
NIJOLĖ SADŪNAHĖ VĖL RAŠO.

Vol. LXXU, Nr. 39 
Spalio - October 16, 1987

Savaitės 
įvykiai

LEIDINIŲKRATO IR IEŠKO POGRINDI
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Kinija paskelbė, kad Tibeto 
sostinėj Lahsa budistų vienuoliai 
surengė demonstracijas prie jų 
vyriausios šventyklos ir reikala
vo Tibetui nepriklausomybės. 
Demonstruojantieji vienuoliai 
buvo areštuoti ir žiauriai sumušti 
pagal Vakarų korespondentų 
žinias. Vėliau demonstravo apie 
2000 tibetiečių, akmenim 
apmėtydami policininkus ir pa
degdami policijos stotį. Per 
riaušes trys vienuoliai ir šeši po
licininkai buvo užmušti. Trečią 
kartą demonstravo apie 60 tibe
tiečių, skanduodami jų politinio 
ir religinio vado Dalai Lamos 
vardą. Visi buvo areštuoti.

JAV nuo 1940 m. pripažįsta, 
kad Tibetas sudaro Kinijos dalį, 
dėlto vyriausybė pritaria Kinijos 
veiksmam Tibete, o senatas vie
ningai ją pasmerkė už jos ten 
vykdomą priespaudą.

Izraelis ir Kinija susitarė pa
laikyti tarpusavius santykius per 
jų misijas prie J.T.

Gen. sekretorius Gorbačio
vas pareiškė, kad Sov. S-gos 
ūkiui pakelti yra būtinai reikalin
ga pakelti maisto produktų kai
nas, nes dabartinės kainos y ra 
daug mažesnės už gamybos išlai
das.

Britanijos karalienė Eliza- 

pik. Sitvari Rabuka įvykdytą 
perversmą ir krašto konstitucijos 
panaikinimą, pareiškė, kad ji ir 
toliau valstybės vadu pripažįsta 
jos skirtą gen. gubernatorių Ratu 
Sir Penaia Gamilau.

Nikaragvos sostinės gatvėse 
vėl pasirodė opozicijos dienraš
tis La Prensa su tokiu didelių 
raidžių šūkiu: “Liaudies trium
fas: La Prensa necenzūruota!” 
Vedamajam rašoma, kad Nika
ragvos gyventojai niekada ne
norėjo ir nenori komunistų sti
liaus totalinės diktatūros.

Maskvos Oktiabr teatro patal
pose “Ogoniok” žurnalo suruoš
tose laisvose diskusijose žymūs 
kultūrininkai atvirai svarstė iš 
Afganistano karo grįžusių karių 
nusiskundimus, religinį perse
kiojimą Sov. S-goj, cenzūrą, 
Aleksandro Solženicyno raštus ir 
net Chruščiovo veiksmus. Bet 
nepaisant šito proveržio, policija 
keliom valandom sulaikė neprik
lausomo žurnalo ‘Glasnost” re
daktorius ir konfiskavo rastus 
žurnalo numerius.

JAV pareikalavus, Sov. S-ga 
sumažino savo misijos prie J.T. 
pareigūnų skaičių iki 199. o iki 
1988 m. kovo jų skaičius turėtų 
būti sumažintas iki 170.

Izraelis atmetė Sov. S-gos 
siūlymą pasikeisti žemiausio 
rango diplomatinėm misijom 
tol, kol Sov. S-ga sutiks užmegzti 
su Izraeliu pilnus diplomatinius 
santykius.

Popiežius Jonas Paulius II 
spalio 1 Vatikane atidarė vysku
pų sinodą ir paprašė jį svarstyti 
ne dvasininkų luomo žmonių pa
prastus ir specifinius uždavinius 
Bažnyčios bendruomenėj.

Gen. sekr. Gorbačiovas 
pasiūlė, kad Varšuvos pakto ir 
Nato valstybės pradėtų pasitari
mus dėl karinių veiksmų Balti
jos, Šiaurės ir Norvegijos jūros 
ir vandenyse apie Grenlandiją 
apribojimo.

Indija ir Pakistanas buvo su
sirėmę dėl Kašmiro provincijos 
strateginio Siachen ledyno. Ko
vos trukusios 3 dienas, bet jokių 
laimėjimų nei viena nepasiekė.

KRATOS IR TARDYMAI

Kratė kariškio būt?
Kaunas. 1985 m. balandžio 24 

d. kauniečio kariškio Juozo Ka- 
zalupsko bute, ūkiniame 
sandėlyje ir kolektyviniame sode 
buvo padaryta krata.

Kratą vykdė milicijos pa
reigūnas Vasiliauskas, tardytojas 
Kavaliauskas, saugumiečiai — 
Matulevičius ir dar vienas, nepa
teikęs asmens dokumentų. 
Kviestiniai — Vinuikovas ir Vi- ‘ 
nuikova.

Kratos metu paėmė: po
grindžio leidinį “Rūpintojėlis” 
Nr. 10, kunigų — Alfonso Sva
rinsko ir Sigito Tamkevičiaus — 
fotonuotraukas; brošiūras ir kny
gas — “Tikėk sau ir tylėk” (pagal 
LTSR Konstituciją), “Kražių vi
karas — kankinys — S. Rimkus”, 
užrašų knygutę, atskirus mašin
raščiu rašytus lapus, J. Kaza- 
lupsko rankraščių, startinį pisto
letą. ..

Prisistatę daryti kratą, pa
reigūnai pareiškė, jog krata da
roma įtariant vagystę, o baigda
mi kratą prisipažino, kad ieškojo 
aparatūros spausdinimo priemo
nių ir pogrindžio literatūros. Če
kistą Matulevičių domino, ar J. 
Kazalupskas neturi kunigų — A.
Svarinsko, S. JTamkevičiaus, gal B K 68 str. I d. irpateikė eilę , 
Jono Kaunecko, Petro Našlėno kaltinimų: rašęs ir vežęs 
ir kt. — pamokslų įrašų.

Pasirašyti po kratos protokolu 
J. Kazalupskas atsisakė. Krata 
truko 5 valandas.

Gęsdina saugumo 
požemiais

Kaunas. 1985 m. gegužės 16 
d. J. Kazalupskas buvo tardomas 
Kauno saugume. Tardytojas Ka
zakevičius supažindino tardo
mąjį su jam užvesta byla.

Čekistui ypatingai nepatiko iš 
kratos metu paimtų rankraščių 
šios ištraukos: “Bedieviai priau
gino tiek nusikaltėlių, kad šie ne
sutelpa kalėjimuose, norint nu
sikaltėlį pasodinti, reikia 
pažinčių... — tai vieno mokyk
los direktoriaus asmeninis skun
das J. Kazalupskui.

1983 m. gegužės 6 d., J. Kaza
lupskui siekiant išsiaiškinti, už 
ką teisiami nekalti kunigai, Vil
niaus vidaus reikalų įstaigos atsa
kingi pareigūnai patarė: “Tarybų 
Sąjungoje tiesa bevertė tiesos 
nėra ir neieškokite”, o tų pačių 
metų birželio 24 Lietuvos Re
spublikinės prokuratūros proku
roras Bakučionis tai patvirtino 
žodžiais: “Tiesos nebuvo, nėra ir 
nebus”.

Čekistas Kazakevičius per
skaitęs rankraščio ištrauką: “Ge
riausi tautos vaikai sudėjo savo 
auką ant Tėvynės aukuro, bet 
taurė nepilna, reikalinga ir mūsų 
auka...

Ir šiandien yra žmonių, kas 
drąsiai žengia garbingu Kristaus 
keliu į šių dienų Golgotą, kur 
aukoja savo laisvę, jaunystę ir 
net gyvybę už Dievo ir Tėvynės 
šviesesnę ateitį”, piktai priekaiš
tavo J. Kazalupskui, kokios dar 
šviesesnės ateities jis norįs.

Čekistas bandė apkaltinti J. 
Kazalupską, kad šis parašus dėl 
nuteistų kunigų išlaisvinimo 
rinkęs ant tuščių lapų, pats kūręs 
pareiškimams tekstus ir 1.1., rei
kalavo pasakyti, iš kur gavęsijo- 
grindžio leidinį "Rūpintojėlis" 
Nr. 10, kada susipažinęs su nu
teistais kunigais ir pradėjęs ben-
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dradarbiauti jų nusikalstamoje 
veikloje?

J. Kazalupskas, motyvuoda
mas tuo, kad kratą darė, ieškant 
vogtų daiktų, o paėmė religinę 
literatūrą, jo asmeninius 
užrašus, tardymo metu taip pat 
keliami klausimai, liečiantys re
liginius įsitikinimus, kas yra 
draudžiama įvairiuose tarptauti
niuose susitarimuose, o po ku
riais yra pasirašiusi ir Tarybų Są
junga, atsakinėti į klausimus at
sisakė.

Čekistas Kazakevičius gąsdino 
J. Kazalupską saugumo 
požemiais, paėmęs baudžiamąjį 
kodeksą, bandė taikyti įvairius 
straipsnius, galiausiai siūlė rim
tai pagalvoti apie savo ir savo tri
jų vaikų ateitį. Baigiantis tardy
mui čekistas Kazakevičius pa
kartotinai reikalavo, kad J. Kaza
lupskas apie buvusį tardymą nie
kam nepasakotų.

Kam vežė raštus 
j Maskvą

1985 m. lapkričio20 d. J. Ka
zalupskas vėl buvo tardomas 
Kauno KGB būstinėje. Tardė 
čekistas Matulevičius, dalyvau
jant Kazakevičiui. Matulevičius 
pareiškė, kad J. Kazalupskas kal
tinamas antitarybine veikla pa-

rašęs ir 
šmeižikiškus raštus į Maskvą au- :! Kan. Petras Rauda(Bus daugiau)

Vytautas Skuodis (viduryje) susitiko su kongresmanais John Mifler (kairėje, Respubl. 
iš Seattle, Washington) ir Edward Feighan (Demokratas iš Ohio) Skuodžio pagerbimo 
proga kongreso rūmuose spalio 7. Abu kongresmanai dalinasi pirmininko pareigomis 
Atstovų rūmuose veikiančioje Lietuvių katalikų religinės laisvės grupėje. Priėmimą 
suorganizavo Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Nuotr. Rebecca Hamrriel

SESIASDESIMT KETURI KONGRESMANAI 
UŽSTOJA KUNIGI J. K. MATULIONĮ

Šešiasdešimt keturi JAV At
stovų rūmų nariai spalio 1 d. laiš
ke kreipėsi - Religinių reikalų ta
rybos įgaliotinį Petrą Anilionį su 
prašymu, kad jis padėtų kalina
mam kun. Jonui Kastyčiui.

Kongresmenai sako, kad jų 
žiniomis, kun. Matulionis buvo 
suimtas 1984 lapkričio mėn. už 
tai, kad jis “dėjosi kunigu”. Iš 
tikrųjų kun. Matulionis baigė 
pogrindžio seminariją. Jis tuo 
keliu nuėjo po to, kai sovietų 
valdžios pareigūnai jam neleido 
stoti į vienintelę valdžios apro
buotą seminariją Lietuvoje. 
Baigęs pogrindžio seminariją, 
kun. Matulionis buvo įšventin
tas į kunigus apeigose* kurias 
aprobavo Kataliką Bažnyčia ir 
pradėjo eiti klebono padėjėjo pa
reigas Kybartų bažnyčioje.

341 Highlaad Blvd.
BrooHyn, N. Y. 11M7 50 centj*

kščiausiai Sąjungos valdžiai (į 
Maskvą buvo vežami pareiški
mai su tikinčiųjų parašais dėl 
kun. A. Svarinsko ir kun. S. 
Tamkevičiaus išlaisvinimo, — 
red. past.), apsirengęs kariškio 
uniforma mokykloje skaitęs anti
tarybines paskaitas, pasirašinėja 
po šmeižikiškais raštais savo na
muose laiko antitarybinę lite
ratūrą ir 1.1.

į pateiktus kaltinimus J. Kaza
lupskas ramiai paaiškino, kad jei 
netikėtų Dievą, tikriausiai jau 
seniai kaip niekšas būtų supuvęs 
kalėjimuose, kad kalėjimas jį 
gali ištikti ir dabar, tik jau už 
Dievą, Tautos idealus.

Vežiau ir vešiu 
J Maskvę

Tardomajam paprašius įrodyti 
jo antitarybinius nusikaltimus, 
perskaityti iš jo rankraščių bent 
vieną antitarybinį ar politinį sa
kinį, saugumiečiai, kurį laiką pa- 
sinaršę kratos metu paimtoj 
medžiagoj, nieko konketaus įro
dyti taip ir neįstengė. Matule
vičius reikalavo, kad J. Kazalup
skas pažadėtų, jog daugiau neveš 
į Maskvą jokių raštų, o reikalui 
esant, tiesiogiai kreipsis į saugu
mą. Tardomasis atsakė: “Vežiau 
ir jei reikės, ateityje vėl vešiu. ”

Kongresmenai Anilioniui aiš
kina, kad specifinis kaltinimas 
prieš kun. Matulionį buvo, kad 
jis pažeidė Lietuvos TSR krimi
nalinio kodekso pastraipą 199-3, 
draudžiančią viešosios tvarkos 
ardymą, kai jis suorganizavo re
liginę eiseną iš Kybartų 
bažnyčios į netoli esančias kapi
nes. Už tai jis buvo nuteistas 
kalėti trejus metus generalinio 
režimo lageryje.

Toliau kongresmenai atkrei
pia dėmėsi į kun. Matulionio pa
leidimą iš lagerio 1985. Sovie
tams paskelbus amnestiją, kuri 
apėmė ir tuos kalinius, pažeidu
sius pastraipą 199 - 3, kunigas 

ivo išleistas į laisvę birželio 19. 
Tačiau birželio 26 jis vėl buvo 
suimtas ir įkalintas.

Be to teko slaugyti tuo metu 
sunkiai sergantį kan. Petrą Rau
dą, buvusį mamos kapelioną. Už 
tai, kad nenusilenkė melui, 13

lage. Grįžo sutinęs iš bado, išk
rito visi dantys, beveik aidas... 
Apie tą pragarą, kurį išgyveno 
nenorėjo nė prisiminti, bet dva
sia nepalūžo ir ne tik pats liko 
ištikimas Tiesai, bet ir kitus 
mokė vien Dievu pasitikėti ir 
drąsiai dirbti Dievo ir Tėvynės 
labui. Visiems atleido, visus 
mylėjo, už visus meldėsi. Buvo 
labai kantrus. Žinojo, kad serga 
skrandžio vėžiu, kad nebepa- 
sveiks, bet visada buvo giedras 
ir ramus. Su nuolankumu mel
sdavosi: “Nors ir tolimiausiame 
kampelyje, bet tik su Tavimi, 
Viešpatie, leisk per amžius 
būti!” O kai buvę Jo mokiniai, 
dabar gydytojai, apsiašarojo pa
matę jį taip išsekusį, nusišypsojo 
ir tarė: “Džiaugtis reikia, o ne 
ašaroti. Juk kai jūs savo vaikus 
pas senelius į kaimą atgostogų 
išleidžiate, džiaugiatės kad 
pailsės. O aš pas geriausią visų 
mūsų tėvą keliauti ruošiuosi. 
Tad nereikia verkti, o džiaug- 
stis!” Mokėjo kitus linksminti ir 
guosti iki pat mirties. Nors labai 
kentėjo, nepriimdavo jokių nu
skausminančių vaistų, norėjo 
pilna sąmone atgailos dvasioje, 
visus skausmus iškentėti. Ypač 
daug meldėsi už Lietuvos kuni
gus, kuriuos labai mylėjo. Kas
dien meldėsi už Rusiją, visiems 
buvo už mažiausią patarnavimą 
dėkingas.

Stebėjausi, kaip gali taip sun
kiai kentėdamas tokius 
mažmožius pastebėti ir iki pat 
mirties kitais žmonėmis, jų gero-
ve, rūpintis. Taip gyventi ir mir-

Kuh. Matulionio bylos atpasa
kojimas sudaro foną kongresma- 
nų pageidavimams. Laiško auto
riai pažymi, kad kunigas turėtų 
būti paleistas lapkričio mėnesį. 
Kongresmenai prašo Anilionio, 
kad jis darytų visa kas įmanoma, 
kad kun. Matulionis būtų kuo 
greičiau paleistas. Jie primena, 
kad kalinys buvo ne tik ne
teisėtai suimtas, bet taip pat ke
lia susirūpinimą dėl jo silpnos 
sveikatos. Minima, kad vienu 
metu kunigo svoris lageryje 
buvo nukritęs net iki 40 kilogra
mų ir jis buvo laikomas invalidu.

Kongresmenai taip pat 
prašo, kad kai kun. Matulionis 
bus paleistas, jam būtų 
leidžiama be trukdymų eiti savo 
pastoracines pareigas. Jie atkrei
pia dėmesį į tai, kad Anilionio 
viršininkui Konstantinui Karče- 
vui besilankant JAV-se 
rugpjūčio mėnesio gale, pastara
sis teigė, kad praeityje sovietų

džiaugsme!
Tu pačių metų metų rugpjūčio 

mano svajonė: visi geri žmonės 
kalėjimuose buvo, norėjosi ir

Dievui, svajonė išsipildė. Ne
reiktų per daug bijoti kalėjimo, 
nes kai Dievas kryželį duoda, tai

Petras Rauda, kuris negalėjo ir 
nenorėjo kankinimų prisiminti

tos dvasios būsenos: kančioje 
Dievas yra labai arti! Todėl su 
Dievu širdyje ir Gulago pragare 
galima gyventi kaip danguje. 
Kad tik meilė žmonėms širdyje 
neužgestų!

Daug kentėjo ir mano brolio 
žmona Marytė. Ją 13 metų mer
gytę, 1948 m. kartu su tėvais ir 
3 metais vyresne sesute išvežė į 
Sibirą. Už ką? Jų šeima gyveno 
Marijampolės rajone, 3 km už 
Kalvarijos miestelio, prie Orijos 
ežero. Vieną dieną, smarkiai 
kaip iš kibiro lijo lietus ir į jų 
daržinę nuo tos liūties pasislėpti 
užėjo 3 pro šalį einantys partiza
nai. Kažkas pamatė ir įskundė. 
Tuoj pat atvažiavo stribai, parti
zanus nužudė, o jų visą šeimą 
išvežė. Tėvą labai mušė, kanki
no, laikė kalėjime, o vėliau atski
rai išvežė į konclagerį! Išsekintas 
kančių mirė. Teilsisi Dievuje! 
Marytė, teturėdama 13 metų, 
Sibiro taigoje netoli Irkutsko, 
turėjo po 2 kibirus pririnktų šakų 
nešioti į punktą. Visi badavo, 
šalo... Motinai suparalyžavo ko
jas.

Vėliau Marytė, su dideliu var
gu baigė Irkutske medicinos se
serų mokykla, o sugrįžus 1958 
m. į Lietuvą, baigė Kaune neaki
vaizdiniai medicinos institutą. Ir 
tai dėka savo didelio darbštumo 
ir gabumų. Dabar dirba polikli
nikoje akių gydytoja. Marytė 
pati nuo vaikystės matė daug 
vargo, todėl ir dabar visus ke
nčiančius moka užjausti ir Įdek 
gali jiems padeda. Ligonys ją la
bai myli ir vertina. Tepadeda 
Dievas dar daug gero žmonėms 
padaryti! Nuoširdžiai dėkojame 
visiems, kas mus savo maldose 
prisimena! Teatlygina Viešpats 
tūkstanteriopai!

1986 gruodžio 9 d. Vilniuje 
vyko kratos — ieškojo religinės 
literatūros. Konfiskavo daug 
(maišais) religinio turinio knygų, 
rašomąsias mašinėles, suimtas 
vienas vyras apie 40 m. amžiaus 
vardu Gediminas, pavardės 
neatmenu. Kaltinamas religinės 
literatūros dauginimu... Dabar 
Gorbačiovui didžiausi priešai 
yra tikintys ir religinė literatūra, 
su kuo jis liepia be gailesčio ko
voti. Tebus jam gerasis Dievas 
gailestingas! Reikai daug maldų 
ir aukų, kad jis praregėtų. 1987 
dar labiau trugdo užsienio radijo 
laidas, ypač religinę programą, 
Vatikaną, net transliuojamas iš 
Vatikano mišias. (Pabaiga) 

valdžia kai kada klaidingai pa
sielgusi su tikinčiaisiais ir kad da
bar stengiamasi tas klaidas atitai
syti. Kongresmenai baigia iš
reikšdami įsitikinimą, kad kun. 
Matulionio persekiojimas buvo 
pavyzdys tos klaidingos politi
kos, kurios Gorbačiovo atvirumo 
ir demokratėjimo kompanijos 
dvasioje reikėtų atsižadėti.

Pagrindiniai šio laiško autoriai 
buvo kongresmenai Edward 
Feighan iš Ohio ir John Miller 
iš Washingtono, kurie pirminin
kauja Lietuvių Katalikų Reli
ginės Laisvės Grupei Atstovų 
rūmuose. Tai tie patys asmenys, 
kurie įvedė Atstovų rūmų rezo
liuciją 192, reikalaujančią laisvės 
Lietuvos tikintiesiems.

{nukelta į 2 psl.)
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos operos ir baleto 
teatro solistas P. Skirmantas ir 
Leningrado S. Kirovo operos ir 
baleto balerina L. Kunakova atli
ko pagrindinius vaidmenis 
Tadžikijos operos ir baleto teatro 
spektakliuose “Don Kichotas” ir 
iškilmingame koncerte. Don Ki
choto spektaklį ir koncertą įrašė 
Tadžikijos televiziją.

— Šiaulių miesto seniausioje 
mokykloje yra įsteigtas poeto Ju
liaus Janonio vardo visuomeni
nis muziejus ir ta mokykla jo var
du vadinama. Čia kaupiama 
medžiaga apie poetą ir renkama 
mokyklos istorijos eksponatai. 
Tos medžiagos rinkimui vado
vauja nusipelnęs mokytojas Jo
nas Krivickas, padedamas mo
kyklos kraštotyTininkų. Dažnai 
šį muziejų lanko įvairios ekskur
sijos. Kultūros ministerija nese
niai muziejui suteikė liaudies 
kraštotyros muziejaus vardų.

Savaitės 
įvykiai

Prezidentas Reagan pasiūlė 
priimti eilę reikalavimų, kuriuos 
įvykdžius, būtų galima atsisakyti 
nuo tolimesnio Nikaragvos parti
zanų rėmimo. Tarp jų 
pažymėtini yra šie: turi būti 
įvykdyti naujo prezidento rinki
mai, paleisti politiniai kaliniai,

—Vilniaus Valstybiniam Uni
versitetui Šveicarijoje, netoli 
Berno, gyvenąs lietuvių kilmės 
veterinarijos gydytojas perdavė 
nežinomo autoriaus graviūrų 
rinkini Senieji Lietuvos mie
stai”. Nemažo formato lakštuose 
įamžinti 18-ojo šimtmečio Kau
no, Biržų ir kitų miestų vaizdai. 
Prieš keletą metų A. Dargušas- 
Hoferis padovanojo XVII-XIX 
amžių geografinių schemų ir 
žemėlapių.

— Klaipėdos žvejų kultūros ir 
sporto rūmų saviveiklinis kolek
tyvas, kurį sudaro beveik 70 jau
nų darbininkų, studentų, mok
sleivių ir vadovaujamas valsty
binės konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų dėstytojos Irenos Na
kienės ir baletmeisterio Vido 
Mačiujskio, pakvietė į pirmąjį 
koncertą iš tolimųjų kelionių 
grįžusias žvejybos laivų įgulas. 
Ansamblio programoje pamario 
krašto melodijos, legendos, pa
davimai, Kolektyvas ruošia lau
ko programą, žvejų sutiktuvių ir 
palydėtuvių koncertus.

— Lietuvos foto menininkai 
dažnai minimi sąjunginėje ir 
užsienio spaudoje. Beveik kiek
viename TSRS žurnalistų sąjun
gos mėnesiniame žurnale “So- 
vetskoje foto” yra rašoma apie

joj, Čekoslovakijoj, Bulgarijoj, 
Vengrijoj, Suomijoj. Minimi jie 
Leipcigo ir Londono kasmeti
niuose albumuose Pasižymėję 
foto menininkai yra V. Butyri- 
nas, A. Macijauskas, R. Rakau
skas, V. Straukas, V. Šonta, R. 
Pažerskis, A. Šutinis ir kiti.

— Vilniuje Paveikslų galerijoj 
(buvusioje Vilniaus katedroje) 
po dviejų metų restauravimo 
darbų prabilo senieji Katedros 
vargonai. Jungtiniu koncertu 
pradėtas VIII Vilniaus vargonų 
muzikos festivalis. Lietuvos liau
dies artistai — vargonininkas L. 
Digrys ir smuikininkas R. Kati
lius, vargonininkė V. Survilaitė 
kartu su Lietuvos nusipelniusiu 
kolektyvų, TSRS liaudies artisto 
S. Sondeckio vadovaujamu Lie
tuvos kameriniu orkestru atliko 
Hendelio, Juzeliūno, Pulenko 
kūrinius. Dalyvavo kitų respu
blikų ir užsienio atlikėjai. Pro
gramą festivaliui paruošė vargo
nininkė iš Kijevo O. Dmitrenko. 
Argentinos nacionalinio univer
siteto vargonų klasės profesorė 
A. Gomez supažindino su Loty
nų Amerikos kompozitorių kūri
niais. Dalyvavo ir viena žymiau
sių Čekoslovakijos vargoninin
kių iš Prahos I. Pokorna, atlikusi 
klasikinę muziką ir 20-tojo am
žiaus čekų kompozitorių kūri
nius. Solinius koncertus davė

Vasiliauskas. Pirmu kgk buvo

Vasiliauskaitės kūrinys vargo
nams “Pavasrio siuita**. Šis festi
valis sutampa su vargonų muzi-

sto L. Digrio iniciatyva 1962 me
tais Lietuvos valstybinėje kon-

nų klasė.

savanoriškos kovos už blaivybę 
draugijos surengta blaivybės de
kada. Dekados metu kurorte ne
buvo prekiaujama alkoholiniais 
gėrimais. Alaus baro lankyto
jams buvo siūloma kadugių arba
ta, karštos dešrelės ir kiti patie
kalai.

— Kauno valstybinis dramos 
teatras ir Lietuvos valstybinis 
rusų dramos teatras Maskvoje už 
pirmojo pusmečio kūrybinius 
rezultatus pripažinti sąjunginio 
socialistinio lenktyniavimo nu
galėtojais. Pirmoji vieta ir TSRS 
kultūros ministerijos bei 
kultūros darbuotojų profsąjun
gos centro komiteto pereinamoji 
raudonoji vėliava teko Kaunui, 
o antroji rusų teatrui.

S.L.K.

KVIETIMAS SUSĖSTI PRIE BENDRO STALO

hm TW 441-2811.
— -...... .. —

33706. 813 360 - 5577. KENRELD WOOOLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, SL Pstaraburg, Ra. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th SL, S. SL Petersburg, Ra. 337OT.B13 345 
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Rosi Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, kteome Tax pildymas, (staiga velkis naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Ave„ Woodhavon, N.Y. TeM.I«7-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad mate ar 
norite būti J. Andrlušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Gardui Tavom. 
1883 Madison SL, Ridgewood, N. Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Sdb vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinial pletH. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prlelnams kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver BeH Sakinę Co. Lietu*lika Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tą L Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Caroni, Oueons, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akclfų brokeris, dirba m Thomson IMcKIn- 
non Securltie* Ine., One State St Maža, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commoditln, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax sheiters. Suinteresuoti skambin
kite 212 402-0962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICHFM. 90.5 
Worceater, MA. Treč. 8 - 9 PM. PenkL 7:30 - 8:30 PM. Edvardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis SL, Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos ttmknlnl-
susitarta dėl paliaubų, partiza
nam suteikta amnestija ir atsisa
kyta Kubos ir Sov. S-gos karinių 
patarėjų.

JAV ir Kanada susitarė dėl lai
svos abipusės prekybos.

Sov. S-ga aprodė 45 valsty bių 
ginklų apribojimo konferencijos 
dalyviam su jos cheminių ginklų 
sandėliais Sichany mieste prie 
Volgos upės.

Irako, Turijos ir Saudi Arabi
jos baigiamos statydinti aliejaus 
tiekimo vamzdžių linijos nuk
reips net pusę dabar Persijos 
įlanka gabenamo aliejaus į sau
gesnius kelius.

Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duarte susitarė su 
prieš jį veikiančių kairiųjų parti
zanų vadais sudaryti nuolatinę 
komisiją paliaubom pasiekti. Be 
to, prezidentas žada kitą mėnesį 
paskelbti vienašališkas paliau
bas, bet partizanai dar lūkuriuo
ja.

Sov. S-ga, bandydama bran
duoliniu užtaisu neginkluotas ra
ketas, jų taikiniais parinko van
denis į šiaurės vakarus nuo Ha
vajų. JAV pareiškė nepasitenki
nimą, kad taikiniai buvo parinkti 
per arti nuo JAV teritorijos.

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak vėl buvo perrinktas 
naujam 6 m. terminui.

Prezidentas Reagan numato 
pasiųsti į Persijos įlanką 4 Pakra
nčių apsaugos žvalgybinius lai
vus ir keletą lėktuvų.

Japonija atsisakė planų pačiai 
gamintis karo lėktuvus ir nu
sprendė juos ir toliau pirkti iš 
JAV.

ALGIMANTAS S. GEČYS

Nuo 1974 metais White Plains 
įvykusios Lietuvos laisvinimo 
veiksnių konferencijos išeivijos 
visuomeninio gyvenimo vado
vams nepavyksta susėsti prie 
bendro konferencijos stalo. 
Nesėkmės priežastys vienų gerai 
žinomos, lotų neblogai nujaučia
mos. Jų nagrinėti nėra verta, nes 
kiekvienas nagrinėjimas ir kalti
ninkų ieškojimas galimybę veik
sniams sueiti ir tartis dar labiau 
atitolina.

Tenka tad ieškoti naujų vari- 
jantų, kurie leistų besidarbuo
jantiems laisvinimo srities veik
loje sueiti ir, pamiršus mandatus 
ir vyresnybę, rūpimais klausi
mais išsikalbėti.

Senatorius Malcolm Wallop 
paskelbė, kad per sovietų tarp- 
kontinentinių raketų bandymus 
prie Havajų jų laivas paleidęs į 
JAV žvalgomuosius lėktuvus la- 
ser spindulių pluoštą, laikinai 
apakinusį vieną lakūną.

Tuniso prezidentas Habib 
Bourguiba vieton pašalinto min. 
pirmininko Rashid Sfar jo vieton 
paskyrė armijos gen. Zine el- 
Abidine Ben Ali, kuris faktinai 
pasidarysiąs ir Bourguibos įpėdi
nių.

Prieš Angolos vyriausybę vei
kią partizanai nuo liepos 10 su
naikino 77 tankus ir šarvuotus 
automobilius, numušė 4 lėktu
vus ir 11 malūnsparnių. Be to, 
sunaikino 1000 karių, 4 sovietų 
patarėjus ir 20 kubiečių, patys 
netekdami 86 partizanų.

premija 1000dol. buvo įteikta kun. G. Kijauskui, SJ. Nuotrau
koje iš k. kun. G. Kijauskas, inž. R. BuHys ir J. Stempužis. 
Nuotr.V. Bacevičiaus.

Šaukiama politinė 
konferencija

Tokiu nauju varijantu yra spa
lio 23 - 25 Washingtono priemie
styje Arlingtone, VA, Sfieraton 
National viešbučio patalpose, 
šaukiama lietuvių politinė konfe
rencija. Konferencijos organiza
toriais yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo sąjunga, Kanados ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės.

Tačiau ne rengėjų etiketėse 
esama konferencijos esmės. Šiuo 
atveju rengėjai savo paskirtį su
prato kaip forumo sudarymą lai
svinimo srities darbuotojų inte
lektualinėms svarstyboms.

Rengėjų norima, kad suėjus 
draugėn būtų išgirsta kiekvieno 
nuomonė, kad minties plėtojimu 
viens kitą geriau suprastume ir 
pažintume. Nors būdami indivi
dų tautos vaikais į bendrą tikslą 
— nepriklausomą Lietuvą — 
greičiausia ir toliau savais keliais 
žengsime, norisi tikėtis, kad at
virai išsikalbėjus, vieni kitiems 
būsime tolerantiškesni ir, duok 
Dieve, gal jausime reikalą kai 
kuriuos politinius ėjimus savo 
tarpe koordinuoti.

Ar konferencija 
reikalinga?

Tikime ar netikime Gorba
čiovo “atvirumui” negalime vis 
dėlto paneigti fakto, kad šiuo 
metu smarkokai vystosi tarptau
tinės politikos pasikeitimai, 
stiprėja ginklų kontrolės pastan
gos, artėjama į naują sovietų — 
amerikiečių detante laikotarpį. 
Yra pribrendęs laikas aptarti 
Sov. Sąjungoje vykstančius vidi
nius polinkius, esminiai įvertinti 
esamą padėtį okupuotoje Lietu
voje ir pasitarti Lietuvos laisvini
mo veiklos reikalais.

Išeivijos lietuvių tarpusavio 
santykiuose vykstąs konfliktas 
dėl ryšių palaikymo su tauta yra 
būtinas pakartotinų svarstybų; ir 
bandymų nuomones suvieno
dinti. Šiandieninė padėtis pri
mena Clevelando rezoliucijų lai
kus, kai veiksniai nuėjo vienu 
keliu, o visuomenė — kitu.

Kiekvienam turėtų būti aišku, 
kad asmens autoriteto menkini
mu, drausminimu spaudoje, ša
linimu iš savos organizacijos — 
norimų tikslų neatsieksime. Gy
venant demokratijoje, su idėja 
būtina koxoti geresne idėja, 
būtina siekti, kad tavosios idėjos 
oponentas taptų bendraminčiu, 
o ne priešu.

Nors ir mėgstame viešai dek
laruoti, tačiau patriotizmo mo
nopolio nei vienas veiksnys ir nei 
vienas išeivis neturti. Mūsų išei
vija yra giliai patriotiška, be 
išimties siekianti Lietuvai ne
priklausomybės, tačiau išsiski
rianti metoduose bei prie
monėse tam tikslui atsiekti.

Saukiamos politinės konferen
cijos tikslu ir būtų tuos visuome
ninius skirtumus išryškinti ir 
identifikuoti tą, kas mus jungia.

Kviečiami visi

Rengėjų politinėn konferenci- 
jon kvietimas primena Evangeli
ją

Konferencijoje dalyvauti yra 
kviečiami Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba, visi (autoriaus pa
braukta, A. G.) laisvinimo veik
sniai, VLIKą sudarančių partijų 
bei sąjūdžių atstovai, kraštų LB- 
nių ir Jaunimo Sąjungų atstovai, 
VLIKo Lietuvoje įkūrėjai, Lie
tuvos laikinosios vyriausybės na
riai, politinėje akcijoje besireiš
kiančių organizacijų atstovai, ad 
hoc pagrindu organizuotų lietu
vių politinių vienetų atstovai, 
spaudos ir informacijos tarnybų 
atstovai, o taip pat ir kiekvienas 
laisvinimo veikloje aktyviai besi
reiškiąs lietuvis.

Laiką bereikalingai gaišinsime 
minėtame kvietime ieškodami 
politinių užkulisių, partinės arit
metikos ar vadistinių polinkių. 
Panašiai kaip Evangelijoje, eina
ma į kryžkelę ir į konferenciją 
atvykti ir joje savo nuomonę rei
kšti yra kviečiamas kiekvienas 
geros valios lietuvis.

(nukelta į 4 psl.)

KONGRESMANAI Y
(atkelia iš 1 psl.)

Pažymėtina, kad šią rezoliuci
ją, kurią Atstovų rūmai priėmė 
rugsėjo 15 400-0 santykiu, sovie
tų spauda tuoj pat pasmerkė. 
Rugsėjo 16 d. TASS pranešimas 
cituoja Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo vice
pirmininkės Vandos
Klikūnienės pareiškmą, jog re
zoliucija esanti provokacija, ku
rios vienintelis tikslas yra nuk
reipti Amerikos publikos dėmesį 
nuo žmogaus teisių pažeidimų 
JAV-se. TASS pranešimas panei
gia, kad Lietuvos katalikai disk
riminuojami ir aptaria Lietuvos 
Mokslo Akademijos studiją tuo 
klausimu, kuri tą paneigimą 
neva patvirtina. (LIC)

rnai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. Iš WNYM1330AM. Plmad. 
6-7 vai. vak. Iš WSOU89.5FM. Dr. J. J. Stekas, Direkt,234 Sunlit 
Or., Watchung, NJ. 07060. Tol 201 753 • 5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vsl. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kazys, 217 -25 54th Ave BeysIde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

DARBININKO SKAITYTOJAN
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

damas šis lapelis. Prašome jj iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu. DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklym, 
N.Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratą 1987 -1988 metam.

Vardas Ir pavardė...............-...................................-

Adresas........................................................................-
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $......
Už kalendorių $.....
Spaudai paremti $—

a sol irjo
MEMOBULS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

66 - S6 S0 ST. MIDDI.E \II.IACE. Q( EE\S. X > 11379 
l’IIONES (7IS> 326 - I2S2 126 - 3150

KVECAJ
JONAS 

J933 l 97 6

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONES

J LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTfRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2128 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 788 - 8300
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Didžioji literatūros šventė
Kai skaitome lietuviškus laik

raščius apsiprantame su lietuviš
ku spausdintu žodžiu. Atrodo, 
kad taip ir turi būti, taip ir reikia.

Tačiau tikrovė yra visai kito
kia. Lietuviškas spausdintas 
žodis skursta. Skursta ir laik
raščiai, kurie mum daug padeda 
ir informuoja svarbiais mūsų gy
venimo klausimais.

Dar labiau skursta lietuviškoji 
knyga. Kai didėja lietuvių mate
rialinis turtas, mažėjo jo dvasinis 
turtas, jo lietuviškos knygos al
kis. Okupuotoje Lietuvoje 
žmonės nėra turtingi. Jie sunkiai 
verčiasi, bet jų lietuviškos kny
gos alkis yra didelis. Ten knygos 
tiražai yra dideli. Net poezijos 
išspausdinta po 50,000 egzem
pliorių, ir viską išperka per vieną 
dieną. Pas mus poezijos tiražai 
siekia tik 300 - 500 egzempliorių.

Pavergtoje Lietuvoje nuolat 
rengiami literatūros vakarai, vi
suomenė supažindinama su 
rašytojais. Pasidaro gyvas kon
taktas tarp rašytojo, tarp knygų 
ir publikos. Ir publika labiau pa
jaučia ir supranta, kas yra lietu
viškoji knyga ir kodėl jį brangi.

Ir dar daugiau — ten premijas 
skiria ir pati valdžią, ir atskiri 
vienetai, net kolūkiai. Tai atkrei
pia dėmesį į rašytojus, į naujas 
knygas. Todėl nenuostabu, kad 
ten sudaromos sąlygos rašytojui 
atsidėti tik kūrybai. Žinia, ten 
nėra kraštutinės kūrybinės 
laisvės. Reikia atiduoti duoklę ir 
režimui. Bet paskutiniu laiku ten 
pasirodo ir gerų veikalų.

Mūsų visuomenėje kultūrinis 
bei literatūrinis gyvenimas 
blanksta. Mažėja mūsų knygų 
tiražai ir pačių knygų išleidžiama 
mažiau ir mažiau, nes leidyklos 
nebegali išsiversti.

Literatūrinis ir kultūrinis gy
venimas yra sumažėjęs ir New 
Yorke. Nebuvo sąlygų čia susi
pažinti su mūsų rašytojais, su

Spauda garsina Lietuvą

Minėtame “LOsservatore Ro
mano” dienraštyje, kur buvo pa
talpintas popiežiaus laiškas Lie
tuvos vyskupams, numeris dar 
buvo pailiustruotas Lietuvos 
žmonėmis, kurie lėmė krikščio
nybės įsitvirtinimą. Ten matėme 
vyskupą Merkelį Ciedraitąį, vy
skupą Motiejų Valančių, arkivy
skupą Jurgį Matulaitį, kartu 
buvo pranešta, kad bus paskelb
tas palaimintuoju. Taip pat įdėjo 
lietuvišką sodybą ir išspausdino 
pogrindžio maldą į Rūpintojėlį.

Laikraščio viduje buvo patal
pintas visas lapas, kur buvo to 
laiško vertimas į italų kalbą. Ir 
čia buvo įdėta lietuviškų nuo
traukų, vaizdų, kaip Romoje 
buvo paminėtašv. Kazimiero su
kaktis, kaip per mišias lietuviš
kas jaunimas nešė aukas.

Laiške Lietuvos vyskupams 
popiežius primena Mindaugo 
krikštą, primena lietuvių tautos 
politinę ir geografinę situaciją, 
kaip iš rytų spaudė slavų tautos, 
o iš vakarų atėjo galingas 
kryžiuočių ordinas, kaip lietuvių 
tauta nepriėmė kryžiaus, kuris 
buvo nešamas su kardu. Sėkmin
gasis Lietuvos krikštas atėjo tik 
po šimto metų, kai apsikrikštijo 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Jogaila.

Popiežius savo laiške taip pat 
priminė šv. Kazimierą, vyskupą 
Merkelį Giedraitį, tikrą apaštalą 
ir Tridento reformų vykdytoją, 
vysk. Motiejų Valančių, kuris la-

naujomis knygomis. Nebuvo są
lygų pagvildenti vieną kitą lite
ratūrinę temą. Pavyzdžiui, šie
met sueina 440 metų, kaip pasi
rodė pirmoji lietuviška knyga — 
Martyno Mažvydo Katekizmas. 
Sukaktis buvo paminėta Lietu
voje. Ir čia derėtų ją prisiminti, 
nes yra daug kas pasakyti apie 
lietuviškąją knygą, jos vargus ir 
nedalias.

Kad būtų pagyvintas tas lite
ratūrinis gyvenimas New Yorke, 
todėl ir rengiama literatūros 
šventė — premijų įteikimas. 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija yra pati svarbiausia. Ji 
paveldėjo buvusių Švietimo mi
nisterijos, arba valstybinių pre
mijų, tradicijas. Kadangi šiemet 
Kultūros Tarybos premijos buvo 
skiriamos Chicagoje ir ten į jų 
programos rėmus neįtilpo šios 
rašytojų draugios premijos, tai 
buvo sumanyta surengti New 
Yorke literatūros šventę — pre
mijų įteikimą. Tai bus gyvas kon
taktas su autoriais, su lietuviška 
knyga.

Tos premijos yra tokios. Už 
1985 metus premijos yra paskir
tos Česlovui Gincevičiui už kny
gą “Vidudienio varpai” ir Pauliui 
Jurkui už “Kai Vilniaus liepos 
žydi”. Premijų paskyrimas dėl 
įvairių techniškų priežasčių 
užsitęsė, užsitęsė ir jų įteikimas.

Antanui Vaičiulaičiui už jo 
knygą “Vidurnaktis prie Šeime
nos” paskirta 1986 metų Jite- 
ratūros premija. Premijų mece
natas yra Lietuvių Fondas. Pre
mijų dydis — 2000 dol. Premija 
už 1985 metus yra padalinta pu
siau, kiekvienas gauna po 1,000 
dol.

Visi autoriai atvyksta į šią 
šventę, be to, atvyksta ir iškilusis 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
kuriam šiemet suėjo 80 metų,

(nukelta į 4 psl.)

POPIEŽIUS PASKELBĖ JURGI MATULAITI PALAIMINTUOJU 

Lietuvos krikšto sukakties minėjimas Romoje
11- PAULIUS JURKUS

bai sunkiose gyvenimo aplin
kybėse buvo tikras ganytojas ir 
tautos vadas, priminė arkivysku
pą Jurgį Matulaitį, kad Lietuva 
yra kryžių šalis ir Marijos globai 
pavesta žemė, 
t

Keliaujame į 
iškilmingas pamaldas

Šis popiežiaus dėmesys ir 
meilė Lietuvai bei lietuviams 
tikrai kėlė visų lietuvių nuotaiką. 
Visi tiesiog laukė birželio 28, to 
sekmadienio, kada iškilmingai 
skambės Vatikano varpai, skelb
dami Lietuvos krikšto jubilieji
nes iškilmes.

Daug moterų buvo atsi- 
vežusios tautinius drabužius. Iš 
vakaro, po audiencijos pas po
piežių, vėl drabužius sulygino ir 
rytmetį jais pasipuošė. Prie karš
tų Romos dienų tai nebuvo taip 
lengva tokius drabužius dėvėti.

Autobusas po autobuso 
važiavo į Vatikaną, rikiavosi arti 
Šv. Petro aikštės. Vadovai įsakė 
grįžtant nepasiklysti, gerai atsi
minti, kur stovi autobusas, ar 
tikrai tas pats, su kuriuo čia atvy
kai.

Didžioji Šv. Petro aikštė tikrai 
niekada nematė tiek daug lietu
vių, kaip tą dieną. Prie visų ba
zilikos durų sargybos tikrino 

Amerikos jungtinės tautinių šokių grupės mergaitės atlieka Blezdingėlę Šv. Petro ai
kštėje Romoje krikščionybės jubiliejaus minėjimo proga.

kiekvieno bilietą, nes be bilietų 

kios spūsties. Pagal bilietą tuoj 
nukreipė tai į vieną, tai į kitą 
pusę. Didžioji Šv. Petro bazilika 
buvo išsipuošus, prie didžiojo 
popiežiaus altoriaus pilna gėlių, 
susirinko diplomatai, didieji di
gnitoriai. Pagaliau atvyko ir po
piežius, palydėtas kardinolų, vy
skupų ir daugybės kunigų.

Didžiojoje bazilikoje
Šv. Petro bazilika yra nepapra
stai didelė, joje telpa 70,000 
žmonių. Ji nebuvo perpildyta, 
bet nebuvo ir apytuštė. Čia 
suėjo visų kraštų piligrimai, tada 
suvažiavę į Romą. Bazilikoje 
daug vietos buvo skirta lietu
viams, kurie buvo surišti su arki
vyskupo J. Matulaičio paskelbi
mu palaimintuoju, tie turėjo 
ypatingas vietas.

Lietuviškos spaudos atstovai 
ten buvo pamiršti. Niekas jiems 
neparūpino nei specialaus leidi
nio — pamaldų vadovo, nei vie
tos, iš kur geriau matytum visą 
aplinką.

Šv. Petro statula su tiara

Priešais mus įžiūrimai buvo 
šv. Petro statula. Ji tuo garsi, kad 
piligrimai praeidami ir bučiuo
dami, ranka paglostydami, nu- 
dildė šventojo apaštalo kojos pi

ritus. Dabar ji dėmėsi traukė vi
sai kitkuo.

tro ir Pauliaus šventė. Tos 

galvos uždeda popiežfiką tiarą, 

italai tai mėgsta. Mėgsta ir ispa
nai aprengti statulas ir kiti lotynų 
kraštai.

Lietuviška giesmė

Išldlmingos mišios turėjo pra
sidėti pusę dešimtos, bet visa 
vėlinosi. Sunku popiežiui būti 
punktualiam, nes jo palyda di
delė. Kol visi pasipuošia, išsipū
sto, kol visa procesija atlinguoja, 
savaime pasivėlina.

Seniau, popiežiaus Pijaus XII 
laikais, popiežius buvo nešamas 
lektikoje, palydėtas specialių di
dikų sargybų. Balkone skardeno 
sidabriniai trimitai. Grojo iškil
mingą maršą iš Verdi operos “Ai
da”.

Jau popiežius Paulius VI tas 
iškilmes nubraukė, New Yorke 
padovanojo savo tiarą. Ir ji liko 
muziejinis eksponatas. Dabarti
nis popiežius ateina pats, pasi
remdamas įspūdinga lazda, ku
rios viršūnė baigiasi Nukryžiuo
toju. Kad publika geriau matytų, 
jam praeiti yra paliktas platesnis 
takas. Ir jis eina laimindamas 
žmones iš abiejų pusių.

Lietuvių operos choras pasiti
ko popiežių su lietuviška giesme 
“O Kristau, pasaulio valdove... 
su Tavim eina tautos gyventi, su 
Tavim eis visa Lietuva.” Šios 
įspūdingos giesmės žodžiai yra 
poeto Bernardo Brazdžionio, 
kuris taip pat kaip piligrimas iš 
Los Angeles buvo atkeliavęs į 
Romą ir dalyvavo tose pamaldo
se. Muziką sukūrė kompozito
rius Konradas Kaveckas.

Po to choras pradėjo “Pulkim 
ant kebų”. Į šią giesmę įsijungė 
ir kiti bazilikoje esą lietuviai. Ir 
kaip įspūdinga, kad ta vargšų ar
tojėlių puoselėta ir pamilta 
giesmė dabar skambėjo puošnio
je pasaulio bazilikoje. Ji dabar 
kalbėjo ne apie mūsų praeities 
vargus, bet apie džiaugsmą. 
Giesmė pasidarė pakili, todėl

(nukelta į 4 p*l.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu

II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS DAMA IE
MANHATTAN COLLEGE nUMUJC

Krikščionybė ir 
laiptai j šventovę

Krikščionybė, įsigalėdama 
Romoje, perėmė simbolinį laip
tų vaidmenį į savo architektūrą. 
Kun. “Jonukas” Riaubūnąs, — 
nelaiku dingęs Alpių ledynuose, 
— kartą atkreipė mano dėmesį į 
124-urių pakopų laiptus prie vi
duramžiškos šventovės vardu 
Santa Maria d’Aracoeli — Šv. 
Marija “Dangaus altorius” šven
tovė.

Ji yra prie paminklo Viktorui 
Emanueliui II šalia Piazza Vene- 
zia. Šie laiptai yra iš II a. po Kri
staus. Kadaise jie vedė romėnus 
į pagonišką Saulės šventovę, ku
rią buvo pastatęs imperatorius 
Markus Aurelijus ant Kvirinalo 
(Quirinale) kalvos. 1348 m. jie 
buvo perkelti tarnauti krikščio
nims. Nors ir perkelti, tačiau ir 
toliau vaidina tą patį archi
tektūrinį vaidmenį. J Šv. Marija 
“Dangaus altorius” šventovę 
neužklys! iš gatvės, — reikia lipti 

didingais laiptais ir pasiruošti 
įeiti į šventą vietą.

Beje, dešinėje nuo Šv. Marija 
“Dangaus altorius” šventovės 
laiptų yra, kiti laiptai, vardu Re
nesanso cordonata. Jie veda į 
Piazza Compidoglio — Kapitoli
jaus aikštę. Michelangelo buvo 
jų architekas. Nūdien abeji laip
tai, vieni šalia kitų gulėdami, 
daug papasakoja apie savo isto
rinį laikotarpį — viduramžius ir 
Renesansą.

Kontrastą pamatai iš karto. Po 
kaire, statūs laiptai pakopomis 
veda aukštyn į šventovę, o po 
dešine, nuožulnus kilimas į ku
nigaikščių rūmų pasaulį. Pajun
ti, kad į šventovę neužvažiuosi 
karieta, tačiau visi jais gali lipti. 
Tuo tarpu į rūmų pasaulį mažai 
kas gali važiuoti. Viduramžių 
maldininkai lipimu bėgo iš Šio 
pasaulio į garbę anapus.

Romos laiptai Ir 
Jokūbo kopėčios

Apie Jokūbo kopėčias rašo 

Pradžios knyga (žr. Pr. 28, 10 - 
19). Sapne Jokūbas matė 
kopėčias, kurios stovėjo ant 
žemės ir lietė dangų. Dievo pa
siuntiniai jomis leidosi į žemę ir 
lipo atgal į dangų. Kopėčios 
Pradžios knygos skaitinyje yra 
įvaizdis, kuriuo perkeliama Me- 
sopotanijos zigurato — “kalno į 
Dievybę” prasmė.

Mesopotaniečiai statė zigura- 
tus, norėdami lipimu pasiekti 
Dievybės buveinę. Įdomu, kad 
Jėzus, Jono evangelijoje daro 
užuominą apie Jokūbo kopėčias: 
“.. .jūs matysite atsivėrusį dangų 
ir Dievo angelus kylančius ir nu
sileidžiančius ant Žmogaus 
Sūnaus” (Jnl, 51).

Viduramžių mistikas šv. Jo
nas, pravarde Klimakas (Clima- 
cus), — pravardės kilme turi ryšį 
su graikų kalbos žodžiu 
“kopėčios", — rašo apie 
kopėčias į dangų. Remdamasis 
užuomina apie Jokūbo kopėčias, 
jis rašo, kad ir krikščionio ke
lionė per gyvenimą yra panaši 
lipimui trisdešimties pakopų 
kopėčiomis. Anot jo, kiekviena 
pakopa yra tolygi vienam bandy
mui ir vienai įsigytai dorybei.

Žmogus yra piligrimas. Lipda
mas pakopa po pakopos Jokūbo 
kopėčiomis, jis daro pažangą, o 
kopėčių viršūnėje atranda garbę 
dangiškojoje Jeruzalėje. Vidu
ramžių piligrimo lipimas d'Ara- 
coeli — “Dangaus altoriaus 

laiptais padėjo jam įsiminti ant- 
gamtį. O Michelangelo Cordo
nata laiptai yra perdėm skirtingi. 
Jie neteigia lipimo iš šio pasaulio 
į antgamtį.

Plačiai paseikėtais nuolydžio 
tarpais Michelangelo Cordonata 
užveda į aikštę, skirtą pasaulie
tiškai karalių ir didikų iškilmei. 
Aracoeli laiptus, vedančius į 
“Dangaus altorių”, nuo pagoniš
kos Saulės šventovės į šventovę 
Dievo Motinos garbei, perkėlė 
žmonių aukomis, dėkojant už iš
gelbėjimą nuo Romoje siautusio 
maro, o Cordonatą Michelange
lo sukūrė pagerbti Karoliui V, 
Šv. Romos imperijos galvai.

Laiptai Ir Vatikanas
Vatikanas yra nepriklausoma 

valstybė Romos mieste. Ji yra 

Pagoniškoji Roma. Foriim romanum — Romos aikštės 
griuvėsiai. Nuotr. A. Rubšio

Sakoma, kad ji turi 80 didelių ir 
200 mažesnių laiptų. Savo iškilu
mu visus viršija Scala Regia — 
Karališkieji laiptai. Jie matomi 
pro tarpdurį dešinėje didžiosios 
Šv. Petro aikštės kolonados 
pusėje.

Scala Regia laiptus sukūrė 
įžymusis baroko amžiaus archi
tektas Gian Lorenzo Bemini 
1666 m. Meistriškų baroko iš
monės ir įgūdžių panaudojimu, 
sukurta puošnus slenkstis į Vati
kano rūmus. Man jais teko eiti 
tik vieną kartą, — audiencijai 
pas popiežių Pijų XII Sekminių 
dieną 1946 m. Tiesa, tubkart jau 
nesigirdėjo nei trimitai, nei 
būgnai, kurie sveikindavo kara
lius ir didžiūnus, bet patys laip
tai paliko gilų įspūdį savo sime-

Vatikano rūmų slenkstį ir pa
slaptis, ir nūdien saugo dailiai 
nuaugę šveicarų gvardijos karei
viai.

Muziejaus skyrius 
apie “Laiptus”

Pati Roma yra lyg gyvas mu
ziejus. Muziejus Mussolinio sta
tytame Euro priemiestyje, var
du CiviltA Romana — Romėniš
koji civilizacija turi skyrių apie 
laiptus.

Romoje yra laiptų — niūrių 
laiptų, kurie sukelia nerimą. 
Kada tik beeičiau Via Cavour į 
San Pietro in Vin Coli — Šv. 
Petras grandinėse šventovę, su 
nerimu lipu Salita di Borgia — 
tamsiais tunelio laiptais, ant ku
rių Cezaris Bordžia nužudė vie
ną iš savo sesers Lukrecijos 
vyrų. Salita di Borgia muziejuje 
primena intrigas ir žudynes.

Lygiai nesmagu leistis laiptais 
į Adriano mauzolėjaus kapo 
kambarį Castelangelo — angelo 
pilyje. Laiptų sienų durys atsi
daro j tamsoje skendančias šimt
mečių politinių kalinių kameras. 
Angelo pilies laiptai yra matę 
tamsiausius Romos istorijos 
užkulisius. Ant jų stabtelti nesi
nori. Norisi sparčiai pasiekti jų 
viršūnę. Giacomo Puccini opera 
Tosca turi savo tragiškąją užuo
mazgą ant Castelangelo laiptų.

(Bus daugiau'
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KVIETIMAS SUSĖSTI
PRIE BENDRO
(atkelta ii 2 psl.)

Darbotvarkė ir jos 
tikslas

Konferencijos ruošėjai šu
tydami darbotvarkę siekė kelinę 
tikslų. Pirma, norėta, kadjibtty 
aktuali, paliečianti opiausias 
klausimus.

Antra, siekta, kad pranehai 
būtų akademinio lygio ir kad pa
teikiamuose pranešimuose būta* 
išlaikytas balansas tarp teoretikę 
ir aktyvistų. Problemą svarstant 
ir vienų ir kitų indėlis yra priva
lomas.

Trečia, konferencijos daly
viams norėta įsąmoninti birt*, 
kad Lietuvos reikalų sprendimas 
daugeliu atvejų yra artimai su
sijęs su tarptautine politika. 
Dažnai tą faktą esame linkę 
užmiršti ir laisvinimo srities 
veikloje esame linkę vadovautis 
vien iš asmeniškų interesu ir pa
tirties išplaukiančiais ėjimais.

Aukščiau suminėti tikslai ryš
kiai atsispindi konferencijos dar
botvarkėje. Penktadienį, spalio 
23, konferencijos dalysiantis 
kalbės amerikiečių akademikai 
ir valdžios pareigūnai. Jie anali
zuos dabartinę tarptautinę situa
ciją, jos poveikį ir Baltijos valsty
bių statusą bei padėtį krašto vi
duje. Penktadienio popiety kon
ferencijos dalyviai specialiais au
tobusais bus vežami į Baltuosius 
Rūmus, kur spec. prezidento pa
tarėjui Linui Kojeliui koordi
nuojant, konferencijos daly
viams informacinius pranešimus 
pateiks Valstybės departamento 
ir Tautinio saugumo tarybos pa
reigūnai.

Šeštadienį, spalio 24, progra
moje pramatyta trejos svarsty- 

-bos—-Sfcppoziumai. Ligšiolinę 
Lietuvos laisvinimo sritiesveildą 
apžvelgs ir sugestijas dėl veiklos 
ateityje pateiks Juozas Danys, 
Gintė Damušytė, Algimantas 
Gureckas ir dr. Tomas Renei-

IŠKILMĖS ROMOJE
(atkelta ii 3 psl.) 

lėnkai ją palaikė Lietuvos him
nu. Tai senasis mūsų himnas — 
pasveikinimas ir ištikimybės pa
reiškimas Bažnyčiai.

Krikšto prisiminimas

Pradėdamas iškilmingas 
mišias, popiežius kreipėsi į mi
nią ir priminė, kad šios mišios 
yra ryšium su Lietuvos 600 metų 
krikšto sukaktimi ir JurgioMa.'tu- 
laičio beatifikacija.

Krikšto prisiminimui Jis palai
mino vandenį, su kuriuo apš
lakstė esančius. Bazilikos Risti
nos choras giedoto “Asperges 
me, Domine”. /

Paskelbiamas

Mišių pradžioje buvo ir palai
mintojo paskelbimo apeigos. 
Vysk. Antanas Vaičius, svečias iš

Didžioji literatms šventė
(atkelta ii 3 psl .)

kuris ir dalyvavo premijų paskir
stymo komisijoje. Jis tars budį 
apie premijas Lietuvoje ir čia 
taip pat paskaitys savo tarybos. 
Literatūrinei daliai vadovaus

OFM, poetas, ilgametis Liet.
Tėv. Leonardas Andriejus,

Literatūrą glaudžiai rM su 
lietuviška muzika ir lietuviška

Ir šiai literatūros šventei yra 
pakviesta iškilioji solistė Gina 
Capkauskienė. Ji atvyta su 
grynai lietuvišku repertuaru.

nori ir kitus paskatinti, lad atar
tų daugiau dėmesio saviesiems
kūrėjams — rašytojams, kompo

STALO
kis. Ryšių su pavergta tauta klau
simą nagrinės dr. Bronius Ne- 
mickas, Juozas Kojelis, Mykolas 
Drunga, Viktoras Nakas ir dr. 
Romualdas Misiūnas. Išeivijai 
jautrią tariamų nacių karo nusi
kaltėlių paieškos temą analizuos 
dr. Romas Vaštokas, dr. Smilius 
Sužiedėlis ir adv. Povilas Žum- 
bakis.

Sekmadienio, spalio 25 pro
gramoje kalbės rezistentas, poli
tinis kalinys ir konferencijos 
garbės svečias prof. dr. Vytautas 
Skuodis, mūsų naujausia jungtis 
su kovojančia Lietuva. Vytautas 
Volertas, visuomenininkas ir 
kultūrininkas, baigiamuoju kon
ferencijos žodžiu svarstys išeivi
jai pavestas pareigas ir susiklau
symo laisvinimo darbe svarbą.

Žinant, kad panašaus 
pobūdžio konferencijoje yra 
būtina skirti laiko ir tarpusavio 
pabendravimui, rengėjų numa
tyta bendri priešpiečiai, priėmi
mas, dalyvaujant JAV Kongreso 
ir media įstaigose dirbantiems 
lietuviams, ir šeštadienio vakarą 
iškilminga vakarienė.

Informacijos 
dalyviams

Norinčius konferencijoje da
lyvauti, rengėjai prašo apie tai 
pranešti PLB valdybai, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636, telef. 312 778-2200. PLB 
būstinės valandos: pirm. — 
ketv. 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Pranešant apie dalyvavimą,

ROCHESTER, N.Y.
JubilIejlnlŲ metų 

svents
Rochesterio Šv. Jurgio lietu

vių parapija gana iš anksto 
pradėjo rengtis pažymėti kri
kščionybės šešiašimtmetį Lietu
voje.

Lietuvos, lietuvių kalba aptarė 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
gyvenimą ir paprašė jį paskelbti 
palaimintuoju.

Popiežius garsiai perskaitė 
beatifikacijos formulę, kad nuo 
dabar Jurgis Matulaitis bus vadi
namas palaimintuoju ir jo šventė 
bus sausio 27. Vysk. Antanas 
Vaičius taip pat pagal formulę 
padėkojo popiežiui už paskelbi
mą palaimintuoju.

Po tų formalių paskelbimų 
buvo atidengtas didžiulis naujo
jo palaimintojo paveikslas. Jis 
buvo pakabintas tarp puošnios 
barokinės ornamentikos, žiba
nčios auksu.

Tai buvo šių iškilmių pats iški
liausias momentas. Naujas palai
mintasis ateina į lietuvių tautą.

Choroas užgiedojo “Gloria in 
excelsis Deo”.

(Bus daugiau)

zitoriams, solistams, dailinin
kams.

Į šventę įsijungia lietuvių 
nuoširdus bičiulis, pasaulinio 
garso pianistas William Smiddy. 
Fortepijonu jis paskambins lie
tuviškų kūrinių.

Visa tai surengti dabar yra 
gana sunku. Reikia daug darbo, 
daug jėgų, o tai kartais pasidaro 
vos pakeliama, nes visi rengėjai 
bijosi, kaip, ar atsilankys šiek 
tiek publikos.

Lietuviškasis kūrybos žodis 
gyvuos tik per lietuvius rašyto
jus, per lietuvišką knygą. Ir kad 
jis galėtų gyvuoti, tai savo apsi
lankymu, savo bičiulyste parem
kime kūrybos ir premijų įteiki
mo švente, kuri bus spalio 31 
Kultūros Židiny.

Kuo daugiau svečių laukia lie
tuviai rašytojai ir lietuviškos 
atskleistos knygos!

das apmokėjo prof. dr. Kazys Al-

kausko gimimo sukakties metais

kalų tomas skirtas filosofijos stu
dijoms. Pramatyta išleisti dar du 
tomai — antrame tilps pedago
ginės studijos, trečiame jo pa
rašyti vadovėliai, paskaitos, kal-

tuvių Fondui. Spausdino “Ph- 
niana” spaustuvė Selei Umbro 
miestelyje (Perugia, Itgalia).

J. Pakutka, Msgr. Frarik L. Yaskas; II-oje eilėje: kun. Tbomas R. Hudak, kun. John 
J. Radauskas, kun. Peter J. Ališauskas, kun. Joseph J. Lasky. Nuotraukoje nėra: 
kun. Leonard M. Butcavage, kun. Edward L. Fundalewicz, kun. Peter P. Madus, 
kun. Joseph S. Stiko, kun. Francis P. S kibą. Nuotr. Bemard J. Kadish

KATALIKŲ 
AKADEMIJA, 

RAŠTAI I Te

prašoma pranešti oficialų vardą 
ir pavardę, adresą, gimimo datą 
ir Sočiai Security numerį. Šios 
informacijos reikalingos leidi
mui į Baltuosius Rūmus įeiti.

Konferencija vyks Sheraton 
National viešbutyje (Columbia 
Pike ir Washington Blvd., Ar- 
lington, VA. 22204). Papigintus 
kambarius galima rezervuoti 
asmeniškai, skambinant 800 468 
- 9090. Viešbučio esama prie pat 
Washington National aerodro
mo, iš kur viešbučio autobusiu
kas nemokamai paima atvyku
sius.

Koncertai, paskaitos, susikau
pimo savaitgaliai buvo lyg ir įva
das į jubiliejinius metus. Kai ju
biliejaus proga buvo paskelbtą 
maldos diena už kenčiančią su
kaktuvininkę Lietirvą, parapija 
paruošė ir per vyskupą išsiun
tinėjo visiems diecezijos klebo
nams medžiagą apie krikščio
nybės Lietuvoje raidą ir apie da
bartines jos kančias.

Šių metų pradžia buvo skirta 
pasiruošimui kelionei į Romą, su 
nemaža parapiečių grupe Ro
mon, vyko dalis tautinių šokių 
grupės ir dalis choro. Jie tenai 
dalyvavo tautinių šokių pasiro
dymuose ir kartu su kitais cho
rais giedojo bažnyčiose.

BIAURUS PROPAGANDINIS LEIDINYS
Lithuania, The Road to Inde- 

pendence, 1917 - 1940. A Doa- 
eumentary Survey. Atspausta 
Novosti Pres Agency Publishing 
House, Moscow, 1987.

Šiemet lietuviai turistai, kurie 
lankėsi okupuotoje Lietuvoje, 
parsivešė 9O-ties puslapių knyg
palaikę, žinoma, gavę ten nemo
kamai, kaip turistinę dovaną- 
brošiurą. Geras popierius, 
nemažai notraukų, net trijų pu
slapių “List of Sources” — Lyg 
ir pabrėžia su kokiu propagandi- 
n i u užsidegimu ir ryškiom pa 
stangom (anglų kalba!) mėgina 
autoriai šį melą išnešti į pasaulį 
ir įpiršti jį už tiesą.

Niekur nepaminėta knygos 
autorius ar leidėjas, taigi, slap
stosi. Matyt, autorius ar autoriai 
— lietuviai ir, gal būt, gėdisi, ar 
sąžinė kiek nerami, dėl tokios 
mūsų istorijos iškraipymo ir lie
tuvių tautinių aspiracijų sunieki- 
nimo.

“Kelias į nepriklausomybę... 
1917 - 1940”. Reiškia, nuo Kap
suko suspurdėjimo Lietuvoj
1917 metais iki smurtiško Sovie
tų įsiveržimo 1940 m. buvo Lie
tuva per pogrindį vaduojama u 
smetoninės , buržuazinės “ver
gijos”; ir tai pačios liaudies, reiš
kia, visos tautos valia.... Ką mes 
vadiname Nepriklausomybes 
laikotarpiu, jie, raudonieji, vadi
na lietuvių liaudies, vergove. 
Kai mes džiaugiamės Nepriklau-

Jubilieju užbaigti spalio 25 pa
rapija rengia iškilmingas pamal
das Rochesterio katedroje (296 
Flower City Park). Prieš mišias 
eisena į katedrą. Eisenoje 
kviečiami dalyvauti visi lietu
viai, o ypač tie ir tos, kurie ir 
kurios gali ateiti su tautiniais 
drabužiais. Mišių pradžia 12:30 
vai. popiet. Jas koncelebruos 
Rochesterio diecezijos vyskupas 
Matthew Clark, mūsų vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, lietuvių 
parapijos klebonas Justinas Vaš- 
kys, OFM, ir daugelis kunigų. 
Abu vyskupai pasakys pamok
slus, giedos jungtinis Clevelan- 
do ir Rochesterio choras.

Pamaldos katedroje vyks tos 
parapijos sekmadieninės sumos 
metu, tai bažnyčia'bus pilna ir 
amerikiečių. Jiems bus išdalinta 
literatūros apie krikščionybės 
Lietuvoje praeitį ir apie jos ka
nčias dabartinėje rusų okupaci
joje..

Po pamaldų Rochesterio Ri- 
verside Convention Centre, 123 
East Main Street, vyks banke
tas. Banketo pradžia 2:30 vai. 
popiet. Banketo salę puoš Ado
mo Galdiko paveikslai, šoks tik 
tam banketui suorganizuoti tau
tinių šokių vienetai ir dainuos 
“Serenada”, vyrų trio iš Toron- 

somybės laikų nuostabiu kultūri
niu ir ūkiniu materialiniu kili
mu, jie tą laikotarpį suniekina, 
vadindami politine, kultūrine, 
tautine krize ir galutiniu sukriti
mu (collapse) — ligi Sovietai, 
neva, išvadavo.. .Visur šioje kny
gelėje tvirtinama, kaip liaudis, 
atseit, visa tauta, troško šio išva
davimo, kaip jie laukė ir to siekė. 
Ir, girdi, Sovietų įguloms įžygia
vus į Lietuvą, pavyzdžiui, “išva
duotojų” laukusios šimta
tūkstantinės minios, su gėlėmis, 
su džiaugsmingais sveikinimais, 
o mes, ypatingai kauniečiai, atsi
menam visiškai kitokius 
įspūdžilus iš anų ‘ išvadavimo” 
laikų...

Būtų gerai, kad mūsų išeivijos 
“Veiksniai” išleistų, irgi anglų 
kalba, panašia tema leidinį, at- 
sveriant šį baisų okupantų melą, 
atitaisant istorinę neteisybę.

Šiemet parsivežti turistų at
virukai irgi su melagingais 
užrašais; pavyzdžiui, Vilniaus 
Katedros nuotrauka, o ant atvi
ruko užrašyta: Vilnius, Paveikslų 
galerija. Reiškia, Katedros jau 
nebėra ir, tarytum, nebuvę...

A. R.

— Apolinaras Bagdonas, Lie
tuvių Rašytojų Dr-jos valdybos 
narys, baigė paruošti ir atidavė 
spaustuvėn naują poezijos knygą 
‘Likimo antspaudas”, kuri bus iš
leista dar šiais metais.

SCRANTON, PA
Lietuvos krikščionybės 600 

metų jubiliejus bus iškilmingai 
paminėtas Scranton, Pa.

Lapkričio 1 Šv. Petro katedro
je, Scrantone, 3 vai. popiet iškil
mingos pamaldos. Mišias aukos 
Scrantono vysk. James C. Tim- 
lin, D. D. koncelebruojant vi
siems diecezijoje esančių lietu
viškų parapijų kunigams. Pa
mokslą sakys kun. Jonas E. nik- 
teraitis, Šv. Andriejaus liet, 
prapijos klebonas New Britain, 
Conn. Visų lietuviškų parapijų 
choristai sudarys jungtinį chorą 
ir giedos mišių metu.

Po pamaldų — 6 vai vakare — 
Convention Hali, 1073 Oak 
Street, Pittston Twp., Pa.,- bus 
pokylis ir šokiai. Bilietai gauna
mi lietuviškų parapijų klebonijo
se.

Kviečiama gausiai dalyvauti 
šio jubiliejaus paminėjime. Lie
tuvos Vyčiai jau pakviesti. Tauti
niais .drabužiais pasipuošusius 
raginama dalyvauti katedroje.

CORETTA SCOTT KING 
UŽ KUN. A. SVARINSKĄ
Coretta Scott King savo ir 

Martin Luther King fondo vardu 
pasiuntė laišką Sovietų Sąjungos 
ambasadoriui Washingtone Du- 
bininui, prašydama, kad sovietų 
vyriausybė išlaisvintų kun. Al
fonsą Svarinską ir leistų jam vėl 
normaliai atlikti kunigiškas pa
reigas.

“Mes viliamės”, rašo laiške 
Coretta King, “kad generalinis 
sekretorius Gorbačiovas palan
kiai priims prašymą, kad būtų 
atitaisyta kun. Svarinskui pada
ryta skriauda, atėmus jam prik
lausančias teises.”

Coretta King primena sovietų 
ambasadoriui, kad kun. A. Sva
rinskas yra religinės laisvės Lie
tuvoje gynėjus ir vienas iš Tiki
nčiųjų Teisėms ginti katalikų ko
miteto steigėjų, kad už taikingas 
pastangas ginant įsitikinimų 
laisvę apkaltintas tariama antiso- 
vietine agitacija ir propaganda 
buvo nuteistas sunkia kalėjimo 
bausme. Ji atkreipia sovietų am
basadoriaus dėmesį, kad kun. A. 
Svarinskas už tikinčiųjų teisių 
gynimą jau yra iš viso iškalėjęs 
dvidešimt metų.

— Oratorija — muzikinis vei
kalas sukurta poeto B. Brazdžio
nio ir muziko kun. B. Markaičio, 
S J, bus atlikta jungtinių chorų 
Toronte, Kanadoje, Ryerson in
stituto teatro salėje Lietuvos kri
kščionybės minėjime 1987 lapk
ričio 14. Jungtiniame chore daly
vaus Prisikėlimo, Lietuvos kan
kinių, Hamiltono Aušros Vartų 
parapijų chorai ir Toronto “Aro” 
bei I-ondono “Pašvaistės” cho
rai.

LIETUVIŲ 
MOKSLO 
RINKTINIAI 

bos, dienoraštinės pastabos ir 
kita.

AUKURAI IR ALTORIAI. 
Krikšto eilėraščiai. Anatolijus 
Kairys. Išleido Lietuvių Lite
ratūros bičiuliai 1987 m. Iliustra
vo Vladas Vijeikis. Spaudė ViVi 
spaustuvė. Tiražas — 1200 egz. 
Kaina — 5 dol.

Tai naujausias produktyvaus 
autoriaus eilėraščių rinkinys 
Lietuvos 600 metų krikšto temo
mis. Rinkinys suskirstytas į tris 
skyrius: Krikštas prieš krikštą, 
kuriame 27 trumpi eilėraščiai, 
Viešpaties metai—27 eilėraščiai 
ir Ilgoji krikšto gatvė — 15 
eilėraščių.

Tie religiniai tautiniai isto
rinės tematikos eilėraščiai malo
niai skaitomi ir yra prasmingu 
poezijos rūbų apvilkti.

Gale pridėtas autoriaus A. 
Kairio kūrybinis' įnašas į mūsų 
literatūrą: 14 dramų, 10 komedi
jų, 9 romanai, poezijos*^ leidi
niai ir 5 libretai, kuriems muziką 
sukūrė kompozitoriai Br. Bu
drumas, J. Gaidelis ir A. Jurgu
tis.

LIETUVOS PRANCIŠKO
NŲ AMERIKOJE ISTORIJOS 
BRUOŽAI.” Tėvas Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, Brooldyn, 
N.Y. 1987.

Istorikas kun. dr. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, rinko ir ruošė 
medžiagą Lietuvos pranciškonų 
istorijai Amerikoje, bet mirtis jo 
darbą nutraukė. Jis mirė 1984 
sausio 30.

Tėvo Viktoro Gidžiūno su
rinktoji medžiaga šiuo leidiniu 
atiduodama skaitančiai visuome
nei. Tai neredaguota ir netaisyta 
medžiaga, kaip buvo tėvo Vikto
ro palikta.

Būsimiems lietuvių pranciš
konų istorijos tyrinėtojams tai 
vertingas rinkinys, kuriuo galės 
jie naudotis.

SKEVELDROS. Aurelija Ba- 
lašaitienė. Romanas. Išleido Vil
ties draugijos leidykla, 6116 St. 
Clair Avenue, Cleveland, Ohio 
44103.1987. Kaina 10 dol. Kny
gos mecenatas Marcelinas Žit
kus.

Romane atvaizduoti asmenys, 
yra autorės vaizduotės padarinys 
ir bet koks panašumas su gyvais 
ar mirusiais yra grynas atsitikti
numas, Tačiau romanas atspindi 
gyvenimo tragišką tikrovę istori
nių įvykių fone.

Vaizduojama nuosaki įvairių 
žmonių netolimos praeities per
gyvenimų pynė vedusi juos per 
savojo krašto tragiškuosius įvy
kius, tremties eigą ir pagaliau at
vykimas į Naująjį Pasaulį — 
Ameriką.

Romanas parašytas lengvai 
skaitoma kalba.

PATIKSLINIMAS. Darbininke 
Nr. 34, rugsėjo 11 d., 4 psl. pa
minėta naujasis M. Blyno knyga. 
Jos pavadinimas minimas "Lie
tuvos senovės paminklai”. Turi 
būti "Lietuvos senovės paliki
mas”
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ŠUKYTE IR VASYLIŪNAS

Spalio 3 Kultūros Židinyje 
Lietuvių Fondas atšventė savo 
25 metų sukaktį tikrai 
pažymėtinu rečitaliu, kurį atliko 
Lilija Šukytė, sopranas, Metro
politan, Mūncheno ir kitų operų 
solistė. Prie fortepiono jai bend
radarbiavo jos. vyras, žinomas 
fizikas ir vargonų virtuozas, dr. 
Vytenis Vasyliūnas. Tai buvo va
karas, kurį ilgai prisiminsime.

Nepabijojusi nedraugiškai šal
to ir lietingo rudens oro, publika 
susirinko gausiai. Ir neveltui. 
Tai buvo retas malonumas ir pri
vilegija girdėti aukščiausio lygio 
menininką skoningoje ir išimti
nai įdomioje programoje. Tokio 
kalibro programos yra priimtos 
ir laukiamos didžiosiose koncer
tų salėse visame pasaulyje, bet 
Kultūros Židinyje tai retas įvy
kis. Buvo taip gera, kad šiame 
koncerte buvo laikomasi etiketo 
bei tradicijų, puoselėjamų viso
se koncertų salėse. Tos tradicijos 
yra svarbios ir klausytojams ir 
programos atlikėjams. Klausyto
jui jos duoda progos su didesniu 
malonumu išklausyti to, ką išgir
sti jis atėjo. Menininkui gi — 
leidžia susikaupti savo pagrindi
niam tikslui: pasidalinti savo dar
bu su publika — kuo galima ge
riau. Ačiū rengėjams.

Taigi, laikantis tų tradicijų, 
niekas nenukreipė dėmesio nuo 
Šukytės. Nuo pat pirmo jos 
išėjimo publikos akis patraukė 
jos drabužio grožis, klasiškas pa
prastumas, natūrali laikysena 
scenoje. Nuo pat pirmos dainos 
mus pagavo jos spontaniškas įsi
liejimas į muziką... o jos veide 
atsispindėjo kiekienas iš tų nesu
skaičiuojamų muzikinių nuotai
kų pasikeitimų.
_Ir buvo džiaugsmas girdėti 
Vasyliūnų muzifenę kolaboraci- 
ją. Vytenis Vasyliūnas atliko di
delę ir svarią programos dalį — 
ir visuomet su atvira ausimi tin
kamam balansui. Kai muzika rei
kalavo, jis davė jai propulsiją. 
Kitais atvejais, atleidęs “va
džias”, kvėpavo su dainininke.

Pirmoje programos dalyje 
girdėjome du beveik niekad 
rečitalių programose nepasiro- 
dančius dainų ciklus: Felix Men- 
delssohno opus 19 ir Hans Pfit- 
znerio opus 7.

Mendelssohno simfoniniai 
veikalai, oratorijos koncertai, ka
merinė ir instrumentalinė muzi
ka publikai daug geriau žinomi 
negu jo solo dainos, kurių per 
savo trumpą gyvenimą jis parašė 
arti pusantro šimto. Šukytės 
atliktos šešios daios (parašytos, 
kai kompozitorius buvo vos 20 
metų), savo kompozicine techni
ka kiek giminingos geriau 
pažįstamoms fortepioninėms 
“Dainos be žodžių”, gal nepasie
kia Schuberto ar Schumanno 
emocinių ar poetinių gelmių, 
tačiau — kaip ir visa Mendels
sohno kūryba — yra skoningos, 
elegantiškos, charakteristiškos ir 
vertos girdėti dažniau. Šukytės 
atlikime, ji buvo jautri ir Men
delssohno klasiškai romanatiš- 
kam stiliui, ir tam merkuriškam 
nuotaikų keitimuisi. “Pavasrio 
daina” buvo jaunatviška, “Pir
moji žibuoklė” — lyriškai trapi, 
“Žiemos daina” priminė kažko
kią seną liaudies baladę, “Nauja 
meilė” — bėgančius elfus, 
užbaiginė “Kelionės daina” pro- 
pulsyviai traukė į tikslą.

Šiam gyvam ciklui Hans Pfit- 
znerio penkios dainos, op. 7, su
darė gilų kontrastą. Šis labai pro
duktyvus vokiečių kompozito
rius, vienas iš paskutinių roman
tikų, Richard Strauss bendralai- 
Ids, Amerikoje beveik negirdi
mas. Didelė jo kūrybos dalis yra 
orkestrinė, teatro ir vokalinė 
muziką. Parašė eilę operų 
(žymiausia jų — "Palestrina”), 
daug choro ir solo dainų. Atrodo, 
jis mėgino sekti VVagnerio tradi
cija, vystydamas leitmotyvų 
techniką, ieškodamas praturtinti 
harmoniją chromatizmais, nei

damas su dvidešimto amžiaus 
vėjais. Šukytės atliktos dainos, 
ankstyvos Pfiznerio kūryboje, 
skamba tirštu vėlyvos romanti
kos koloritu. Su neklystančiu sti
listiniu lankstumu dainininkė 
joms davė tamsesnę spalvą, pla
tesnį priėjimą, didesnę ritminę 
laisvę.

Viena maža pastaba: publikai 
gal būtų naudinga gauti išspau
sdintus tų dainų tekstus — origi
nale ir vertime.

Po pertraukos išgirdome lie
tuvių kompozitorių dainas. Pen
kios Kazio Viktoro Banaičio dai
nos, nors kompozitoriaus taip ir 
neplanuotos, nuskambėjo kaip 
vientisas, augančios dramatinės 
įtampos ciklas. Elegiškas “Atmi
nimas”, lyriškas “Aš parpulsiu”, 
subtilus “Obelų žiedų” impre
sionizmas, “Tulpių” šviežias en
tuziazmas, “Aš per naktį” giliai 
išgyventa tragedija, — visa tai 
buvo taip savitai, su tokia jautria, 
meniška vaizduote, realizuota. 
Visomis dinaminėmis prie
monėmis — nuo šnabždesio iki 
dramatiško intensytvumo.

Tą patį būtų galima pasakyti 
apie Vytauto Klovos dainų inter
pretaciją, gražiai išieškotą, paki
liose vietose siekiančią beveik 
operinės pilnumos. Šis Vilniuje 
gyvenąs kompozitorius, nuosai
kiai romantiškas modernistas, 
buvo reprezentuotas trimis dai
nomis (Putino žodžiais): “Ku
kuoja gegutė”, “Tam paukščiui” 
ir “Birželio naktį”.

Nuotaikinga ir graži pabaiga 
buvo penkios Juozo Gruodžio 
aranžuotos liaudies dainos: 
“Saulelė raudona”, “Oi ant kal
no’, “Voverėlė”, “Ėsk, karvute” 
ir “Aš anyta”. Šukytė jas pasirin
ko ir interpretavo taip, kad kiek
vienas galėjo girdėti ne tik mūsų 
dainų grožį, bet ir jų nuostabų 
įvairumą — nuo raudų iki sutar
tinių.

Taip ši programa buvo elitinė, 
gera dalis jos daug kam niekad 
negirdėta, bet Šukytės meniškos 
interpretacijos dėka, ji buvo jau
triai ir prasmingai komunikuota 
klausytojams. Ir publika jos išk
lausė su tylia koncentracija ir ky
lančiu entuziazmu .

Nenuostabu. Po jos trijų labai 
familiarių “bisų” buvo aišku 
kodėl.

LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJAUS 
MINĖJIMAI VAKARŲ VOKIETIJOJE

Rugsėjo 27 Lietuvos krikšto 
jubiliejus buvo paminėtas Aug
sburgo vyskupijoje Augsburgo 
vyskupo dr. J. Stimpfle noras 
buvo tai atlikti galimai iškilmin
giau ir jis, susitaręs su Lietuvių 
sielovados delegatu kun. Antanu 
Bunga, tam parinko Ottobeuren 
šventovę, vadovaujamą tėvų be
nediktinų.

Tačiau taip jau atsitiko, kad 
vysk. Stimpfle susirgo ir tame 
minėjime negalėjo dalyvauti. 
Kad minėjimas įvyktų, jis įgalio
jo vieną savo pavaduotojų, vysk. 
Ziegelbauer, laikyti lietuviams 
pamaldas ir pasakyti pamokslą jų 
metu Ottobeuren šventovėje.

Sekmadienio rytą bazilika 
buvo pilna žmonių. Prie alto
riaus išėjo Augsburgo vyskupas 
pavaduotojas Ziegelbauer, lietu
vių vyskupas A. Deksnys ir be
nediktinų vienuolyno abatas 
tėvas Vitalis, o kartu su jais dar 
10 kunigų, kurių tarpe buvo 8 
lietuviai.

Pamaldos pradėtos giesme “O 
Kristau Pasaulio Valdove” ir 
baigtos “Marija, Marija”. Per 
mišias giedojo choras, skaitymai 
buvo abiem kalbom, aukas nešė 
prie altoriaus lietuviai, vėliavos 
buvo laikomos Vasario 16 gimna
zijos mokinių. Pamokslą apie 
Lietuvą sakė vyskupas Ziegel
bauer, jame paliesdamas Lietu

Šimkaus “Kur bakūžė”, ta kil
ni, dvasinga, lietuviška daina, vi
siems taip pažįstama, (nuval
kiota?), elitistų pajuokiama, ga
vo Vai, ko ji nusipelno, — sub
tiliai šviežią to tylaus skundo in
terpretaciją. Puccini “O mio 
babbino caro”, visų dainuojama, 
girdima per “juke boxes”, kalio
pes, televizijos rėkiamuose, Šu
kytės rankose tapo — lyg vakar 
sukurta. Brahmso lopšinė buvo 
ne tik idealiai padainuota, bet ir 
paženklinta Šukytės asmenišku 
antspaudu.

Tačiau tai ir yra tos paslaptys 
— neišaiškinamos, neišmoko
mos — kurių ženklu pažymėtas 
menininkas sugeba nepažįstamą 
muziką paversti iš karto supran
tama ir prieinama, o tai, kas 
girdėta perdaug, nudažyti nau
jomis šviežiomis spalvomis.

Kad Šukytės balsas neabejoti
nai gražus, kad jos dinaminė 
skalė plati, kad jos technika pa
remta tvirtais pagrindais, kad jos 
dikcija išskirtinai skaidri, — tai 
visa yra faktai, kurie nereikalauja 
daug komentarų. Tai jos tobulai 
apvaldyti įrankiai, tačiau jos in
terpretacijos svarbiausieji ele
mentai, turbūt, yra — įgimta 
muzikinė išmintis, gilus kiekvie
no kūrinio visumos ir detalės su
pratimas ir ta komunikacijos 
jėga, kuri klausančiam leidžia 
pajusti kiekvienos dainos gyvy
binę energiją.

Mus palietė muzikos esmė. 
Mus pagavo tas šviežias priėji
mas prie dainos. Mus surakino 
tas jautrumas žodžio ir niuanso 
prasmei — taip tiesiai, atvirai ir 
be rezervų išreikštas. Tai yra 
tikras menas: kiekvienas mo
mentas dainoje tampa spontaniš
ku kūrybiniu veiksmu.

Retas yra dainininkas, kuris 
gali sėkmingai apvaldyti ir ope
ros ir rečitalio sferas. Šukytė 
gali. Rečitalyje ji — žvaigždė, 
rečitalistė pagal Lotte Lehman 
tradiciją.

Kaip malonu būtų išgirsti ją 
vėl — toje pačioje ar kitoje pro
gramoje. Alice Tully Hali rečita
lis gal būtų ne pro šalį? — o tada 
per visą pasaulį...Gero vėjo!

Tuo tarpu — liekame giliai 
dėkingi už vertingą ir prasmingą 
vakarą, kuris ilgai nebus užmirš
tas.

Aldona Kepalaitė 
ir Kazys Y akutis

vos krikštą ir šiandieninį Lietu
vos katalikų gyvenimą, ypač, jų 
nuolatinius persekiojimus.

Aukojimo metu Lietuvių sie
lovados delegatas kun. Antanas 
Bunga uždegė didžiulę žvakę, 
kaip simbolį lietuvių tautos. 
Mišių pabaigoje kun. Antanas 
Bunga padėkojo mišias aukoju
siems vyskupams, abatui ir kuni
gams, o ypač taip gausiai dalyva
vusiems tikintiesiems, kurių tik 
dalelė buvo lietuviai.

Kun. Antanas Bunga suruošė 
po mišių bendrus pietus pas se
seles Memmingene, kuriuose 
dalyvavo apie 120 žmonių. Pie
tus pradedant, Vincas Bartuse
vičius skaitė paskaitą apie Lietu
vos krikštą, aišku, vokiečių kal
boje.

Kitas Lietuvos krikšto minėji
mas įvyks spalio 25 Mainzo mie
ste. Mainzo katedroje 10 vai. 
mišias už Lietuvą aukos naujasis 
Vokietijos katalikų vyskupų kon
ferencijos pirmininkas Mainzo 
vyskupas dr. Kari Lehmann ir jų 
metu pasakys tai progai pritaiky
tą pamokslą.

12 vai. Kolpingo namų salėje 
prof. dr. Paulius Rabikauskas. 
SJ, skaitys paskaitą apie Lietu
vos krikštą vokiečių kalba, u 
užbaigai bus Lilijos Šukvtės-Va- 
syliūnienės dainų koncertas. Ją
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ziliaro vysk. Vlado Michele-

vyko į Romą. Aridvysk. L. Povi-

skupų Sinodo narys ir dalyvaus 
sinodų sesijoje, kuri Romoje

Madų parodos svarbiausi rengėjai. Iš kairės: Andrew Koval- 
Kovaliauskas, Regina Ridildenė, Aldona Klivečkienė, 
Gražina Tiškutė-Tucci, Vincas Padvarietis, Madų parodą 
rengia Balfo 100 tasis skyrius. Ji bus spalio 18 Kultūros Židi
nyje. N uotr. L. Tamošaičio

NAUJOS MADOS LAUKIA
Eina jaunos, eina gražios 
Rausvai margu takeliu, 
Žiba šviesos, blizga suknios 
Balsvai nertu krašteliu...

Rudens iškilioje nuotaikoje 
New Yorko Balfo 100-tojo sky
riaus valdyba, direktoriai ir pri
jaučiu Balfui jau aštunti mėtai, 
kai rengia drabužių madų paro
das. Balfo rūbų madų popietė 
įvyksta spalio 18, sekmadienį, 3 
vai. popiet, Kultūros Židinyje. 
Balfas kviečia visus atvykti pasi
grožėti drabužių, kūrėjų menu 
ir tuo pačiu padėti Balfui atlikti 
šalpos darbus reikalingiems lie
tuviams.

Visais laikais žmonės puošėsi, 
derino, rinkosi, kūrė kas gražu, 
naujo, patrauklu, praktiška, 
Mūsų močiutės privalėjo pa
ruošti siūlus, austi, derinti, 
gražinti, kurti drabužius ir jos tai 
darė. Šiandien moterims nerei
kia austi, o tik prisiderinti, 
išsirinkti, pasisavinti pagal savo 
skonį, madas ir kūno reikalavi- 

pianinu palydės V. M. Vasy- 
liūnas.

Kartu Mainzo katedroje spalio 
23-26 bus parodą apie krikščio
nybę Lietuvoje.

Lapkričio 19 - 22 Lietuvos kri
kštas bus minimas Eichstatte. į 
Eichstattą ypač kviečiami visi 
tie, kurie, pradedant 1944 me
tais ten studijavo. Didžioji dalis 
jų šiandien yra kunigais, kai ku
rie vėliau yra pasirinkę kitokias 
profesijas. Jie visi yra labai 
prašomi vėl atvy kti į Eichstattą.

Prof. dr. Vytautas Vardys 
lapkričio 19 d. 7 vai. vak. Eich- 
statto universitete skaitys pa
skaitą apie Lietuvos krikštą vo
kiečių kalba.

Lapkričio 22, sekmadienį 9 
vai., Eichstatto vyskupas dr. 
Kari Braun, kartu su koncele- 
brantais aukos mišias už Lietuvą 
ir pasakys jų metu pamokslą. 11 
vai. bus akademija universiteto 
aulėje, kurios centre bus prof. 
dr. V. Vardžio ir prof. dr. Gru- 
lich paskaitos. Prof. Grulich 
kalbės apie dabartinę Lietuvos 
Bažnyčios padėtį. Užsklandai 
Vasario 16 gimnzijos moksleiviai 
pašoks taurinių šokių ir padai
nuos lietuviškų dainų.

Po akademijos Katalikų uni
versiteto prezidentas dr. Niko- 
laus Lobkowisz priims visus da
lyvaujančius lietuvius.

Br. Liubinas 

mus. Šių dienų žmonių gyveni
mo būdas rūbų atžvilgiu, žymiai 
lengvesnis.

Drabužių madų parodoje, 
kaip ir kiekvienais metais bus A. 
Koval-Kovaliausko, Gr. Tiš- 
kutės-Tucci, kai kurių studijų ir 
kitų sukurti drabužiai bei mezgi
niai. Prityrusios ^grakščios lietu
vaitės ir specšatestės modeliuos 
vakarinius, dieninius, sportinius 
drabužius. Nuotaikinga muzi
ka palydės modeliuotojas.

Balfas yra vienintelė platesnė 
lietuvių šalpos organizacija lai
svame pasaulyje, kuri su užjauti
mu suteikia medžiaginę, medici
ninę, piniginę paramą bei ramu
mą ir džiaugsmą savam tau
tiečiui, patekusiam į vargą. Balfo 
darbuotojai visad prašo aukų, 
todėl labdaros darbas nelengvas, 
nors dirbančiam teikia pasitenki
nimą, kad sušelptas vargingas 
žmogus — lietuvis. Balfo 100-ta- 
sis skyrius ruošiasi suteikti ką 
nors ypatingesnio, gražesnio, 
nuotaikingesnę nuo kasdienybės 
atitrūkstančią valandėlę visuo
menei rengdami drabužių madų 
parodą. Balfas laukia visų atvyk
stant į Židinį spalio 18, sekma
dienį, 3 vai. popiet pasidžiaugti 
naujomis madomis. Stalus į pa
rodą galima užsisakyti pas pirmi
ninką tel. (718) 847 - 5619. Atvy- 
kusiems pavieniems bus užtekti
nai vietų prie stalų.

Jonė

LAIŠKAS V. PETKAUS 
REIKALU

The Catholic Advcocate, 
Nevvarko arkivyskupijos laikraš
tis, spalio 7 d. laidoje įsidėjo laiš
ką Viktoro Petkaus reikalu. Laiš
ke rašoma, kiek kartų V. Petkus 
buvo nuteistas ir kad dabar laiko
mas specialiame griežto režimo 
lageryje. Jo draugai, su kuriais 
jis buvo nuteistas ir sėdėjo lage
ryje, Anatoly Scharansky ir 
Aleksander Ginzburg, yra palei
sti.

Amerikos media tiesiog igno
ravo Viktorą Petkų, nes jis kata
likas. Išvysčius didelį spaudimą, 
minėti disidentai buvo išlaisvin
ti.

Laiško autorius ir siūlo išvy
styti spaudimą Viktoro Petkaus 
reikalu, rašyti laiškus pačiam 
Gorbačiovui, kuris žada atvykti 
į Ameriką. Tęgu parodo gerą va
lią ir tegu paleidžia Viktorą Pet
kų!

Laišką parašė Robert T. Go- 
rey, Demarest.

— Solistė Marytė Bizinkau- 
skaitė yra trečios kartos lietu
vaitė. Nežiūrint to, ji gražiai kal
ba lietuviškai ir didžiuojasi, kad 
gali dalyvauti lietuviškoje veik
loje. Jos koncertas bus spalio 18 
Chicagos Jaunimo Centre. Kon-

jai remti komitetas.

— “Margučio” radijo 55 metų 
veiklos sukakties pokylis bus 
Chicagos Jaunimo Centre spalio 
24. Rengimo komitetą sudaro
Irena Kriaučeliūnienė, pirmi
ninkė, nariai: Dalia Dundzi- 
lienė, Sofija Džiugienė, Antanas 
Krutulis, Genė Rimkienė, Ri- 
tonė Rudaitienė ir Dalia Šle- 
nienė.

— Pirmą kartą Atlanto pak
raštyje Laima Stepaitienė ir Ma
ri i girdas Motekaitis duos religinį 
koncertą Putnam, Conn., per 
Nekalto Prasidėjimo Marijos Se
serų rėmėjų sąskrydį spalio 25.

•— Kun. dr. V. Cukuras, Put- 
namo vienuolyno kapelionas, 
per rėmėjų sąskrydį spalio 25 pa
sakys pamokslą ir šventins “Dan
gaus Vartų” kapinėse naujus pa
minklus. _

'—Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos 15 metų sukak
ties minėjimas įvyks spalio 28 
Toronto Lietuvių Namuose. Pa
skaitą skaitys Gintė Damušytė iš 
New Yorko, Lietuvių katalikų 
Religinės Šalpos ir Informacijos 
Centro pareigūnė. Dainų kon
certą atliks Toronto vyrų choras 
“Aras”. Minėjimą rengia Kana
dos lietuvių žurnalistų sąjunga ir 
choras “Aras”.

— “Ateities” akademinis sa
vaitgalis įvyks spalio 30 — lapk
ričio 1 Ateitininkų namuose, Le- 
mont, 111.

— Režisierių, teatro darbuo
tojų ir scenos mėgėjų pasitari
mas įvyks Chicagoje spalio 31d., 
10 v. r. Jaunimo Centre. Lietu
vių teatro ateitis priklauso nuo 
mūsų visų pastangų jį išlaikyti 
gyvą. Pasitarimą rengia JAV LB 
Kultūros Taryba.

— Lietuvių, kurių gimtoji kal
ba yra lietuvių, pagal statistikos 
įstaigą, visoje Kanadoje yra 
10,295. Toks skaičius esąs nau
jausiame gyventojų surašyme, 
atliktame 1986. Prieš penkerius 
metus atliktame surašyme 
minėtas skaičius buvo 11,860. Jis 
apima tik tuos, kurie užpildytose 
anketose pažymėjo, lead jų gim
toji kalba yra lietuvių. Bendras 
lietuvių skaičius Kanadoje pagal 
naujausius surašymo duomenis 
dar nežinomas.

Ieškoma gailestingoji sesuo 
(R.N.) dirbti naktimis Matu
laičio namuose. Geras atlygini
mas ir galimybė gyventi vietoje. 
Kreiptis: Sesuo Bernadeta, Ma
tulaitis Nursing Home, Thurber 
Rd., Putnam, Conn. 06260. Tel. 
203 928-7976.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: T. Bakhvin, Yonkers, N.Y., 
J.D. Matulaitis, Los Angeles, 
Calif., A. Billis, Amsterdam, 
N. Y. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnaujinant 
— visiems 20 dol. metams.
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nuoširdus ir broliškas ačiū. Jūsų

Adomėnas, J. Alyta, J. An-mui: J. A. Milukai 25 dol.

laitė, 25 dol. L. B. Greit Necko 
. apylinkė, 20 dol. A. ir P. Povi-

mui: L. B. Great Necko apylinkė 
25 dol.

nemažas skaičius asmenų ir or
ganizacijų kurie, atsiminę 
Kultūros Židinio išlaikymo būti-

GOOD NEWS
F YOU HAVE EVER WANTED TO INVITE RELATIVES FROM LITHUANIA ON A VISIT TO THE 
U.S A OR CANADA, NOW IS THE TMME TO ACT.^
BECAUSE OF NEW GOVERNMENT POUOES CONCERNING THE GRANTING OF PERMtSSON 
TO VISIT RELATIVES ABROAD, THE POSSnMJTIES OF APPROVAL OF WV(TATKJN RECMJESTS 
IS N0W BETTERTHAN EVER BEFORE... IF YOU HAVE TRIED BEFORE AND WEFIE TURNED 
D0WN. IT IS N0W SUGGESTED TOTRY AGAIN... CALL OR WRITE US FOR DETAILS.

AUKOS KULTŪROS

BECAUSE OF POPULAR DEMAND FOR ALL4NCLUSIVE GROUP TRAVEL, IN 1968 WE OFFER 
F1VE GROUP TOURSDEPARTING THE U.SJLONMAY24, JUNE14, JULY12, AUGUST16 AND 
SEPTEMBER 6. WE GAN ARRANGE INOEPENDENT fTINERARIES TO UTHUANIA AT ANY TIME 
OF THE YEAR IN ANY COMBINATION WTTH OTHER EŲROPEAN CITIES OF YOUR CHOICE. 
WĖ HĄVE SERVED THE AMERfCAN-LTTHUANlAN COMMUNITY WTTH THEIR SPECIALIZED 
TRAVEL NEEDS FOR THE PAST THIRTY YEARS. YOU CAN REACH US AT NO EJCMNSE TO 
YOU ON OUR TOLL-FREE TELEPHONE NUM8ER, 1-800-83S-SM8, FROM OUT8NNE NEW 
YORK STATE.

Baltic American HoHdays Ine.
A DMSIONOF

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.
501 Frfth Avenue, New York, N.Y. 10017 • (212) 972-0200

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

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 65 milijonai doleriu

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

>rn x: ^KA8Aumokadidesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, negu kiti 
tankui T

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond Hill veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais ir ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
Hd 5 v.vM šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet.

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

ko lietuvių kultūros centrą.
Čia skelbiami aukotojai nuo 

1986 rugpjūčio 25 iki 1967 
rugsėjo 25. Pirmiausia — aukos 
mirusiųjų pagerbimui.

A. a. Emilijos Noaldenės at
minimui: 100 dol. Laima ir John 
Hood, drauge su Valerija ir Jonu 
Šileikiais; Nijolė ir Jonas Ulėnai, 
65 dol. Nassau County Public 
Works tarnautojai. 50 dol. A. 
Bražinskas, A. ir V. Penikai, V. 
ir E. Remėzai, A. ir M. Mari- 
jošiai, I. ir V. Kirkylai, A. ir J. 
Maldučiai, A. ir R. Vaičaičiai, 30 
dol. dr. B. Paprocldenė, S. ir D. 
Biručiai, G. ir P. B i lėnai, 25 dol.
A. ir V. Jankauskai, LMK Fede
racijos New Yorko klubas, A. ir
I. Vakseliai, J. ir B. Nemickai,
J. ir A. Nemickai, G. Penikas, 
V. ir B. Sutkai, J. Zabelskis, 25 
dol. I. ir P. Gvildžiai, A. ir V. 
B arčiai, L. Gudelienė, drauge 
su J. Grigiene, V. ir V. Matu- 
saičiai, M. ir Z. Raulinaičiai, G. 
ir D. Slavinskai, 20 dol. A. Gar- 
bauskas, V. ir G. Kulpai, V. ir
L. Milukai, K. ir L Nemickai,
B. ir V. Nemickai, L. ir E. Staš
kevičiai, 15 dol. K. Bačauskas,
M. Ulėnienė.

A. a. Elenos Ciurlienės atmi
nimui: 50 dol. dr. B. Paproc- 
kienė, E. ir V. Remėzai, B. ir 
V. Sutkai, 40 dol. P. Bagdas. 25 
dol. G. Meiliūnienė, J. Zabel
skis, 20 dol. V. ir L. Milukai.

A. a. Danutės Senikienės at
minimui: 30 dol. H. ir I. Mildai, 
J. ir I. Vilgaliai, V. ir S. Vasikau-. 
skai. 25 dol. D. Miklaitė. _

A. a. Jono Aukštikalnio atmi
nimui: 25 dol. V. ir I. Alksniniai, 
G. Rajeckas, 20 dol. A. Ralienė, 
D. Uzas, 15 dol. A. Svalbonienė.

A. a. Adolfo Kregždžio atmi
nimui: 30 dol. N.Y. Lietuvių 
Tautodailės Inst. narės. 25 dol. 
G. ir V. Bučmiai, Z. ir A. Dičpi- 
nigaičiai, V. Maželis, dr. B. Pa- 
prockienė, E. ir A. Stakniai, 20 
dol. H. Andruška, A. ir F.

mui: V. Maželis 25 dol.

minimui: 50 dol. Z. ir M. Rauli- 
naičiai, 30 dol. K. Jonynas, 25 
dol. J. A. Milukas.

atminimui: 100 dol. Viktorija ir 
Juozas Gruodžiai, 30 dol. S. ir 
D. Biručiai, 25 dol. A. Reivy- 
tienė.

Mildai, Moterų Vienybė, kun. 
J. Pakalniškis, Birutė Preikštas- 
Petrutis, A. Pumputis, kun. S.

mui: North Shore University 
Hospital tarnautojai 25 dol.

A. a. Jurgio Sližio atminimui: 
50 dol. A. Reivytienė, 20 dol. Z. 
ir A. Dičpinigaičiai, Č. Janušas, 
E. Leleiva, A. ir D. Šilbajoriai.

A. a. Sofijos Aleksandra
vičienės atminimui: V. ir I. Alk
sniniai 25 dol.

A. a. dr. E. Noako, E. Noa- 
kienės, dr. A. Snieškos, dr. M- 
Jasaičio ir J. Petrulio atminimui 
Jurgis Budzeika paaukojo 100 
dolerių.

Narių susirinkimo, aukų va
jaus ir kitomis progomis 
Kultūros Židiniui aukojo šie 
asmenys ir organizacijos: 1000 
dol. Pranas Juška, 300 dol. Agota 
Davis, 125 dol. A. ir D. Šilbajo
riai, 100 dol. Lietuvių Atletų 
Klubas, Lietuvos vyčiai, 90 dol. 
A. Wesey-Vasiliauskas, 80 dol. 

f~Liet. Moterų Katalikių Fondo 
~ N.Y. Klubas ir LA Klubo Bingo 

sekcija. 55 dol. S. ir D. Biručiai, 
50 dol. dr. A. Goldnerienė, R. 
Vaičaitis, A. ir I. Vakseliai, 40 
dol. dr. J. Kazickas, A. ir L. Li- 
leikai, A. Mačiulaitis. A. ir E. 
Ošlapai, J. Paže menas, R. ir V. 
Penikai, 35 dol. dr. A. Dunajew- 
sld, 30 dol. K. Bartys, K. ir S. 
Butkai, V. ir V. Matusaičiai, 25 
dol. V. ir D. Anoniai, J. Belic-

Vlikas. 5 dol. V. ir N. Audėnai, 
R. Graudis, J. Kriaučiūnas, A. 
Landsbergis, J. Navarslds, S. 
Nutautas, A. Urbelis.

Šalia šių asmeniškų aukų Lie
tuvių Kredito Unijos KASOS na
riai kartu su įstojimo mokesčiu

auką 695 dolerių sumoje. Didelė 
padėka visiem aukotojam, kurie 
prisideda prie Kultūros Židinio 
išlaikymo pastangų.

DEKTER PARK

77-01 JAMAICA AVĖ NU E

Woodtuiven, N.Y. 114*1

296-4130

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką.

INTRODUCTION TO
MOOERN LITHUANIAN by L 
Dambr Kinas, A Klimas, W.A. 
Schmalstieg. You’ll enjoy 
ownlng this Grammar and 4 
Cassettes wlth a n orchestrai 
verslon of the Lithuanian and 
USA National Anthem*. Gram
mar — $10.00, Cassettes — 
$25- Postage and handling 
$1.00. Ava labi* at Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooidyn, 
N. Y. 11207.

Remiame 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. 
Lithuanian National Founda
tion, Inc./P. O. Box 21073, 
Woodhayėn, N.Y. 11421.

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES

ALGIS GRIGAS, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 

kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvą sezo
no.

j Palangę Ir j Klaipėda ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį Ir j Druskininkus.

G.T. INTERNATIONAL pirmoji 1988 m. ekskursija 
prasideda balandžio 7 d. Dvylikai dienu išvykstama j 
egzotišką Pietų Ameriką. Pirmoji ateinančio sezono 
kelionė j Lietuvą (15 dienu Lietuvoje) išvyks gegužės 
16 d.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės peš mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS | G.T.

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 
LIETUVOJE

Jūsų giminės bei artimieji gali sėdėti už naujos 
Volgos ar Žiguli vairo už penkių dienu! Arba: be pa
lydovo, jiems patogiu laiku gali apsipirkti užsienio va
liutos parduotuvėje Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje už 
jūsų nurodytų sumą — taip pat penkias dienas po

Šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1 d.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus

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

15 dienu — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 —11,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienu — Lietuva ir Suomija

Kelionė 128 -r Naujų Metų sutikimas 
Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

Jėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis: 

BALTIC TOURS 
293 AUBURNST.

, NEWTON, MA 02166 
( (617)965-8080

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS MILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

INTERNATIONAL INDUSTRIES 
10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS MILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 0074

LITHUANIAN COOKERY
LITHUANIA 700 YEARS

(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Lozoraičio. |vrttea R. Sealey. Šoita laMa, puošniai Išteista.

kalbą. Platina: Darbkilnkan, >41 Hlghland Blvd., Brooidyn, N.Y. 
11267.

Užsakau “Llthuanla 700 Yoara" už 18 doL Parsiuntimas —

Vardas, pavardė

Miestas, valatHa, Zlp

Brooidyn, N.Y. 11207.
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Tėvo Benvenuto Ramanausko, OFM, laidotuvės Šv. Jono 
kapinėse. Maldas skaito pranciškonų provincijolas tėv. Placi
das Barius, OFM. Nuotr. Tėv. P. Giedgaudo, OF^l.

TĖV. B. RAMANAUSKO, OFM, LAIDOTUVĖS

Velionis Tėv. Benvenutas Ra
manauskas, OFM, buvo pašar
votas Marytės Salinskienės - 
Shalins laidojimo namuose 
VVoodhavene. Mirė jis rugsėjo 1, 
ketvirtadienį, pašarvotas jau 
buvo penktadienį. Tą vakarą su
sirinko Brooklyno vienuolyne 
esą vienuoliai. Buvo ir vysk. P. 
Baltakis, ir provincijolas Placi
das Barius. Jie sukalbėjo 
rožančių ir kitas maldas.

Šeštadienio popietėje apsi
lankė būrelis latvių ir jie latviškai 
sukalbėjo rožančių, nes velionis 
mokėjo latviškai ir patarnavo lat

Skausmo prislėgtiems artimiesiems, netekus 
brangaus tėvo, brolio ir giminaičio

DR. STASIO JASAIČIO

jo šeimai Californijoje, Elenai ir dr. Kęstučiui 
Valiūnams, dr. Kazio ir Jurgio Bobelių šeimoms bei 
giminėms reiškiame kuo giliausią užuojautą Ir drauge * 
li«tfimtf.r ........... ' ' * -

Birutė ir Adolfas Venskai 
Aldona ir Kajetonas Janačiai

A. A.
DR. STASIUI JASAIČIUI

mirus, giliai užjaučiame jo dukterį Dailę Paškevlčienę, 
sūnų Jurgj, seserj Elenę Valiūnienę ir Jų šeimas, velio
nio pusseseres dr. Jūratę Jasaitytę ir Danutę Picabia. 
Kartu liūdime praradę artimą draugę.

MEČIUI JAUNIŠKIUI

amžinybėn iškeliavus, žmonai dr. Rūtai Jauniškienei, 
dukrai Eglutei ir jos vyrui advokatui Valdui Duobai Ir 
anūkei Audrei, taip pat seserims ir visiems gimi
naičiams reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime.

A. ir N. Steponauskai 
Apolonija Pažerienė 
I. ir S. Giedrikiai
B. ir B. Oniūnai

Irena ir Jurgis Okuniai

SOFIJAI ALEKSANDRAVIČIENEI

MEČIUI JAUNIŠKIUI

N.Y. Lietuvių Gydytojų Draugija

mirus, vyrą K virinę, dukrą Ireną su šeima bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Julia Nasvytis

viams katalikams — laikė jiems 
pamaldas, sakė pamokslus,, da
lyvavo jų religinėse šventėse. Tą 
vakarą tėv. Antanas Prakapas, 
OFM, sukalbėjo vieną 
rožančiaus paslaptį, paskaitė 
gražias psalmes.

vienuolyną
Sekmadienio vakarą jau buvo 

pilna šermeninė žmonių. Atsi
sveikinimo pamaldom vadovavo 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Brooklyno vienuolyno vi

ršininkas. Jis tarė žodį ir su
kalbėjo rožančių.

Po to velionis buvo pervežtas 
į vienuolyno koplyčią. Dalyvavo 
čia esą vienuoliai kunigai ir apy
linkės lietuviai kunigai. Buvo ir 
.latvių kunigas Anthony Just. Jis 
mišių metu vieną skaitymą pa
skaitė latviškai. Koncelebmo- 
tom mišiom vadovavo vienuoly
no viršininkas tėv. Leonardas 
Andriekus.

Laidotuvių pamaldos
Laidotuvių pamaldos buvo 

spalio 5, pirmadienį, 11 vai. Į jas 
susirinko visi apylinkės lietuviai 
kunigai, atvyko pranciškonų ir iš 
Kennebunkporto, iš Toronto. 
Koncelebracinėm mišiom vado
vavo vysk. Paulius Baltakis, pa
mokslą pasakė pranciškonų pro
vincijolas Placidas Barius, nupa
sakodamas velionio gyvenimo 
kelią, jo būdo savybes, kaip jis 
mylėjo šv. Pranciškų, kaip 
pasižymėjo darbštumu. Svečias 
latvis kun. A. Just vieną mišių 
skaitinį paskaitė latviškai.

Mišių metu smuiku grojo Ju
lius Veblaitis, velionį pažinęs 
dar Kretingoje. Jis grojo tuoj po 
pamokslo, per aukojimą ir per 
komuniją. Jis atliko tris da-

NEW YORKE
Vliko seime, kuris vyko spalio 

9-11 dienomis Montrealyje, Ka
nadoje, iš New Yorko dalyvavo: 
Bronius Bieliukas, Aleksandras 
Daunys, Juozas Giedraitis, Al
dona Katinienė, Vytautas Kulpa, 
Marija Noreikienė, Juozas 
Pažemėnas, Liudas Tamošaitis, 
Jadvyga Vytuvienė, Jurgis Valai
tis.

Antanina Grigaitytė iš Mem- 
mingen, Vokietija, apsimokėjo 
prenumeratos mokestį už dvejus 
metus ir pridėjo 78 dolerius 
“Darbininko” palaikymui, Už 
auką administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

Aušros Vartų parapijos globo
jamo teatro “Performance Possi- 
bilities” antrasis sezonas pra
sidėjo spalio 9. Per du ateina
nčius savaitgalius spalio 15, 16 
ir 22, 23 bus pastatyti 3 vieno 
akto vaidinimai. Viename iš jų 
“tragi-komedijoje The Great 
Nebula in Orion dalyvauja Julija 
Nasvytytė. Sis pusiau linksmas 
pusiau liūdnas veikalas rodo dvi 
geras drauges, susitikusias po 
keliolikos metų Bloomingdale’s

ir jos išimai nuožlrdžig užuojautą reiškia

lykėlius: Arcangelo Corelli — Apreiškimą parapijos choras 
preliūdą, iš 8-tos sonatos, Jo- po vasaros atostogų vėl tęsia re- 
hannS. Bach — Arioso, vėl Ar- peticijas, kurios vyksta Idekvie- 
cangelo Corelli — Sarabando. sekmadienį po 11 vai. mišių 

. parapijos salėje. Chorvedis Vik- 1 
toras Ralys labai kviečia dainos 1 
mėgėjus įsijungti į chorą. Pra
turtinkime savo gyvenimą su 
muzika, tuo pasitarnaudami 
Dievui ir Tėvynei.

Mary Sleder, gimusi Lietuvo
je 1892 rugsėjo 15, sulaukusi 95 
m. amžiaus, mirė spalio 11. Pa
laidota Maple Grove Cemetery, 
Queens, N.Y. Nuliūdime liko 
sūnus Joseph Sleder, dukra Ann 
Boyce, 9 anūkai, 15 proanūkų. 
giminės dėkoja už apsilankymą, 
užuojautas, mišias, gėles. Jo- 
seph and Jovita Sleder, 547 
Knickerbocker Avė., Brooklyn, 
N.Y., 11221.

Saulius Valiūnas nedalyvaus 
ekonominėje konferencijoje, 
kuri rengiama apskričio 7-8 
Marco Island, Floridoje. Darbi
ninko spalio 2 dienos numeryje, 
nr. 37, skelbime buvojo pavardė 
paminėte, kad jis dalyvaus. Gi 
spalio 9 skelbime jo pavardės 
nebėra.

Eufemija Cibienė, iš Great 
Necko, N.Y., savaitei išvyko į 
Chicagą aplankyti savo bičiulių.

Ateitininkų metinė šventė 
įvyks lapkričio 1 su mišiomis 11 
vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje.

Kongresmanas Robert K. 
Dornan iš Califorijos liepos 14 
Atstovų rūmuose atkreipė 
dėmesį į priespaudą, kuri slegia 
pavergtų Europos tautų žmo
nes, ir įteikė paskelbti Kongreso 
žinyne Pavergtų Europos Tautų 
seimo memorandumą, kurį sei
mo delegacija, lankydamasi pre
zidentūroje ir kongrese, buvo 
įteikusi šioms įstaigoms. Lietu
vių vardu delegacijoje dalyvavo 
ir memorandumą pasirašė Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirm, 
prof. dr. Bronius Nemickas.

Į Šv. Jono kapines, kur lietu
viai pranciškonai turi savo skly
pelį, palydėjo apie 25 mašinos. 
Gražų paminklą suprojektavo 
dail. V. K. Jonynas. Ten laidoja
mi visi lietuviai pranciškonai, 
{rašyta jau eilė pavardžių. Pir
masis įrašytas Tėv. Modestas 
Stepaitis, žuvęs auto katastrofoje 
1962 m.

Kapinėse maldas sukalbėjo 
provincijolas tėv. Placidas Ba
rius. Jis ir ant karsto užbėrė 
žemelės iš Lietuvos. Susirinkę 
gražiai sugiedojo Viešpaties an
gelą ir pabaigoje Marija, Marija.

Polaidotuviniai pietūs buvo 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Juose dalyvavo apie 80 
žmonių. Pietus patiekė Jonas 
Beleckas, Winter Garden resto
rano savininkas. Pietūs buvo 
puikūs. Juose taip pat dalyvavo 
ir vienas stalas latvių su kun. A. 
Just. Pabaigoje vienuolyno virši
ninkas tėv. L. Andriekus visiem 
padėkojo už dalyvavimą laido
tuvėse.

krautuvėje ir besidalinančias at
siminimais. J. Nasvytytė yra iš 
Clevelando. Baigusi Case We- 
stem Reserve Universitetą Cle- 
velande, bei eilę vaidybos, šokio 
ir dainavimo mokyklų. Ji yra vai
dinusi daugybę vaidmenų Ame
rikoje ir Anglijoje, taip pat rekla
mose televizijoje. Eldred thea- 
tre, Clevelande, yra pagirtinai 
atlikusi sunkią Kate rolę Shake- 
spearo The Taming of the 
Shrew. Kalba gerai lietuviškai ir 
vokiškai, šoko tautinių šokių 
grupėse, yra gabi pianistė. Tea
tras yra 570 Broome St., N.Y.C. 
Pradžia 8:30 v,v. Dpi ipfonpaci- 
jos: 212 - 673 - 5636.

BROCKTON, MASS.
Jėzaus Nukryžiuotojo 

Sopulingosios Motinos 
Seserų vienuolyno 
42-ji metinė šventė

Lietuvos Krikščionybės jubi
liejiniais ir 1987 Marijos metais 
“Darbo dienos” šventėje, 
rugsėjo 7, pradėta 42-ji metinė 
šventė 11 vai. mišiomis vienuo
lyno motiniškojo namo ko
plyčioje.

Mišias aukojo Bostono diece
zijos vysk. Daniel A. Hart, 
D.D., koncelebruojant 26 Nau
josios Anglijos lietuviškų parapi
jų ir kitataučiams kunigams.

Angliškai pamokslą sakė vy
skupas, o lietuviškai kun. dr. An
tanas Jurgelaitis, OP. Pamokslai 
labai turiningi, pritaikyti šventei 
paminint krikščionybės jubilie
jų, arkiv. Jurgio Matulaičio bea
tifikaciją ir Marijos metus.

Šiai šventei tiek seserys, tiek 
vienuolyuno rėmėjai gažiai pasi
ruošė.

Pavilijonuose buvo gausiai 
skanaus maisto, gaivinančių 
gėrimų, suvenyrų, įvairiomis

Albinas ir Melanija Verbylai 

kalbomis knygų, meniškų dirbi
nių ir mezginių. Vyko laimėji
mams skirtų dovanų traukimas. 
Vaikai turėjo progos pasivažinėti 
arklių traukiamu vežimu.

Svečių buvo suvažiavę ne tik 
iš apylinkių, bet ir iš tolimesnių 
vietovių. Buvo puiki proga susi
tikti su seniai matytais pažįsta
mais, pasižmonėti, aplankyti, 
kapinėse besiilsiančius vienuo
lyno įkūrėją, buvusias vienuoly
no viršininkes, seseris ir Šv. Juo
zapo senelių globos namuose mi
rusius, kurie čia palaidoti.

Per garsiakalbius svečiams 
buvo pranešinėjama lietuvių ir 
anglų kalbomis kas ir kur sody
boje vyksta ar įvyks. Pranešinėjo 
Marytė Bizinkauskaitė ir jos se
suo Verutė.

Parodyta Religinės Šalpos 
paruošti vaizdai — skaidrės iš 
dabartinio gyvenimo Lietuvoje.

Norintiems pasišokti grojo 
smagus J. Paseikos orkestras.

Vakarop buvo paskelbti pini
ginės loterijos laimėtojai ir tuo 
baigta 42-ji mėtinė šventė.

Šios gražios šventės pasiruoši
mui buvo įdėta daug darbo ir 
buvo tvarkingai suorganizuota ir 
pravesta. Tai nuopelnas vienuo
lyno gen. viršininkės sės. Mari
jos Rūtos, pavilijonų planuo
tojos sės. Elenos Ivanauskaitės 
ir didelio būrio talkininkų—sės. 
Uršulės, Družinskų, Dilių bei 
kitų, vienuolyno rėmėjų, maisto 
paruošėjų ir patarnavusių prie 
įvairių darbų.

Seserys dėkingos už pavyku
sią švente vysk. D. A. Hart, ku
nigams, Šv. Kazimiero parapijos 
chorui, visų darbų talkininkams, 
rėmėjams ir svečiams.

Skaičiuojama, kad buvo apsi
lankę per 4000 asmenų, kurie 
smagiai praleido šventės dieną.

Sėkmės ateityje vienuolyno 
seserims jų kilniuoise darbuose 
bei visoms ir visiems rėmėjams.

E. Ribokienė

^*1

tytojų adresai yra sudėti pagal

ir senąjį

Veikla su nuostoliu
Rugsėjo 24 įvyko ALT Sanda

ros 24 kuopos, Montellos Lietu
vių Tautinio Įdubo ir Sandaros

finansinė apyskaita, kontrolės 
komisijos pranešimas ir priimta 
eilė nutarimų, pagal kuriuos to
liau bus tvarkomi tų organizacijų 
reikalai. Pirmas pusmetis baig
tas su didoku nuostoliu.

Priimta eilė naujų, jaunesnių 
narių.

Nuo spalio 1 Sandaros Įdubo 
virtuvėje pradėjo dirbti Jonas 
Stankus, aukščiau vedęs So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos 
užkandinę.

Stambi auka
Julija Leščinskienė iš Dorche- 

sterio paaukojo Lietuvių Fondui 
savo mirusios sesers Teresės 
Stankūnienės atminimui 10,000 
dol. Tai prasmingas paminklas 
velionei, kuri nuoširdžiai mylėjo 
Lietuvą ir pagal galimybę dirbo 
jos naudai.

Laisvės Varpo vykdytas pini
ginis vajus baigtas dovanų pat 

keliu po Laisvės Varpė rudeni 
koncerto rugsėjo 20. Pirmą do
vaną — So. Bostono Savings 
Bank skirta 100 dol. taupą — 
laimėjo Edward Shakalis iš Ply- 
mouth; antrą dovaną — Juozo 
Kairio, Fitzmaurice Motor Sales 
savininko, skirtą 100 dol. pini
gais — laimėjo Valteris Beržin- 
skas iš Cape Codo; trečią dovaną 
— 100 dol. grynais pinigais, ku
riuos skyrė Sandaros klubas iš 
Brocktono — laimėjo Andriukas 
Mikonis iš Cape Codo. Jadvygos 
Tumavičienės šviesiam atmini
mui paaukoti 20 dol. sudarė ket
virtą dovaną, kurią laimėjo Stasė 
Gofensienė iš Brocktono. Valte
ris Beržinskas savo laimėtą dova
ną paskyrė Laisvės Varpo toli
mesniam išlaikymui ir tobulini
mui.

renginiai
Lapkričio 1 d. 3 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečio aukšto salėje meti
nis banketas su menine progra
ma, pagerbiant Moniką Plevo- 
kienę.

Lapkričio 7 d. 6:30 vai. vak. 
Sandaros salėje, Brocktone, me
tinis Balfo 72 skyriaus banketas.

Lapkričio 15 — K. Bradūno 
poezijos rečitalis Lietuvių Pi
liečių d-jos Il-ro aukšto patalpo
se 3 vai. popiet.

Lapkričio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje Bostono aukštesnio- 

cinis rudens pobūvis.
Naujosios Angluos Baltų 

draugijos koncertai vyksta tokia 
tvarka: lapkričio 22 — latvių, 
kovo 3 — estų, balandžio 17 — 
lietuvių.

Gruodžio 19 <L Šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje tradicinė

LAISVĖS VARPAS MkMMte- 
niete - 104S vėl ryta M WCAV*
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New York o žinių dar yra 7 
puslapy.

Šį savaitgalį Kultūros Židi
nyje: spalio 17, šeštadienį, Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos 
suvažiavimas ir Federacijos 40 
metų veiklos minėjimas su iškil
minga vakariene. Spalio 18, sek
madienį, madų paroda, rengia 
Balfas. Paroda pavadinta — ru
dens lapai.

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos suvažiavimas vyksta šį 
šeštadienį, spalio 17, Kultūros 
Židinyje- Suvažiavimas praside
da 9 v.r. ir baigiasi iškilminga 
vakariene, kuri bus 6 v.v. 
Kultūros Žiinyje. Apie Federa
cijos 40 rnetų sukaktį ir jos veikla 
kalbės Salomėja Valiukienė iš 
NewHaveno. Dabar LMK Fe
deracijos pirmininke yra Aldona 
Pintsch. Suvažiavimų globoja

New Yorko klubas, kuriam pir
mininkauja dr. Marija Žukau
skienė.

Madų paroda, rengiama Balfo 
ir pavadinta rudens lapų vardu, 
rengiama šį sekmadienį, spalio 
18, Kultūros Židinyje. Pradžia 3 
v. popiet. Bus pademonstruotos 
gražios rudens mados. Balfo sky
riaus valdyba kviečia visuomenę 
gausiai dalyvauti parodoje ir tuo 
paremti Balfo veiklų.

Česlovas Grincevičius, Lietu
vių Rašytojų Draugijos 1985 
metų laureatas, atvyksta iš Chi- 
cagos ir dalyvaus literatūros ir 
premijų šventėje, kuri bus spalio 
31 Kultūros Židinyje. Premijų 
mecenatai yra Lietuvių Fondas. 
Fondo valdyba tų pačių dienų 
Chicagoje rengia savo veiklos 25 
metų sukakties minėjimų, tai 
pirmininkė negalės dalyvauti 
premijų šventėje. Ji įgalios Lie
tuvių Fondo atstovę NewYorke, 
Lilijų Milukienę, įteikti premijas

- trim laureatams.

atšvęsti Lietuvos krikštą!

Kardinolas John OConnor 
r c ■ -• ■ 

____________________________________________________________

LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS
NEW YORKE

Šv. Patriko katedroje
Fifth Avė., prie 51st Street (RockefeHer Centre)

1987 m. LAPKRIČIO 8 d., SEKMADIENĮ, 2 vai, popiet

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO
NEW YORKO SKYRIUS RENGIA

PARODĄ
spalio 24 - 25 dienomis Kultu ros Židinyje.

PARODOJE DALYVAUJA:
Irena ir Mindaugas Jankauskai iš VVashingtono, 
Birutė Kidolienė iš New Yorko, Milda Kvedarienė 
iš New Jersey, Milda Liaukienė iš Hartfordo, Aldo
na Seimininkienė iš Hartfordo

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

PAGODA 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 VISU ATSILANKYTI!
i_________ - .... _

LITERATŪROS ŠVENTĖ—
PREMIJŲ ĮTEIKIMAS
SPALIO 31 KULTŪROS ŽIDINY

Dalyvauja rašytojai laureatai: 
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS 
PAULIUS JURKUS 
ANTANAS VAIČIULAITIS 

ir poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Muzikinę programos dalį atlieka: 
solistė GINA ČAPKMfSKIENĖ 
pianistas WILLIAM SITIDDY

Pradžia 7 v.v. įėjimas — 7 dol.

Lietuvių Rašytojų Draugijai pavedus, šventę rengia 
LB New Yorko apygardos valdytas

Visi maloniai kviečiami apsilankyti į lietuviškosios 
kūrybos šventę!

N. Y. Altos posėdis įvyks š. 
m. spalio 28, trečiadienį, 7:30 v. 
v. Kultūros Židinyje. Bus ap
tarta Vasario 16 minėjimo pro
grama. Alto valdyba kviečia 
visus, kas tik gali, prisidėti prie 
šventės parengimo, nes ji mum 
labai svarbi ir brangi. Posėdyje 
prašomi dalyvauti organizacijos 
ir pavieniai asmenys nors jie ir 
nepriklauso Altui.

Moterų Vienybės pirmasis šio 
sezono susirinkimas, — sezono 
atidarymas, — bus spalio 20. an
tradienį, 7 v.v. įprastinėje vieto
je. Congregational Bažnyčios 
salėje, 91 St. ir85Rd., V/ood’ia- 
vene. Visos narės ir jų bičiuliai 
prašomi dalyvauti.

Gedimino ir Audronės Mika
lauskų sūnus pakrikštytas spalio 
3 Romo Andriaus vardais. Krikš
to tėvais buvo Vaitkutė iš Water- 
burio, Conn., Rimas Vebeliūnas 
iš Texas. G. ir A. Mikalauskai 
augina ir dukrą Aleksandrą Juli
ją

Už a. a. Vytautų Vaitiekūną, 
mirties trejų metų sukaktį mi
nint, mišios bus aukojamos lietu
vių pranciškonų koplyčioje spa
lio 24, šeštadienį, 9 vai. ryto.

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

Planuokite jau dabar dalyvau
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.

Aidų žurnalo 3 numeris dėl 
administratoriaus mirties prenu
meratoriam bus išsiuntinėtas
kiek pavėluotai — spalio gale. 
Aidų ketvirtą numerį prenume
ratoriai gaus apie Naujuosius 
Metus.

Parduodamas atskiras vienos 
šeimos namas Woodhaven — 
Queens su 4 miegamais kamba
riais, moderniai įrengtas, su 
daug kitų ekstra patogumų. Ne
toli susisiekimas traukiniais ar 
autobusais bei apsipirkimo krau
tuvių. Savininkas prašo 
$189,900, telefonuoti vakarais 
po 6 vai. 718 849 - 3963.

QUEENS - WOODHAVEN 
NORTH, 2 family, 5x5, semi-at- 
tached, garage, endosed porch, 
$225,000. Call owner in English 
after 7 P. M. 718 779 - 0677

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko. Gali būti ir su 
vaikais. Skambinti dienų 277 - 
4177, vakarepo5vai. 827-2272.

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

Kardinolas John O’Connor kartu su Vysk. Paulium Baltakiu, 
vyskupais ir kunigais aukos mišias.

Kardinolas pasakys pamokslą.
Giedos Apreiškimo parapijos choras.

P R I E M I M A S (po mišių) —
Hotel Intercontinental, 
48th Street, East of Park Avė.

GARBĖS SVEČIAS —
iš Sibiro ką tik grįžęs

VYTAUTAS SKUODIS

Bilietą į priėmimą kviečiame užsisakyti 
iki lapkr. 1 d., siunčiant $25.00 čekį su SAU 
ADRESUOTU VOKU šiuo adresu:
LITHUANIAN CHRISTIANfTY JUBILEE 
351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Norintieji vykti autobusu Iš Woodhavano, Maspetho 
arba Kultūros Židinio kiemo prašomi iš anksto 
registruotis pas:
Marytę Šalinskienę 718 296-2244 (Woodhaven) 
Darbininko administracijų 718 827-1351 (Kult žMnyt) 
Jonę Adomėną 718 497-5212 (Mnpath)

Lietuvos vadavimo darbe niekada nėra nei šventų dienų, 
nei atostogų!

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ja savo auka!

skambinti P. Macijauskui rytais)

V. Gružas 423 - 3317
D. DkttbaHenė 925 - 4781
R. Bltėnas 351 * 7963

LAISVES ŽIBURYS
LAPKRIČIO 7 D., ŠEŠTADIENJ, 
SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTATO 
SAVO 42 RENGINĮ — 

VEIKLŲJĮ ANSAMBLI IŠ CLEVELANDO

ČIURLIONIS”
Programoje — moterų, vyrų ir mišrus choras 

ir tautinių instrumentų orkestras
Vadovas — BRONIUS KAZĖNAS

Pradžia 6 vai. vak. punktualiai 
Richmond Hill Hlgh School 
89 - 30 114 St, Richmond Hill, N.Y.

Po koncerto šokiai Ir balius Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y.

Groja BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS
Maistą gamina: EUGENIJA KEZIENĖ
Valgiu ir gėrimu bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. 

Baliui galima Iš anksto užsisakyti stalus pas STASĮ KARMAZINĄ 718 - 441 - 
1252

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina — 12 dol. Jaunimui iki 15 mėty — 
5 dol. Jaunimo bilietai gaunami tik prie Įėjimo. Patariama bilietus Įsigyti Iš 
anksto paštu. Čekį atitinkamai sumai ir sau adresuotąsu pašto ženklu voką 
siusti: Uthuanten Radto Club vardu, 217 - 25 54th Avė., Bayslde, N.Y. 11364. 
Tas pats bilietas galioja J koncertą ir Į šokius. Įėjimas vien Į šoklus — 5 dol.

BILIETŲ PLATINTOJAI:
NEW JERSEY (arw code 201)

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9 - 10 V. RYTO

NEW YORK (area code 713) 
N. P. BaltruRonls 297 - 0991

Ž. Jurton* 441 - 7831
B. V. Labuti* 847 ■ 5660

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS




