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SECOND-CLASS SOcentįą pas mane atvažiavo mama ir
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Savaitės I 
i Įvykiai J

JAV ir Sov. S-ga paskelbė, 
kad jos yra beveik pasiekusios 
susitarimą dėl trumpų ir viduti
nių nuotolių branduolinių rake
tų Europoj panaikinimo, tačiau 
yra likę eilė sudėtingų techniškų 
klausimų, dėl kurių bus tariama
si toliau.

JAV ir Sov. S-gos susitarimo 
atveju dėl raketų Europoj panai
kinimo iš tikrųjų būtų panaikinta 
tik 4 proc. dabar turimų bran
duolinių ginklų. Sov. S-ga dar 
turėtų 11,000 tarpkontinentinių 
branduolinių ginklų. Numato
moj sutarty nesą jokių nuostatų, 
kurie draustų Sov. S-gai panaiki
namas SS-20 raketas perdirbti į 
tarpkontinentinęs S S-25 rake
tas, kurios galėtų pasiekti Bosto
ną ir Peorią, bet tai pažeistų JAV 
senato nepatvirtintą SALT II su
tartį.

Sov. S-ga esanti painformavu
si amerikiečius, kad ji numatanti 
sušvelninti dabartinius emigra
cijos suvaržymus ir galinti pa
skelbti amnestiją dėl religinių 
įsitikinimų įkalintiem žmonėm. 
Taip pat galįs būti nutrauktas ir 
psichiatrijos piktnaudojimas, 
nes psichiatrinės ligoninės, iki 
šiol priklausiusios vidaus reikalų 
ministerijai, numatomos per
duoti sveikatos ministerijai.

JAV, ilgai svarsčiusios, paga
liau nutarė nugriauti ir atstatyti 
bent penkis JAV ambasados 
Maskvoj rūmų aukštus, nes jie 
yra nepatikimi dėl juose sovietų 
įrengtų elektroninių nusiklausi- 
mo įtaisymų.

Arabų lygos valstybės atidėjo 
jų anksčiau nutartų sankcijų Ira- 
nui vykdymą iki jų lapkričio 8 
įvyksimos konferencijos.

Filipinų prezidentė Corazon 
Aąuino, siekdama patenkinti 
opozicijos reikalavimus, atleido 
iš pareigų savo artimiausią pa
tarėją, vykdomąjį sekretorių Jo- 
ker Arroyo, specialų patarėją 
Teodoro Locsin ir savo sekreto
rių Narcisa Escaler.

Sovietų sargybiniai Rytų Vo
kietijoj apšaudė automobiliu 
važiavusius JAV karinės misijos 
pareigūnus ir vieną jų lengvai 
sužeidė. Sov. S-ga dėlto atsi
prašė.

Nikaragvos vyriausybė leido 
vėl spausdinti jos 1986 m. užda
rytą opozicinį dienraštį La Pren- 
za ir veikti jos uždarytai katalikų 
radijo stočiai. Be to ji pažadėjo 
kai kuriose krašto srityse pa
skelbti vienašališkas paliaubas.

Dešimtys tūkstančių Lenkijos 
darbininkų pamaldom prie Jas- 
na Gora stebuklingo Švč. Mer
gelės Marijos paveikslo pa
minėjo Solidarumo unijos įstei
gimo sukaktį.

FBI Viduržemio jūros tarp
tautiniuose vandenyse sulaikė 
teroristą Fawaz Youmis, kuris 
1985 m. buvo pagrobęs Jordano 
keleivinį lėktuvą su 70 keleivių, 
kurių tarpe buvo ir 4 JAV pi
liečiai.

Persijos įlankoj veikią JAV 
malūnsparniai rugsėjo 21 pa
stebėjo Irano laivą išdėstant} mi
nas tarptautiniuose vandenyse 
prie Bahreino ir jį apšaudė. Buvo 
užmušati 3 jūreiviai, o 26, Jų tar
pe 4 sužeisti, buvo sulaikyti ir 
perkelti į JAV karo laivą, Irano 
laive rasta ir 10 dar neišdėstytų 
minų.

Iranas dėl jų laivo Persijos 
įlankoj apšaudymo apkaltino 
JAV ir prižadėjo šimteriopai atsi
keršyti.

ATSAKYMAS LAIKRAŠČIUI “TARYBINE KLAIPĖDA”
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 71

mačius ištisus lapus, primargin
tus parašų”, — klausia “Tary
binės Klaipėdos” skaitytojus 
tūlas anonimas savo straipsnyje 
“Triukšmas, melagystės ir dievo 
įsakymai” (“Tarybinė Klaipėda”, 
1986. IV.5).

Ką turėtų pagalvoti normalus, 
sveikai galvojantis žmogus? Jis 
visų pirma pagalvos, kad raštas, 
matyt, yra labai svarbus, jei jį 
savo parašais remia tokia dau
gybė žmonių, ir tuojau įniks gi
lintis į rašto turinį.

Deja, šio anonimo negalima 
priskirti prie tokių protingų 
žmonių, mat jis visų pirma puola 
domėtis... parašais: ar jie “tvar
kingi, atitinkantys raštvedybos 
abėcėlę”, ar yra pasirašiusiųjų 
adresai, pareigos?..

Taigi jį domina ne reikalo 
esmė, o formalioji pusė. Galima 
todėl pagalvoti, kad susitikome 
formalistą, biurokratą, kurių 
mūsų įstaigose, deja, netrūksta.

Teisina bažnyčios 
užgrobimą

Toliau skaitydami anonimą, 
priversti daryti dar liūdnesnes 
išvadas — rašo piktavalis žmogus 
kuriam nerūpi tiesa, teisingu- 

teisina akivaizdų neteisingumą, 
žiaurią skriaudą, gėdingą skan
dalą — tarybinės valdžios įvyk
dytą Klaipėdos bažnyčios pasta
tytos tikinčiųjų lėšomis užgrobi
mą.

Anonimas retoriškai šaukia: 
Laikas, išties laikas visiems 

klaipėdiečiams sužinoti kas rašo
ma jų vardu”. Juokingas su
sirūpinimas!

Jau seniai, beveik dvi
dešimt metų, ne tik 
klaipėdiečiams, bet ir visai Lie
tuvai, net plačiai pasaulyje žino
ma, kad bedieviai atėmė iš tiki
nčiųjų gražią Marijos Taikos Ka
ralienės bažnyčią ir pavertė ją fil
harmonijos sale; žino, kad 
Klaipėdos tikintieji netelpa per 
pamaldas senoje mažoje 
bažnytėlėje; žino, kad ieško
ma teisingumo įvairiose instan
cijose, prirašyta šūsnys raštų, 
pareiškimų, skundų, surinkta 
šimtai tūkstančių parašų... Žino 
ir tai, kad visa ši tikinčiųjų teisin
ga ir atkakli kova iki šiol atsimuša 
į nežmoniškai buką bedievių ne
jautrumą.

leško pasirašiusių 
adresų

Kodėl straipsnio autoriui taip 
reikalingi parašai? Kodėl jis 
klausia: “Kur gi tikslios pavardės 
kur adresai, pareigos?”, kai tuo 
tarpu pats ne tik darbovietės, pa
reigų, gyvenamos vietos nenu
rodė, pavardės nepasisakė, bet 
ir “susukto parašo” nepadėjo?

Kam reikalingi tikslūs adresai, 
pavardės ir darbovietės KGB

— žino ne tik tikintieji, bet 
ir visi tie — netikintys ar indife
rentai — kurie bando kokiu nors 
būdu ginti tiesą.

KGB-istams tai orientyras, 
kuriuose namuose reikia padary
ti kretą, kurį darbuotoją galima 
terorizuoti tol, kol šis išsigins 
savo parašo ar nesutikus paklu
sti, teks pažeminti pareigose.

O ką daryti saugumiečiams su 
tais, kurių parašų tiksliai neįskai- 
to ir neturi galimybės terorizuo
ti? Atrodo, šis klausimas nesveti
mas ir anonimui: “O kas gali išši-

fruoti ištisus lapus kringelių? 
Kas juose slypi?” Čia norėtųsi 
sustoti ir dar kartą paklausti: O 
kas gi slepiasi po anonimo kau
ke?

nton įgąsdinu

Anonimas piktinasi, kad peti
cijose “klaipėdiečių vardu reika
laujama, kad Klaipėdos filhar
monija turi būti... bažnyčia”. 
Visų pirma, norėtųsi anonimą 
visų klaipėdiečių ir Lietuvos ti
kinčiųjų vardu paprašyti nepai
nioti tiesos — ne “filharmonija 
turi būti... bažnyčia”, bet baž
nyčia neturi būti paverčiama 
filharmonijos sale, kai tikin
tieji tuo pačiu priverčiami nau
dotis ankštomis bažnyčiomis. 
Straipsnyje naiviu suktumu, kla
sta, akiplėšišku melu viskas pa
našiai iškreipiama, neslepiamas 
noras įgąsdinti tikinčiuosius, ku
rie vis dar ieško tiesos ir teisin
gumo.

Parašai “melagingai 
išvilioti”

Irę taip anonimo plunksna ti
kinčiųjų teisėtus reikalavimus 
paverčia “melagingais pagrin
dais durstomais ir klijuojamais

rinkimą vadina klaipėdiečių kur- daAmtakams taip ir liko aesn- O tais metais tėtis ruošėsi iš 
stymą, tvarkos ardymu, Tarybų mokėta? (Bus daugiau) Sibiro parsivežti močiutę — ma-

Čenstakavoj rugpjūčio 26 Marijos šventės iškilmėse: matomi: iš k.: Newarko arkivysk. 
T. McCarrick, kardinolas Macbarsld, Brazilijos arkivysk. Kardinolas Glemp. Paulinų 
generolas T. Joseph Platek.

VYSK. PAULIUS BALTAKIS LANKĖ SUVALKŲ 
TRIKAMPIO IR LENKIJOS LIETUVIUS
4 (Tąsa iš praeito numerio)

Rugpjūčio 22 rytą po pusryčių 
su vysk Maindansldu pasiųsta 
sveikinimo telegrama Šv. Tėvui: 
“Tęsiant kelionę po Lenkiją, 
švenčiant Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį, padėkos mišios 
aukotos Štetine. Vysk. Baltakis 
ir vysk. Maindanskis.”

Vysk. Maindanskis kvietė 
kun. Kuculį pasilikti Štetino vy
skupijoje ir aptarnauti vietinius 
lietuvius. Po pusryčių pasisvei
kinti su vysk., P. Baltakiu atvyko 
ir abu vietiniai vyskupai augzilia
rai.

Ankstyvoje popietėje aplan
kytas Dariaus ir Girėno pamink
las. Po sukalbėtų maldų vysk. 
Baltakis tarė žodį. Sugiedotas 
Lietuvos himnas. Parodėlę suor

valdžios šmeižimu, , sąmyšio 
kėlimu, išpuoliais, neteisėtais 

mais atsiranda dažniausiai “me
lagingai išvilioti”, suklastoti, 
kažkokios “apgavystės” dėka; o 
ir patys parašai ne parašai, bet 
mandriausiai susukti kringeliai ir 
ne pasirašyti, o “patėpliotf... 
Net ir pačios bažnyčios statyba 
kitados buvo “ne statyba o ištisa 
įstatymų pažeidinėjimų, sukčia
vimų, paprasčiausių vagysčių 
virtinė”...

Kodėl nesumokėta

“Nors laiko prabėgo nemažai, 
bet ir šiandien gali atsirasti pa
prastų darbininkų, kuriems taip 
ir liko nesumokėta už suderėtą, 
bei atliktą darbą”, — dejuoja 
anonimas. Iš tiesų, verta susimą
styti: kodėl atėmę tikinčiųjų 
lėšomis pastatytą bažnyčią, ne
teisingai nubaudę bažnyčios sta
tybą organizavusius kunigus, 
valdžios pareigūnai “užmiršo” 
atsilyginti už darbą visiems 
bažnyčios statytojams, kuriems 
tik dėl bažnyčios konfiskavimo ir 
kunigų arešto galėjo likti pilnai 
neatlyginta už jų darbą?!

Ar šis faktas nežemina 
valdžios pareigūnų ir ką nųriė

ganizavo paminklo globėjas San- 
vaitis. Žemė, ant kurios yra pa
statytas šis paminklas, buvo nu
pirkta nepriklausomos Lietuvos 
valdžios. Vietos lietuvių pastan
gomis, lėšomis remiant užsie
nio lietuviams, paminklas išsau
gotas ir restauruotas, kai buvo 
švenčiama 50 metų sukaktis nuo 
tragiško skridimo.

Rugpjūčio 23 vysk. P. Baltakis 
aplankė kan. Jurkevičiaus para
piją Smolec miestelyje, netoli 
Wroclavo. Mišios aukotos loty
niškai, o lenkaičių choras giedojo 
lietuviškas giesmes. Vysk. P. 
Baltakis pamokslą pasakė lietu
viškai, o kun. Kuculis vertė j len
kų kalbą.

Wroclave, domininkonų 
bažnyčioje, kur kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį mišios au

kojamos lietuviškai, 4 vai. popiet 
mišias lietuviškai koncelebravo 
vysk. Baltakis, kan. Jurkevičius, 
kun. Alfredas Rūkšta, kun. Ku
culis, ir kun. Putrimas. Jautrų 
sveikinimo žodį pasakė kun. 
Rūkšta. Taip pat sveikino ir do
mininkonų parapijos klebonas. 
Lietuviškai giedojo tas pats len
kaičių mergaičių choras iš Wro
davo apylinkės.

Rugpjūčio 24 d. popietėj 
aplankytas Auschwitz koncen
tracijos lageris, kuriame žuvo 
apie keturi milijonai kalinių. Čia 
buvo nužudytasir kun. Maksimi
lijonas Kolbė, pranciškonas kon- 
ventuahs, vėliau paskelbtas 
šventuoju.

Pavakary keliautojai atvyko j 
Wadowice miestą, kuriame 
gimė ir augo Karolis Wojtyla.

barė ir grąsino atimti pensiją, esą 

biui gėda patarnauti bažnyčio- 

pensiją! pasiimti sau ir kad nėra 
žmogui didesnės garbės kaip 

tariaus. “To aš nesu vertas...” 
Pamatę, kad neišsigando, pensi
ją paliko ir daugiau nebegąsdi
no...

Visą savo gyvenimą tėtis prašė 
gerojo Dievo malonės leisti jam 
mirti skausmingai, kaip gerajam 
latrui ant kryžiaus, bet, kad po 
mirties tuoj su Viešpačiu būtų. 
Dievas jo maldas išklausė. 1963 
balandžio 28, eidamas į 
bažnyčią, buvo sunkvežimio 
partrenktas, suskaldytas galvos 
kiaušas, sutrupintas kelias ir ko
jos, sutrintos kepenys... Visą 
parą labai kantriai, su malda ir 
nuolat žadindamas gailestį, 
kentėjo Vilniaus 1-je ligo
ninėje, o balandžio 29 d. 11 vai. 
ryto užmigo Viešpatyje. Jo vei
das spindėjo ramybe ir giedra. 
Pažįstami sakė, kad niekad ir gy
vas jis toks gražus nebuvo, kaip 
pašarvotas karste. Mirė 63 metų 
amžiaus. Laimingi mirusieji, ku
rie miršta Viešpatyje! Teilsisi 
Viešpaties džiaugsme per 
amžius 1963 gegužės 1 palaido- 

prieš I-jį Pasaulinį karą mamos 
tėvas su Juodviršio ir Baleišio 
šeimomis per Vilniaus Žemės 
Banką nupirko Svėdasų dvarą, 
Dvaro centrą su malūnu ir miš
kais nupirko Juodviršio šeima. 
Mamos tėvas nupirko didelį pli
ką lauką su trupučiu miško, kur 
dar prieš karą pastatė gyvenamą 
namą, tvartus, klėtį, daržinę, 
klojimą ir svirną. Šį ūkį po karo 
pavadino Juozapava. Buvo labai 
religingi ir teisingi. Tie, kurie 
per darbymečius seneliams 
padėdavo, man pasakojo, kad vi
siems jie buvo kaip tikri tėvai. 
Valgydavo visi prie vieno stalo 
tą patį maistą, dirbo visi kartu, 
o atlygindavo labai dosniai. “Per 
dieną gaudavome daugiau, nei 
kolchoze per mėnesį”, pasakojo 
viena moteris, su ašaromis aky
se. “Jie man buvo geresni, nei 
mano tėvai...” Ta moteris ir da
bar Svėdasuose tebegyvena. Se
nelius gerbė ir mylėjo ne tik Lie
tuvoje, bet ir Sibire. Sibiriečiai 
senelį Juozapą laikė dvasiškiu, 
kartu melsdavosi, išsiaiškindavo 
įvairius klausimus, pas jį eidavo 
patarimų. Senelis mirė 1950 m. 
ir palaidotas Altajuje. Ant kapo 
pastatė beržo kryžių. Teilsisi 
Viešpaties džiaugsme, nes vi
siems piktą dariusiems iš širdies 
atleista!

Močiūtę Karoliną 1963 m. gi
minės parsivežė į Lietuvą. Ji 
kurį laiką gyveno pas mus. Tuo 
metu mes gyvenome Vilniuje, 
Varšuvos 13-1 (prie Rasų kapų). 
Turėjome išsinuomavę
pusrūsyje butą, neapkūrenamą* 
šaltą ir drėgną kambarį ir vir
tuvę, kurioje gyvenome. Mama 
močiutę labai mylėjo ir gerbė. 
Prie visų mamos ligų 1964 m., 
po peršalimo, prisidėjo dar sąna
rių poliatritas. Sirgo labai sun
kiai, smarkiai ir dažnai prakaita
vo, deformavo rankų ir kojų są
narius. Lovoje išgulėjo 5 su puse 
metų. Butas buvo labai prastas 
ir nežiūrint, kad mama turėjo 1- 
mos grupės invalidumą, jai prik
lausė be eilės butas, mes koope
ratinio buto laukėme daugiau 
nei 5 metus. Kartą mamos aplan
kyti užėjo keli užsieniečiai ir taip 
išsigando, kad mes gyvename to
kioje landynėje, jog ilgokai į 
virtuvę įeiti nedrįso.

Kartą atvažiavo į svečius pus
seserė, kuri, pamačiusi mūsų 
vargingas gyvenimo sąlygas, 
pasiūlė močiutei peržiemoti pas 
ją. Ji su šeima (penkiese) ir jos 
mama su tėčiu turėjo visą valdiš
ką medinį namą.

(Bus daugiau)

I į
I
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Dar tebestovi namas, kuriame 
gimė dabartinis popiežius. Bazi
likoje, kur Šv. Tėvas buvo pa
krikštytas, yra mažas šv. Kazi
miero paveikslas prie šoninio al
toriaus.

7:30 vai. vak. apsistota Lenki
jos Kalvarijoje, kur gyvena Kro
kuvos pranciškonai. (Pranciško
nai iš šios provincijos kaip misi- 
jonieriai vykdavo į Lietuvą po 
įvykusio krikšto.) Svečius 
nuoširdžiai priėmė seminarijos 
rektorius, buvęs viceprovincijo- 
las.

8 vai. vak. aplankytas 
Kryžiaus Kelių kalnas. Čia yra 
42 Kryžiaus Kelių koplyčios ir 
visa tai išsitiesia per 7 kilome
trus. Savo garsumu tai antroji 
šventovė Lenkijoje. Vakare 
aplink Marijos statulą didelis 
jaunimo būrys, laikydamas žva
kes, giedojo religines giesmes.

Rugpjūčio 25 rytą mišios 
buvo aukojamos prie stebuklin
go Marijos paveikslo, kurįą šv. 
Tėvas apvainikavo 1983 m., Jam 
lankantis Krokuvoje.

9:30 vai. ryto aplankyta Vave- 
lk> katedra, kur ilsisi vyskupas

( Nttke/to j 2 psL)



2 • DARBININKAS • 1987 spalio 2, Nr. 37

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniaus naujojo sostinės 
gyvenamojo rajono “Šeškinė’’ vi
suomeninio prekybos centro 
kūrėjai Sovietų Sąjungos mini
strų tarybos buvo pripažinti lau
reatais ir apdovanoti premijo
mis. Centre yra universalinė 
maisto parduotuvė, vaistinė,

knygynas, gėlių parduotuvė, 
butų ūkio tarnybos, ryšių sky
rius, taupomoji kasa, turga
vietės pavilijonas, buitinio ap
tarnavimo korpusas ir radijo 
transliacijos stiprinimo stotis.

tojai gali laisvai ir patogiai ateiti

Savaitės 1 
s įvykiai

Įtakinga Amerikos žydų orga
nizacija American Jewish Con- 
gress , iki šiol stropiai rėmusi 
kiekvieną Izraelio užsienio poli-

iš aikštės arba praėjimų. Vyku
siai pasinaudota vietovės reljefu.

— Palangoje per metus apsi
lanko daugiau kaip 600 tūksta
nčių žmonių. Ketvirtadalis jų — 
kitų tarybinių respublikų gyven
tojai. 80 procentų kurortų turi
stinių bazių poilsiautojų irgi yra 
iš kitų Sovietų Sąjungos respu

bliką. Nemaža jų Lietuvoje lan
kosi piną kartą. Žmonėms ku
rorte reikia ne tik gryno oro, 
saulės irvmdens, bet ir kultūri
nių renginių ir tam daugiau 
dėmesio skiria kultūrinio švieti
mo įstaigos. Sanatorijų ir poilsio 
namų, kurortų viešose bibliote
kose atsirado daugiau knygų 
rusų ir lotų respublikų kalbomis. 
Skaitomos paskaitos tarpnacio
nalinio bendravimo temomis, 
tautų draugystės temomis ir su
pažindinama su lietuvių tautos 
istorija, ekonomikos ir kultūros 
laimėjimais Lietuvoje.

— Vilniuje vykusiame liau
dies kūrybos festivalyje, kuria
me dalyvauja vidurinių profesi
nių technikos mokyklų mokslei
viai, ir tokie festivaliai vyksta vi-

52-rosios vidurinės techndoos 
mokyklos moksleivė A. Malau- 
skaitė už keraminę kompoziciją 
“Folklorinis ansamblis”, 
Varėnos 80-osios mokyklos 
moksleivis D. Juškevičius už 
medžio skulptūrų kolekciją ir 
Vilniaus 25-osios A.'Paberžis už 
portretą.

— Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus numizmatikos
skyrius gavo didelę kolekciją iš 
kauniečio A. Urbono. Kolekcijo
je daugiau kaip 1000 įvairių me
dalių. Šio muziejaus numizmati-

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave„ Sti Peteraburg Beech, Fte„ 
33706. 813 360 • 5577. KENF1ELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena S, Sti Petersburg, Ra. 33707.813 345-9393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 581h Sti, S. St Petersburg, Ra. 33707.813 345 
-0383.

tikos veiksmą, pareiškė savo pri
tarimą sušaukti tarptautinę kon
ferenciją Art. Rytų taikos*planui

ARKIVYSK. PAULIUS MARCINKUS 
TRAUKIA TEISMAN LEIDYKLĄ

kos rinkiniai yra turtingiausi ir 
gausiausi Lietuvoje. Čia saugo
ma 132,500 vienetų metalinės 
numizmatikos, 21,714 popieri
nių pinigų ir banknotų, 8,745

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veMda nauM vietoj — OMLERT- 
RUGGIERE, Iml, 89 -11 Jamalca Ave^ Woodhaven, ILY. Teteti 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad soste ar 
norite būti J. Andriulio Klientais.

svasrstyti.
Irakas, kovodamas prieš ne

priklausomybės reikalaujančius 
kurdus, per paskutinius 6 mėn. 
išsprogdino 500 kurdų gyvena
mų kaimų pietinio Kurdistano 
srity ir 50,000 gyventojų perkel- 
dino į kitas sritis.

Libijos diktatorius Qaddafi, 
susitaręs su Libano druzų milici
jos vadu Walid Jumblat, pa
samdė apie 800 druzų įvairiems 
teroristiniam veiksmam vykdyti.

Prancūzija ir Vakarų Vokieti
ja pirmą kartą vykdė bendrus 
karo pratimus, kuriuose dalyva
vo apie 75,000 karių.

JAV ir Lenkija nutarė vėl pa
sikeisti ambasadoriais. JAV savo 
naujo ambasadoriaus nuo 1983 
m. nebuvo paskyrusios, nes ne
galėjo susitarti su Lenkija dėl jo 
įpėdinio.

Kinija savo pačios pasigaminta 
raketa buvo išmetusi į erdvę sa
telitą, kuris po 8 dienų buvo sau
giai grąžintas į žemę.

Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duarte pareiškė kad 
krašte veikiantieji partizanai yra 
sutikę priimti centrinės Ameri
kos taikos plano nuostatus ir 
pasiūlė pradėti tuo reikalu pasi
tarimus spalio 4.

Filipinų viceprezidentas ir 
užs. reikalų ministeris Salvador 
H. Laurel, nepritardamas prezi
dentės Corazon Aquino vedamai 
politikai, atsisakė užs. reik, mi- 
nisterio pareigų.

24 valstybės Kanadoj pasirašė 
susitarimą bendradarbiauti, sie
kiant išlaikyti jautrią ozono dan
gą atmosferoj. Dėlto jos sutarė 
pirma užšaldyti, o vėliau ir 
sumažinti dabar plačiai vartoja
mų ir ozoną naikinančių chemi
kalų kiekius.

Sov. S-ga pradėjo tikrinti 
kiekvieną ten ilgesniam laikui at
vykusį užsienietį, ar jis neserga 
AIDS liga.

Pietiniam Libane, Izraelio ka
riam susišaudžius su bandančiais 
įsifiltruoti palestiniečiais, 3 
Izraelio kariai žuvo ir 4 buvo 
sužeisti.

Amerikos Civil Liberties 
Union ir Palestinos informacijos 
įstaiga yra pasiryžusi kovoti prieš 
Valst. departamento įsakymą su
stabdyti Palestinos informacijos 
įstaigos darbą Washingtone ir 
likviduoti jos turimas nuosavy
bes.

Arldvysk. Paulius C. Marcin
kus patraukė teisman knygų lei
dyklą Doubleday & Co. Ine. ir 
jų literatūrinį knygos Įdubą už 
taip vadinama “įsiveršimą į pri- 
vatiškumą” — (invasion of pri- 
vacy) ir nelegalų jo pavardės pa
naudojimą pereitą mėnesį išlei
stoje “Tėvo vardan” (In the 
Name of the Father) knygoje.

Joje rašoma, kaip arldvysk. 
Marcinkus planavo Sovietų Są
jungos tuometinio generalinio 
sekretoriaus Juri V. Andropovo

nužudymą, kad apsaugojus po
piežių jonų Paulių II nuo naujo 
atentato.

Byla iškelta New Yorke-Man- 
hattan Aukščiausiame teisme ir 
reikalaujama, kad būtų sustab
dytas knygos pardavinėjimas ir 
sunaikinta likusieji neišparduoti 
egzemplioriai.

Sprendimas dar nepadarytas.
Apie bylą rašoma The New 

York Times, September- rugsėjo 
23, 1987 laidoje.

JAV ATSTOVŲ RŪMAI VIENINGAI PRIĖMĖ 
RELIGINĖS LAISVĖS LIETUVOJ REZOLIUCIJĄ

Rugsėjo 15 JAV Atstovų rūmai 
nubalsavo 400 - 0 už rezoliuciją, 
kuri ragina Sovietų Sąjungą 
gerbti okupuotos Lietuvos tiki
nčiųjų teises.

Atstovų rūmų rezoliucija 192, 
kuri buvo įvesta birželio 10 kon
gresmenų John Miller (R-Wa- 
shington) ir Edward Feighan (D- 
Ohio) su 42 kongresmenų ko- 
spon šoriais kritikuoja Sovietų 
Sąjungą už tai, kad “tęsia reli
ginės laisvės ir kitų žmogaus tei
sių paneigimą sovietų okupuoto) 
Lietuvoj,” ir ragina Sovietų Są
jungą laikytis tarptautinių suta
rčių, kurios apsaugo religines 
teises.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos reikalų vedėjas, šitaip sveiki
no JAV Atstovų rūmų 192 rezo
liucijos pravedimą: “Faktas, kad 
400 Atstovų rūmų narių priėmė 
šią rezoliuciją ir kad nei vienas 
žmogus jai neprieštaravo įrodo 
kaip stipriai Atstovų rūmai įver
tina šią taip svarbią iš visų žmo
gaus teisių — religinę laisvę. Šis 
balsavimas tvirtina, kad Atstovų 
rūmai nesitenkina persitvarky
mo pažadais Sovietų Sąjungoj — 
jie žino, kad eilinio Lietuvos ka
taliko gyvenimas žymiai nepa
gerėjo po Gorbačiovo. ”

Ši rezoliucija apibūdina tiki
nčiųjų diskriminaciją ir jų vado
vų persekiojimą: įstatus kurie 
suvaržo vaikų religinį auklėjimą 
šeimose; katalikų mokinių tero
rizavimą mokyklose; vienuolynų 
uždarymą; vienintelės veikia
nčios seminarijos valstybinę 
kontrolę; kratas ir tardymus; pa

sauliečių ir dvasiškių areštus; 
bažnyčių uždarymus; griežtus 
religinės literatūros apriboji
mus.

JAV Atstovų rūmų 192 rezo
liucija taip pat pastebi, kad so
vietų Sųjunga neleido Popiežiui 
Jaųųi Pauliui II lankytis Liefe- 
voje ir, kad ji “darė kitus žygius 
suvaržyti” 1987 m. 600 metų 
Lietuvos krikšto sukakties 
minėjimus. Tos šventės proga, 
JAV Atstovų rūmai išreiškia savo 
paramą tiems lietuviams, kurie 
yra persekiojami už įsitikinimus 
ir ragina Reagano administraciją 
“stipria žodiniai priešintis” 
prieš religijos represiją Lietu
voj, ir organizuoti visuotinai 
bendrą paramą šiom pastangom.

Prieš balsavimą, eilė kongre
smenų pasisakė už paramą rezo
liucijai, jskaitant kongresmenus 
Miller, Feighan, Richard Dur- 
bin, Wlliam Broomfield, Bill 
Richardson, Gerald Solomon ir 
BenjaminGilman. Jų pastabose, 
kongresmenai kvietė įjungti Lie
tuvos katalikus į gĮasnost vaisių 
gavėjus. Kongr. Miller pabrėžė, 
kad šios rezoliucijos pravędimas 
bus ypatingai naudingas sovietų 
užsienio reikalų ministeriui She- 
vardnadze lankantis Washingto- 
ne. Tai bus signalas sovietams, 
kad JAV Atstovų rūmai rimtai 
rūpinasi religine priespauda 
Lietuvoj Kongresmenas Dur- 
bin, kuris yra lietuvių kilmės, 
sakė, kad jam besilankant Lietu
voj, jis matė Lietuvos katalikų 
ryžtą išlaikyti tikėjimą.

Kitu atveju, kongresmenai 
Miller ir Feighan kurie vadovau
ja JAV Atstovų rūmų Lietuvos

valstybiniai vertybiniai popieriai 
ir ženklai, 2773 pirminių mainų 
priemonės (kriauklės, papuoša
lai ir pan.), 965 antspaudai ir 553 
pašto ženklai. Įdomus yra Ne
priklausomos Lietuvos bankno
tų ir jų pavyzdžių rinkinys, Ado
mo Galdiko piešiniai ir banknotų 
projektai, kurie parodo, kaip 
buvo ruošiamasi atlikti šiuos dar
bus, kaip kito piešiniai, emble- 
matika, simbolika ir pan., kiek 
daug darbo įdėjo dailininkas, kol 
paruošė vieno ar kito pinigo pro
jektą. Yra viduramžių lietuviškų 
monetų rinkinys, kuris laikomas 
pačių vertingiausiu muziejaus 
eksponatu.

— Lietuvos nusipelnęs kame
rinis orkestras, vdovaujamas 
prof. liaudies artisto Sauliaus 
Sondeckio, gastroliavo tarptauti
niame Salzburge, Austrijoje, fe
stivalyje. Tai buvo 36-toji orke
stro gastrolinė kelionė. Be jų fe
stivalyje dalyvavo Vienos ir Va
karų Berlyno filharmonijų Orke
strai, Philadelphijos, Drc^geno 
ir Tel Avivo simfoniniai orke
strai, kameriniai orkestrai iš Ita
lijos, Anglijos, Šveicarijos, Rytų 
Vokietijos, Austrijos ir taip pat 
eilė instrumentalistų, daininin
kų ir kitokie kameriniai ansam
bliai iš įvairių kraštų. Po Sal- 
zburgo festivalio orkestras sa
vaitę gastroliavo Ansbaęhe — 
Vakarų Vokietijoje vadinamojoje 
“Bacho savaitėje” ir gastroles ko 
lektyvas baigė Passau mieste 
“Europos savaičių festivalyje. 
Visur susilaukta ypatingo įverti 
nimo ir gauta daugelio kraštų 
kvietimai ateinanatiems pasiro 
dymams.

S. L. K.
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1883 Madlson St, Rldgeeood. N.Y. 11227. Tatef. 821 - 6440. Šato vestu
vėms ir kti pramogoms. Be te, duodami polaidotuvlnlal pietūs. Pirmos 
riteles lietuviškas melstas prieinama kalne.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver BeN Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon BhNL, Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Tetef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State SL Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodltles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6902-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WlCN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8-9 PM. Penkti 7:30 - 0:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. T. 017 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atmini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. iš WNYM1330AM. Pirmad. 
6 - 7 vai. vak. Iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukaa, Direkti, 234 Sunllt 
Or., VVatchung, N.J. 07060. Tel 201 7S3 - 5636.

NEW YORK — NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadlenlate 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kazys, 217 - 25 54th Avė., Bayslde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome į£ iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooldyn, 
N.Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratę 1987 -1988 metam.

Vardas Ir pavardė —--------------- ----------------------- ---------

Adresas • •••••••••••■••■■••••■•••••••eeseeeeeaaeeeveeeeeeeeeeeeeeaeeenseseeeeeeeeoo

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius mo
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratę 
Už kalendorių $—
Spaudai paremti ____________

katalikų religinės laisvės grupei, 
rugsėjo 14 pasiuntė JAV Val
stybės sekretoriui Shultz laišką, 
kuriame prašė aiškintis “katali
kiškoj Lietuvoj tebetęsiamą 
priespaudą” su sovietų užsienio 
reikalų ministeriu Shevardnad- 
ze per jų rugsėjo 15 - 17 pokal
bius. JAV Atstovų rūmų 192 re
zoliucijos pravędimas seka pa
našios rezoliucijos pravedimą 
liepos 1JAV Senate (Nr. 232). 
Šią Senato rezoliuciją įvedė sen- 
torius Domald Riegle (D-Mi), 
kuris kartu su senatorium Davė 
Durenberger (R-MN), sutiko va
dovauti Lietuvos katalikų reli
ginės laisvės grupei JAV Senate. 
Ši grupė bus panaši į tą, kurią 
kongresmenai Miller ir Feighan 
įsteigė JAV Atstovų rūmuose.

(UC)

VYSK. BALTAKIS 
LANKĖ LIETUVIUS

(atkelia iš 1 psl.)

kankinys šv. Stanislovas. Ten 
taip pat palaidotas ir Jogaila. Jad
vygos pelenai perkelti prie to al
toriaus, kur ji dažnai melsdavosi. 
Ant karsto nupieštas lietuviškas 
Vytis šalia lenkiško Erelio. 
Aplankyti ir Mickevičiaus bei 
Senkevičiaus kapai. Katedros 
katakombose palaidoti Lenkijos 
kunigaikščiai. Čia ilsisi ir Pilsud
skio palaikai. Ant jo koplyčios 
vartų yra Vytis ir Erelis, o ko
plyčioje Aušros Vartų Marijos 
paveikslas.

Vavelio pilyje kurioje Jogai
la gyveno, daugelyje kambarių 
randamas Lietuvos Vytis.

Miesto centre yra A. Micke
vičiaus statula. Netoli ir Žalgirio 
mūšiui paminklas: viršuje ant 
arklio karalius Jogaila, jo prieša
kyje stovi Vytautas su kardu, po 
jo kojų guli nugalėtas kryžiuočių 
magistras. Paminklo šonuose yra 
lietuvių, lenkų bei totorių karei
viai.

Vakare atvykta į Čenstakavą, 
kur tuo metu posėdžiavo Lenki
jos vyskupai. Aplankytas vienuo
lynas, bazilika, muziejus, Mari
jos koplyčia bei Kryžiaus Keliai.

(Būt daugiau)

MEMORIALS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
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(LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
* 2129 KRAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Bandymai gerinti pasaulį
Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

šventė, spalio 4, šį sekmadienį, 
mus nukelia į tolimus laikus, už 
septynių su viršum šimtų metų, 
kada iš naujo pasigirdo šauk
smas: “Taisykite Viešpaties ke
lią”.

Taip buvo šaukęs Kristaus 
viešo pasireiškimo pradžioje Jo
nas Krikštytojas, susijuosęs šikš
niniu diržu kuprio kailį, mitęs 
skėriais ir miškiniu medumi, nes 
jo namai buvo dykuma.

Kai žmonės ėjo išgirsti to pra
našo, jie buvo įspėti, kad tyruose 
neras vilkinčio švelniu drabužiu, 
nes tokie gyvena karalių rūmuo
se; atseit, savo turto apstume, 
prabangoje ir išdidžioje garbėje.

Buvo dar pasakyta, kad dau
giau verti beturčiai dvasioje nei 
apglėbę šykščiai savo lobį, dau
giau alkstantieji teisybės nei per
sisotinę savąja tiesa, daugiau ra
mieji negu išdidieji.

Tačiau istorijoje vis iš naujo 
reikia priminti ir Jono Krikštyto
jo šauksmą ir Kristaus pamokslą 
nuo Kalno.

Šv. Pranciškus Asyžietis, lo- 
bingo pirklio sūnus, ištaigos išle
pintas padauža, ūmai atsisakęs 
viso savo turto, susijuosęs pie
mens rudinę pančiu, mitęs suel- 
getautais trupiniais, sušuko pa
sauliui XIII amžiaus didžiu balsu 
“TaisyMfe ^fešp&i^kdlią”

Pasaulis vėl buvo užverstas ne 
tiktai geismu besaikio lobio, gy
venimo smagybių ir dorinio išle
pimo, bet ir kartaus nusiskundi
mo pasitaikančia gyvenimo ne
dalia, vargu, kentėjimu.

Šv. Pranciškus šaukė prieš 
vienus ir antrus. Iš pirmųjų rei
kalavo daugiau aukotis negu le
pintis, iš antrųjų meldė pakantu
mo, rodydamas gyvenimo 
džiaugsmą, kuris liejasi visos 
gamtos giedojimu Viešpačiui.

Kodėl tiktai žmonės turi išsi
skirti ir drumstis? Ar jais nėra 
rūpinamasi daugiau negu mažu 
paukščiuku ar laukine lelija? Ar 

dėl to ir žmonės neprivalo vienas 
kitu daugiau rūpintis ir lygiau 
dalintis Dievo stalo dovanomis?

Šv. Pranciškus buvo pasirin
kęs sau ir savo mažesniesiems 
broliams kraštutinio neturto gy
venimą, tačiau ne tam, kad visus 
suelgetintų. Tokios atžangos ne
skelbė.

Kraštutinybė buvo reikalinga, 
kad sukeltų naują judėjimą dva
sioje ir kad pabrėžtų tikrąją turto 
vertę gyvenime. Šv. Pranciškus 
tenorėjo parodyti, kiek nedaug 
žmonėms reikia žemiškų gėry
bių, jeigu jie jaučiasi esą žemėje 
tiktai laikinai — tiktai pakeliui į 
gerojo Tėvo namus.

Neturtas taip pat yra tik prie
monė, kaip ir apstas lobio, bet 
ne idealas. Vienas ir antras pri
valo būti saikūs, riboti, kad atski
ri asmens arba jų draugija galėtų 
gyventi ir veikti.

Užtat ir plačiai išsišakojęs 
Pranciškonų ordinas, mažieji 
broliai, nėra pasekę kraštutiniu 
neturtu, nes ir šv. Pranciškus ga
lutinai vedė ne į tą idealą. Jis tik 
tiesė Viešpačiui kelią savo aske
tišku gyvenimu.

Anglų kultūros istorikas Chri- 
stophoras Dawsonas, labai gerai 
pažįstąs viduramžius, rašo: 
“Pranciškonai grąžino Kristų 
žmonių gyvenimui”. Jis palygi
no, kaip Kristus buvo ir tebėra 
garbinamas krikščioniškuose Ry
tuose ir kaip imta garbinti Vaka
ruose.

Rytuose randame Kristų iškel
tą auksu žėrinčiuose paveiksluo
se, lyg kokiame soste. Vakaruose 
mažieji broliai ir kiti vienuoliai 
Kristų rodė raupsuotajame, ligo
nyje, vargo prislėgtame, 
pažemintame ir kiekviename 
žmoguje kaip Dievo paveiksle.

Priartinti žmogų Kristui ir 
šiandien yra pats svarbiausias 
reikalas, kuris galėtų išspręsti 
daug mus slopinančių paroble- 
mų.

PAULIUS JURKUS

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje —dešinėje ir Vilią 
Lituania — kairėje.

nuvalytų, atremontuotų.

Tą šeštadienį, birželio 27, po 
audiencijos pas Šv. Tėvą, vyko 
pasaulio lietuvių kunigų Vie
nybės suvažiavimas. Jis buvo 
uždaras, skirtas tik kunigų pro
blemom aptarti. Jie patys gal ir

Bet prieš didžiąją jubiliejaus 
dieną, prieš birželio 28, dar 
buvo ir kiti svarbūs ir įdomūs 
įvykiai. Jie buvo birželio 26, 
penktadienį, tai pasisvečiavimas 
lietuvių Šv. Kazimiero kolegijo
je ir jaunimo programa vakare.

kohgooje
Mums, lietuviams, lietuvių 

Šv. Kazimiero kolegija su “Vilią 
Lituania” viešbučiu yra labai 
svarbi. Čia yra lietuviškas židi
nys Romoje, kur ranka gali pa
siekti daugybę kitų tautų ir kur 
tave taip pat pasiekia. Via Casal- 
monferrato 20 tikriausiai visi
žino, kas yra keliavęs j Romą, 
nes čia patogu sustoti, čia labai 
svetingi lietuviai šeimininkai. 
Čia visiems jauku. Čia lietuviš
ka.

Buvo saulėta ir karšta diena. 
Rromoje tuo laiku turbūt visos 
dienos tokios — pašildytos karš
ta saulute. Tad malonu sėdėti 
atvėsintame autobuse. Autobu
so gidai ar gidės keičiasi. Tai vis 
italai arba italės, daugiausia mo
terys mus vežioja po miestą ir 

Šv. Pranciškus. Vienas iš pirmųjų šv. Pranciškaus paveikslų.

garsiųjų cezarių laikais.
Kiekvieną kartą, kai važiuoja

ma ar į kokias pamaldas, ar susi
rinkimą, vis panaudojama ta pati 
proga —- parodyti Romos se
novę. Pasuka per senuosius 
griuvėsių kvartalus, aiškina, kur 
čia buvo didysis cirkas, kokie 

puošnius tiltus, kuriuos yra pa
veikęs laikas. Tie visi puošnūs 
pastatai ir tiltai jau yra smarkiai 
pajuodę, nurudę. Atrodo kaip 
kokie seni gremėzdai. Prašyte 
prašosi, kad žmogaus rankos juos

O tai didelis, labai didelis dar
bas, nes didžioji Romos pastatų ■ 
dalis pasidarė nešvarūs, aprūkę, 
nusitepę. Tik Šv. Petro bazilikos 
priekis yra nuvalytas Amerikos 
Kolumbo vyčių lėšomis.

Šiuo kartu išlipti nereikėjo. 
Nebuvo ir kada. Sukom ir su
kom, kol suradome Via Casal- 
monferrato. Tą gatvę iš tolo gali 
pažinti, nes iš abiejų gatvės pu
sių pastatyti identiški rūmai, ku
rių bokštai atsukti į gatvę. Tai ir 

sudaro visą grožį. Tai ir paženk
lina lietuviškąją sodybą Romoje.

Įvažiavus iš aikštės, dešinėje 
yra kolegija, o kairėje — Vilią 
Lituania, kur sustoja svečiai. 
Visų turistų ir visi miesto laikro- 
dčiai rodė 2 vai. popiet. Taigi, 
dar miesto gatvės įkaitę. Bet tai 
nekliudė lietuviams iš visų pusių 
eiti, važiuoti ir plūste plūsti į lie
tuvių Šv. Kazimiero kolegiją.

Kolegijos kieme
Pirmiausia pereini per kolegi

jos pastatą. Čia reikėjo irte irtis, 
prasistumti, atsiprašyti ir neatsi
prašius prasiveržti. Vienoje tera
soje, ‘ bene pirmame aukšte, 
žmonių lyg primušta. Padėti sta
lai. Ant tų stalų lengvos užkan
dos ir butelis prie butelio viso
kiausių sodžių, gazuoto van
dens. Visa terasa, jei taip galima 
pavadinti, pridengta nuo saulės. 
Galima čia šiek tiek atsikvėpti. 
Bet ir čia sukasi žmonės ir čia 
sutinki daugybę pažįstamų iš 
Amerikos, iš Vokietijos.

'Nusileidi į •kolegij s kiemą, čia 
lyg kokioje miesto aikštėje, kur 
ką tik pasibaigė įdomaus cirko 
programa, kur atidengė pala
pinės palas ir paleido žmones. 
Žmonės ir žmonės.

Čia nespėji sveikintis. Tiek 
daug pažįstamų iš viso didžiojo 
Amerikos kontinento. Ir skuba 
visi fotografuotis. Juk reikia 
užfiksuoti tolų susitikimą!

Vaišių mecenatai
Tarp tų žmonių daugybės pa

matai ant sienos pakabintus du 
didelius plakatus, kur parašyta, 
kad vaišių mecenatai yra Liet.

Kredito Unija Kasa ir Marytė 
Antanaitytė-jaliiMskienė. Dar iš 
New York© išvykstant, buvo 
žinoma, kad bsa atidarys savo 
kasą ir sumokės už vaišes. Čia 
atvykusi ir dosnioji Marytė Sha- 
lins-Salinskieee prisidėjo prie 
šio projekto su savo auka.

Abiejuose plakatuose buvo 
nupieštos lietuvriška trispalvė, 
lietuviškas kryžiais, jubiliejiniai 
įrašai ir kas tie mecenatai. Vi
ršum didelio kolegijos lango dar 
buvo kita raudona medžiaga, kur 
buvoįrašyta-Lasa Liet. Kredi
to Unija.

Čia ir sutikome visus Kasos at
stovus, Kasos direktorius, kurie 
ten dalyvavo Tai buvo Romas 
Kezys, Zenonas Jūrys, Algirdas 
Šilbajoris, Vytautas Alskninis ir 
Stasys Klimas iš Detroito.

Punsko lietuvių raguotis
Sodelio pakraštyje buvo Pun

sko lietuviai stalas. Jį aplankė 
visi, aplankė dėl to, kad visi juk 
reiškia didelę meilę ano krašto 
lietuviams. Irjie visus maloniai 
priėmė.

Moterys buvo apsirengusios 
tautiniais drabužiais. Tai nebuvo 
juokas tokiame karštyje nešioti 
storus, dažniausiai vilnonius tau
tinius drabužius.

Bet taip yra. Tie, kurie yra 
kitų spaudžiami, tie turi didelę 
meilę savo tautai. Ir nesvarbu, 
ar karšta, ar šalta. Svarbu, kad 
mes esame drauge čia visi, visi 
lietuviai.

Buvo ir Punsko kunigas, para
pijos klebonas, kuris mėgsta lie-

fnuke’Zta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS DAMA IE
MANHATTAN COLLEGE nUMUJt t

Sekminių Dvasia yra gaivi 
jungtis ir jėga, kurianti dabar 
ateitį. Dvasia — Sekminių Vėjas 
pučia, atkurdamas lietuviškąjį 
ryžtą dabar rūpintis ateitimi.

Keliauti nūdien patogu. Atsi
randa bėda. Kelionė iš Amerikos 
į Europą pasendina! Jaučiu, kad 
Romos laikrodis prieštarauja 
kūno ritmui. Tai kelionės sprau- 
sminiu lėktuvu nuovargis. Esu 
lyg iš medžio iškritęs. Nebėra 
aišku nei kada miegoti, nei kada 
keltis. Romėnai turi nerašytą 
įstatymą: Kasdien skirti laiko po- 

---• - - a_» -9-----Kalciui —— paimu siesta.
Kolegijos gyventojai, būdami 

Romoje, elgiasi pagal romėnų 
papročius. Net Sekminėse po
kaitis jiems yra šventas poreikis. 
O man pokaičio laikas — pats 
ryto metas. Jau spėta vispusiškai 
atsibusti!

rwGlonilB | i|9
Šv. Kazimiero kolegija yra už

Romos miesto mūrų, arti Via Ap- 
pia Nuova — Naujosios Apijaus 
gatvės. Ją išvedė Benito Musso- 
lini prieš Antrąjį pasaulinį karą. 
Plati, dviejų krypčių, apsodinta 
kepurėtomis pušimis, su kelio 
padala viduryje. Kadaise ši pada
la turėjo bėgius tramvajui, kuris 
padėdavo išvažiuoti į užmiesčio 
CasteUi Roman i. Dabar tramva
jų pakeičia autobusai. Bėgiai dar 
tebėra. Tik kur ne kur jie apaugę 
žole bei apipilti asfaltu. Pokaičio 
metu gatvė apytuštė.

Popietės saulė aitri. Laimei, 
oras sausas. Drėgmė išdžiūvusi. 
Iki mūrų tik keletas minučių 
ėjimo. Via Appia Nuova tiesi. 
Šv. Jono vartų pervažos — Portą 
di San Giovanni iš tolo atrodo 
lyg amžių nudilinti mūrų randai. 
Šie Romos miesto mūrai — sie
nos — seni, — iš III a. po Kri
staus. Imperatorius Aurelianas 
— Lucijus Domicijus Aurelianas 
(270 - 275 m. po Kr.) — bandė 

sienomis apsaugoti imperijos so
stinę. Sienos sudaro 19 km ir, 
aplamai, turi 12.2 m aukštį.

Aurelianas buvo iškilus Ro
mos imperatorius. Savo per
galėmis jis paliko ryškius pėdsa
kus ne tik Vakaruose — Britani
joje, Galijoje (šiuolaikinėje 
Prancūzijoje) bei Ispanijoje, bet 
ir Rytuose, — sunaikino impera
torės Zenobijos karalystę Palmy
rą (Sirijoje) ir sudegino graikų 
kultūros centrą — Aleksandrijos 
muziejų Egipte.

Stabteliu gatvių sankryžoje 
prieš sienas. Dar labai stiprios. 
Iš raudonų — degtų plytų. Aki
mis bėgu į dešinę nuo Šv. Jono 
vartų pervažų palei šimtmečius 
Romą saugojusią plytų sieną. 
Parvažos vartuose jau vėliau pa
darytos. įrašai bei herbai rodo, 
kad jos yra iš popiežių valdymo 
laikų.

Kairėje nuo Portą di San Gio
vanni yra daubelė, kuri ve<Sa į 
senovišką pervažą Tai Fortą del- 
la Asine—Asilių vartai. Istorikai 
pasakoja, kari šių vartų vardas 
turi įdėmią kilmę. Esą, Nerono 
žmona Sabina Popėja, norėdama 
būti amžinai jauna ir švelniaodė, 
kasdien maudydavosi asilių pie
no vonioje. Imperatoriaus rūmų 
tarnai kas rytą vesdavę per šiuos 
vartus asiles melžimui.

Leidžiuosi link Asilių vartų 
daubele. Daubelė atsirado mie

sto grindiniui augant. Vartuose 
tuščia. Keletas kačių drybso 
užkampių šešėliuose. Pora ber
niukų bando savo triračius. Šio
kiadieniais vartuose prekiauja 
vertelgos. Einu į Romą per Asi
lių vartus.

VIsų šventovių Motina 
ir Galva

Vos palypėjus laiptais iš Asilių 
vartų daubelės atsiduriu prieš 
San Giovanni ai Laterano — Šv. 
Jono Laterane baziliką. Taip ji 
žmonių vadinama, nes kadaise 
prie bazilikos glaudėsi Šv. Jono 
vienuolynas. Tikras bazilikos 
vardas yra Išganytojo bazilika. 

Popietės saulė, svirdama va

ir pasaulio šventovių motina ir galva.” Nuotr kun A. Rubuo

karop, jau slepiasi už statulų fa
sado viršūnėje. Bazilika masyvi 
savo erdvės apvaldymu. Erdvė 
yra, erdvė, plati ir beribė, mus 
supa, o vietą savo pasaulėlį, mes 
statome. Architektūra apvaldo- 
me erdvę, padarydami vietą gy
venti, mokytis, melstis, dirbti...

Ant bazilikos prieangio išo
rinės sienos yra įrašas: ...om- 
nium Urbis et Orbis ecclesiarum 
mater et caput (visų Miesto ir 
Pasaulio šventovių motina ir gal
va). Romos sienų mūrai atspindi 
amžių poreikį rūpintis, imperi
jos sostinės saugumu, o Šv. Jono 
Laterane bazilika kalba apie il
gaamžį Katalikų Bendrijos 
pašaukimą rūpintis žmonija.

Bazilikos architektūra 
prleškristlnė

Žodis basilika turi graikišką 
kilmę. [Oikia] Pasilikę — kara
liškas [namaslpaženklindavo ka
rališką pastatą, kuriame buvo 
atliekami valstybiniai reikalai 
Romos imperijoje. Bazilika 
dažniausiai buv’o stačiakampė, 
dengta halė su interjero kolo
nomis ir apsida viename gale 
arba net abiejuose galuose.

Centrinė nava paprastai 
būdavo aukštesnė už šonines. 
Centrinės navos stogas remda
vosi ant žemos sienos, kurios pa
matas buvo šoninių navų stogas. 
Šioje sienoje būdavo langai. 
Ankstyviausia istorijai žinoma 
bazilika buvo pastatyta Katano 
SenesniojoRomoje 184 m. prieš 
Kristų. Bene iškiliausia pagoniš
kosios Romos bazilika buvo sta
toma imperatoriui Maksencijui 
valdant. Konstantinas pabaigė ją 
statyti po pergalės prieš Mak- 
sencijų ant Mibvijaus tilto (Mil- 
vio) 312 n po Kristaus. Ji ir 
nūdien tebestovi. Vasaros metu 
Maksencijaus Bazilikoje vyksta 
koncertai bei rodoma filmai.

Tarp Fonini romanum — Ro
mos aikštės griuvėsių yra dvi 
milžiniškos platformos — aslos 
su apvaliomis skylėmis kolonų 
pamatams. Tai Vasilica Emiliana 
ir basilica Jnlia likučiai.

( Rus (fougiau.)
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JUNGTINES TAUTOS APSISTOJA NEW YORKE

korespondentas 
Jungtinėse Tautose

KĘSTUTIS K. MIELAS

Jau pradiniuose posėdžiuose

ne tik Amerikoje, bet ir užsieny- p 
je, rašė apie Vliką ir dėjo ištrau- | 
kas iš to memorandumo.

Ar tasai memorandumas 
turėjo kiek nors įtakos, doku
mentacijos tam paremti neturi-

h

jos konstituciją buvo įrašytas 
straipsnis, draudžiantis bet kolų 
žmonių prievartinį perkeldinėji- 
mą į kitus kraštus.

riose komisijose. Daug triukšmo 
buvo keliama dėl suvaržymo 
Saugumo Taryboje tos veto 
teisės, kuria nuolat naudojasi so
vietų delegacija.

Tas veto naudojimas buvo tik
rai be saiko, ypač kai buvo svar
stomas Graikijos skundas dėl 
nuolatinio jos sienų pažeidimo iš 
Jugoslavijos, Bulgarijos ir Alba
nijos pusės ir dėl ginkluotų ban
dų siuntimo į Graikijos teritori
ją^

Šioje sesijoje buvo svarstomas 
ir nusiginklavimo planas, bet jis 
buvo atmestas Sovietams atsisa
kius leisti JT komisijai patikrinti 
karines pajėgas Sovietų Sąjungo
je ir jos satelitiniuose kraštuose.

JT politinė ir saugumo komisi
ja priėmė rezoliuciją, kad visi JT 
nariai turėtų nutraukti ryšius su 
Ispanijos Franco valdžia, įskai
tant ir maisto importą iš to kraš
to.

Šioje sesijoje buvo svarstomas 
ir tremtinių bei pabėgėlių klau
simas. JAV delegatė Eleonora 
Rooseveltienė karštai gynė 
tremtinių problemą, prašydama 
visus kraštus priimti tremtinius 
savo globon ir neversti jų jėga 
grąžinti į savo kilmės kraštus. Jos 
pastangomis buvo įsteigta Tarp
tautinė Tremtinių Organizacija, 
visiems gyvenusiems Europos 
stovyklose žinoma kaip IRO.

Dar užtruko šeši mėnesiai iki 
IRO perėmė visas funkcijas, ku
rias iki savo laiko atliko UNRRA 
organizacija. Čia reikėtų pa
minėti, kad UNRRA nebuvo JT 
sukurta. Ji jau veikė nuo 1943 
metų kaip organizacija padėti 
karo nuteriotiems kraštams eko
nomiškai atsistatyti. Karui pasi
baigus, nesant kitos organizaci
jos, UNRRA buvo pakviesta 
gelbėti karo pasekmėj atsiradu
sią tremtinių minią.

Ši sesija yra minėtina dar ir 
dėl to, kad ji nutarė įsteigti nuo
latinę JT būstinę New Yorke, 
ypač kai gavo iš milijonieriaus

užskleisti ir dar dėl vieno įvykio, 
tai būtent, kad šioje JT sesijoje 
pirmą kartą viešai buvo pa
minėta Pabaltijo kraštų okupaci
ja. Lapkričio 4 dienos posėdy 
Pietų Afrikos premjeras feldma
ršalas Jan Christian Smuts, atsa-

New Yorko miesto pastatas buvusios pasaulinės parodos 
aikštėje, Flushing Meadows, kur buvo tęsiami nuo 1946 spalio 
23 Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos pirmosios sesijos 
posėdžiai. U N photo

Pietų Afrikos diskriminacinės 
politikos, kritikavo Sovietų Są
jungą dėl jos politikos ir dėl Pa
baltijo kraštų okupavimo. Žino
ma, šis pirmasis paminėjimas di
delio atgarsio nesusilaukė,

John D. Rockefeller, Jr. dovaną 
— 8.5 milijonų dolerių, užpirkti 
žemės plotus New Yorko mieste, 
tarp 42 ir 47 gatvės į rytus nuo 
Pirmos Avenue. Siame plote, 
prie kurio žemės dar pridėjo ir 
New Yorko miestas, per penke
rius metus buvo pastatyti rūmai, 
kuriuose ir šiandien JT gyvena.

Su šia sesija JT narių skaičius 
pakilo iki 55. Į JT buvo priimti: 
Afganistanas, Islandija, Švedija 
ir Thailandas (buvęs Siamas).

dėmesio ir spaudoje. Didžiosios 
spaudos agentūros, New York 
Times, New York Herald Tribū
ne ir eilė kitų didžiųjų laikraščių

Vėlesniais metais tie paminėji
mai buvo dažnesni, bet taip pat 
be rezultatų.

VYSK. PAULIAUS A. BALTAKIO, OFM 
ŠIŲ METŲ VEIKLOS KALENDORIUS

Feldmaršalas Jan Christian Smuts, Pietų Afrikos premjeras, 
yra pirmasis, kuris iškėlė Pabaltijo kraštų okupaciją Jungtinių 
Tautų pirmojoje sesijoje 1945 lapkričio 4 . UN photo

Vilko memorandumas 
pirmai JT sesijai

1946 metų vasarą kilo nerimas 
tarp tremtinių, gyvenančių 
UNRROS globojamose stovyk
lose. Vienur ir kitur prasidėjo 
prievartiniai tremtinių grąžini
mai į Sovietų Sąjungą. Vlikas, 
tuo metu rezidavęs Vakarų Vo
kietijoje, darė žygius tam sustab
dyti. Jis paruošė ir pasiuntė pro
testo memorandumą JT sekreto
riatui su prašymu, kad jo tekstas 
būtų paskelbtas šios pirmosios 
JT sesijos delegatams.

Eigos tačiau čia negavo. Ji at
sirado tik po to, kai Lietuvos at
stovas ministeriš P. Žadeikis pa
darė atitinkamus žygius ir kai 
Lietuvių Informacijos Centro 
(LAIC) pastangomis buvo išlei
stas specialus “Lithuanian Bulle- 
tin” ir pasiųstas visiems JT dele
gatams, įskaitant ir JT sekreto
riatą. Žinoma, tas susilaukė

UŽPLŪDO LIETUVIŲ KOLEGIJĄ
(atkelta iš 3 vsl.) 

tuviškas dainas. Tame didžiaja
me lietuvių susitikime jam buvo 
toks malonumas dainuoti ir dai
nuoti. Lietuviškai dainuoti. Ir 
kitus išjudinti.

Ir dainavo, ir kalbėjosi visi. Ir 
visi džiaugėsi, kad jie yra dide
liame tarptautiniame mieste, 
lietuviškoje sodyboje, kad jie iš
reiškia savo lietuviškąjį aš. Tai 
visus ir paguodė, ir stiprino.

Svečiai iš Lietuvos
Didelė staigmena buvo, kai 

čia atvyko ir svečiai iš Lietuvos, 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius 
ir dar 8 kunigai. Tai buvo visų 
didžiausia atrakcija. Ir kaip jie 
atrodo, ką jie kalba? Ar jie propa
gandistai už Tarybų Lietuvą?

Ir svečiai iš Lietuvos, kaip ir 
dauguma čia kunigų, buvo su su
tanomis. Buvo su portfeli ūkai s, 
kuriuose turėjo įvairių do
vanėlių, daugiausia Lietuvos kri
kšto jubiliejinių paveiksliukų, 
kuriuos ten išleido Lietuvoje.

Vyskupas labai jaukus ir pa
prastas. Kalba, rodos, kad būtų 
atvykęs iš mūsų kaimynystės. 
Prisimena savo jaunystę, mokslo 
metus. Sutinka ir pažįstamų. Tai 
žmogus, kuriam įgimta skleisti 
šilumą, meilę, būti visada papra
stam.

Buvo ir Plungės klebonas, de
kanas, kurį susiieškojo viena iš 
Chicagos. Jos vyras praeitą vasa-

rą keliavęs j Lietuvą, buvo pa
siekęs ir Plungę. Ten aplankė ir 
šį kunigą. Ir svečias tuoj atsi
minė pavardę. Ir kiek tada buvo 
kalbos!

Ir visi džiaugėsi, kad čia yra 
ir Lietuvos kunigai. Visi esame 
čia drauge Sv. Kazimiero kolegi
jos patalpose.

Buvo ir kiti vyskupai lietuviai. 
Ir jie taip pat buvo kalbinami ir 
kalbinami.

Rugsėjo 26 - 27 — Lietuvos 
krikščionybės jubiliejus, Day- 
ton, Ohio.

Rugsėjo 27 — prel. dr. Pr. 
Gaidos, kun. J. Staškaus ir Pri
sikėlimo bei Lietuvos Kankinių 
parapijų tarybų pirmininkų pa
gerbimas, Toronto, Ont., Cana-

Rugsėjo 28—Arkivysk. Char
les A. Salatkos vyskupystės 25 
m. jubiliejus, Oldahoma City, 
OK.

Spalio 4 — Lietuvos Krikščio
nybės jubiliejus, Boston, Mąss.

Spalio 11 — Lietuvos, krikšj 
čionybės jubiliejus. Waukegan, 
IL.

Spalio 12 — pastoraciniai 
posėdžiai, Chicago, IL.

Spalio 17-18 — Lietuvos 
krikščionybės jubiliejus, De- 
troit, Mich.

Spalio 25 — Lietuvos krikš
čionybės jubiliejus, Rochester,

Lapkričio 1 — Lietuvos krikš
čionybės jubiliejus, Philadel- 
phia, PA.

Lapkričio 8 — Lietuvos krikš
čionybės jubiliejus, New York, 
N.Y.

Lapkričio 14-15 — Lietuvos 
krikščionybis jubiliejus, Toron
to, Ont. Canada.

Lapkričio 16 - 19 — JAV vy
skupų konferencijos posėdžiai, 
Washington, D.C.

Lapkričio 20-21 — Imigraci
jos konferencija, Washington, 
D.C.

Lapkričio 22 — Lietuvos kri
kščionybės jubiliejus — Los An
geles, Calif.

Lapkričio 26 - 29 — Lietuvos 
krikščionybės jubiliejus, Chica- 
go, III-

Gruodžio 6 — Lietuvos kri
kščionybės jubiliejus, S t. Peter- 
sburg, Fla.

Gruodžio 12 - 13 — Lietuvos 
krikščionybės jubiliejus, Dayto- 
na, Fla.

Gruodžio 17 - sausio 15 — Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongre
sas ir Australijos Lietuvių lanky
mas.

IŠKILMĖS PHILADELPHIJOJE

Antroje pusėje kelio esančioji 
Vilią Lituania nesuteikė tiek 
žmonių, nes ten yra gyvenamieji 
kambariai. Ten tik praėjo kori
doriais.

Buvo skelbta, kad lietuvių ko
legijai reikia remonto. Tai visi 
matėme. Dabar tos kolegijos 
rektoriumi yra prel. Algimantas 
Bartkus, atkilęs čia iš Pennsylva- 
nijos Gerai pažįsta ameri
kiečius, gerai mokėjo admini
struoti savo parapijas. Tai jam 
teks dar kartą išbandyti savo ad-

ministracinius gabumus ir atlikti 
sios lietuvių kolegijos remontą. 
Reikia tikėtis, kad lietuviai su
pras reikalą papuošti šią lietuviš
ką sodybą šiame didžiajame Ro
mos mieste.

Kolegijos rūmuose ir kieme 
tikrai žmonių buvo per 
tūkstantį, o gal ir arti dviejų 
tūkstančių. Po trijų svečiavirhosi 
valandų publika pradėjo skirsty
tis į savo viešbučius, kad galėtų 
pailsėti.

(Bus daugiau)

Minint Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį, Philadelphijoj 
vyks įvairios iškilmės. Jungtinės 
iškilmės vyks lapkričio 1 Sv. Pe
tro ir Povilo katedroje, o lietuvių 
parapijose anksčiau.

Sv. Jurgio parapijoje minėji
mas įvyks rugsėjo 27.

Sv. Andriejaus parapijoje iš
kilmės vyks spalio 11. Po mišių 
paskaitą skaitys dr. Rasa Mažei
kaitė iš Toronto. Tema: “Religija 
ir politika pagoniškos Lietuvos 
kunigaikščių diplomatijoje”.

Prelegentė yra gimusi 1953 
Toronte, Kanadoje, Lankė Mai- 
rionio šeštadieninę mokyklą ir 
buvo aktyvi skautė . 1978 lankė 
lietuvių kalbos kursus Vilniuje ir 
labai susidomėjo Lietuvos istori
ja. Studijavo Toronto ir Kent 
State universitetuose, o 1987 
Fordhamo universitete įsigijo 
viduramžių istorijos daktaratą, 
parašiusi ir apgynusi disertaciją 
apie Didįjį Lietuvos kunigaikštį 
Algirdą.

Šiais metais dr. R. Mažeikaitė 
skaito paskaitas apie Lietuvos 
istoriją Chicagoje, Detroite, Los 
Angeles ir Philadelphijoje. Ji yra 
parašiusi daug mokslinių straip
snių lietuvių ir tarptautinėje 
spaudoje. Yra skaičiusi paskaitas

Romoje, Montrealyje, Kalama- 
zoo ir kitur. Philadelph ijos lie
tuviai jos laukia su dideliu susi
domėjimu.

Po dr. R. Mažeikaitės paskai
tos parapijos darbuotojų būrelis 
ruošia bufeto stiliaus prieš
piečius. Seimininkėms vadovaus 
J. Krokienė. Visas pelnas skiria
mas krikščionybės jubiliejaus 
komitetui, kuris lapkričio 1 
ruošia didijį minėjimą.

J »
— Lietuvos krikšto 600 metų 

jubiliejų Denver, Colo., lietu
viai paminėjo birželio 28. Mišias 
lietuviškai aukojo kun. Nicholas 
Norušis, OSM. “Rūtos” šokių 
grupė parodė skaidres su 
įkalbėtais Lietuvos istorijos 
bruožais. Arkivysk. Stafford 
buvo įteiktas jubiliejinis medalis 
ir lietuviškas margutį, padarytas 
Bronės Feliss, taip pat medalis 
buvo įteiktas kun. N. Norušiui. 
Minėjime netikėtai apsilankė 
Frank Lubinas, Lietuvos krepši
nio komandos narys. Jie tada 
laimėjo krepšinio Europos čem
pionato titulą.

— Jonas Kuprys talkina prie 
Antano Maceinos akademijos 
programos leidinėlio paruošimo.
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LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių Bendruomenės Va-

Santa Monica apylinkės spalio 3 
- 4 ruošia šventę “Lietuvių Die
nos—Los Angeles 1987*. Šiems 
LB vienetams talkina Jaunimo 
Sąjunga, Spindulys, sporto klu
bas “Banga”, Dramos Sambūris

Šventė įvyks šv. Kazimiero 
parapijos patalpose ir sutrauks 
ne tik Los Angeles, bet ir tolime
snių apylinkių lietuvius bei vie
tos amerikiečius.

Atvyksta Denver, San Franci- 
sco ir Seattle tautinių šokių 
grupės.

Šios šventės tikslas yra suburti 
žmones ir sudaryti sąlygas 
džiaugtis lieutviška kultūra ir 
aplinka.

Šventės atidarymas įvyks spa
lio 3, šeštadienį, 12 vai. dienos. 
Šventės valandos: šeštadienį 11 
vai. ryto—4 vai. popiet, sekma
dienį 11:30 vai. ryto — 4 vai. 
popiet. Šeštadienį vakare jauni
mo šokiai ir kitos programos.

Šios šventės pradinėms išlai
doms mažinti rugsėjo 11 Rimo 
Muloko rezidencijoj vyko 
rėmėjų pobūvis. Apie tai buvo 
rašyta Darbininko Nr. 33.

Šv. Kazimiero parapijos ru
dens balius įvyks spalio 18, sek
madienį, savose patalpose. Nuo
taikingą programą atliks Los An
geles vyrų kvartetas, akompo- 
nuojamas muz. Raimondos

-- ---------------------------------:i
ŽIDINIO NEAKIVAIZDINEI

MOKYKLA

Židinio neakivaizdinė mokyk
la pradeda mokslo metus. Ko- 
respondenciniu būdu dėstys LB 
Švietimo Tarybos nustatytą pro
gramą nuo pirmo skyriaus iki 
dvylikto.

Kviečiami lietuviškai kalban
tys vaikai bei kitokio amžiaus 
asmenys, norintys rimtai tobu
lintis lietuvių kalboje ir išeiti pil
ną minėtą programą. Teirautis 
galite vakarais šiuo telefonu: 517 
784-7834

PASIMATYMAS SU SKUODŽIU
Lietuvių Katalikų Religinė 

Šalpa kviečia sutikti lietuvių tau
tos herojų ir katalikų veikėją, į 
JAV tik ką imigravusį Vilniaus 
univesrsiteto docentą ir buvusį 
sąžinės kalinį Vytautą Skuodį, jo 
žmoną Ireną ir dukrą Daivą spa
lio 7, trečiadienį, 5-7 vai. vak. 
2237 kambaryje, Raybum Hou- 
se Office Building, Washington, 
D.C.

Priėmimas su vaišėmis organi
zuojamas Lietuvių K. Religinės 
Šalpos kartu su JAV Atstovų 
rūmų Lietuvos katalikų religinės 
laisvės grupės vadovais, kongre- 
smanais John Miller (R.— 
Wash.) ir Edward Feighan (D - 
Ohio). Po angliškosios dalies lie
tuviai turės progos atskirai 
pabūti su Skuodžių šeima.

giedojimą. Iš k. kun. Antanas Jurgelaitis, OP, Centro valdybos pirmininką« Frank 
Petrauskas, solistas Algirdas Brazis, Marytė Juzėnas, Vincent Cray, dr. Algirdas Bu
dreckis, Teresa Trainis. Nuotr. Dalios BulvičiOtės

Apeikytės. Šis meno vienetas 
yra apkeliavęs daugybę lietuvių 
kolonijų.

Lietuvos krikščionybė* jubi
liejaus ir palaimintojo arkivysku
po Jurgio Matulaičio minėjimas 
įvyks lapkričio 22, sekmadienį.
10:30 vai. ryto Šv. Vibianos kate
droje iškilmingas mišias konce- 
lebruos vysk. John Ward, vysk. 
Paulius Baltakis, kiti prelatai bei 
kunigai. Pamokslą pasakys vie
tos vyskupas. Banketas vyks 
New Otani viešbuty. Dabar sek
madieniais Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje per lietuviškas 
mišias visi dalyviai giedos tas 
giesmes, kurios bus giedamos 
šventės metu katedroje.

Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 12. Šiais mokslo metais 
mokyklai vadovauja trijų asme
nų direktorija: Marytė Sandana- 
vičiūtė Newsom, Violeta Ged
gaudienė ir Algimantas Žemai
taitis. Veikia vaikų darželis ir 
dešimt skyrių. Vyresniam jauni
mui, 11 ir 12 skyrių mokiniams 
bei mokyklą baigusiems yra ve
damas seminaras paskaitos. Atsi
radus didesniam skaičiui lietu
viškai nekalbančių vaikų, bus 
bandoma sudaryti tinkamą 
klasę.

Radio klubo balius įvyks spa
lio 25, sekmadienį, 12:30 vai. po
piet Sv. Kazimiero parapijos 
salėje.

PO LIETUVOS VYČIŲ SEIMO
Dalia Bulvičiūtė

Daugumas Lietuvos vyčių, 
1986 m. susirinkusių į 73-čią sei
mą Allentown, PA, buvo labai 
nustebinti, kai atstovas iš toli
mos Kansas City, pakvietė at
vykt pas juos 1987 metų seimui. 
Si jaunutė vyčių kuopa, 150, vos 
tik trejų metų, apsiėmė milžiniš
ką darbą, šeimininkauti seimui. 
Žinojome, kad Kansas yra be
veik viduryje Amerikos ir kad 
žinomas filmas “The Wizard of 
Oz” su Judy Garland buvo apie 
tą vietovę. Tai ir beveik viskas.

Lietuvių Informacijos Centro 
rūpesčiu Vytautui Skuodžiui yra 
numatyta plati programa tą sa
vaitę VVashingtone. Jis iškels jo 
paties bei kitų Lietuvos tikinčių
jų pergyvenimus okupuotos Lie
tuvos sąlygose.

Spalio 6, antradienį, kongre
sinėje apklausoje liudys Vytau
tas Skuodis, latvis Rolands Sila- 
raups ir estas Titt Madison. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Dėl detalių skambinti JAV Kon
greso Helsinkio komisijai 202 
225 -1901. Popiety spaudos kon
ferencija tik spaudai.

Spalio 7, trečiadienį, privatūs 
pasimatymai su spaudos kore
spondentais, valdinėm įstaigom, 
žmogaus teisių grupėm ir lietu
viškom institucijom, 5-7 vai. 
vak. minėtas priėmimas.

23.

— PreL Pranas Vasėris, šir
dies priepuolio ištiktas, mirė 
rugsėjo 29 Melbourne, Australi
joje. Buvo gimęs 1915 kovo 29.

lio 23 - 25 įvyks Washingtone, 
DC. Konferenciją kviečia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės val
dyba kartu su JAV LB Krašto val-

Los Angeles lietuvių dienom rengt buvo suruoštas pobūvis. Nuotaukoje matome dalį 
pobūvio dalyvių. Iš k. Laima Tumaitė, Giedrė Venckienė, Jonas Matulaitis, Valentinas 
Varnas, Jadvyga Mulokienė, Rolandas Giedraitis, nepažįstamas, Rūta Mulokienė, 
Marija Kazlauskienė, Romas Predkelis, Rima Mulokaitė, Algis Tamošaitis, Romas 
Nelsas. Vidury stovi Rūta Lee-Kilmonytė.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Los Angeles skyriaus 
pietūs su programa įvyks spalio 
24, šeštadienį, Gedgaudų na
muose, 23923 Wildwood Ca- 
nyon Rd., Newhall, Calif. Jauni
mas taip pat ruošia Los Angeles 
vyrų kvarteto koncertą lapkričio 
1, sekmadienį, 12:30 vai. popiet 
Sv. Kazimiero parapijos viršu
tinėje salėje. — L. Z. K.

Bet nuo pat pradžios, ženklai 
buvo pozityvūs. Išlipus iš lėktu
vo mus pasveikino didelis plaka
tas — “Labas”. Prie viešbučio 
įėjimo raidės skelbė “Welcome 
Knights of Lithuania”. Koks šil
tas sutikimas, pagalvojau. Buvo 
10 vai. ryto, temperatūra 97°!

Vyčiam, kurie atvyko ank
sčiau, buvo įvairių ekskursijų, 
didelį įspūdį padarė aplankant 
Harry S. Truman gimtinę, Inde- 
pendence, Missouri. Jis buvo 
prezidentu 1949 metais, kada 
daugelis iš mūsų čia atvy ko. Ma
lonu buvo aplankyti jo kapą ir 
padėti gėlytę.

Seimas prasidėjo liepos 30 ir 
baigėsi rugpjūčio 2. Turėjo tra
dicines 5 sesijas, 4 mišias, susi
pažinimo vakarą, lietuviškos 
kultūros vakarą, banketą ir atsi
sveikinimo pietus. Šio seimo 
šūkis buvo paimtas iš palaimin
tojo Jurgio Matulaičio raštų: 
“Ieškok Dievo ir nešk Jo dvasią 
į visus savo darbus”. Visas seimo 
mišias aukojo centro valdybos 
dvasios vadas kun. dr. Antanas 
Jurgelaitis, OP. Per vienas iš 
mišių, visi dalyviai, kurių buvo 
apie 200, ištarė mirusio vyčio 
vardą, kad jis būtų prisimintas 
mišiose.

Pirmoje sesijoje buvo suneš
tos vėliavos, sušaukta centro val
dyba. Metropolitan operos 
buvęs solistas baritonas Algirdas 
Brazis vadovavo himnų giedoji
mui. J prezidiumą išrinkti: dr. 
Algirdas Budreckis, Frances

Iš pranciškonų kapitulos posėdžių. Iš k. provincijolas Tėv. 
Placidas Barius, OFM, Tėv. Augustinas Simanavičius, pas
kaitą skaito tėv. Leonardas Andriekus. Nuotr.Tėv. Pranciškaus 
Giedgaudo, OFM.

Petkus ir Jonas Adomėnas. Čia 
buvo labai pasigesta ilgamečio 
seimų prezidiumų pirmininko 
Larry Janonis ir buvusios centro 
valdybos pirmininkės Irenos 
Sankutės. Sis buvo pirmas sei
mas be jų.

Organizacijos pirmininkas 
Frank Petrauskas pranešė apie 
organizacijos stovį. Loreta Stu- 
kienė, Viktoras Mathau ir Cle- 
mencine Miller pasidalino 
įspūdžiais iš iškilmių Romoje. 
Loreta taip pat pranešė apie 
vyčių fondo stovį, kuris artėja 
prie $35,000 sumos. Fondas 
buvo įsteigtas 1984 ir kapitalo 
palūkanos naudojamos įvairiem 
projektam. Būtų malonu, jei ki
tais metais, vyčiam švenčiant 75 
metų deimantinį jubiliejų, kad 
fondo suma pakiltų iki $75,000.

Buvo pristatyti straipsnio 
“Kaip aš, būdamas Lietuvos vy
tis, galiu būti geresnis lietuvis” 
konkurso laimėtojai. Mecenatas 
— prel. Juozas Prunskis. 
Laimėtojai: Sabina Klatt, Chica- 
go, 111., Mary Sazecki, Forest 
City, PA., Emie Suktus, Chica- 
go, III., garbės paminėjimas: 
Mary Lucas.

Kun. A. Jurgelaitis vadovavo 
įdomiam simpoziumui pavadin
tam “Mūsų pareigos dar lieka, 
nors Jubiliejaus iškilmės pasi
baigė”.

Per trečią sesiją archyvo pir
mininkas Larry Švelni s vadova
vo ilgoms diskusijoms apie nau
jos autentiškos vyčių vėliavos įsi
gijimą. Buvo nutarta sudaryti

LIETUVIŲ STUDIJŲ DRAUGIJA

Tasmanijos universitete į- 
steigta Lietuvos Studijų Drau
gija (Tasmania University Union 
Lithuanian Studies Society, P. 
O. Box 777, Sandy Bay, Tesma- 
nia, 7005, Australia).

Draugijos tikslas yra supažin
dinti Australus su Lietuvos isto
rija bei kultūra.

Iš Australijos rašoma, kad 
draugijos pirmieji žingsniai labai 
sunkus, nes 5,500 universite- 

komitetą, kuris stengtųsi gauti 
vėliavą iki jubiliejinio seimo 
1988.

Po pietų dr. Viktoras Stankus 
iš Clevelando supažindino su 
OSI organizacija ir Lietuvos ho
lokaustu. Jis priminė, kad Lietu
va rėmė aliantus ir kad Lietuvoje 
nebuvo SS dalinių. Paaiškino ką 
vyčiai turėtų daryti ginant kalti
namus tautiečius.

Tarp rezoliucijų: vyčiai dėkoja 
Šv. Tėvui Jonui Pauliui II už šiltą 
lietuvių priėmimą Romoje; pa
dėkota kun. Juozui Dambrau
skui, MIC, daug prisidėjusiam 
prie pal. Jurgio bylos pravedi- 
mo; padėkota taip pat prel. A. 
Bartkui, vysk. P. Marcinkui ir 
prel. A. Bačkiui už jų suteiktą 
mielą priežiūrą per iškilmes Ro
moje.

(Bus daugiau)

— “Pavasaris”, Montrealio 
mergaičių choras, įsteigtas prieš 
6 metus, spalio 3 Toronto Lietu
vių Namuose atliks meninę pro
gramą. Chore dainuoja 18 mer
gaičių, nuo 15 iki 25 metų 
amžiaus. Dirigentė — Ingrid 
Tark, jauna estų kilmės profesio
nalė muzikė.

— Kun. Juozapas Matule- 
vičius-Matulis, buvęs Lapių, 
Kauno arkivyskupijoje, klebonas 
mirė rugsėjo 16. Jubiliatas velio
nis buvo gimęs prieš 87 metus. 
Kunigu įšventintas 1925. Tai jau 
tryliktas šiemet Lietuvoje ir 
trečias Kauno arkivyskupijoje 
miręs kunigas.

to studentų tarpe tėra viena lie
tuvaitė, bet žadama “nenuleisti 
rankų”. Tikimasi, kad jei draugi
jai pavyks įsitvirtinti, ji galės 
dirbti Lietuvai ir tada “kai mūsų 
jau nebebus”.

Draugijai dabar labiausiai rei
kia studentų, lietuvių ir nelietu
vių (bet ypač Masters’s ir PhD 
kandidatų), kurie domėtųsi Lie
tuva ir sutiktų porą metų pralei
sti Tasmanijos universitete^ (E.) r

ba ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvo 25 
metų sukaktis minima spalio 4. 
Meninę programą atliks “Sutar
tinės” kvartetas.

— “Dainavos” ansamblis, di
riguojamas Emilijos Sakadol- 
sldenės-Pakštaitės, repetuoja 
kantatą “Atsisveikinimas su 
tėvyne”. Melodija Stasio Šim
kaus, žodžiai — vysk. Antano 
Baranausko. Koncertas bus 
atliktas muz. St. Šimkaus gimi
mo 100 metų sukakties 
minėjime — koncertas spalio 4 
Chicagos Jaunimo Centre. Ren
gia “Margutis”.

— “Volungės”, Toronto dai
nos vienetas, naujo sezono veik
lą pradeda atkviesdamas iš Bo
stono etnografinį ansamblį “So- 
dauto”. Koncertas įvyks spalio 
11, sekmadienį, 4 vai. popiet 
Prisikėlimo parapijos salėje.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Chicagos skyrius ren
gia spalio 11 Vilniaus pagrobimo 
spalio 9-tosios minėjimą. Jauni
mo Centre.

— A. a. rašyt. Aloyzo Barono 
yardo novelės konkursu vertini- 
mo komisija: pirm. A. NĮarkelis, 
sekr. dr. A. Šešplaukis-Tyruolis 
ir D. Bylaitienė posėdžiavo 
rugsėjo 16. Buvo išrinkta novelė 
“1948”. Paaiškėjo, kad autorė 
yra Laimutė Blažaitytė-Tomau. 
Jai paskirta 500 dol. premija, ku
rios mecenatas yra J. Mikonis.

— Solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai iš Chicagos pa
kviesti koncertui St. Petersburg,

Fla., lapkričio 4. Koncertas 
bus Lietuvių klubo salėje. Kon
certą rengia ir solistus kviečia 
vietos Balfo skyrius.

— “Antro Kaimo” sąstatą šie
met sudaro Vida Gilvydienė, 
Indrė Toliušytė, Alida Vitaitė, 
Eugenijus Butėnas, Romas Sta-

1 kauskas ir Edvardas Tuskenis.
Nauja programa statoma Chica
gos Playhouse salėje spalio 10, 
11, 18 ų* 24 dienomis.

į — Solistai Algirdas Brazis, 
’ Audronė Gaižiūnienė, Roma 
; Mastienė ir “Dainavos” ansam- 
Į blis atliks muz. St. Šimkaus kan

tatą “Atsisveikinimas su Tėvy
ne”. Akomponos Manigirdas 
Motekaitis. Koncertas rengia
mas spalio 4 Chicagoje minint 
St. Šimkaus gimimo 100 metų 
sukaktį.

— Wate rbury, Conn., spa
lio 10, šešadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Juozapo mokyklos didžiojoje 
salėje, 29 John St., rengiamas 
metinis Bendruomenės vakaras, 

j Programoje tautinių šokių grupė 
į “Vėtra” iš New Haveno. Šokiam 
j gros John Matiasz ir jotarptauti- 
i nis orkestras. Bufetas, atgaiva, 
J loterija.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Sės. M. Angelą, Wilkes - 
Barre, Pa., kun. L. Jočys, Ossi- 
neke, Mich., S. Jakaitis, Phila- 
delphia. Pa., E. Bliudnikas. 
Centerville, Mass. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. Naujiems skaity
tojams Darbininko prenumerata 
pirmiems metams tik 15 dol. at
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.



GOOD NEWS LITO PRANEŠIMAS ESį

IF YOU HAVE EVER WANTED TO MVfTE RELATIVES FROM LHHUAMA 
ON A VISIT TO THE U.SJL OR CANADA,

NOWIS THE TIME TO ACT...
5' ‘ .

APPROVAL OF INVITATION REOUESTS IS NOW BETTER THAN EVER BE-

EFFECTIVE J ANŲ AR Y 1988, STAYS OF 10 DAYS IN 
LITHUANIA WILL BE NOW AVAILABLE TO ALL TOURISTS. 
THIS APPLIES TO BOTH GROUP TRAVEL AND TO INDEPEN- 
DENT TRAVELLERS.

BECAUSE OF POPULAR DEKANO FOR ALL-INCLUSIVE GROUP TRAVEL, 
IN 1988 WE OFFER HVE GROUP TOURS DEPART1NG THE U.S. A. ON MAY 24, 
JUNE14, JULY12, AUGUST16 AND SEPTEMBER 6. WE CAN ARRANGEINDE- 
PENDENT ITINERARIES TO LITHUANIA AT ANY TIME OF THE YEAR IN ANY 
COMBINATION WITH OTHER EUROPEAN CITIES OF YOUR CHOICE.

WE HAVE SERVED THE AMERICAN-LTTHUANIAN COMMUNITY WITH 
THEIR SPECIAUZED TRAVEL NEEDS FOR THE PAST THIRTY YEARS. YOU 
CAN REACH US AT NO EXPENSE TO YOU ON OUR TOLL-FREE TELEPHONE 
NUMBER 1-800-835-6688, FROM OUTSIDE NEW YORK STATE.

BALTIC - AMERICAN HOLIDAYS, INC.
A DFVIS1ON OF

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

S UITE 1605 
NEW YORK, NEW YORK, 10017 

212 972 - 0200

ATOSTOGŲ AR PASTOVIAM APSIGYVENIMUI 
NUOSAVYBĖS, IŠNUOMAVIMAI.

Atvykite j saulėtus Pietinės Floridos pajūrius, įsi
gyti namus ar investacijai. Mes galime Jums pagelbėti 
surasti puikias nuosavybes pagal jūsų pageidavimu 
bet kur nuo Fort Lauderdaie iki West Palm Beach.

Kreiptis:

Bdbcter parkPHARMACY ® 
Wm. Anastast, B. s.

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

296-4130

sant to, kad pats apkaltinimas dar jokios kalite neįrodo. Tačiau ju tikslas buvo

Tačiau šmeižto ir melo burbulas sprogo. Rugpjūčio 24 d. US Justice Depart- 

ir jo bendradarbiu nekaltumą Ir ju veiklos legalu pobūdi*
Reikia apgailestauti, kad pajėgūs žmonės vieton to, kad jungtysl į vieningu 

ir pozityvu darbą, apsisprendžia eiti griovimo Ir šmeižto keliu. Ypatingai apgai
lestautina, kad Ne šmeižtai yra kreipiami j JAV valdžios įstaigas. Sis atvejis 
tačiau įrodė, kad toks kelias yra trumpalaikis ir vispusiškai kenksmingas. Džiau
giamės, kad dauguma Lito akcininku pasiliko lojalūs, Ir galės ir toliau naudotis 
produktinga Lito veikla ir kelti savo ekonominį gerbūvį.

Vytautas VebeMūnas, laimėjęs šį “karą”, žiūri J ateitį su optimizmu kr entu
ziazmu. Jis kviečia visus jungtis į Litu, į šią didžiausiu lietuviu ekonominę 
organizaciją; kviečia ne griauti, kas buvo sukurta, ne kovoti vieni prieš kitus, 
bet visiems drauge eiti pirmyn vieningu, pozityviu darbu.

UTO INFORMACIJA

MILDA LIKTORIUS 
OFISE: 305 - 781 - 5500 
namuose: 305 - 491 - 4494

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI!

UTHUANIAN COOKERY
in English, 316 pages, price 10 dol.

receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu apianku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

Vardas, pavardė

ekskursijos J Panevėžį Ir j Druskininkus.

1987 M KELIONĖS Į LIETUVĄ
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — 81,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienu — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1 - 15 — 81,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — 81,499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENŠLISH. 45S PAGES)

1 «»• A 14
Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio fr SU 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta lakta, puošniai išleista.'** 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuvianvnaudojantlem tik angių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsąkau “Lithuanta 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postagel dol.

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

Numeris, gatvė-------------------------------------------------------------------

Miestas, valst’la, Zip---------------------------------------------------------------

SUVAŽIUOJA SKAUTAI AKADEMIKAI
Po daugelio metų šaukiamas 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
akivaizdinis suvažiavimas spalio 
16 - 18 Chicagoje. Suvažiavime 
kviečiami dalyvauti visi Sąjūdžio 
nariai. Dalyvauti galima asme
niškai ar per įgaliojimus. įgalio
jimai turi būti patvirtinti sky
riaus valdybos ar vadijos. Teisę 
balsuoti turės visi nariai ir narės, 
susimokėję nario mokestį už 
1987 metus. Tą bus galima atlikti 
registruojantis.

Pagal turimus adresus išsiųsta 
pilna informacija. Negauną “Ad 
Meliorem” irgi kviečiami su
važiavime dalyvauti. Informaci
jas teikia ir registracijas priima: 
Aldona ir Antanas Rauchai, 
10423 Broadmoor Dr., Palos 
Hills, UI. 60465. Tel. 312 598 
7438.

Jei negalite suvažiavime daly
vauti, kviečiame bent finansišku 
suvažiavimą paremti.

Dienotvarkė:
Spalio 16, penktadienį, 7:30

tro mažojoje salėje Chicagos 
ASS skyriaus iškilminga sueiga, 
pakėlimai ir apdovanojimai.

Spalio 17, šeštadienį, Balzeto 
Lietuvių Kultūros Muziejuje, 
6500 S. Pulaski, nuo 8:30 vai.

Po to Jaunimo Centro mažojoje 
salėje kava, ASS pasirengimas 
1994 metams, nutarimai ir rezo
liucijos, uždarymas.

Kęstutis Ječius

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSI VIENI JIMAS .,

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos pianus, 
cnvv aoi

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barte, Pa. 18703; o Didžiojo New York© 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELj, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-0637.

Remkime Tautos 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. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo

federalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuaniair National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Pranešant adreso pasikeiti
mą, neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau dabar galima užsisakyti 
VISA kredito korteles. Jos bus gražios, lietuviškos ir patogios visiem, kurie nori naudotis 
šiuo praktišku patarnavimu.

Dėl informacijų apie VISA kortreles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

UTHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: M - 01 114th St, Rfchmond HM, N.Y. 11418 
Tol. (718) 441-8799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Petersburge, Detroito, Watorburyjo

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaiku fondus Ir

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis: 

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617)965-8000

komisijų kvietimas, skyrių pra
nešimai, pietūs, simpoziumai,

Spalio 18, sekmadienj, 9 vai. 
ryto mišios Jėzuitų koplyčioje.
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A. a. Silvestro Balčiūno atmi

nimui Tautos Fondui po 25 dol. 
aukojo: dr. L. ir J. Giedraičiai ir 
Algis Vedeckas. Tautos Fondo 
vadovybė už aukas nuoširdžiai 
dėkoja.

A. a. Stepo Mackevičiaus atsi
minimui Alfred ir Salwa Khoiury 
Tautos Fondui paaukojo 25 dol. 
Tautos Fondo vadovybė už auką 
nuoširdžiai dėkoja.

Petrui Tutinui ilgamečiu! 
Perkūno choro nariui, Perkūno 
choras Kultūros Židinyje rugsėjo 
26, šeštadienį, surengė “berna- 
vakarį”, nes Petras Tutinas spa
lio 10 susituokia su L. Černiau
skaite.

Bronė Macijauskienė iš Sun- 
ny Hills, Fla., nuo seniau žino
ma kaip uoli laikraščio rėmėja, 
kaip pereitais metais, taip ir šie
met, atsiuntė su reguliaria pre
numerata dar po 50 dol. paramos 
spaudai. Didelis ačiū spaudos iš
tikimai rėmėjai.

Laisvės Žiburio rudens kon
certas bus lapkričio 7, šešta
dienį. Iš CIevelando atvyksta iš
kilusis Čiurlionio ansamblis. 
Koncertas įvyks Richmond Hill 
aukštesniosios mokyklos (H S) 
salėje, po koncerto vaišės ir va
karonė Kultūros Židinyje.

Regina Ridildenė, Vincas 
Padvarietis ir Bronius Bieliukas 
spalio 3-4 dienomis dalyvauja 
Balio direktorių suvažiavime 
Putnam, Conn.

^Lietuvos karii menės šventė 
bus pami. A*a lapkričio 22 Ap
reiškimo parapijos salėje. Kalbą 
pasakys Vilius Bražėnas. 
Minėjimą rengia N. Y. ra- 
movėnai, talkina šauliai ir biru- 
tietės.

A. A.
SOFIJAI ALEKSANDRAVIČIENEI

mirus, gilię užuojautą reiškiame vienam iš LB Sunny 
Kilis apylinkės steigimo pirmininkų, jos vyrui Kvirinui 
Aleksandravičiui, ir dūktai Irenai su šeima.

Sunny Hills LB apylinkės valdyba

N.Y. šaulių kuopos valdyba 
posėdžiavo rugsėjo 19 kuopos 
pirmininko, Kęstučio Miklo, na
muose, Plainview, N.Y. Aptarti 
šie reikalai: Klaipėdos krašto at
vadavimo minėjimas, kuopos pa
skelbtas literatūrinis konkursas, 
metinis susirinkimas, kuopos 15 
metų sukakties minėjimas ir 
kita. Po posėdžio buvo vaišės.

LB NY apygardos valdyba 
posėdžiavo rugsėjo 24 ir aptarė 
literatūros šventės reikalus, pre
mijų įteikimą, koncertą bei pro
gramos dalyvių vaišes. Lite
ratūros šventė — premijų įteiki
mas bus spalio 31 Kultūros Židi
nyje. Literatūrinėje dalyje daly
vauja: laureatai — Česlovas 
Grincevičius, Paulius Jurkus, 
Antanas Vaičiulaitis ir poetas 
Bernardas Brazdžionis. Koncer
tinę dalį atliks solistė Gina Čap- 
kauskienė, pianistas William 
Smiddy. Literatūrinei daliai va
dovaus poetas Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Trijų premijų 
mecenatas yra Lietuvių Fondas. 
Premijas ir įteiks Lietuvių Fon
do atstovas.

Brolių Kezių orkestras grojo 
lietuvių festivalyje, kuris įvyko 
rugsėjo 19 Greenport, Long 
Island. Festivalį rengė Lietuvos 
vyčiai.

Lietuvių Tautodailės Institu
to New Yorko skyrius rengia 
savo tradicinę rudens parodą 
spalio 24 - 25 Kultūros Židinyje. 
Parodoje dalyvauja audėja Milda 
Kvedarienė, šiaudinukų meni
ninkė Aldona Seimininkienė iš 
Hartfordo, Irena ir Mindaugas 
Jankauskai iš VVashingtono, Mil
da Liaukienė iš Hartfordo, Bi
rutė Kidolienė iš New Yorko ir 
kitos. Rengėjos prašo, tą datą 
įsidėmėti ir jom rezervuoti.

Kun. Vytautas Bagdana- 
vičius, MIC, atvykęs atostogų 
pas savo brolį dr. Praną Bagdą, 
gyvenantį Douglaston, N.Y., 
aplankė savo seseris: Oną Stri
maitienę, Putname, Conn., ir 
Marytę Juškienę, gyvenančią 
pas savo dukrą Kristiną Giedrai
tienę, East Northport. Rugsėjo 
24, palydėtas Juozo Giedraičio, 
apsilankė Darbininko redakcijo
je, pranciškonų vienuolyne, 
Liet. Religinėje Šalpoje. Į Chi- 
cagą grįžta spalio 1.

Lietuvos krikščionybės jubi
liejaus New Yorke komitetas, 
sudarytas iš daugelio organizaci
jų atstovų, posėdžiavo rugsėjo 
30 Kultūros Židinyje. Aptarta 
eilė skubių reikalų. Jubiliejus 
bus paminėtas lapkričio 8 Šv. Pa
triko katedroje.

Julius Veblaitis, Elizabeth, 
N.J., LB apylinkės pirmininkas, 
aplankė New Jersey senatorių 
Frank Leutenberg, prieš jam iš
vykstant į Sovietų Sąjungą, ir 
painformavo apie tikrą padėtį 
komunistų pavergtoje Lietuvo
je. Julius Veblaitis yra talentin
gas smuikininkas, dėstęs vo
kiečių kalbą amerikiečių aukšte
sniosiose mokyklose.

The Advocate, Newarko arki
vyskupijos laikraštis, rugpjūčio 
mėn. įsidėjo vyskupo Julijono 
Steponavičiaus nuotrauką su 
gana ilgu parašu. Ten sakoma, 
kad per 100 Amerikos kongre
smenų prašė Sovietų valdžią 
baigti jo ištrėmimą ir leisti eiu 
jam savo pareigas. Jau 26 metai, 
kaip jis yra ištremtas iš savo vy
skupijos.

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

GINANT 
PERSEKIOJAMUS

Americans for Due Process 
(ADP) organizacija yra pasiuntu
si telegramas sovietų pa
reigūnams, ragindama, kad pa- 
liūdyjimai OSI bylose būtų ati
daryti vakarų spaudai. Ameri
cans for Due Process pasiuntė 
telegramas Mikhail Gorlbačio- 
vui, Vyriausiam Prokurorui 
Aleksandr Rakunkov ir sovietų 
Advokatų Sąjungos pirmininkui 
Aleksandr Sukharevui.

Šiuo metu Rygoje, Latvijoje, 
vyksta depozicijos Konrads Ka- 
lejs deportacijos byloje. OSI ad
vokatų grupė ir gynybos advoka
tas Ivars Bėrzinš yra išvykęs į 
Latviją apklausinėti šešiolika in
dividų, ryšium su antrojo pasau
linio karo įvykiais. I. Bėrzinš 
buvo teismo reikalavęs, kad liu
dininkai būtų atvežti į Ameriką 
apklausai. Teismas įsakė OSI 
kreiptis į sovietus, kad liudinin
kai būtų atgabenami į JAV. So
vietams atsisakius išleisti šiuos 
asmenis, teismas pasakė, kad de
pozicijos turi būti imamos Sovie
tų Sąjungoje. OSI paprašė, kad 
sovietai parūpintų 9 liudininkus; 
gynyba paprašė septynių.

Savo pranešimuose Amerikos 
spaudai, Americans for Due Pro
cess pabrėžė, kad šios depozici
jos yra sukėlusios didelę kontro
versiją. Pabrėžta, kad proble
mos sukasi apie sovietų apklausų 
kontroliavimą, liudininkų gali
mą surežisavimą ir gynybos 
kryžminės apklausos trukdymą. 
Taip pat parūpinta straipsniai iš 
didžiojo Amerikos dienraščio 
Los Angeles Times, kuris plačiai 
gvildeno šias problemas.

“Mes paprašėme M. Gor
bačiovo įtraukti ir šias depozici- 
jas į savo naują glasnosto politi
ką, ypatingai kadangi jos tiesio
giniai liečia amerikiečius. Depo- 
zicijų eiga yra sukėlusi mumyse 
didelį susirūpinimą. Vakarų 
spaudos atstovų įsileidimas gal 
motyvuos sovietus ir OSI apšva
rinti dabartinę procedūrą”, pa
reiškė Rasa Razgaitienė, Ameri
cans for Due Process koordina
torė.

Brocktone, talkinama LB vietos 
apylinkės, surengė Tautos 
šventės minėjimą rugsėjo 13. 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje mišias aukojo ir pri

Tuoj po pamaldų salėje po 
bažnyčia iškilmingam susirinki
mui vadovavo Martyno Jankaus 
šaulių kuopos pirm. Stasė Go- 

fensienė. Po kun. P. Šakalio in- 
vokacįjos kalbėjo Jonas Rūtenis 
iš Cape Code, įdomų ir gerai pa
ruoštą montažą atliko Gitą ir Ai
das Kupčinskai iš Walpole. Pa
baigoje “Marija, Marija” sugie
dojo visi dalyviai.

Programa buvo trumpa, taikli, 
gerai atlikta.

Dail. V. Sakalo paroda
Dail. Vytautas Sakalas iš Dor- 

chesterio yra vienas iš nedauge
lio mūsų jaunųjų dailininkų, ku
rie susilaukia vis didesnio ameri
kiečio dėmesio ir įvertinimo.

Praėjusią vasarą jis su savo 
kūriniais buvo atrinktas dalyvau
ti kolektyvinėje parodoje, kuri 
buvo surengta Art muziejuje 
Brocktone. Rugsėjo 8-spalio 3 jo 
darbų paroda vyko ‘The West 
Gallery” patalpose, 542 Colum- 
bus Avė., Bostone.

Šį kartą buvo išstatyti jo ab
straktiniai kūriniai —18 įvairaus 
dydžio paveikslų, iškirptų iš 
aliuminijaus ir 11 piešinių ant 
popieriaus.

Sveikinimai Laisvės Varpui
Tiesioginis Laisvės Varpo 

uždavinys — visuomeninio ir 
kultūrinio pobūdžio sekmadie
ninės radijo programos lietuvių 
ir anglų kalbomis. Nemažiau rei
kšmingos yra jo šalutinės veiklos 
šakos — specialios programos 
anglų kalba įvairioms ameri
kiečių radijo stotims Vasario 16- 
osios ir Tragiškųjų birželio įvy
kių sukakties progomis, o taip 
pat kultūriniai renginiai, kurių 
kasmet jis surengia bent du: vie
ną pavasarį ir kitą rudenį. Tai 
aukštai vertina ne tik vietos lie
tuviai, bet ir bendrinės mūsų or
ganizacijos.

Ar bus nauja radijo programa?
Paskutinė priešmirtinė Valen

tinos ir Stepono Minkų radijo 
programa buvo gegužės 10. Kai 
kam atrodė, kad vienu ar kitu 
būdu reikėtų tą programą atgai
vinti.

RENGINIAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Spalio 3 d. — Lietuvių Fondo 
koncertas.

Spalio 10 — Kultūros Židinio 
visuotinas narių susirinkimas.

Spalio 18 d. — Balfas rengia 
madų parodą.

Spalio 24 - 25 Lietuvių Tauto
dailės Instituto paroda.

Spalio 31 d. premijų šventė, 
rengia LB New Yorko apygardą.

Lapkričio 7 — Laisvės Žiburio 
koncertas.

Lapkričio 14-15 — dail. Č. 
Januso paroda.

Lapkričio 21- 22 New Yorko 
ateitininkų paroda.

Gruodžio 5 d. — Jaunimo Są
jungos koncertas.

* Renginių kalendorius sudary
tas, pasiremiant turimais užpil
dytais užsakymų lapais. Norin- 
tiejo naudotis K. Židinio patal
pomis, turi užpildyti užsakymo 
lapą ir palikti užstatą — už 
didžiąją salę — 100 dol., už 
mažąją salę — 25 dol. Užsakymo 
lapai gaunami Kultūros Židinio 
raštinėje, 355 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Paštu užsakymo
lapai nesiunčiami.

K. Ž. administracija

Jei tokios neįmanoma suorga
nizuoti, tai verčiau reikėtų sti-

ypač aktualu, kai jo steigėją ir 
ligšiolinį vedėją jau slegia 75-rių 
metų našta.

Neseniai įvykusiame antrame 
tuo reikalu pasitarime lyg vyravo 
nuomonė, kad Bostono ir apy- 
linės lietuviams būtų reikalinga 
antroji radijo programa. Mano
ma, kad tokios programos suor
ganizavimui būtų galima susi
laukti kai kurių organizacijų net 
didesnės finansinės paramos. 
Bet neaišku, kokio pobūdžio 
būtų naujoji programa: tokia, 
kaip buvo Minkų, panaši: į 
Laisvės Varpo programą, skirta 
jaunimui ar dar kokia nors kito
kia, o taip pat kieno vardu ji veik-

motų kaip juridinis vienetas?
Šiuos ir kitus reikalus išaiškin

ti pavesta Česlovui Kiliuliui, 
Gintarui Čepui ir Vytautui 
Jurgėlai. Šiuo metu tokiai pro
gramai laiką būtų galima gauti 
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto 
toje radijo stotyje, iš kurios veikė 
Minkų radijo programa. Už 
kiekvieną programą stočiai 
reikėtų mokėti po 150 dol. ar 
daugiau.

Sėkmingas koncertas
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

dr-jos trečio aukšto salėje 
rugsėjo 20 įvykęs Laisvės Varpo 
57-tas koncertas buvo sėkmingas 
visais atžvilgiais. Nepaisant di
delio lietaus, į koncertą susirin- 
ko apie,250 asmenų. - .,- 

«. Programą atliko Los Angeles 
vyrų kvartetas su akompaniste 
muz. Raimonda Apeikyte. Jie 
susilaukė šilto publikos 
priėmimo. Kvartetas išsiskyrė iš 
kitų dainos kolektyvų tuo, kad 
programą atliko ne statiškai, bet 
vaidybiškai, kas publikai labai 
patiko. Tai režisieriaus Petro 
Maželio nuopelnas.

Kvarteto programą sudarė 
lengvesnės muzikos lietuvių 
kompozitorių kūriniai, išskyrus 
J. Brahmso sukurtą valsą.

Komp. pianistė Raimonda 
Apeikytė paskambino pianinu 
Balio Dvariono “Čiuožykloje”, 
Giedros Gudauskienės “Holly- 
wood” ir B. Allen “Cuęraana”.

Savo padėkoje Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis iškėlė 

Gražinos Tiškutės-Tucci dukrelė ir sūnelis prieš penkerius 
metus modeliavo Balfo surengtoje madų parodoje. Nuotr L, 
Tamošaičio (

ruošdami lietuviškų dainą re
pertuarą ir su juo lankydami net 

įvairiuose kontinentuose.
Po koncerto vaišes- parūpino 

Ona Eikinienė su savo talki
ninkėmis.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone metinis bazaras 
vyks lapkričio 8 nuo 11 vai. ryto 
iki 5 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių dr-jos antro ir 
trečio aukšto salėse. Jame bus 
daug rankdarbių įvairių dovanų, 
lietuviškų valgių, įdomių žaidi
mų. Kasmet tokie bazarai sudaro 
gražią pinigų sumą parapijos rei
kalams. Dabar jie ypač reikalin
gi, kai panuojamas parapijos pa
statų pertvarkymas.

Mirė A. Ausiejienė
Rugsėjo 12 Cape Code po il

gos ir sunkios ligos mirė Ada Au
siejienė, palikdama vyrą Petrą, 
dukterį Ritą, sūnų Liną, tris 
anūkes šiame krašte, o Lietuvoje 
— motiną, dvi seseris, ir brolį. 
Velionė palaidota rugsėjo 14 
Centerville kapinėse.

Tautos šventės minėjimas
LB Bostono apylinkės rengtas 

Tautos šventės minėjimas įvyko 
rugsėjo 12 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos trečio aukšto 
salėje. Jis sutraukė apie 150 vie
tos ir apylinkės lietuvių, kurių 
tarpe daug buvo viduriniosios ir 
jaunosios kartos atstovų. 
Minėjime išklausyta Algio 
Avižienio kalba “Kaip mes gali
me padėti Lietuvai šiandien” ir 
Toronto lietuvių trio atlikta me- 
ninė programa, o taįp^TTfer*

R&gancF 
sveikinimas. Minėjimą atidarė 
apylinkės pirmininkas inž. Bru- 
tenis Veitas, o jam vadovavo Ma
rius Ziaugra. Minėjime sugiedo
ti Amerikos ir Lietuvos himnai, 
kuriuos pianinu skambino 
komp. Jeronimas Kačinskas. 
Meninėje programoje daugiau
sia reiškėsi sol. Vaclovas Povilo
nis. Kai kurias dainas atliko visas 
trio, kurį sudarė Vaclovas Povi
lonis, Vytautas Spundulis ir Val
das Samulevičius. Dėl jų atliktos 
programos publikoje buvo reiš
kiamos įvairios nuomonės.

LAISVĖS VARPAS aakfltalfia- 
niais 9:00-10:00 vai. ryto g WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Pairas 
Viščinis, 173 Arttair SL, Brockton, 
MA 42402. Telefonas (817J 484- 
7209.
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New Yorko žinių dar yra7pu- 
ilapyje.

Bilietų į Lietuvių Fondo koo-

Arts Club teatras veikia Ant
ros Vartų parapijos salėje, 570. 
Broome Str., Manhattane. Spa
lio 9, penktadienį, 8;30 v.v. bus

N|W

YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn; N. Y. 11207

Lietuvių pranciškonų meti
niame suvažiavime — kapituloje 
Kennebunkport, Maine, rugsėjo 
21 - 22 iš Brooklyno lietuvių 
pranciškonų vienuolyno dalyva
vo šio vienuolyno viršininkas 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, ir Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas, OFM, provincijolo pa
tarėjas ir spaustuvės vedėjas.

Lilija Šukytė, studijavo ir 
baigė fortepiono ir dainavimo 
mokslą Toronto Universitete, su 
aukščiausiais pažymiais baigda
ma žymios mokytojos Irene Jes- 
sner klasę. Salia klasikinės ope
ros, ji taip pat gavo aukščiausią 
pažymėjimą kamerinės muzikos 
žanro dainavime. New Yorke Li
lija dainavo Metropolitan Ope
roje, o vėliau Mūnchene, Vieno
je, Berlyne, Hąmburge, Buenos 
Aires ir kituose miestuose. Nuo 
1985ji yra profesorė Hochschule 
fur Musik Grąže, Austrijoje, ir 
dabar gyvena Vokietijoje.

Vytenis Vasyliūnas fortepioną 
studijavo Universidad dėl Cau- 
ka konservatorijoje Popayaho- 
no mieste, Columbijoje ir vėliau 
Naujosios Anglijos Konservato
rijoje Amerikoje. Vytenis dažnai 
akomponavo savo tėvui a. a. 
muz. Izidoriui Vasyliūnui smui
ko rečitaliuose. Taip pat akom
ponavo daugeliui vokalistų ir 
kitų muzikinių grupių bei chorų. 
Koncertavo Pietų Amerikoje, 
Australijoje, Amerikoje, o dabar 
Europoje. Salia muzikos studija
vo Harvard universitete, kur 
gavo doktorato laipsnį fizikoje. 
Dabar dirba žymiame Max Plank 
Fizikos institute, Vokietijoje.

Litas Investing Co. maloniai visus kviečia j trečių 
metinę

EKONOMINĘ KONFERENCIJĄ
Ji įvyks š.m. lapkričio 7-8 dienomis Beach Club 

of Marco ir Club Regency Lito nuosavybėse, Marco 
Island, Floridoje.

Programa įvairi, vieta žavi, Gult of Mexico vanduo 
viliojantis.

Paskaitininkai:
Jūra Viesulienė
Linas Kojelis
Gasparas Kazlauskas
Vytautas VebeHūnas
Saulius Valiūnas

. Dėl smulkesnių informacijų Ir kambarių rezervaci
jų skambinkite j Lito įsteigę Vytautui Alksniniu!. Tel. 
718 441 -2811.

Kultūros Židinyje.

RUDENS LAPAI

> BALFO8-TOJI

/ MADŲ

Ralfo 100-jo skyriaus 
valdyba

Rotekcte- * - - 47195*7-1352 
A9ntoMr..... 4719«»-135Į

Spaustu**.... 47195*7-1350 
VtenuolynM.. 4719 206-0002 
V^tupM ... (719 027-7032 
SaM (kor.)..... (716) 027-0045 
Saite tem. ... 4H9 205-0006

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijo
las, savaitės pradžioje buvo at
vykęs į Brooklyno vienuolyną 
aplankyti sergančio tėv. Benve- 
nuto Ramanausko, OFM, ir sut
varkyti kitų vienuolijos reikalų.

Eduardas Cinzas, rašytojas, 
gyvenąs Belgijoje, rugsėjo 27, 
sekmadienį, atskrido į New Yor- 
ką ir sustojo pasisvečiuoti pas E. 
Rastenienę Woodhavene. Iš čia 
skrenda į Chicagą, kur aplankys 
savo bičiulius.

Angelico Melotto, Solola vy
skupijos Gvatemaloje vyskupas 
emeritas, atvykęs į Ameriką 
aplankyti savo draugų, praeitą 
savaitę taip pat apsilankė ir pran
ciškonų vienuolyne. Taip pat ap
silankė ir Darbininko redakcijo
je, apžiūrėjo Adomo Galdiko 
vardo galeriją bei Kultūros 
Židinį. Jis yra pranciškonas, ita
las, gimęs ir augęs Veronoje. Be
simokydamas Romoje, pažino 
eilę lietuvių kunigų.

Jonas ir Elena Matulaičiai iš 
Los Angeles atvy ko pasisvečiuo
ti pas brolį Antaną Matulaitį, gy
venantį Richmond Hill, N.Y. 
Brolio palydėti, jie rugsėjo 23 
lankėsi Darbininko redakcijoje, 
taip pat apžiūrėjo Kultūros 
Židinį, dailės galeriją.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Informacijos Centro ir 
Lietuvių Religinės Šalpos 
vedėjas, rugsėjo 21-22 lankėsi 
lietuvių pranciškonų kapituloje, 
įvykusioje Kennebunkport, 
Maine, ir ten jaunuosius pran
ciškonų kandidatus ir klierikus 
supažindino su okupuotos Lietu
vos Bažnyčios dabartine būkle. 

įėjimo. Koncertas įvyksta spalio 
3 Kultūros Židiny.

Mečys Jauniškis, gyvenęs 
Fort Solonga, L.I..N.Y., mirė li
goninėje rugsėjo 27 rytą. Buvo 
pašarvotas M. Shalins šerme
ninėje. Atsisveikinimas ‘ buvo 
rugsėjo 29, paidotas rugsėjo 30 
iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios. Liko žmona dr. Rūta 
Jauniškienė, dukra Eglė Duo- 
bienė su vyru advokatu Valdu 
Duoba ir anūke Audra. Taip pat 
liko ir brolio vaikai su šeimomis.

metis Lietuvių Bendruomenės 
New Jersey apygardos valdybos 
pirmininks, dėl nesveikatos nuo 
liepos 15 pasitraukė iš valdybos 
ir jos pirmininko pareigų.

Valstybės Departamentas, 
Washington, D.C., spalio 15 
rengia ne valdinių organizacijų 
atstovams spaudos konferenciją, 
kurioje dalyvaus Valstybės sek
retorius George P. Shultz ir kiti 
aukšti Valstybės departamento 
pareigūnai. Bus informuojama 
įvairiais JAV vidaus ir užsienio 
politikos klausimais. Konferen- 
cijon pakviestas ir Darbininko 
redaktorius kun. dr. Kornelijus 
Bučmys.

Kultūros Židinio administra
cija praneša, kad visi, kurie au
koja ar naudoja Kultūros Židinio 
patalpas, prašomi rašyti čekius 
tik “Lithuanian Cultural Center, 
Ine.” vardu. Čekiai, rašyti Židi
nys”, “Kultūros Židinys”, “Lie
tuvių Kultūros Židinys”, “Fran- 
ciscan Fathers” ar panašiai, su
daro sunkumų juos padėti į 
Kultūros Židinio sąskaitą banke.

Petro Tutino vestuvės su Lisa 
Černiauskaite bus spalio 10. Su
tuoktuvės vyksta Apreiškirno pa
rapijos bažnyčioje, vestuvinė 
puota Kultūros Židinyje.

Darius Stankūnas, Giedrės ir 
Jono Stankūnų sūnus paminėtas 
“Greenwich Time” rugsėjo 18 
laidoje, kaip geras amerikoniško 
futbolo žaidėjas St. Mary Viduri
niosios mokyklos (high school) 
“Mėlynųjų riterių” komandoje.

KRIKŠTO JUBILIEJAUS IŠKILMĖS 
NEW YORKE

Visi New Yorko, Brooklyno, 
Long Island, New Jersey, Nau
josios Anglijos, Pennsylvanijos 
bei rytinio pakraščio lietuviai su 
kitataučiais bičiuliais kviečiami 
dalyvauti Lietuvos krikšto 600 
m. jubiliejaus iškilmėse Sv. Pa
triko katedroje, Manhattane, 
sekmadienį, lapkričio 8 d.,2vai. 
Iškilmingas mišias atnašaus pats 
New Yorko arkivyskupas kardi
nolas John O’Connor. Mišias 
koncelebruos išeivijos lietuvių 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, svečiai vyskupai ir kuni
gai. Bus giedama lietuviškai. 
Visi krikštytieji bus kviečiami 
prisiminti protėvių krikštą at
naujindami krikšto pažadus.

Po pamaldų numatomas priė
mimas garbingų svečių, nuo 3:30

Lietuvos vyčių 110 kuopa dar 
turi vietų autobusuose, išvyksta
nčiuose spalio 8 į Atlantic City. 
Visi autobusai išvyksta 8 vai. 
ryto.'Jei pramatote išvykti nuo 
Maspetho lietuviškos bažnyčios, 
skambinkite: Helen Matulionis 
718 326 — 3398 arba J. 
Adomėnas 718 497 - 5212. Jei 
išvykstate iš Woodhaveno, 
skambinkite: Lilian Yakstis 718 
296 - 3127, Josephine Kajris 718 
296 - 0876 arba Mary Shalins 718 
296-2244.

Hiring Today! Top Pay! Work 
at Home. No experience nee- 
ded. Write Cottage Industries, 
1407 Vi Jenldns, Norman, Okla- 
homa 73069.

Išparduodama privati dail. 
Adomo Galdiko darbų kolekci
ja. Suinteresuoti prašom skam
binti 201 763 - 7622 nuo 8 v.v. 
iki 10 v.v.

22 ir 23. Nauja programa bus ir 
spalio 30, penktadienį. Režisuo
ja Linda Pakri. Viename vaidini
me dalyvauja ir lietuvaitė Julia 
Nasvytis. Informacijos ir rezer
vacijos telefonas: 212 673 - 5636. 
Bilietai — atidarymo vakarui 8 
dol., kitais vakarais 6 dol. Rezer
vacijos pageidaujamos atidary
mo vakarui.

Dr. Stasys Jasaitis, velionio 
dr. Domo Jasaičio sūnus, mirė 
rugsėjo 22 savo namuose Bosto
ne. Buvo gimęs 1927 gegužės 3.

Maironio lituanistinės mo
kyklos gegužinė buvo rugsėjo 27 
Vandos ir Vytauto Vebeliūnų 
sodyboje. Pradžioje 12:30 vai. 
mišias aukojo mokyklos kapelio
nas tėv. Antanas Prakapas, 
OFM, Sodyba buvo gražiai pa
puošta ir paruošta gegužinei, 
parengti ir papuošti stalai, aikš
telės žaidimams. Gaila, kad šie
met žmonių dalyvavo mažokai.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalio 7, trečiadienį, 8 vai. vak. 
V. Atsimainymo parapijos 
salėje, Maspeth, N.Y.

Marytė Šalinsldenė su gausy
be įspūdžių sugrįžo iš Los Ange
les, Calif. Ten rugsėjo 19 jos bro
lio Edvardo Antanaičio sūnus 
Paulius Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje susituoikė 
su Laima Sturonaite. Jų mote
rystę palaimino vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, tuo metu nu
vykęs į Los Angeles susitiksti su 
ten besilankančiu Šv. Tėvu Jonu 
Pauliu II ir dalyvauti JAV vysku
pų konferencijc s. Vestuvių 
vaišės vyko su vison.ts liettiviš- 
komis tradicijomis ,. Svečių da
lyvavo ne tik iš Californijos, New 
Yorko ir kitų JAV vietovių, bet 
taip pat ir iš Anglijos. (Dar prieš 
jungtuves vysk. P. Baltakis susi
tikęs su Šv. Tėvų, paprašė palai
minti jaunavedžių žiedus. Šis 
mielai tai atliko). a.

iki 6 v.v. Hotel Intercontinental 
(Astor Room), netoli katedros. 
Priėmimą organizuoja Audronės 
Misiūnienės komitetas. Bilietas 
už bufetą 25 dol. asmeniui. Bi
lietai už bufetą užsakomi iki 
lapkričio 1 paštu iš Lietuvos Kri
kšto Jubiliejaus New Yorko ko
miteto, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N Y, 11207. Galima 
taip pat telefonu bilietus užsisa- I 
kyti, skambinant Area Code 718 \ 
647 - 2434. t

Blllotus platina: KASA 718 441 - 6799
M. tanoManė 718 296 - 2244
Ž. Jurienė 718 441 - 7831

Su Jūsų pagalba Lietuvių Fondas auga Ir romia NehivMkę Metimų Ir 
kultūrinę veidų.

Kviečiame dalyvauti Fondo oufcaktuvių minėjimo koncerto.

KONCERTO RENGIMO KOMITETAS

LIETUVIU FONDAS

LIETUVIŲ FONDO 25 METŲ 
SUKAKTUVIŲ PROGA 
KVIEČIAME ATSILANKYTI 
l IŠKILMINGĄ

KONCERTĄ

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y,

operos eoKsM ULUA ŠUKYTĖ-VASYUŪMENĖ

tinę gyvybę išeivijoj.
Per 25 Lietuvių Fondo gyva

vimo metus lietuviškoms mo
kykloms, knygoms, kultūri
niams įvykiams, visuomeninei 
veiklai, liet, radijo valandėlėms, 
spaudai, jaunimo orgaznizaci- 
joms, lituanistikos mokslų sti
pendijoms ir kitai lietuvių 
kultūrinei veiklai iš priaugusių 
nuošimčių paskirta netoli 2 mili
jonai dolerių.

Tai yra pagrindinė ir gyvybinė 
parama lietuvybės išlaikymui. 
Be jos lietuviška veikla atsidurtų 
skurde. Todėl reikia auginti ir 
didinti Lietuvių Fondo kapitalą, 
kad jo nuošimčiai vis augtų ir dar 
stipriau remtų mūsų visų lietu
višką ateitį.

O kam ateityje liks tas mili
joninis kapitalas? Atsakysime pa
ties Lietuvių Fondo 1986 metais 
išleistos informacinės brošiūros 
žodžiais: “Pagrindinis kapitalas 
yra neliečiamas ir laikomas atei

ti “G. T. International” pirmoje 
1988 metų ekskursijoje. Ba
landžio 7 išvykstama į egzotišką 
ir nuotykių pilną Pietų Ameriką, 
įskaitant Braziliją, Iguassu Falls 
ir Buenos Aires. Kreipkitės į: G. 
T. International, 10401 South 
Roberts Road, Palos Hills, III. 
60465. Tel. 312 430 - 7272.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO 
NEW YORKO SKYRIUS RENGIA

PARODĄ
spalio 24-25 dienomis Kultūros Židinyje.

PARODOJE DALYVAUJA:
Irena ir Mindaugas Jankauskai Ii Washingtono, 
Birutė Kidollenė iš New Yorko, Milda Kvedarienė 
iš New Jersey, MIlda Liaukienė iš Hartfordo, Aldo
na Sebnlninldenė IŠ Hartfordo

BUS IŠSTATYTA:
Kilimai, tautiniai drabužiai, juostos, medžio 
drožiniai, margučiai Ir šiaudų menas.

PARODA LANKOMA:
šeštadienį nuo 12 v. iki 9 v.v., sekmadienį — nuo 
12 v. Iki 3 v. popiet.

PARODOS ATIDARYMAS:
šeštadienį 7 v.v.

Bus galima gauti lietuviškus pietus. 
Pyragai, atgaiva.

RENGĖJOS KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI!

somai Lietuvai atkurti.
Ar gali boti koks nors kilnesnis 

būsim gyvi, ar jau numirę, bet 
Lietuva liks gyva ir kitų neprik- 

prins visas kultūros, meno ir 
mokslo institucijas ateinančių 
kartų labui.

Lietuvių Fondo 25 metų veik
los darbams .ir nuopelnams 
atžymėti New Yorke yra rengia
mas iškilmingas žymios solistės 
Lilijos Šukytės koncertas. Jos

New Yorko lietuviai, kai ji daly- 

kuriom progom koncertuodavo 
mūsų tarpe.

Iškeliavus į Europą, Lilija dai
navo Mūnchene ir kitų miestų 
operos teatruose. Šiemet 600 
metų krikšto sukaktuvių 
šventėje Romoje Lilija Šukytė 
dainavo minėjimo programoje ir 
giedojo bazilikoje. Dabar vėl 
New Yorkui eilė išgirsti savo 
mieląją solistę, šį kartą akompo- 
nuojant jos vyrui, muzikui dr. 
Vyteniui Vasyliūnui.

Kviečiame ir šaukiame visus 
atvykti į šį koncertą ir savo atsi
lankymu, aukomis bei sveikini
mais paremti tą didžiulį darbą, 
kurį atlieka Lietuvių Fondas. 
Tik su Jūsų talką koncertas turės 
pasisekimą ir papildys lietu
vybės išlaikymo iždą.

Koncerto rengimo 
komitetas




