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KRATO IR IEŠKO POGRINDŽIO LEIDINIŲ
Savaites | __
įvykiai $ U jj|!

Prezidentas Reagan savo kal
boj Amerikos valstybių organiza
cijos susirinkimui pareiškė kovo
siąs už Nikaragvoj veikiančių 
partizanų paramai 270 mil. dol. 
pagalbos suteikimą, nes Nika
ragvoj turi būti įgyvendinta pil
na demokratija, o Centrinės 
Amerikos taikos planas neatk
reipęs dėmesio į JAV saugumo 
reikalus toj srity.

UNESCO vykdo savo naujo 
gen. direktoriaus rinkimus. Va
karų Vokietija, Šveicarija, Olan
dija ir Kanada grasina iš organi
zacijos pasitraukti, jei būtų iš
rinktas dabartinis gen. direkto
rius Amadou Mahtaz MBow.

American Jewish Congress 
žada paskelbti visų J. T. archy
vuose laikomų 40,000 karo nusi
kaltėlių pavardes, jei J.T. nesu
tiks bylų padaryti prieinamom 
visuomenei.

Prezidentas Reagan, sutikęs 
kongreso opoziciją, sutiko išimti 
iš Saudi Arabijai ginklų pardavi
mo plano prieštankines raketas, 
nes jos galinčios būti nukreiptos 
prieš Izraelį.

Gynybos departamentas pa
skelbė, kad karo laivyno kovos 
malūnsparniai apšaudė Persijos 
įlankoj Irano greitlaivins Ir tris 
jų sunkiai sužalojo. Greitlaiviai 
buvo paleidę šūvius į JAV žval
gantį lėktuvą. 6 jūreiviai buvo 
išgelbėti, bet du jų tuoj mirė.

Prancūzija ir Britanija su
sirūpino, kad, JAV panaikinus 
jos turimas trumpų ir vidutinių 
nuotolių raketas Europoj, Vaka
rų Vokietija gali pareikalauti, 
kad jos teritorijoj nebūtų naudo
jami kautynių lauko branduoli
niai ginklai.

Sov. S-goj, atleidus varžtus, 
praėjo veikti neoficialūs klubai, 
kurių atstovai diskusijose smer
kia stalinizmą, ir reikalauja 
teisės vietinės valdžios pa
reigūnų rinkimuose statyti kan
didatus.

Senatas priėmė rezoliuciją, 
kad Sov. S-gai nebūtų leista nau
dotis Washingtone pastatydin
tais naujais ambasados rūmais, 
nes jie yra miesto aukščiausioj 
vietoj ir lengvai gali nusiklausyti 
JAV pagrindinių įstaigų pasi
kalbėjimus.

Persijos įlankos arabų val
stybės, JAV pradėjus lydėti Ku- 
vaito tanklaivius Persijos įlankoj, 
įgyja vis daugiau pasitikėjimo 
JAV pasiryžimu išlaikyti laisvus 
prekybos kelius ir leidžia JAV 
įsirengti ginklų, tepalų ir medi
cinos reikmenų sandėlius ir su
teikia teisę karo laivam sustoti jų 
uostuose.

Afganistano sostinėj išsprog
dintas sprogmenų prikrautas au
tomobilis užmušė 27 ir sužeidė 
35 žmones.

Sov. S-gos pusiau oficialios 
žinių agentūros Novosti sureng- 
toj spaudos konferencijoj sovietų 
istorikas prof. Juri Poliakov pa
reiškė, kad dėl Stalino represijų 
buvo nužudyta 1 mil. žmonių, 
kurių dauguma nebuvo nei liau
dies priešai nei svetimų žvalgy
bų agentai. Britanijos istorikas 
Robert Conquest teigia, kad Sta
linas yra nužudęs 1 mi. žmonių 
ir apie 12 mil. yra žuvę darbo 
stovyklose.

Amerikos stambieji pramoni
ninkai reikalauja teisės, kad 
jiems būtų leista pasinaudoti so
vietų raketom jų komunikacijos 
satelitam į erdvę išmesti.

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 71
tardė aktyviai Telšių katedrą lan
kančius vaikus lx‘i jaunimą. 
Buvo siekiama iš jų tarpo užsi
verbuoti agentų, pranešinė
siančių apie kun. Vincą Vėla- 
vičių, kuris čekistų žodžiais, per
davinėja žinias į užsienį.

Naujas saugumo viršininkas 
bando gražumu suvilioti jaunimą 
Judo darbui, — “į bažnyčią eiti 
galėsite, tik reikės viską papasa
koti saugumui, kas l>ažnyčioje 
daroma”, — aiškino jaunuoliams 
čekistas.

(Tąsa iš praeito numerio)

Kryžių naikinimui 
panaudoja kariuomenę

“Čekistas bandė įtikinti J. Ka- 
zalupską, kad tikėjimas yra lai
svas ir niekieno nepersekioja
mas. J. Kazalupskas nurodė eilę 
priešingų atvejų, tuo įrodyda
mas akivaizdų saugumiečio Ma
tulevičiaus melą: “Tikintieji savo 
lėšomis ir valdžios leidimu pasi
statė Klaipėdos Taikos Kara
lienės bažnyčią — ateistai ją 
atėmė ir pavertė filharmonijos 
sale; Gargždų tikintieji jau ke
linti metai prašo leidimo paaukš
tinti bažnyčią, nes trūksta oro — 
vietinė valdžia neleidžia; Aly
taus rajone, Ryliškėse, tikintieji, 
neturėdami bažnyčios meldėsi 
privačiame name — bedieviai iš
vaikė, pasistatę politilenu deng
tą statinį kapinėse — nugriovė, 
o tikinčiuosius išvaikė; Telšių ra
jone, Reinių miškelio pakrašty
je, stovėjo kryžius, nakties metu 
kareiviai jį susprogdino. Ar dar 
gali būti didesnis tikėjimo perse
kiojimas, kai panaudojama net 
kariuomenė ir ginklas?” — 
kalbėjo J. Kazalupskas.

Čekistas Matulevičius tardy
mo metu J. Kazalupskui kelis 
kartus grasino kalėjimu. Tardo
majam pareikalavus grąžinti kra
tos metu paimtus daiktus, čeki
stas atsakė, kad daiktai nebus 
grąžinti, kai J. Kazalupskas bus 
teisiamas, daiktus prijungs prie 
bylos.

paimtus daiktus. Išleisdami į na
mus, pažadėjo, kad ateityje dar 
ne vieną kartą teks susitikti.

Tardo Ir žmoną
Vilkaviškis. 1986 m. gegužės 

19 d. Vilniuje KGB būstinėje 
tardytojas Stepučinskas apklau- 
sinėjo Vilkaviškio gyventoją 
Daną Kennelienę. Klausimai 
lietė balandžio 25 d. jos bute pa
darytos kratos metu paimtus 
daiktus (iš kur gavusi vienus ar 
kitus daiktus, kam naudojusi, ką 
pažįstanti, su kuo bendraujanti? 
ir 1.1.). Tardomas buvo ir jos vy
ras Antanas Kelmelis.

Abu Kelmeliai buvo tardomi 
ir kitą dieną. D. Kelmeiienė po 
tardymo protokolais nepasirašė.

Atėmė rašomęję 
mašinėlę

Vilkaviškis. 1986 m. balandžio 
24 d. Vilkaviškio gyventojo P. 
Blažuko bute buvo padaryta kra
ta. Kratos metu paimta: rašamoji 
mašinėlė, kalkės, mašinraščiu 
daugintos knygos — “Kaip jie 
mus sušaudė...”, “Rekrūto prisi
minimai” ir kt.

Tą pačią ir kitomis dienomis 
P. Blažukas buvo tardomas Vil
kaviškio KGB skyriuje, grąsino

Telšiai. 1986 m. balandžio- 
gegužės mėnesiais saugumas

Atėmė lietuvišką 
medinį kryžių

Kaunas. 1986 m. gegužės 22 
d. buvo padaryta krata pas 
inžinierių Algirdą Patacką, gyve
nantį Kaune, Petrausko gatvėje. 
Kratai vadovavo saugumietis 
Aleinikovas.

Kratos metu buvo paimtos ke
lios knygos, tarp jų “Seinų-Su- 
valkų kraštas”, keletas rank
raščių, kaml>aryje buvo rastas 
senas medinis lietuviškais moty
vais ornamentuotas kryžius, kurį 
saugumiečiai taip pat paėmė. 
Krata tęsėsi tris valandas.

(Bus daugiau)

■s baui

Kaip patenka į
LKB Kronikę?

Gargždai (Klaipėdos raj.). 
1986 m. sausio mėnesį jš Vil
niaus atvykę saugumiečiai 4 va
landas tardė Gargždų parapijos 
vikarą kun. Antaną Šeškevičių. 
Kun. A. Šeškevičius buvo kalti
namas bendradarbiavimu “LKB 
Kronikoje” — esą, jo. dėka 
Gargždų parapijos tikinčiųjų pa
reiškimai patenka į šį leidinį.

Čekistai grąsino kun. A. Šeš
kevičių patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn,

Iš darbo išvežė 
kratyti ir tardyti

Vilkaviškis. 1986 m. balandžio 
25 d. iš Vilkaviškio Metalo dirbi
nių gamyklos buvo iškviestas 
šios gamyklos darbuotojas Anta
nas Kelmelis. Du pavardžių ne
pasisakę pareigūnai kaltino jį 
apiplėšus spaudos kioską ir rei
kalavo važiuoti drauge su jais į 
namus, kur bus padaryta kratą.

Prie namų (Statybininkų 4-3) 
jau laukė penki civiliai apsirengę 
vyrai. A. Kelmeliui buvo pateik
tas kratos orderis. Kratai vadova
vo kriminalinio skyriaus tardyto
jas Kašiolaitis. Kai rašomajame 
stale buvo rasti rašomojo popie
riaus paketai, Kašiolaitis pa
reiškė, kad reikia kviesti KGB 
darbuotojus.

Tuoj pat prisistatė Vilkaviškio 
saugumiečiai: Masalskis, Čėsna, 
Kanonenka. Čekistai pareikala
vo atiduoti rašomąją mašinėlę. 
Kratos metu paėmė: 6 pakus 
rašomojo popieriaus, pluoštą 
kalkės "LKB Kroniką”, apie 200 
laiškų bei adresų knygas — “Če
kisto naguose”, “Sovietiniuose 
kalėjimuose” ir kt.

Po kratos, kuri truko maždaug 
4 valandas, A. Kelmelis buvo nu
gabentas į Vilkaviškio saugumą 
ir tardomas. Saugumiečius do
mino, iš kur gavo kratos metu

tor laida kurtoje cituojamas 
buvęs lietuvių kalinys Vytautas 
Skuodis. Kalbėdamas JAV Hel
sinkio komisijos suruoštoj apk
lausoj apie Pabaltijyj įvykusias 
demonstracijas, Christian 
Science Monitor pranešė, kad 
Skuodis sakė*. “Dabar aišku, kad 
sovietų pastangos srve įteisinti 
nepajėgė prislopinti platų pabal
tiečių nepasitenkintų sovietų 
okupacija.” Skuodis spalio 6 d. 
apklausoj tvirtino, praneša Chri- 
stian Science kad tautų 
teisės, ypač relijia-ės laisvės, Liudijimo metu šen. Frank 
turėtų būti įtrauktos į ateina
nčias JAV - Sovietą Sąjungos di
skusijas.

Lietuvių Informacijos Centro 
Washingtono skyriais rūpesčiu 
ir globoj, Vytauto Slcuodis spa
lio 6 - 8 d.d. plačiai reiškėsi Wa- 
shingtono valdiniuose ir spaudos 
sluoksniuose. Paleilciaine trum
pą tų dienų progninos apžvalgą.

name nušvietė savo gyvenimo 
istoriją lx*< išvardino 16 pagrin
dinių lletuvos rūpesčių-prašy-

vėliausią Lietuvos Helsinkio

1987 rugsėjo 30, kuris užprote
stavo demonstracijos dalyvių Ni
jolės Sadūnaitės, Roberto Grigo 
ir kun. Roko Puzono neteisėtą 
pagrobimą. Tekstus išvertė ir 
perrašė Lietuvių Informacijos 
Centras.

Antradienis, spalio 6
9:30 vai. ryto, Skuodis susitiko 

su kitais liudininkais, estu Tiit 
Madisson ir latviu R olands Sila
raups. Silaraups ir Skuodis jau 
pažįstami iš anksčiam: jie vienu 
metu trumpam kalėjo kartu 
Mordovijos lageiyje- Skuodis su 
Madisson pinnąlartųsusipažino 
jau Washingtone: paaiškėjo kad 
Madisson 
Svarinsko 
lageryje.

10.00 -
Silaraups ir Skuodis liudijo JAV 
Helsinkio komisijos apklausoj, 
kuriai vadovavotamisijos pirmi
ninkas kongresmenas Steny 

Nikaragvos prezidentas Da- Hoyer. Kiekvienas liudininkas

buvo ku»n. Alfonso 
pakrikštytas Permės

12:00 vai- Madisson,

įžangos žodį, o likęs laikas buvokuriose Nikaragvos srityse vie
našališkas paliaubas, prie kurių skiriamas klausimams ir atsaky- 
prisidėjo ir partizanai. i... ., .mams. Šalia savoįžangos, iš ku-

ta . _
'18L

♦

Vliko seimas įvyko spalio 9 - 11 Montrealyje. Nuotrauka iš spalio 10 darbo posėdžio. 
Darbo prezidiume: iš k. kalba Vliko pirmininkas dr. K. Bobelis, prie stok sėdi: K. 
Burba, St. Jakaitis,V. Šauliūnas, P. Narutis. Sekretoriate sėdi: O. Jokūbailieire, M. 
Prancevičius, L. Girinis-Norvaiša, dr. J..Stiklorius. Nuotr Liudo Tamošaičio

NAUJA REZOLIUCIJA PABALTIJO 
REIKALU EUROPOS PARLAMENTE

Spalio 15 d. Europos Parla- 1 
mentas Stasburge vieningai 
priėmė Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos iniciatyva įvestą rezo
liuciją dėl “Pabaltijo valstybių si
tuacijos”. Už rezoliuciją balsavo 
151 atstovas, o susilaikė 15.

Rezoliucijoje kreipiamasi į So
vietų Sąjungą, kad ji labiau gerb
tų laisvą apsisprendimą ir žmo
gaus teises Pabaltijo kraštuose. 
Pagrindą rezoliucijai davė š.m. 
rugpjūčio 23 dienos demonstra
cijos Vilniuje, Rygoje ir Taline. 
Šį kartą ir socialistų frakcija pil
nai rėmė rezoliuciją. Rezoliuci
joje Europos Parlamentas reika-

lauja, kad Europos Bendruo
menės užsienio reikalų ministe- 
riai dėtų visas pastangas, kad 
Baltų klausimas būtų keliamas 
šiuo metu Vienoje vykstančioje 
CSCE Konferencijoje, ir abiša
liuose pasitarimuose su Sovietų

Sąjungos vyriausylse. Parlamen
to priimtoji rezoliucija taip pat 
reikalauja, kad Europos Ben
druomenės masinės spaudos, 
televizijos ir kt. tarnybos atk
reiptų daugiau dėmesio į Pabal- 
tijo klausimą, kad Pabaltijo 
kraštų likimas ir jų pagrįsti 
laisvės reikalavimai nebūtų 
užmiršti.

Ši rezoliucija yra Pasaulio Pa- 
laaltiečių Santalkos Europos biu
ro iniciatyvos vaisius. Jį Parla
mentui pristatė Olandijos dele
gatė, Mrs. EliselUoot. Rezoliu
cijos tekstas buvo suformuluo
tas įvairių frakcijų pasitarimų 
metu. Šiuo keliu eidama Pasau
lio Palaaltiečių Santalkos atsto
vybe susilaukė tolcio vieningo 
atgarsio ir tokių teigiamų rezul
tatų.

Lautenberg iš New Jersey pa
stebėjo, kad jo štabo asistentė ir 
arkivyskupas McCarrick iš Ne
tvarko, besilankydami Sovietų S- 
goj, atsitiktinai susipažino su 
Skuodžiu Amerikos ambasadoj 
Maskvoj. Skuodis tada ruošėsi 
išvykti Amerikon, o senatoriaus 
grupė tikėjosi vykti Lietuvon. 
Deja, kelionė į Lietuvą nepavy
ko, ypač Skuodžiui telefonu ir 
telegrama pranešus keliems Lie
tuvos kunigams ir pasauliečiams 
apie privatų senatoriaus ir arki
vyskupo apsilankymą.

Apklausoj dalyvaujančius kon
gresmenus ir senatorius ypač do
mino Pabaltijyj įvykusios de
monstracijos, Skuodis išryškino, 
kad Vilniaus demonstracijoj da
lyvavo keli tūkstančiai dalyvių, 
ne 30 ar 500 kaip buvo skelbiama 
kai kur sovietinėj ir užsienio 
spaudoj. Demonstracijoj dalyva
vusiųjų žiniomis, žmonės visą 
popietę ėjo prie Adomo Micke
vičiaus paminklo bangomis. Lat
viai ta proga parodė videojuostos 
ištrauką, kurioj matėsi daugybė 
jaunimo, dalyvavusio jų birželio 
14 d. demonstracijoj Rygoj.

Užklaustas apie religinės 
spaudos suvaržymus, Skuodis 
susumavo jo parašytos studijos 
Dvasinis Genocidas Lietuvoj iš
vadas: 36 metų bėgyje, 1940 - 
1976, ateistai išleido 1700 tonų 
ateistinės literatūros Lietuvoj 
(tai nei neapėmė ateistines kny
gas, brošiūras ar straipsnius rusų 
kalba), o tame laikotarpyje išlei
sta tik 9 tonai religinės lite
ratūros. Tai įrodo “religinės 
spaudos laisvę” okupuotoj Lie
tuvoj, ar tiksliau sakant, tos 
spaudos uždraudimą.

Apklausoj dalyvavusieji du 
JAV Kongreso Lietuvos katalikų 
religinės laisvės komisijos pirmi
ninkai, kongresmenai John Mil- 
ler (R-Wash.) ir Edward Fei- 
ghan (D-Ohio). Iškėlė JAV At
stovų rūmų vieningai priimtą ir 
TASSo jau pasmerktą Lietuvos 
Krikšto jubiliejinę rezoliuciją. Ji 
ragino Sovietų Sąjungą gerbti 
okupuotos Lietuvos tikinčiųjų 
teises.

2 va), p.p. Skuodžio spaudos 
konferencija National Press 
Club, į kurią susirinko apie tuzi
nas Washingtono koresponden
tų. Viktoras Nakas, LIC Wa- 
shingtono skyriaus vedėjas, nuš
vietė Skuodžio biografiją, o Da- 
mu.šytė perskaitė Skuodžio pa
reiškimą apie Vilniaus demon
stracijos pasekmes — organiza
torių ir dalyvių pagrobimus, 
įskaitant ir Vytauto Jančiausko 
primušimą bei saugumo daromą 
spaudimą darbovietėse, kaip 
pvz. prie Vytautą Bogušį Vil
niaus Jaunimo teatre (stengiasi 
jį išmesti iš darlx>). Korespon
dentai itin domėjosi Skuodžio

t

I
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(Elta)

Indija, pasijovusi sutaikinti 
Šri Lankos vyrijtiryhę su Tamil 
genties partizanais^ įsivėlė į vis 
nenurimstančii|Tawnil partizanų 
kovas ir turi nuolat didinti savo 
kariuomenės dalinius Šri Lankti) 
partizanam nujinlcluoti.

3 vai. p.p. Rengimą iMų 
agentūros (Re/igiotM News Ser
vice) interviu. 4 vai. p.p. CBN 
(Christian Broadcast Network) 
televizijos tinklo interevin. Pro
grama buvo rodoma spalio 12 
VVashmgtone bei per visas JAV 
- bes besiprenumeruojančias ca- 
ble stotis. CBN spalio 10 per 
savo televizijos tinklą taip pat 
rodė ištraukas iš JAV Kongreso 
apklausos.

t»ukth« į 2 pd.)
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— Kaune, Laisvės alėjoje 
pradėjo veikti pirmoji mieste in
dividualios darbinės veikios ga
minių parduotuvė. Joje galima 
gauti madingų namie siūtų dra
bužių,vaikų aprangos, kilimėlių 
ir kitokių prekių. Nemažai darbų

taus kultūros

Savaitės 
įvykiai

eilę ūkinių potvarkių, kurie ka
pitalistiniais metodais bandys 
pagerinti Lenkijos ūkį. Dėlto 
turės pakilti kainos ir padidėti 
bedarbių skaičius.

Amerikos stambiųjų žydų or
ganizacijų prezidentų konferen
cija patikino Izraelį, kad Ameri
kos žydai nesikiš į Izraelio saugu
mo reikalų tvarkymą.

JAV ats. aviacijos gen. Ri- 
chard G. Stillwell, privačiai iš
tyręs Filipinų armijos pajėgumą, 
priėjo išvados, kad ji dėl aukšte
snių vadų korupcijos, nepakan
kamo apmokymo, aprangos, me
dikamentų ir maisto trūkumų 
yra nepajėgi kovoti prieš komu
nistų partizanus. Prezidentės 
Corazon Aquino, žadėtos, bet 
neįgyvendintos socialinės ir 
ūkinės reformos kelia žmonių 
nusivylimą ir skatina juos pasida
ryti komunistų talkininkais.

Nobelio taikos premija buvo 
paskirta Kostariko prezidentui 
Oscar Arias Sanchez už jo pa
stangas įgyvendinti taiką Centro 
Amerikoj. Medicinos premija

veikti naujas reisas Vilnius — 
Tbilisis — Vilnius ir bus naudo
jama skraidymui naujasis JAK- 
42 komfortiškesnis lėktuvas.

— Telšių rajono “Žemaičių”
liaudies vyrų choras, įsikūręs 
prieš 10 metų, kasmet surengia 
per 30 koncertų. Chore yra 40 
dainininkų ir 1983 chorui buvo 
suteiktas liaudies kolektyvo var
das. Choras yra koncertavęs po 
kelis kartus Klaipėdoje Mažei
kiuose, Kelmėje, Skuode ir ki
tuose miesteliuose. Dainavo Vil
niuje, Meno darbuotojų rūmuo
se ir gastroliavo Rumunijoje. 
Chorui vadovauja Alfredas Bul- 
kauskas.

— Kultūros Fondas pradėjo 
plačiau savo veiklą plėsti ir sklei
sti Kultūros fondo idėjas visuo
menėje, skatinti didesnį Fondo 
tikslais susidomėjimą ir ragina 
jo darbus remti. Fondo uždavi
niais yra kultūros vertybių išsau
gojimas, jų telkimas esančių pas 
privačius kolekcionierius, at
sidūrusius užsienyje ir tas verty
bes eksponuoti, padaryti priei
namas visuomenei. Rems ga
baus jaunimo kūrybinį augimą, 
pagelbės vykdyti restauravimo ir 
paminklų saugojimo darbus, 
prašys visuomeninės talkos di
desniems uždaviniams atlikti ir 
taip pat tikisi visuomenės finan
sinės paramos.

i vtepaa missto

ir nu:

Deportuoto į Sovietų Sąjungą 
esto Karlo Linno klausimu The 
Times dienraštyje balandžio 24 
d. pasisakė ir to laikraščio nuola
tinė bendradarbė Barbara 
Amiel.

Straipsnyje “Naudojantis 
laisvėmis” Ji pasakė, jog klausy
dama BBC televizijos naujienas 
balandžio 21 d. ji matė kaip New 
Yorke vargšas Karlas Linnas 
buvo brukamas į automobilį 
išvežimui į Sov. Sąjungą, 
Priešindamasis, jis sušukęs: “Lai 
Dievas laimina Ameriką!”

“Ar žinote, — pasakė britų 
žurnalistė, — aš apsiverkiau. 
Man buvo gėda pirmiausiai dėl 
to, kad esu žydė, o Karlas Linnas 
yra kaltinamas nacis.”

Aprašiusi visą esto bylą, ji sako 
nežinanti, kiek K. Linnas yra 
kaltas. Jis galėjo būti kolaboran
tas, ar estų nacionalistas, ar fana
tiškas antikomunistas,
užkietėjęs po bolševikinių žiau
rybių, kuriuos patyrė estai. Jei-

pasisakant teisine. Deja, jis tos 
galimybės neturėjo Amerikos ci
viliniame teisme.

-

JUOZO ANDRIUŠIO Rsal Esteto, namų pardavimas, visų rMių apdrau- 
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mirti. Atrodytų, lyg pasaulio (fianMf w įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
Liūnai priklauso tai kategorijai norite MU J. Andrkaėlo MRantate.
žmonių, kuriems Amerikos kon
stitucijos garantuota laisvė yra 
netaikoma.

Siųsti kaltinamą nacį į totalita-

VYTAUTAS BELECKAS IR BONUS JONAS, aav. Wlnter Gerden Tavam. 
1883 Madlaoa St, RMgewood, N.Y. 11227. Tetof. 821 - 8440. Salė vostu- 
vOflM' Ir M. pramogoms. Bo to, duodatųI polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos

VYTAUTAS SKUODIS VVASHINGTOJE

smą — tvarkoje. Bet ar būtų 
tvarkoje siųsti į nacių Vokietiją 
žmogų, kaltinamą komunistų pa
darytomis žiaurybėmis? “Kas su 
mumis atsitiko, kad mes nutaria
me, jog kai kurie žmonės gali 
būti išmesti vilkams?“—klausia 
straipsnio autorė.

Barbara Amiel sako, kad buvu
siame kare mūsų tėvai kovojo dėl 
visai aiškių principų. Jeigu dabar 
mes nesiskaitome su žmogaus 
teisėmis, mes pažeidžiame tuos 
idealus, dėl kurių kovojo ir krito 
mūsų tėvai. Todėl, jai, kaip 
žydei, jos tautiečių prisidėjimas
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buvo paskirta Massachussets In
stitute of Technology mokslinin
kui japonui Susumu Toneganu 
už jp atradimus kūno imunologi
jos sistemoj,. ... .

Sov. S-gos satelitas su 
beždžione laimingai nusileido 
Jakutijoj tūkstantį mylių nuo jam 
nusileisti numatytos vietos Ka
zachstane.

Brazilijos armijos štabo virši
ninkas gen. Fernando Pamplo- 
na, per pratimus šokdamas iš 
lėktuvo, parašiutui neišsisklei- 
dus, užsimušė.

Irano paleista raketą į Irako 
sostinę Bagdadą nukrito prie 
pradžios mokyklos ir užmušė 23 
ir sužeidė 218 žmonių, kurių 
daugumą sudarė vaikai.

Izraelis per dešimtmečius iš
mokėjo Rumunijos vyriausybei 
per 400 mil. dol. už teisę ten 
gyvenantiem žydam emigruoti į 
Izraelį. Pagrindinė kiekvieno 
emigranto kaina buvo 2500 dol.

Tunisas, nepaisydamas grasi
nimų atsikeršyti, įvykdė mirties 
bausmę dviem islamo funda
mentalistam, kuriuos teismas 
buvo pasmerkęs mirti už jų įvyk
dytus teroro veiksmus

Kinijos misijos prie J.T. aukš
tas pareigūnas buvo įsivėlęs į 
anksčiau areštuoto Kinijos pi
liečio Shang-Vao Chi aferą nele
galiai aprūpinti Kiniją raketom.

(atkelta iš 1 psl.)

5:45 vai. vak. Trijų pabaltiečių 
liudininkų pasimatymas Baltuo
siuose rūmuose su prezidento 
Reagano patarėju. National Se--- 
eurity Council pareigūnu Fritz 
Ermarth.

Trečiadienis, spalio 7
9 - 10:30 vai. ryto, Jungtinių 

Amerikos Baltų Tarybos priėmi
mas kapitoliuje. Skuodžių šei
mos ir kitų dviejų pabaltiečių pa
simatymas ir nusifotografavimas 
su šen. Donald Riegle (D-MI). 
20 JAV senatorių laiško Gor
bačiovui dėl Pabaltijo demon
stracijų iniciatorium,bei su šen. 
CarI Levin (D-MI), kongr. Will- 
iam Broomfield (R-MI) ir kongr. 
Robert Doman (R-CA).

11 vai. ryto. Apsilankymas 
Amerikos Balso lietuvių skyriu
je.

1 vai. p.p. Trijų pabaltiečių 
simpoziumas su diskusijom JAV 
Valstybės departamente. Daly
vavo apie 30 sovietų studijų 
specialistų bei tais klausimais 
besidominčių valdžios pa
reigūnų.

3 vai. p. p. apsilankymas Lie
tuvos pasiuntinybėje. Skuodžių 
šeima, palydint Lietuvių Katali
kų Religinės Šalpos - Lietuvių 
Informacijos Centro reikalų

vedėjui kun. Kazimierui Puge- 
vičiui ir pavaduotojai Gintei Da- 
mušytei, buvo pritinta dr. ir p. 
St. Račkių ir sekretoriaus Ceza
rio sųrdoko.

4:30 - 8 vai. p.p. Skuodžio 
priėmimas Raybum House Of
fice Building. Organizavo Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa kartu 
su JAV Atstovų rūmų Lietuvos 
katalikų religinės laisvės grupės 
vadovais, kongresmenais John 
Miller (R-Wash) ir Edward Fei- 
ghan (D-Ohio), talkinant Wa- 
shingtono lietuviams. Dalyvavo 
apie 200 svečių, jų tarpe šie kon
gresmenai: Connie Morella (R- 
MD), Frank Annunzio (D-IL), 
John Porter (R-IL), Mario Biaggi 
(D-NY), George Wortley (R- 
NY), Edward Feighan (D-OH), 
John Miller (R-WA), Robert 
Doman (R-CA), Curt Weldon 
(R-PA) Gus Yatron (D-PA), Bffl 
Green (R-NY). Trumpos progra
mos metu, Vytautas Skuodis 
prabilo į susirinkusius keldamas 
visų trijų Pabaltijo tautų likimą 
ir didėjantį ryžtą atgauti savo tei
ses, ypač suverenumą.

Po angliškosios programos da
lies, Darius Sužiedėlis Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos vardu įteikė 
Skuodžių šeimai knygą apie 50 
JAV-bes. Kazys Almenas pri
vačiai Skrodžiams įteikė Wa-

prie šios bylos, atrodo dvigubai 
nesuprantamas. Tas prisidėji-

finansinę pagalbą 
laisvinimo Organizacijai (PLO) 
ir, taip pat, engia du milijonus 
sovietijos žydų.

Kodėl, Sov. Sąjunga šiuo 
metu stengiasi padėti Vakarams 
surasti buvusius karo nusi
kaltėlius, Barbarai Amiel mįslės 
nesudaro. Ji sako: “Baltijos val
stybių ir Ukrainos stambios et
ninės bendruomenės Vakaruose 
žino apie sovietų realybę geriau, 
negu bet kas kitas. Todėl nieko 
stebėtino, kad sovietai bando tas 
bendruomenes izoliuoti ir ap
juodinti.”

Matydama Karlo Linno vaizdą 
išnykstant iš ekrano, aš pagalvo
jau, — sako Barbara Amiel, — 
kodėl mes (žydai) padedame 
žmonėms, kurie nori mus 
(Izraelį) nustumti į jūrą? Gyve
nimas iš tikrųjų yra klaikus.

(Informacija perspausdinta iš 
Australijos lietuvių savaitraščio 
“Mūsų Pastogė” 1987 m. 
gegužės 25 d. Nr. 20, psl. 7).

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
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MEM0R1ALS

Spaudos stalas Miko seime. D k. Birutė Nagjenė, Henrikas Nagys, atstovavę Niprft 
lauaomai Lietuvai; J. Raunyi Tėvflftifii Žiburių atstovas; Salomėja SmažHenė, Arkan- 
sas lietuvių radijo valandėlės vedėja; Romas Kasparas, Amerikos Balso atstovas

shingtono LB-nės jų naujo gyve
nimo piniginę dovaną. J. Paukš
tienė koordinavo vaišes.
Sužiedėlis — gėrimų stalą.

s.

Ketvirtadienis, spalio 8
8 vai. ryto, Skuodžiai pu

sryčiavo Baltuosiuose Rūmuose 
su ten dirbančiais lietuviais, 
Linu Kojelių ir Rita Bureikaite.

9 vai. ryto apsilankymas El- 
Tos tarnyboj.

• 12 - 2:30 vai. p.p. Posėdis su 
JAV katalikų episkopato pa
reigūnais. Remdamasis savo 
asmeniška patirtim bei kode

inais, Skuodis nušvietė dabar
tinę Lietuvos Bažnyčios padėtį.

Washingtone. Nuotr. Liudo Tamošaičio

Skuodžių šeimą Washingtone 
globojo Kristina ir Viktoras Na
kai. Vytautą Skuodį į visus pasi
matymus ir pokalbius lydėjo 
Viktoras Naskas, LIC Washfag- 
tono skyriaus vedėjas ir Gintė 
Damušytė, Lietuvių Informaci
jos Centro vedėja iš New Yorko, 
kuri jam vertėjavo.

(LIC)
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Matulaičio paveikslų, iškilmin
gai chorui giedant, degant di
delėm aukštom žvakėm, ir mūsų 
nuotaika buvo pakilusi. Visi čia

NĖ VIENAS POPIEŽIUS TO NEPADARĖ LIETUVAI 
Lietuvos krlkito sukakties minėjimas Romoje 
12 - PAULIUS JURKUS

ištikimybę tėvų priimto krikšto

rą krikščioniškoje Europoje. Visi
apie krikštą angliškai skaitė vie
na seselė iš Putnamo.

nybę 
tėvynėje.

Bažnyčiai garsiojoje bazfbkąje. Toks buvo

POSTMASTER: Send Addrass Change to DARbImNKAS, 341
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125 metai kaip gimė Maironis
Spalio 21 suėjo 125 metai, 

kaip- gimė didysis tautinio atgi
mimo poetas Maironis, arba pre
latas Jonas Mačiulis. Okupuoto
je Lietuvoje jo sukaktis plačiau 
prisimenama, dailininkai piešia 
net jo paveikslus, rengiami spec
ialūs literatūros vakarai. Mūsų 
išeivijos gyvenime nėra tokios 
institucijos, kuri tai pastebėtų 
paskatintų organizuotų. Tenka 
pasitenlant tik vieno kurio litua
nisto privačia iniciatyva.

O sukaktį verta paminėti, nes 
jis buvo ryškiausias “Aušros” lai
kų poetas, išsakęs, susumavęs to 
laiko idėjas. “Aušroje” reiškėsi 
daug poetų, poezija buvo jų 
mėgstamiausias žanras, bet jie 
visi nutolo, laikas uždengė juos 
dulkėm. Dabar tik reto pavardė 
prisimenama, bet vargiai galime 
pacituoti bent vieną kitą sukurtą 
jo eilutę, o Maironio eilių dar ir 
dabar kiekvienas mintinai moka. 
Maironis ir buvo pati aukščiau
sieji pušis tame “Aušros” poetų 
miške. Jį iškėlė ir išaukštino jo 
talentas.

Galėjo ir jis nueiti pas lenkus 
kaip nuėjo Adomas Mickevičius, 
bet jį sulietuvino taurūs patriotai

maf tarnavo Lietuvai.
Maironis sugebėjo pagauti to 

meto atbundančios tautos dva
sią, sugebėjo parašyti tokias ei
les, kad tauta jas skaitė ir jomis 
gyveno. Tos eilės kelte kėlė vi
sus iš miego, skatino į darbą Lie
tuvai.

Jo eilėraščiai virto tiesiog 
šūkiais, kvietimais — stoti į dar
bą. Ypač jo eilės veikė to meto 
jaunąją kartą.

Taip Maironio poezija visą 19 
amžiaus galą Lietuvoje išjudino, 
supurtė iš pagrindų ir tai kartai 
atidarė lietuviškus horizontus, 
nurodė, kur eiti ir dirbti. Toks 
pat įtakingas jis buvo ir šio. mieji Maironio gerbėjai. Jas pa- 
amžiaus pradžioje. Jo dainos deda tauta savo didžiajam dai- 
uždegė mūsų savanorius. Tik ne- niui už tą meilę, kuria jis mylėjo

priklausomybės pradžioje poetai 
norėjo atsikratyti jo didelės įta
kos, bet tai buvo neilgam. Atėjo 
vėl naujos okupacijos, nauji pa
vergėjai, ir vėl poeto žodis gyvas 
visų lietuvių širdyse. Jo “Lietuva 
brangi”... šiais laikais, kai pa
vergta tauta negali giedoti savo 
himno, virto antruoju mūsų 
himnu, kuris sujungia viso pa
saulio lietuvius.

Iki Maironio poezija buvo 
nesklandi, neskambi. Maironis 
pirmas ją ištobulino. Jis rašė va
dinamuoju toniniu eiliavimu, 
kur ieškoma eilučių skambumo. 
Jis tą eiliavimą išvystė lietuvių 
literatūroje ir jį įtvirtino. Po 
Maironio visi poetai neberašė si
labiniu eiliavimu, bet toniniu.

Jis rūpinosi ne tik sklandumu, 
bet ir kalbos grožiu. Taip su Mai
roniu lietuvių kalba tobulėja 
gražėja. Lietuviškoji poezija 
įgauna gražiausias rafinuotas for
mas ir gali lygintis su viso pasau
lio didžiausiais poetais.

Iki Maironio lietuvis gerai 
nepažino savo praeities ir savo 
krašto. Maironis romantinėse

, 5ayo eilėse parodė gražią krašto 
praeitį, jos didvyrius, -tą praeitį 
privedė prie dabarties, kad ir da
bartyje mes turime taip didvy
riškai ginti Lietuvą.

Tautai jis atidengė Nemuną, 
Nerį, Nevėžį, Dubysą, Šatrijos 
kalną, Medvėgalį, Palangos jūrą. 
Visa tai pasidarė sava ir artima 
lietuviui. Ir po tiek metų Mairo
nio Nemunas mum prasmingas 
banguoja ir Šešupė šaukia pas 
brolius ir seses.

Kaune ties jo paminklu iš p 
nakties vis atsiranda nauja gėli: 
puokštė. Ją padeda tie nežino

naujas palaimintasis, kuris gy- 

stų ir savo meile visiem švietė.
Mišių metu pirmą skaitinį 

skaitė Jonas Kavaliūnas, iškilmių 
komiteto pirmininkas, o antrąjį

Lietuvą ir Lietuvos žmones, už 
tą didžiąją poeziją, kuri lietu
viams visada prasmingai kalbės 
ir kvies:

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
Šarvuoti mokslu atkakliu, 
Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu.

Romoje Lietuvos krikšto sukakties minėjime. Iš k. Aušra Lė
lytė, Audrė Lukoševičiūtė, dalis veido — nepažįstama, Nida 
Lėlytė ir Astra Lukoševičiūtė.

Popiežius, pradžioje pamokslą 
sakė italų kalba. Jis kalbėjo apie 
krikšto reikšmę ir šventą arkivy
skupo Jurgio Matulaičio gyveni
mą. Jis priminė, kad ir Lietuvoje 
šiuo metu tikintieji yra susirinkę 
prie šv. Kazimiero karsto. Čia 
irgi dalyvauja vyskupas iš Lietu
vos ir 8 kunigai. Tai sujungia gar
bingą lietuvių tautą į vieną. Visi 
yra su mumis.

Su džiaugsmu prisiminė išei- 

tėvynę Lietuvą. Baigdamas pa
mokslą, popiežius lietuviams iš
reiškė linkėjimą: “Taigi drauge 
su naujuoju palaimintuoju, kuris 
prisistato jums šalia šventojo Ka
zimiero, Lietuvos patrono, 
meldžiame, kad jūs nepaliau
tumėte būti verti Kristaus.”

lietuviškai

Po pamokslo popiežius prabi
lo lietuviškai. Tai buvo ilgokas 
sveikinimas. Popiežius kalbėjo: 
“Ši šventė tenuveda jus vis 
arčiau prie Kristaus... Grįžę į na
mus, liudykite tą dvasinį pakili
mą, kurį išgyvenate čia.”

Paskui buvo sveikinimai an
glų, lenkų ir prancūzų kalbomis. 
Visose kalbose sveikinimai buvo 
surišti su Lietuvos krikšto 
minėjimu ir palaimintojo Jurgio 
Matulaičio šventa asmenybe.

Tikinčiųjų maldos

Po sveikinimų buvo atkalbėtas 
tikėjimo išpažinimas, kaip daro
mas krikšto metu.

Tikinčiųjų maldas prie pulto 
kalbėjo vis kiti, daugiausia įvai
rių kraštų klierikai arba jauni
mas. Tikinčiųjų maldos buvo 
atliktos lenkų, prancūzų, lietu
vių, gudų, ukrainiečių, ispanų, 
vokiečių kalbomis. Itališkai 
užbaigė pats popiežius chorui at
sakant į kiekvieną meldimą: 
“Meldžiame Tave, išklausyk 
mus.”

Atnešamos aukos

Aukas nešė įvairių tautybių 
žmonės, apsirengę savo tauti
niais drabužiais. Iš Lietuvos ku
nigai su mergaičių palyda atnešė 
iš gintaro padarytą Lietuvos kri
kšto paveikslą ir juodos duonos 
kepaliuką.

Atėjus su dovanom lietuvai
tei, pasipuošusiai tautiniais dra
bužiais, popiežius liepė jai 
kalbėti lietuviškai, ne angliškai.

Gieda lietuvių 
operos choras

Šioje didžiausioje bazilikoje 

viam gėdos nedarė. Chorui diri
gavo Arūnas Kvninskas.

Mišios toliau buvo laikomos 
lotynų kalba. Gi lietuvių operos 
choras sugiedojo “O Dieve ge
riausias, pažvelk į tą kraštą, kur 
kenčia mūs broliai”, paskui J. 
Govėdo sukurtą giesmę Kristui 
Karaliui — “Dangaus ir žemės 
amžinas Valdove”.

Komunijos metu Sikstinos 
choras sugiedojo Panis Angeli- 
cus, o operos choras — Neaplei
ski mūsų, Motinėle, kuri nea-

Jėzau, pas mane ateiki. Mišių 
pabaigoje — Marija, Marija.

Popiežius kalba iš

Po mišių, palydėtas tos plačios 
iškilmingos procesijos, visus lai
mindamas, popiežius išėjo iš ba
zilikos ir tuoj nuskubėjo į savo 
butą. Jau tradicija vito, kad po
piežius pasirodo didžiuliai mal
dininkų miniai, kuri pripildo Šv. 
Petro aikštę. Tame lange įrengti 
garsiakalbiai, taip popiežiaus net 
ir tyliausią žodį išgirsta visa ai
kštė.

Pasirodymo metu, kai bazili
kos varpai atskambina 12-tą va
landą, popiežius su minia sukal
ba “Angelus Domini”. Savo 
žodyje miniai priminė, kad šian
dien lietuviai Vilniuje švenčia 
savo krikšto šešių šimtų metų su
kaktį, kad jis šiandien arkivysku
pą Jurgį Matulaitį paskelbė pa
laimintuoju. Jis prisiminė Mari
jos šventoves: Aušros Vartus, Ši
luva, Žemaičių Kalvariją, Kreke
navą, Pivašiūnus, Pažaislį ir 
prašė tikinčiuosius melstis, kad 
Lietuva liktų ištikima Kristui ir 
Bažnyčiai. Savo žodį užbaigė lie
tuviškai, ragindamas išlaikyti iš
tikimybę Kristui ir Bažnyčiai ir 
baigdamas — “Garbė Jėzui Kri
stui!”

Po jo žodžio sujudo jaunimas 
kuris jau laukė aikštėje, pasi
puošęs tautiniais drabužiais. Pir
ma jis sustojo taip kad išėjo 
skaičius 600. Po to sugrojo Vasa-

( nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Šv. Jono Laterane 
bazilikos viduje

Iš bazilikos girdžiu vokišką 
giesmę. Vokiečiai piligrimai bal
singai meldžiasi Sekminių die
nos pavakaryje Romos šven
tovėje. Būrys skaičiumi mažas, 
bet balsai galingi.

Smagu pereiti išilgai Šv. Jono 
Laterane baziliką. Lėtai pereiti. 
Centrinė nava įdomi tuo, kad jos 
kolonų nišas užima apaštalų sta
tulos Visi Dvylika! Arčiausiai 
prie didžiojo altoriaus apaštalas 
Paulius, rymodamas ant kardo, 
žiūri į apaštalą Petrą su Bendri
jos raktais rankoje.

Centrinis altorius mane visuo
met sustabdo. Mat čia yra palai
dotas popiežius Martynas V, iš
rinktas vadovauti Katalikų Ben
drijai Konstancos Susirinkime 
(1414-1418), kuriame dalyvavo ir 
lietuviai. Didžioji Lietuvos ku
nigaikštystė ir Lenkija šio Susi- 
rtnkimo išvakarėse nutraukė 
karo žygį prieš kryžiuočius, su-

ROMOJE

tikdamos, kad ginčijami klausi
mai — viena jų man itin arti šir
dies, būtent, Žemaitijos priklau
somybė, — būtų sprendžiami 
Susirinkime.

Konstancos Susirinkimas 1418 
m. įsteigė Medininkų vyskupiją. 
Ryšys tarp Lietuvos - Žemaitijos 
per Konstancos Susirikimą pada
ro man Martyno V kapą artimu.

Bazilikos viduje ne tik vėsu, 
bet ir šventiška. Maišosi piligri
mai ir turistai. Meldžiamasi ir 
apžiūrinėjama. Šalutinės navos 
turi nišas su meniškais altoriais, 
o apsida žėri bizantiniška mozai
ka.

Apsida man itin miela. Mat 
čia, 1948 gruodžio 18, kartu su 
prel. S. Žiliu ir kun. Kostu Vese- 
lausku tarėme "Adsum” — ‘Esa
me [pasiryžę!]”’ prieš Kuni
gystės šventimus. Širdžiai sma
gu čia dar kartą pabūti. Ir dar 
Sekminių dieną!

Kaip Krikštas, taip ir Kuni
gystė nėra trumpalaikis pašauki

mas, bet pradeda kelionę per gy
venimą. Buvimas krikščioniu pa
saulyje ir buvimas kunigu pasau
lyje dėl kitų sąlygoja žmogaus 
dabartį.

Romos puošmena — 
obeliskai iš Egipto

Gaila išeiti iš bazilikos. Ji vėsi, 
šventiška, brangi. Reikia judėti. 
Mat pažadėjau grįžti į Kolegiją 
dar prieš vakarienę. Iš bazilikos 
išeinu per kitas — šonines duris. 
Jos nėra tokios iškilmingos, 
tačiau įdomios. Leonas XIII pe
reito šimtmečio užsklandoje jas 
atnaujino.

Priebutyje stoviniuoja grupė 
jaunuolių. Stebisi obelisku ai
kštėje. Lieknas keturveidis, raš
tuotas hieroglifais, smailėjantis 
monolitas — paminklas iš vienti
so akmens.

Jaunuoliai skaito savo 
prancūzišką gidą ir gyvai vienas 
kitam aiškina apie obeliskos, 
mažybinį obelos, lietuviškai sa
kant, “smailų stulpelį”.

Ne kartą eita pro šį obeliską. 
Dažnai jis man priminė vienišą 
žmogaus buitį ir dalią. Egipto 
meistrai jį atrėžė nuo granitinės 
kalno pašonės prie Aswano 
Saulės garbei, o romėnai atsi
vežė į Romą kaip neįprastą puoš
meną. Jis yra pats seniausias 
Egipto obeliskas Romoje. Tut- 
mosis III jį buvo pastatęs prie 
Am mono šventovės Tėbuose XV

a. prieš Kristų. Imperatorius 
Konstancas II atgabeno faraono 
Tutmosio obeliską Romon 357 
m. po Kristaus tam tikslui pasta
tytu laivu. Jis yra ir aukščiausias 
obeliskas Romoje: 32.5 m (su 
pjedestalu 47!).

forume. Nuotr. kun. A. Rublio

Kadaise jis puošė Circo Massi- 
mo — Didžiausiojo cirko centro 
spina — perdarą. Popiežius 
Sikstas V jį 1588 m. panaudojo 
jį “Miesto ir Pasaulio” bazilikos 
aplinkai papuošti. Obeliskas te
beturi piramidišką galvą — ke

turkampį smaigalį. Jo būta 
paauksuoto. Dabar jį puošia 
kryžius.

Egipto faraonai lenktyniavo 
obeliskų statyme prie šventovių 
fasadų nuo 1900 - 1800 m, prieš 
Kristų, — XII dinastijos valdy
mo metu. Dauguma obeliskų 
buvo pastatyta Heliopolio mie
ste (arti nūdienio Kairo), Luxore 
ir Karneke.

Dabar Egipte yra likę tik trys 
obeliskai: vienas Heliopolyje, o 
du Karneke prie Luxoro. Roma 
bene daugiausia jų turi: 12! Kiti 
puošia Paryžių, Londoną ir New 
Yorką. New Yorke įprasta obeli
ską vadinti Kleopatros adata.

Ką ženklino obeliskas egip
tiečiui? Ką ženklino obeliskas 
romėnui? Ką ženklina obeliskas 
man — nūdienini turistui ir pili
grimui? Jis stovi ant itališko mar
muro su lotynišku įrašu. Aikštėj 
vis dar maža eismo. Lengva ban
dyti išgirsti balsus iš tūkstant
mečių. Išvietintas granitinis 
"smailus stulpelis" ir nūdien 
savo keturveide galva vyrauja 
plačioje miesto aikštėje, prašne
kina poreikių pasižvalgyti, siekiu 
domėtis visuma. Keturveidis 
smaigalys rodo į visas pasaulio 
kryptis, — į visuotinę išmintį.

(Bus daugiau)



AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

pažymėjo
Weeldy“.

Plečiasi ALT
bendradarbiavimas su LB
JAV Krašto Liet. Bendruo

menės vadovybė savo posėdyje 
nutarė prisidėti prie Madisone 
įsikūrusio Amer. Liet. Tarybos 
skyriaus išlaidų, siekiant sustab
dyti sovietinės propagandos pa
stangas organizuojant miestų 
“seseriškumą”, jungiant Vilnių 
su Madisonu. LB valdyba tai ak
cijai paskyrė 100 dol.

ALT ir LB raštas
Valstybės departamentui

Amer. Liet. Tarybos pirm. dr. 
Jonas Valaitis ir JAV Krašto Liet. 
Bendruomenės pirm. Vytautas 
Volertas pasiuntė raštą Val
stybės sekretoriui G. P. Schult- 
zui, atkreipdami dėmesį į orga
nizuojamus “seserystės” ryšius 
tarp Madisono ir Vilniaus, kai to
kio bendravimo koordinatoriumi 

nesmith. Tai nesiderina su JAV 
politikos linija nepripažinti Lie
tuvos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą, ypač, kad tas seserišku
mas apima ryšius tarp okupuotos 
Lietuvos vyriausybės žmonių ir 
JAV.

Padėka pulk. North
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirm. dr. Jonas Valaitis pasiuntė 
laišką pulk. Oliver North, dėko
damas, kad jis atkreipė JAV Kon
greso dėmesį į pavojus demokra
tijai Nikaragvoje, ir kad jis skati
no paremti tuos, kurie nori atsta
tyti pilną laisvę bei pagarbą žmo
gaus teisėms tame krašte. Taipgi

Televizijos konferencija 
su lietuviais

ABC televizija turėjo konfe
renciją su grupe lietuvių. Ją 
suorganizavo rūgs. 9 d. Amer. 
Lietuvių Tarybos informacijos 
vedėjas prel. Juozas Prunskis. 
Vadovavo televizijos programų 
kūrėjas Sid Hayman, atvykęs į 
Queen of the Universe kleboniją 
Chicagoje, kur prel. J. Prunskis 
gyvena.

Filmavimą vykdė trys televi
zijos tarnautojai. Televizija tik 
prieš porą valandų pranešė, kad 
jų aparatūra laisva ir reikėjo grei
tomis viską suorganizuoti. Buvo 
kreiptasi j daugelį centrinių lie-

IŠKILMĖS ROMOJE
(atkelta ii 3 psl .)

rio 16 gimnazijos orkestras, ir 
jaunimas aikštėje pašoko kelis 
lietuvių tautinius šokius. Po
piežius programą stebėjo iš lan
go ir ja pasidžiaugė, kaip 
džiaugėsi įvairių tautų žmonės 
šia gražia ir didinga švente.

To nėra daręs joks

Birželio 28 Roma buvo sulie- 
tuvėjusi. Lietuvos vardas buvo

Italų televizija transliavo pamal
das, o Amerikos Balsas ir Vatika
no radijas transliavo net keturias 
valandas iškilmes į Lietuvą. Iš
kilmių komentatoriais buvo kun. 
Leonas Zaremba, SJ, kun. Do
mininkas Valenti ir Romas Saka- 
dolskis.

Milijonai žmonių išgirdo po
piežiaus žodžius apie lietuvių 
kilnią tautą, kuri šiandien kenčia 
vergiją, išgirdo garbingus 
žodžius apie naująjį palaimintąjį. 
Bažnyčios istorijoje nė vienas 
popiežius neprabilo lietuviškai j 
Lietuvą, niekada Lietuva nebu
vo taip aukštinama ir gerbiama 
Vatikano spaudoje, Vatikano ra
dijo laidose įvairiausiomis pasau
lio kalbomis.

Dar taip neseniai Vatikaną pa
siekdavo pikta informacija apie 
Lietuvą, kad tai pagonių kraštas, 

tuvių įstaigų, kaip Liet. Ben
druomenė, Liet. Fondas irkt., 
kviečiant tai programai.

Televizija nufilmavo pasi
kalbėjimus su prel. J. Prunskiu, 
dr. Vyt. Dargiu, Titu Anta
naičiu, dail. V. Ramoniu ir My
kolu Dranga.

Kiekvienam buvo duoti šie 
klausimai: kiek ilgai teko gyventi 
komunistų okupuotame krašte? 
Ar tiesa, kad Pabaltijo kraštai sa
vanoriškai įsijungė į Sovietų Są
jungą? Ar į vakarus pabėgo dau
giausia buržuazijos atstovai? Ar 
yra grėsmė iš Sovietų Sąjungos 
pusės Amerikai? Ką Sovietų Są
junga turėtų daryti, kad ja 
galėtume pasitikėti?

Visų atsakymai Lietuvai buvo 
naudingi. Nufilmuota medžiaga 
nusiųsta į centrą New Yorke. 
Kada bus rodoma TV kanalo 
“Space Bridge” programoje,

Atmetė seserystę 
su Sovietais

Costa Mėsa, CA, miesto val
dyba vieningai atmetė peršamą 
seserystę so sovietiniu miestu, 
nežiūrint, kad kai kurie to mie
sto gyventojai tikėjosi, jog sese- 
rystė atvers duris to miesto spor
tininkų kelionei į Sovietų Sąjun
gą. Čia daug paveikė David 
Wayne Balsinger iškelti faktai 
apie komunistų prievartą oku
puotuose kraštuo se.

Ukrainiečių dėmesys 
ALT pareiškimui

Jersey City, N.J., mieste an
glų kalba leidžiamas ukrainiečių 

kur buvo protestuojama prieš 
Maskvos ir nacių paktą, leidusi 
Sovietams okupuoti Pabaltijį 
plačiai paminėjo Amer. Liet. Ta
rybos vardu kalbėjusio prel. J. 
Prunsldo pareiškimą kur buvo 
pažymėta, kad kai Maskva galėjo 
laisvai pasirinkti partnerį, tai pa
sirinko Hitlerį, tik vėliau, kai na
ciai užpuolė Sov. Sąjungą, ją at
vijo į demokratinį bloką.

Alto vardu buvo pareikšta, 
kad turi būti sustabdytos depor
tacijos į Sovietų Sąjungą. To
kias bylas privalo pilnai spręsti 
JV teismai. Buvo skatinti pabal- 
tiečiai vieningai, sujungtomis 
jėgomis siekti laisvės. Tą 

kad ji neturi savo kalbos. O da
bar Vatikano spauda spausdino 
lietuviškas popiežiaus kalbas, jas 
puošė lietuviškomis nuotrauko
mis, ryškino lietuvių tautos isto
riją, jos didžiuosius dvasinius va
dus.

To mes patys nebūtume pa- 

jo dėka ši jubiliejinė šventė pasi
darė tokia įspūdinga ir prasmin-

Karštieji Romos 
akmenys

Pasibaigė iškilmės ir Šv. Petro 
aikštėje. Mūsų laukė autobusai. 
O jų buvo daug. Reikėjo skubėti 
ir susirasti tą, su kuriuo čia atke
liavai.

Buvo pats vidudienis. O vidu
dieniai čia pasižymi savo didele 
kaitra. Italai visi pasislepia savo 
butuose, kur daug marmuro ir 
akmens, kad tik būtų vėsiau. O 
aikštėje tikrai buvo karšta. Degė 
akmenys, bet mes, piligrimai, 
suplaukę iš viso pasaulio, 
pakėlėme karšsčius, nes juk per
gyvenome tikrai istorinius įvy- mų būtų sunku pakelti nedide- 
kius. liam seselių būreliui. Seselių

Suradome atvėsintą autobusą, reikia ir Viloj Marija, Matulaičio 
Reikia skubėti į viešbutį ir Namuose, Montrealy, Toronte, 
pailsėti, nes ši istorinė diena turi Neringoj... 
dar du didelius įvykius — akade
miją ir banketą Angelo pilyje.

(Bus daugiau)

Vilniuje šiemet išleistas “Ka
talikų kalendorius žinynas 1987 
m.”. Išleido Lietuvos Vyskupų 
konferencija. Šiame leidiny iš- _ . _ w
spausdintas Lietuvos vyskupų ir J«sk Forte on Sovirt Jew-
vyskupijų valdytojų raštas, kurio

reiškimą:
'“Antrojo Vatikano Susirinki

mo potvarkiai stipriau suglaudė 
su kitomis Lietuvos vyskupijo
mis ir Vilniaus arkivyskupiją, 
kuri—kaip minėjome, yra atski
ros bažnytinės provincijos cen
trinė vyskupija — metropolija. 
Mat, Susirinkimas visą kasdienį 
vadovavimą Bažnyčios veiklai 
kiekviename krašte pavedė to 
krašto Vyskupų Konferencijai. 
Taip ir Vilniaus arkivyskupija 
Lietuvos TSR ribose esanti jos 
dalis) dabar priklauso Lietuvos 
Vyskupų konferencijos žiniai ir 
jos reikalai tvarkomi per šios 
konferencijos pirmininkus: 
pradžioje per vyskupą Petrą 
Maželį, paskui per vyskupą Juo-

LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIS CHICAGOJE

Simfoninis koncertas rengia- — Lietuvos Katalikų 
mas Chicagoje Lietuvos kri- Bažnyčios Kronikos paroda, 
kščionybės jubiliejaus iškilmių rengiama kun. K. Kuzminsko, 
metu. Jis bus lapkr. 28 d. 7:30 
vai. vak. Austin auditorijoje, 
2423 So. Austin Blvd., Cicero. 
Programoje lietuvių kompozito
rių kūriniai, Pradedama religi
niu V., Jakubėno kūriniu “De 
profandis”, kur . Bernardo 
Brazdžionio žodžiais iš gilumos 
širdies šaukiamasi Viešpaties pa-■n, . iz A. i. iineiu i_iieiuvos KnKscionyoegaluos, toliau M. K. Čiurlionio ii .,. . „ x ,«T v n •— Tbiliejaus šventę Chicagoje.Jūra , K. V. Banaičio operos J ® 4
Jūratė ir Kastytis” I veiksmas, 

Arūno Kaminsko perorkestruo- 
tas, J. Starkos “Tušti paliktieji 
namai” (žodžiai K. Bradūno) ir 
baigiama Mairofiio “Lietuva 
brangi” (muzika J. Juzeliūno), 
Atlieka Lietuvių operos choras 
ir simfoninis orkestras. Diriguo
ja Arūnas Kaminskas.

— Akademija ir literatūros 
vakaru atidaroma Lietuvos kri
kščionybės jubiliejaus šventė 
Chicagoje š.m. lapkr. 27 d. 7 vai. 
vak. Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje, 6727 S. Califomia 
Avė. Paskaitą skaitys kun. dr. 
Antanas Paskųs, o kun. Leonar
das Andriekus, Kazys Bradūnas, 
Bernardas Brazdžionis, Česlo
vas Grincevičius ir Anatolijus 
Kairys — savąją kūrybą. Laurea
tams kun. Leonardui Andriekui 
ir Anatolijui Kairiui bus įteiktos 
premijos.

— Kun. dr. Antanas Paskųs 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jinėje akademijoje Chigagoje 
skaitys paskaitą tema: “Į ką 
mums kviečia tautos krikštas”.

— Broniaus Kviklio rengiama 
vaizdinė, dokumentinė paroda 
vardu “Krikščioniškoji Lietuva” 
vyks jubiliejinių iškilmių metu 
Chicagos Jaunimo Centro Čiur
lionio galerijoje, 5620 S. Clare- 
nraont Avė., lapkr. 26-29.

PUTNAM, CONN.

sąskrydis

Šie metai Nekaltai Pradėtos 
Mergelės Marijos vienuolijai yra 
nepaprasti. Juk taip dar neseniai 
ruošėmės Lietuvos krikšto su
kakties minėjimui, vienuolijos 
steigėjo arldvysk. J. Matulaičio 
paskelbimui palaimintuoju.

Daugelį darbų ir įsipareigoji-

mišios, pietūs, kapinių lanky
mas, paminklų šventinimas, re-

mą kartą šiame JAV pakraštyje

Visa laimė, kad turima ištiki
mų rėmėjų. Seselės juos įverti-

tienė. Jai akomponuos Manigir- 
das Mote kaiti s.

Iš jų matyti, kaip gina kalina
mus žmogaus teisių gynėjus oku-

informaciniuose biuleteniuose 
dažnai primena prievartą oku
puotoje Lietuvoje. Tos informa
cijos yra siunčiamos ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

ry”. Jo vadovybėje yra seselė 
Ann Gillen. Savo plačiai

zap«

20 METŲ KAIP MIRĖ DAIL. P. PUZINAS

dytojai buvo 1 ir tos Konferenci
jos sekretoriai.

J.A. Valstyjų žydai yra tu- 

būtų paleisti sąžinės kaliniai ir 
grąžinamos konfiskuotos 
bažnyčios, pvz. Klaipėdos Tai
kos Karalienės bažnyčia. Lietu
vos vyčiai už tokius pasitamavi- 
mus lietuviams savo viename 
seime ypatingai pagerbė sės. 
Gillen.

bus lapkr. 26 - 29 Chicagos Jau
nimo Centre, 5620 So. Clare- 
mont Avė.

Kun. Antanas Zakarauskas, 
Švč. M. Marijos Gimimo lietu
vių parapijos klebonas, vadovau
ja liturginei komisijai, organi
zuojant Padėkos savaitgalio 
metu Lietuvos krikščionybės jįu-

>
go” redakatorė, redaguoja Jubi
liejinį mišiolėlį pamaldoms, ku
rios bus lapkričio 26 - 29 Šv. An
tano, Švč. M. Marijos gimimo 
lietuvių parapijų bažnyčiose ir 
Chicagos arkidiecezijos katedro
je.

— Juozas Bauažys, “Į Laisvę” 
redaktorius, redaguoja jubilie
jinį leidinį, kuriame bus 
apžvelgtos Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus šventės Lietu
voje, Romoje ir visame laisvaja
me pasaulyje.

— Saulius Kubilius, dirbąs 
Vatikano radijo lietuvių skyriu
je, padedant prel. A. Bartkui ir 
kun. K. Pugevičiui, parengė 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus ir arkiv. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos Romoje iškilmių 
60 min. vaizdajuostę, naudojan
tis Vatikano oficialiais filmais. 
Joje matyti popiežiaus Mišios 
Šv. Petro bazilikoje, lietuvių au
diencija pas Šv. Tėvą, kryžiaus 
keliai Šv. Petro aikštėje ir spau
dos konferencija. Kaina su per
siuntimu 37 dol. (US). Čekius 
rašyti Lithuanian Christianity 
Jubilee vardu ir siųsti: Rev. K. 
Pugevičius, 351 Highland Blvd., 
Brooldyun, N.Y. 11207 arba Br. 
Polikaitis, 7218 S. Fairfield, 
Chicago, IL 60629.

na. Meldžiasi už juos gyvus ir 
mirusius. Rėmėjai talkino ke
lionėje į Romą, rengiant Lietu
vių dieną liepos 26 ir kitomis 
progomis.

Kasmet rudenėjant seselės ir 
rėmėjų centro valdyba kviečia,

New Yorke 1967 spalio 22 
mirė dail. Povilas Puzinas. Mirė 
savo studijoje, baigęs 60-tuosius 
metus. Ištiko jį širdies ataka.

Dail. Povilas Puzinas buvo 
Rygos lietuvis, ten išsimok
slinęs, bet buvo lietuvis patrio
tas, tarnavo Lietuvos kariuo
menėje, paskui mokytojavo Pa
nevėžyje, gyveno Kaune ir Vil
niuje, okupacijų metais aktyviai 
veikė pogrindyje. Per Vokietiją 
atvykęs į Ameriką pradžioje gy
veno New Yorke, paskui išsikėlė 
į Los Angeles, iš ten vėl grįžo į 
New Yorką.

Dalyvavo plačioje dailės veik-

vanotos 4. < -T

KUN. dONO BOREViČIAUSrSJ 
KUNIGYSTĖS 50 METŲ SUKAKTIS

Chicagoje susidaręs specialus ■ 
komitetas spalio 25 paminės ■ \
kun. Jono Borevičiaus, SJ, 50 ■ 
metų kunigystės sukaktį. Tam 
komitetui vadovauja Karolis ,
Milkovaitis. Kun. Jonas Borse- 
vičius, jėzuitas, yra uolus visuo
menininkas, veiklos žmogus, at- ■ 
skubąs įvairiom organizacijom 
pagelbėti jų veikloje, visada ■ 
šviesus ir mielas visiems.

Kun. Jonas Borevičius yra 
dzūkas, gimęs 1906 gruodžio 6 
Alytuje. Mokėsi Alytaus 
pradžios mokykloje ir gimnazijo
je, į jėzuitų ordiną įstojo 1925, 
Filosofiją baigė Valenburge, 
Olandijoje, ten pat baigė ir teo
logiją. Socialinius mokslus dar 
studijavo Mūnsterio, Vokietijo
je, ir Liuveno, Belgijoje, univer
sitetuose. Kunigu įšventintas 
1937 liepos 24.

Kaip jėzuitas, jaunimo 
auklėtojas, dar prieš kunigo 
šventimus 1932 - 34 veikė Tali
ne, Estijoje, kur vadovavo jauni
mo auklėjimo institutui ir kartu 
mokytojavo rusų gimnazijoje.

Vokiečių okupacijos metais, 
1941 - 44, gyveno Šiauliuose,

Vaizdajuostės iš praėjusios va
saros įvykių bus rodomos 9:30 
vai., ryto ir kartojama po visos 
programos.

į Putnamą veda visi keliai. Jie 
ypač gražūs rudenį, kai medžiai 
pasipuošia neišvardinamų spal-

Stengiamasi taip pat ir angliš
kai kalbančią visuomenę su
pažindinti su palaimintuoju arki- 
yysk. Jurgiu Matulaičiu. 
Minėjime dalyvaus ir Norwich 
vyskupas Daniel P. Reilly. 
Gruodžio 12, šeštadienį, 2 vai. 
popiet skaidrių montažas su an
glišku tekstu, 3:30 vai. popiet 
mišios ir pamokslas. Po to pa
bendravimas ir užkandis.

Albina Lipčienė 

loje, yra laimėjęs įvairių premi
jų, atžymėjimų. Jo palikimas yra 
nemažas. Savo kūrybą jis išvystė 
iš realizmo, bet paveikslai nebu
vo realistiniai. Jos apibendrino, 
sudramatino. Mėgo tapyti 
pajūrio laivus, senus miesto na
mus. Pirmame plane mėgo su
telkti daug detalių, kurios įsijun
gusios į bendrą ritmą, pagilino 
dramatiškumą.

Velionio žmųna, Austrą Puzi- - 
nas, gyvenanti San Mateo, Ca- 
lif., suorganizavo ir išleido mo
numentalią jo kūrybos monogra
fiją, kur sutelkti jo patys geriausi 
ir jam būdingiausi kūriniai.

(p-j-)

Kun. Jonas Borevičius, SJ.

buvo kapelionas Prekybos insti
tute, nuo 1941 Šv. Ignaco 
bažnyčios rektorius. Pasitraukęs 
iš Lietuvos, pateko į Šveicariją, 
kur 1945 - 46 buvo lietuvių trem
tinių komiteto pirmininkas, lie
tuvių kapelionas, Šveicarijos Ca
ritas bendradarbis, tarptautinės 
tremtinių švietimo komisijos na
rys.

į Jungtines Amerikos Valstijes 
atvyko 1946 metais ir čia Chica
goje įsteigė lietuvių jėzuitų na
mus. Vienuolyne ėjo įvairias pa
reigas.

Chicagoje įsitraukė į plačią 
veiklą, veikė su studentais ateiti
ninkais, sendraugiais ateitinin
kais, Lietuvių Bendruomenėje 
ėjo įvairias pareigas, veikia šau
lių organizacijoje.

Visada visiem paslaugus ir 
draugiškas, su malonia šypsena 
pasitikęs visus, judinęs visuo
menę savo veikla, spausdintu 
žodžiu įvairiuose laikraščiuose, 
kalbėjęs per radiją, skleidęs gėrį 
ir meilę, — tokį sukaktuvininką 
pažįsta ne tik Chicagos lietuviai, 
bet ir kitos kolonijos, kur jis vedė 
misijas, dalyvavo seimuose, su
važiavimuose. minėjimuose, to
kį pagerbiame ir jo kunigystės 
sukakties proga, linkėdami il
giausių metų ir Dievo palaimos!'
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KULTŪROS ŽIDINIO VARGAI
Kultūros Židinio narių meti

nis susirinkimas įvyko spalio 10 

vo tik 29 nariai, nors jų yra 400.
80 narių įgaliojo kitus. Taigi 
Kultūros Židiniui dėmesio šia 
svarbia proga parodė tik ketvir
tadalis narių. Jie užsimoka ir me
tinį nario mokestį (10 dol. me- 

naudojasi žymiai didesnis būrys, 
bet kokiu nors būdu prisidėti 
prie pastatų išlaikymo visiškai 
nenori. Tai gana nuliūdino tuos, 

lyvavo.
Susirinkimą pradėjo Kultūros

Aleksandras Vakselis. Invoka- 
cinę maldą sukalbėjo T. Leonar
das. Visus maloniai nuteikė 
vysk./ Paulius Baltakis, kuris 
Židinio statybai vadovavo ir 
daug vargo pakėlė. Jis savo žody
je priminė anuos sunkius laikus 
ir lietuvių visuomenės didį norą 
turėti erdvesnę kultūrinę 
užvėją. Tada entuziazmas buvo 
aukštas ir širdys dosnios. Dabar, 
beveik po dviejų dešimtmečių, 
padėtis pasikeitė. Mūsų žmonių 
praturtėjimas, gi nepalengvino 
Kultūros Židinio pastatų išlaiky
mo naštos. Vysk. P. Baltakis 
nuoširdžiai skatino nepasiduoti 
apsnūdimo pagundai ir, iš naujo 
sutelkus jėgas, gelbėti šį gyvy
binį New Yorko lietuvių centrą.

Sis reikalas buvo keliamas per 
visą susirinkimą. Pavojus gi 
Kultūros Židinio gyvybei ypač 
išryškėjo iš tarybos pirmininko 
Aleksandro Vakselio ir valdybos 
pirmininko Antano Mičiulio pra
nešimų. Vakselis aiškiai 
pažymėjo, kad finansinė padėtis 
kas metą vis sunkėja. Židinio iš
laikymas su pataisymais, apdrau- 
dom,- šviesa, šilima ir priežiūra 
per metus kainuoja 50,000 dol. 
Ta suma daugiausia sutelkiama 
iš dviejų bingų lošimų. Nariai į 
paraginimus laiškais neatsilie-

EUZABETH, N J

VyčiŲ veikloje

Lietuvos vyčių 52 kuopa Eli- 
zabeth, N.J., rugsėjo 26 atš
ventė kuopos 50 metų veiklos 
sukaktį.

Programa prasidėjo prie lietu
viško kryžiaus parapijos sodely
je. Čia už mirusius vyčius su
kalbėtos maldos, vadovaujant 
kun. Juozui Pragulbickui.

Kun- Petras Žemeikis, klebo
nas, ir kun. Juozas Pragulbickas 
aukojo padėkos mišias. Su jais 
dalyvavo ir dijakonai Henry Ke- 
turwitis ir Anthony Samalonis. 
Mišių skaitinius skaitė Mary 
Beržanslds, Anne T. Baronas ir 
B. Juozas Linkus.

Aukojimo dovanas atnešė 
Anna Mitchell-Matalavich, 
Mary M. Mockelis, Zephy Yuk- 
navich ir Anthony Baronas. Var
gonais grojo muz. Liudas Stu
kas. Giedojo parapijos choras.

Salėje prieš vakarienę svečius

Mitchell-Matalavich. Programai 
vadovavo kun. Žemeikis, o invo- 
kaciją sukalbėjo kun. Pragulbic-

dr. Jokūbas Stukas. Taip pat da-

riai Joe Boley - Bulevičius ir Ele
na Saulytė.

Šventės rengimo komitetą su
darė kun. Petras Žemeikis, Anna 
Mitchell-Matalavich, Anne T. 
Baronas, Mary M. Mackelis, 
Frances Milewski, Ruth L Bra- 
zinski ir WiDiam A. Senkus.

Wffliam A. Senkus

sinė bendrovė, savo susirinkimą 
šaukia spalio 25, sekmadienį, 2 
v. popiet Hibernian klube Ehza- 
bethe. Bus duodami užkandžiai 
ir 8% palūkanos.

neprašomos. Taip pat ir

iš renginių neišsiverčia ir prašo 
nuolaidų.

sirandą. Jeigu jų neatsirasią, bin- 
gas turėsiąs užsidaryti. Tai būtų 
skaudus smūgis Kultūros Židi
niui, nes iš šio bingo praeitais 
metais gauta net 13,000 dol. pa
jamų. Niekas nežino, kaip su
telkti šios sumos pakaitalą.

Atsirado balsų, kurie siūlė 
bingą gelbėti, kiekvieną pusmetį 
įjungiant į darbuotojų gretas 
bent 6 naujus asmenis ir tokį pat 
skaičių paleidžiant senųjų poil
siui. Per metus ar per pusantrų 
metų tokiu būdu atsinaujintų 
darbuotojų sąstatas. Vienkarti
nis visų pasitraukimas padėtį la
bai pasunkintų.

Ieškant priemonių finansams 
padidinti, siūlyta pakelti nario 
mokestį net iki 50 dol. Diskutuo
jant sustota prie 25 dol. Jeigu 
500 narių po tiek sutiktų mokėti, 

pagerėtų, tokie-dosnumo, 
ma, tegalima laukti tik iš tų, ku
rie Židinį laiko svarbiu lietu
vybės veiksniu New Yorko apy
linkėje. Kiekvienu atveju būti-

Jonas G. Barčas mirė rugsėjo 
24. Buvo veiklus ir visų mylimas 
žmogus. Nepaprastai gražiai ir 
kruopščiai kryžiukais siuvinėjo 
kėdžių sėdynes, raktams pa
puošimus, šeimos istorijas ir 
kita. Čia gimęs patrijotų šeimo
je, buvo vedęs čia gimusią lietu
vaitę. Abu priklausė prie Lietu
vos vyčių, Sv. Vardo draugijos, 
altoriaus draugijos. Padėdavo 
Moterų Sąjungai kepti pyragus.

Jonas labai mylėjo savo tautą, 
didžiavosi, kad jis yra lietuvis. 
Tai paveldėjo net jo anūkai. Savo 
namuose, ant vienos rūsio sienos 
jis buvo išplėšęs savo šeimos 
medį. Dabar jo atžalynas tikrai 
pažįsta savo šaknis. Viena jo 
anūkė su savo močiute keliavo į 
Lietuvą ir parašė kelionės 
įspūdžius. Ji studijuoja teisę 
Harvardo universitete.

Praeitais metais velionis var
gais negalais buvo išsikvietęs iš 
Lietuvos savo pusbrolį Antaną 
Barčą, dramos teatro aktorių.

Marijm metų pitignmnfe zuojamas didelėje Newarko arki- 
kelionė į Nekalto Prasidėjimo

ričio 14, šeštadienį. Kelionė 25 
dol., įskaitant ir pusryčius. Ke-

skupas McCarrick ir bus atlaiky
tos pamaldos lietuvių koplyčio
je. Kelionės reikalais kontaktuo
ti: Isabel Keturwitis — 355 - 
3793.

spalio 4 turėjo savo mišias 11 vai. 
Po mišių parapijos salėje buvo 
kuopos pietūs.

bamas kiekvieną šeštadienį 5:10 
popiet.

Lietuviška muzika — Mušk 
of Lithuania—čia mielai klauso
ma iš Seton Hali universiteto ra
dijo stoties WSOU kiekvieną 
pirmadienį nuo 6 iki 7 v.v., ban
ga 89.5 FM. Valandėlei vado
vauja dr. Jokūbas Stukas.

M.

jasi Kultūros židinio salėmis,

mo irgi menkos, nes nusilpusios

bingo darbuotojai nutarę iki 
Naujųjų Metų atsistatydinti. Jų 
vieton reikią rasti kitą darbuoto

valdybos pirmininkas Antanas
Mačiulis. Susirinkimas gana

Keista, kad niekas iš jų nenori 
skirti savaitėje keletas valandų-^

Blogiausia, tai, kad tie tėvai, ku-

nių šokių grupės.

spalio 30.

šveatto meno vadovų (Ritos ir 
Juozo Ktvas&ejų, Genovaitės 
Bredroanleots ir Lindo Šerio)

—“Ateities” žurnalo metinė 
vakarienė Chicagos Jaunimo

nai reikalinga šios plačios apy
linkės visuomenę įtikinti, kad 
Kultūros Židinio išlaikymas ir 
naudojimas yra surištas su 
žymiomis išlaidomis. Parama 
turi ateiti iš tų, kurie juo 
didžiuojasi, naudojasi ir nenori, 
kad užsidarytų.

Tarybos pirmininkas savo me
tiniame pranešime paminėjo ir 
daugelio užmirštą galimybę, jei
gu New Yorko apylinkės lietu
viai ir toliau taip paviršutiniškai 
žiūrės į šį kultūrinį centrą. Štai 
pirmininko pranešimo žodžiai: 
“Reikia atsiminti, jog sutartyje 
su pranciškonais pasakyta, kad 
Židinys tol bus lietuvių visuo
menės valdomas, kol lietuvių vi
suomenė pagal sutartį pajėgs su
telkti reikalingas lėšas Židinio iš
laikymui. Visuomenei atsisakius 
tai daryti, pranciškonai pasilieka 
teisę elgtis su Židinio pastatais 
taip, kaip jie ras reikalinga. Bet 
dar yra laiko atstatyti Židinio 
ekonominę padėtį, visiems vie
ningai dirbant, bet ne vieningai 
rezignuojant”.
— SurfktfTiėt įsivaizduoti, kad 

wNew York6*, New Jersey ir net 
dalies Connecticuto apylinkių 
lietuviai, kurių sakoma, esą apie 
40,000, finansiškai nepajėgtų iš
laikyti šios savo kultūrinės insti
tucijos. Jeigu Kultūros Židinys 
sustotų veikęs, kristų didelė 
gėda ant mūsų visuomenės, nes 
jis savo plačia veikla yra žinomas 
visoje išeivijoje ir okupuotoje 
tėvynėje. Tai būtų nesupranta
ma, ypač šiuo metu, kai finansi
nis mūsų tautiečių pajėgumas 
yra toks aukštas. Čia turima min
tyje ne tiek pensininkus, kiek 
mūsų viduriniosios kartos išsi
mokslinusius tautiečius, užima
nčius aukštas tarnybas. Visi, bet 
ypatingai jie turi gyviau ir pozi
tyviau įsijungti į bendrą lietu
vybės darbą ir tuo pačiu į 
Kultūros Židinio gelbėjimą.

To labai laukiama dabar, kai 
Kultūros Židinys jau pastatytas, 
neturi skolų ir veikia jau beveik

1 20 metų. Pagaliau atėjo laikas vi- 
į siems susimąstyti ir išsijudinti.
> Tikėkimės, kad tai bus padaryta, 

ir Kultūros Židinys klestės dar 
daugelį metų.

T. Leonardas

Lietuviškas autobusas organi-

vyskupijos ekskursijoje lapkričio 
14 į Nekalto Marijos Prasidėjimo 
šventovę. Manoma, kad važiuos 
apie 5,000 žmonių. Vadovauja 
pats arkivyskupas McCarrick. Jis 
žada aplankyti ir lietuvių ko
plyčią ir ten pasimelsti. Lietu
vius organizuoja Loreta Stu- 
kienė, 201 753 - 5636. Lietu
vaitės prašomos pasipuošti tauti
niais drabužiais.

Newarko, N.J. Švč. Trejybės 
lietuvių bažnyčioje, spalio 21, 
7:30 v.v. skaitoma paskaita. Tai 
bus trečioji Marijos Metų proga 
rengiama paskaita šioje 
bažnyčioje. Bus išstatomas ir 
Švč. Sakramentas. Rožančius 
kalbamas lietuviškai ir portuga
liškai. Paskutinė šios sesijos pa
skaita bus spalio 28, kalbės Sa- 
cred Heart bažnyčios klebonas 
iš Staten Island kun. Thomas 
Curley tema “Dievo Motina da
barties katalikų gyvenime”.

Solistė Gina Čapkausldenė atvyksta į New Yorką ir spalio 31 
dainuoja literatūros šventėje, kuri bus Kultūros Židinyje. 
Žiūr. skelbimą.

KASOS NAUJIENOS palūkanų procentai už sąskaitas 
mažesni ir jas gali gauti ne tik 

Metinis KASOS suvažiavimas suaugę, bet ir jaunimas nuo 18 
ir darbo seminaras šiemet vėl 
įąvyks Marco Island, Floridoje 
lapkričio 7 ir 8 dienomis. 
Suvažiuos vadovai ir tarnautojai 
iš New Yorko, Chicagos, St. Pe- 
tersburgho, Detroito ir Water- 
burio aptarti Kredito Unijos 
veiklą ir ateities planus. Pasitari
mai bus atviri visiems KASOS 
nariams ir svečiams.

Rugsėjo 18 KASOS vado
vybės posėdyje šalia newyor- 
kiečių dalyvavo direktoriai iš 
Chicagos — konsulas Vaclovas 
Kleiza ir dr. Tomas Remeikis, o 
taip pat Stasys Klimas iš Detroi
to. Posėdis įvyko Kultūros Židi
ny, kur buvo svarstomi tolimesni 
KASOS augimo planai, visuo
meniniai ryšiai ir finansiniai rei
kalai. Po posėdžio direktoriai ir 
jų šeimos lankėsi Manhattano ki
niečių kvartele, kur susipažino 
su rytietiška kulinarija.

KASOJEjau galima užsisakyti 
VISA kredito korteles. Jos yra pi
gesnės negu kituose bankuose,

OAIL E. URBAITYTĖS NAUJA PARODA
Dailininkės ir skulptorės Ele

nos Urbaitytės naujų kūrinių pa
roda rengiama spalio 27 — lapk
ričio 21 Phoenir galerijoje, 568 
- 578 Broadway, Suite 607, New 
York, N.Y. 10012, tel. 212 226 
-8611.

Tai jau yra kelintoji dailininkės 
paroda šioje galerijoje. Ji pava
dinta “Nudažyti paviršiai” — 
“Painted Surfeces”.

Ant grindų yra sustatytos įvai
rios plokštumos, nudažytos skir
tingomis spalvomis, pamargin
tos įvairiom linijom. Plokštumos 
sustatytos įvairiomis formomis, 
kurios atrodo lyg kokie dideli 
žiedai, lyg paukščių sparnai. 

metų amžiaus. Kortelės yra labai 
praktiškos kelionių ar apsipirki
mo atvejais ir jos yra ypatingai 
gražios, nes papuoštos lietuviška 
trispalve bei vytimi. Kiekvienas 
lietuvis galės su pasididžiavimu 
naudotis lietuviška VISA korte
le.

Šiuo metu kyla paskolų ir san
taupų procentų kursas. Nesusi
viliokime kitų bankų reklamo
mis ir aukštų procentų pažadais, 

tys ir juose paslėptos įvairios są
lygos, kurios mažai naudos teat
neša. Prieš investuodami savo 
santaupas į kitus bankus, pasitei- 
raukit KASOJE ir pamatysite, 
kad čia nuošimčiai yra tokie pat 
arba net aukštesni, o paskolų są
lygos taip pat yra geresnės, negu 
kitur. Lietuviai taupytojai tegu 
kelia savo ir savo organizacijų 
gerbūvį lietuviškoje KASOJE.

Skaityk ir platink Darbininką!
Aukomis remkime Lietuvos 

laisvinimą!

sudėti į krūvą. Kūrinys pasidaro 
trijų šešėlių, pripiltas šviesos ir 
šešėlių žaismo. Pokštumos įvai
riais būdais kontroliuoja šviesą, 
įbrėžtos linijos į plokštumas su
telkia daug dinamikos.

Tokie įvairių formų sparnai 
rodo dailininkės-skulptorės drą
są, neišsenkamą išradingumą įsi
brauti į mūsų amžiaus technolo
giją ir ją sušildyti žmogišku jau
smu.

Paroda lankoma antradieniais 
— šeštadieniais nuo 11 iki 5:30 
v.v. Parodoje rodomos trijų jos 
ankstesnių parodų vaizda
juostės, kuriom muziką parašė 
kompozitorius Feliksas Bajoras.

tone, patalpomis, kuriose 1968

Chkagoje, spalio 30, pradeda
mas “Ateities” Akademinis sa
vaitgalis susitikimu su rašytoju 
Juozu Kralikausku.

- Uetuvių Fondo 25-mečio 
jubiliejinis banketas įvyks spalio 
31 Martiniąue pokylių salėje, 
Chkagoje.

— Argentinos lietuvių laik
raščio "Laiko” rugpjūčio mėn. 
numerio garbės leidėjas yra lie
tuviškos spaudos mecenatas 
prel. Jonas A. Kučingis, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos Los 
Angeles kūrėjas ir ilgame
tis jos klebonas, dabar klebonas 
emeritas. Šią auką prelatas pa
dare savo kunigystės 50 metų su
kakties proga.

skasiš Toronto atvyks į Chicagą 
ir skaitys paskaitą “Lietuvių 
rašytojai ir literatūra kultūri
niuose mainuose” lapkričio 1 
Ateitininkų namuose Lemonte. 
Tai penktoji “Ateities” savaitga- 
io (X.3O - XI. 1) paskaita.

-Radijo valandėlių konkur
sas pratęsiamas iki gruodžio 31. 
Konkurso tema — krikšto istori
ja, minėjimai Romoje, Vilniuje 
ir kitose vietose. Kviečiamos vi
sos radijo valandėlės. Juostas 
siųsti JAV LB Kultūros Tarybai, 
23430 Harms Rd., Richmond 
Hts, Chio 44143. Tel. 216 481 
- 8854.

- Čiurlionio galerijoje, Jau
nino Centre, spalio 23 bus ati
daryta metinė lietuvių fotografų 
paroda, kuri tęsis iki lapkričio 1. 
Rengia Budrio vardo Lietuvių 
Foto archyvas Chicagoje.

- lietuvių Kultūros Dr-jos 
V. Vokietijoje suvažiavimas 
įvyks spalio 23 - 24 Bad Godes- 
berge, Annaberge. Spalio 23 va
kare dail. J. Batūraitės-Lem- 
kfenės parodos atidarymas. Spa
lio 24 — LKD metinis suvažiavi
mas ir diskusijos?. V. Natke
vičiaus paskaita apie A. Macei- 
ną-Jasnantą. Vakare koncerto 
programą atlieka prof. dr. 
Lampsatytė-KoHars, M. Kollars, 
H. ir V Mozūndtytės. Spalio 25 

čionybės 600 metų minėjimą 
Manze.

(RN.) dirbti naktimis Matu
laičio namuose. Geras atlygini-

je, Putrom, Conn. 06280. Tel. 
203928-7976.

bm, N.Y., J. Kavaliūnas, New 

pirmiems metams tik 15 dol. At- 
nujimmt— visiems 20 dol. mė
tau.
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GOOD NEWS...
F YOU HAVE EVER WANTED TO INVrTE RELATIVES FROM LITHUANIA ON A VISIT TO THE 
U.SA. OR CANADA. NOW IS THE TIME TO ACT_
BECAUSE OF NEW GOVERNMENT POUCtES CONCERNtNG THE GRANT1NG OF PERMiSSON

DOWN. IT IS NOW SUGGESTED TO TRY AGAIN... CALL 0R WRTTE US FOR DETAILS.

BECAUSE OF POPULAR DEMAND FOR ALL4NCLUSIVE GROUP TRAVEL, IN 1888 WE OFFER 
F1VE GROUP TOURSDEPART1NG THE U.SJL ONMAY24.AJNE 14, JULY12, AUGUST16 AND 
SEPTEMBER6. WEGAN ARRANGEINDEPENDENTmNERARIESTOUTHUANIAATANYTIME 
OF THE YEAR IN ANY COMBINATION WITH OTHER EŲROPEAN OTIES OF YOUR CHOICE. 
WE HAVE SERVED THE AMERtCAN-UTHUANlAN COMMUNTTY WITH THEIR SPECIAL1ZED 
TRAVEL NEEDS FOR THE PAST THIRTY YEARS. YOU CAN REACH US AT NO EXP£N$E TO

YORK STATE.
Baltic American Holidays Ine.

A DlVISION OF 
ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC.

501 Fifth 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.

FEDERALINE LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 88 - 01 114th St, Richmond H iii, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

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

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security indėliai, išduodami Mo- 
ney Orderis Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS ištaiga Richmond HHI veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais ir ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., 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.

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių šešiomis kalbomis leidi
mą. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo-

sius ir jų atminimą. Aukos 
Tautos Fondui nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas, 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO 'Tidd—R. Hartrigas, Am-

Darbininko skaitytojai, atsių-

prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 20 dol. — J. Liubinskas, 
Elizabeth, N.J., T. Jasaitis, 
Great Neck, N.Y., A. Jezuke- 
vičius, Worcester, Mass.

15 dol. — H. Zitikas, Sunny 
Hills, Fla.

12 dol. — J. Matulaitis, Los 
Angeles, Calif.

Po 10 dol. — P. Bilėnas, Po- 
mona, N.Y., A. Garbauskas, Old 
Bethpage, N.Y., J. Bruožas, 
Worcester, Mass., A. Naujokas, 
Norridge, III., dr. B. Svogun, El- 
mont, N.Y., S. Gruzdys, New 
York, N.Y., R. Baras, Philadelp- 
hia, Pa., S. Klimas, Birmington, 
Mich., M. Birutis, Wayne, N.J., 
V. Buchhols, Kearny, N.J., E. 
Pūrelis, Hollywood, Fla., A. Ki- 
dolis, Cicero, Ilk, E. Shiman- 
skas, Brooklyn, N.Y., A. Tozzi, 
Lindenhurst, N.Y., M. Boop, 
Olney, Md., J. Caesar, Winsor, 
Conn., D. Uzas, Maspeth, 
N.Y., J. Liubinskas, Elizabeth, 
N.J., L. Bajorūnas, Pompano 
Beach, Fla., V. Vilkutaitis, Cle
veland, Ohio.

7 dol. — M. Abbott, Long 
Island City, N.Y.

Po5dd—E. Jankus, Wood- 
haven, N.Y., A. Maculaitis, Val- 
ley Stream, N.Y., kun. J. Long,

minole, Fla., W. Janson, Hyan- 
nis, Mass., C. Harris, Wot»- 
ster, Mass., J. Urbanavičiūtė, 
Spring Valley, N.Y., A. Jasaitis, 
Forest Hills, N.Y., J. Babra
vičius, St. Petersburg Beach,

padėka
Lietuvių Fondo 25 metų tvr

sekimu. Rengėjai ypatingai

1987 M KELIONES Į LIETUVĄ
1 5 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienu — Lietuva Ir Suomija

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

Dėl brošiūra* Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTvN, MA 02166
(617)965-8080

Woodhaven, N.Y., L. Bandziu- 
kas, Ridgewood, N.Y., I. Strau- 
kas, Lemont, UI., A. Snieginis, 
Norwood, N.J., J. Karienė, Put- 
nam„ Conn., M. Yesukevic, 
Hamden, Conn., L. Žukauskas, 
Yonkers, N.Y., J. Yancharis, 
Elmhurst, N.Y., J. Bliznikas, 
Springhill, Fla., S. Birutis, 
Pompano Beach, FL, M. Lesin- 
skas, Salem, N.H., G. Būga, 
Scranton.Pa., J. Starėnas, Avon, 
Conn., J. Kavaliūnas, New 
Smyma Beach, Fla., K. Zaukas, 
No. Providence, R. L, J. Seidys, 
Montreal, Que., S. Kligys, Sto
ne Mountain, GA., E. Pugh, 
Long Beach, N.Y.

Po 3 dol. — M. Noreika, Ne- 
sconset, N.Y., A. Koncė, Wood- 
haven, N.Y., C. Žitkus, Balti-

Nežiūrint smarkaus lietaus, j

IŠ VYČIŲ SUVAŽIAVIMO DAYTONE
Rugsėjo 25-27 Dayton, Ohio, 

įvyko Lietuvos vyčių Vidurio- 
Centro apygardos suvažiavimas. 
Kuopų atstovai suvažiavo iš Cle
velando, Detroito, DuBois, Pa., 
Pittsburgho, Saginaw, Mich., ir 
Southfield, Mich. Suvažiavimo 
posėdžiai įvyko Roadway Inn 
viešbutyje.

Buvo išrinkta nauja apygardos
valdyba: Kun. Gediminas JOyau- mminkė, Vincas Gražulis (Gle- 
skas, SJ, (Cleveland) — dvasios 
vadas, Pranė Petkus (Dayton) — 
pirmininkė, Aldona Ryan (Day
ton) — vicepirmininkė special
iems projektams, Rūta Gužau- 
skas (Cleveland) — vicepirmi
ninkė narių reikalams, Jonas 
Baltrus (Du Bois) — vicepirmi
ninkas jaunųjų reikalams, Mari
jona Gražulis (Cleveland)— sek
retorė, Charles Mačutas (Cleve
land) — iždininkas, Juozas Ivoš-

ka (Cleveland) ir Jurgis Mikalau
skas (Dayton) — iždo globėjai, 
Andrius Rozgers (Pittsburgh) ir 
Mykolas Pant (Dayton) — tvark
dariai, Marija Vaglia (Pitt
sburgh) — Lietuvos reikalų ko
miteto pirmininkė, Polly Miller 
(Dayton) — kultūros komiteto 
pirmininkė, Alvina Luiza (Cle-

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvą sezo
no.

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 dienų Lietuvoje) išvyks gegužės 
16 d.

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

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

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS J G.T.

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budracklo ir St. 
Lozoraičio, (vadas R. Soalay. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbų- Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Llthuanla 700 Years” už 18 doL Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė

Miestas, valstHa, Zip...~----------------——

veland) — spaudos reikalams.
Šeštadienio rytą susirinkusieji 

išklausė vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, kalbos Lietuvos krikščio
nybės 600 metų jubiliejaus 
tema. Jis taip pat pažymėjo ypa
tingai stebėtinus įvykius iš palai
mintojo, arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio gyvenimo.

Šeštadienio vakarą Lietuvių 
salėj vyčiai susirinko banketui, 
kurio metu Clevelando vyrų ok
tetas su soliste Irena Griga- 
liūnaite padainavo įvairias liau
dies dainas. Jaunimo grupė 
“Daytono Vėjeliai” gražiai pašo
ko tautinius šokius.

Sekmadienį visi dalyviai susi
rinko Šv. Kryžiaus bažnyčion 
mišioms, kurių metu vysk. Pau
lius Baltakis prisaikdino naują 
vyčių valdybą.

Po pietų bažnyčioj vyčiai pri
siminė mirusius kuopų narius. 
Jų atminimui uždegtos žvakės. 
Klebonas kun. Vaclovas Katar- 
skis buvo pamaldų celebrantas.

Kitų metų Lietuvos vyčių Vi- 
durio-Centro apygardos suvažia
vimas įvyks Pittsburgh, Pa.

Vincas Gražulis

0DEXTER PARK 
PHARMACY Kl

Wm. Anastszl, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cae. 77th Street) 
Weodhaven, N.Y. 11421

WX DBUVER
296-4130

menininkų.
Koncerto rengimo komitetas 

ypatingai dėkoja New Yorko 
apylinkių lietuviams už didelę 
paramą, steigiant Lietuvių Fen- 
dą ir ugdant jo kapitalą, ruošiant 
šį 25 metų veiklos paminėjimą. 
Jūsų nuolatinės paramos dėka, 
Lietuvių Fondas išaugo į rimtą 
finansinę instituciją ir gaunamo
mis palūkanomis yra remiamas 
lituanistinis švietimas, jaunimo 
veikla ir liet, kultūra.

Rengiant šį sukaktuvinį kon
certą talka prisidėjo: dr. Juozas 
Kazickas, L Alksninienė, V. Alk
sninis, R. Česnavičienė, A. Če- 
snavičius, R. Gudaitienė, Z. Jan
kauskaitė, V. Maželis, O. 
Osmolskienė, I. Garunkštienė, 
B. Kidolienė, A. Šilbajoris, D. 
Šilbajorienė, V. Jankauskienė, J.. 
Jankauskas, Ž. Jūrienė, B. Lu
koševičienė, M. Menčiūnienė, 
A. Mičiulis, P. Petraitis, M. Sha- 
lins, V. Sližienė, E. Jankau
skienė; p. Stefa—Kultūros Židi
nio šeimininkė.

Ypatinga padėką reiškiame p. 
Cekienei koncerto menininkus , 
apnakvydinusiai ir globojusiai 
viešint New Yorke. Dėkojame ir 
p. Vasiliūnienei iš Bostono už 
visą talką.

Lietuvių Fondo 25 metų kon
certo proga aukojo:

$200.00 — dr. Juozas ir Alek
sandra Kazickai, Vincas ir Petrė 
Dubauskai, Petras ir Anelė Povi
laičiai, Vytautas ir Bronislava 
Vaičiuliai.

$100.00 — vysk. Paulius Bal
takis, OFM., Vaclovas ir Ona 
Budnikai, dr. Juozas Dičpinigai- 
tis, Antanas Masionis, Antanas 
ir dr. Amelija Matulaičiai, Lilė 
ir Vytautas Milukai, Vytautas 
Maželis, dr. Jonas ir Dana 
Bilėnai, Kredito Unija KASA, 
LITAS Investavimų Bendrovė, 
Kelionių Agentūra “Vytis”, Tau
tos Fondas, L. B. New Yorko 
apygardos valdyba.

$50.00 — N.Y. skautai ir 
skautės, N.Y. Šiaulių kuopa M. 
Antanaitis- Shalins, A. ir D. Šil- 
baj oriai.

$25.00 — A. ir V. Jankauskai, 
N.Y. Jaunimo Sąjunga, Liet. 
Tautodailės Inst. skyrius, N.Y., 
Vyr. Skaučių Židinys “Vilija”.

$20.00 — dr. R. Vaičaitis, V. 
ir B. Kidoliai.

$10.00—V. Aviža, Z. Jankau
skaitė, kun. V. Palubinskas.

Visiems taip gausiai koncerte 
dalyvavusiems, aukojusiems, ir 
talkinusiems Lietuvių Fondo 
vardu reiškiu lietuvišką ačiū!

Lietuvių Fondo atstovė Lilė Mi- 
lukienė

LITHUANIAN COOKERY

Brooklyn, N.Y. 11207.



NEW

Rugsėjo 28 sukako vieaeri me
tai, kaip Floridoje mirė akt 
Henrikas Kačinskas, anksčiau 
gyvenęs ir vaidinęs Bostone. Su-

E praeitų metų Liet Tautodailės Instituto dailės parodos. 
Tautiniai drabužiai. Šiemet tautodailės paroda vyksta spalio 
24 - 25Ku]tūros Židinyje. Nuotr. V. Maželio

Dėkojame Jums 
kurie

Netiko Tau sugrįžti į

Tėri!^ — C tena.
(MŽent-ikes,— 

Amine Tėtrynė taip 
mksti netikėtai

Priįhucžė T ate . ..

Riverbead, N.Y., Lietuvos 
vyčių 152 kuopos atstovė patik
sima, kad lietuvių festivali

Š.ma^kričio 5 d. sueina 
septyieri metai kaip, 
Viešpaties pašauktas, 
užbaigė šios žemės 
keliong rnano mylimas 
vyras

dol. iki 10 doL, o nariams vete
ranams, išbuvusiems dr-jos na
riais 25-rius metus, įvesti 5 doL

namo pertvarkymui.
O HKįk - - ■ frf A — f ■■"ir- _ravesn vaioytMn rapuitis 

namo remontui reikalingas pa
skolos gavimu.

Bostone bus aukojamos mišios 
už velionį.

Mišių metu gros muz. Jeroni
mo Kačinsko suorganizuotas 
trio, kuriame dalyvaus Bostono 
lietuviams jau pažįstama lietu
vaitė smuikininkė Landa Velec-

Š. m. spalio mėn. 3 d. New 
Yorko lietuvių Kultūros Židiny 
įvyko didingas ir sėkmingas so
listės Laluos Šukytės koncertas, 
skirtas atžymėti Lietuvių Fondo 
25 metų veiklos sukaktį.

Daina, lyg ta neužgęstanti 
šviesa, gaivina žmogaus ilgesį 
savo tėvų žemei, pagyvina meilę 
saviesiems ir pakelia nuotaikų. 
Tai buvo svarus įnašas į lietuvių 
kultūrinį gyvenimų New Yorko 
apylinkėje.

Lietuvių Fondo vadovybė, 
gerai suprasdama ir įvertindama 
daugelio rengėjų bendro darbo 
pastangas, reiškia nuoširdžią 
padėkų koncerto rengimo komi
teto pirmininkui dr. Juozui Ka
zickui, Lietuvių Fondo New 
Yorke įgaliotinei Lilei Mikie
nei bei visiems komiteto na
riams. Taip pat dėkojame vi
siems atsilankiusiems į koncertų 

ir ypač aukotojams, kurie savo 
dosnumu per Lietuvių Fondų 
parėmė lietuviilą kultūrų, Švie
timų ir jaunimų.

Nuoširdus ačiū už šaunų me-

kakties Bostone minėjimo komi
tetas rugsėjo 27 Sanders teatro 
salėje Cambridge, Mass., su
rengė solistės Lilijos Šukytės 
koncertų.

Spalio 11 Laisvės Varpas savo 
programos dalį sky rė Vilniaus 
dienai.

Įvadinime žodyje paminėta, 
kad spalio 9-oji net po daugelio 
metų lieka lyg simboliu tos 
grėsmės, kurių Lietuvai sudaro 
kaimynai savo nepaprastomis 
pretenzijomis prie mūsų so
stinės. Šiuo metu ne tik lenkai 
yra linkę Vilnių laikyti Lenkijos 
dalimi, bet ir okupantas vaizduo
ja jį internacionalinį miestų, iš
keldamas ypač rusiškųjį elemen-

Lapkričio 1 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečio aukšto salėje meti
nis banketas su memne,prųgra- 
ma, pagerbiant Moniką Pfevo-

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

Kun. Stasys Raila, Lietuvos 
vyčių 110 kuopos dvasios vadas, 
rugsėjo 2 d. susirinkime buvo 
pasveikintas jo 80-ojo gimtadie-

LB Cape Cod apylinkė; 
valdyba ir nariai

Vyčiai ir kiti parapiečiai meldėsi 
ir giedojo. Po mišių dar pasimel
sta prie lietuviško kryžiaus pagal 
"Maldų kalendoriaus” nurodytas 
intencijas. Šių maldos valandų 
kaip ir kitus renginius sėkmingai 
suorganizavo kuopos pirm. Jo
nas Adomėnas.

Lietuvos vyčių Vid. Atlanto 
apskrities suvažiavime, įvyku
siame rugsėjo 20 Pittston, Pa., 
naujuoju pirmininku, vietoj mi
rusio pirmininko a. a. Lauryno 
Janonio, išrinktas Jonas 
Adomėnas. Jis yra ilgametis 110

A. A.
JONUI MACKEVIČIUI

miiu reiškiame gilių užuojautų žmonai Marijai, 
posūniui Algiui, seserims Anna ir Helen ir jų šeimoms 
ir kartu liūdime.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
rūpesčiu rugsėjo 21 V. Atsimai
nymo parapijos bažnyčioje buvo 
aukojamos mišios už Lietuvą ir 
persekiojamus tikinčiuosius. 
Mišias aukojo ir pritaikytų pa-

Perpinant tolimesnę žodinę 
programų muzika, įjungta sol. 
Elena Saulevičiūtė su simfoni
niu orkestru, atlikę Balio Dva
riono kūrinį apie Vilnių.

Pateikiant mūsų liaudies 
kūrybos pavyzdį Vilniaus tema, 
speciali programos dalis baigta 
Algirdo Kačanausko vadovauto 
“Rūtos” ansamblio daina ‘Vil
niaus kalneliai, sveikiname jus”.

rengė ne Lietuvos vyčiai, kaip 
buvo skelbta Darbininke, bet 
“Lithuanian Heritage Commit- 
tee”.

Conrad Kaster iš Bellville, 
N.J., apmokėdamas vienų su
skaitą, pridėjo spaudai paremti 
dar 80doL Jis ir anksčiau Darbi
ninkų rėmė savo aukomis ir vis 
teberemia. Tik pastovių ir do
snių aukotojų dėka Darbininkas 
gali išsilaikyti nekeldamas pre
numeratos mokesčio. Nuoširdus 
ačiū spaudos palaikytojui.

Maironio šeštadieninėje mo-

Vytautas Skuodis, Lietuvos 
okupanto iškankintas kalėjimuo
se ir gulaguose, rugsėjo 8 su šei
ma pasiekė šį kraštą. Dideli at
stumai neleido Bostono ir apy
linkių lietuviams dalyvauti 
svečio priėmime Chicagoje, ar 
jo susitikime su amerikiečiais ir 
lietuviais VVashingtone.

Dėkingai vertinami Laisvės 
Varpo perduoti Vytauto 
Skuodžio pasisakymai per radijų 
rugsėjo 27 ir spalio 4. Pirmasis 
pavadintas Vytauto Skuodžio ke
lias į mokslų ir areštų, o antrasis 
palygino okupuotų Lietuvų su

krašte.

valdybos pareigūnas. Šiemet 
Lietuvos vyčių seime už savo 
darbštumų, ypač verbuojant 
naujus narius, gavo specialų 
žymenį. Taip pat buvo apdova
nota ir Lietuvos vyčių 110 kuo^. Lietiny atkurta

mirus a.a. Kotrynai Steponaitytei Marijosienei, 
apsupote mus savo gerumu ir užuojauta per šermenis ir laidotuves.

aukojote šv. Mišias 
giesmėmis, pamokslu ir maldomis 

gnodėte mirusiųjų islydinčius
Jūs užjautėte mus laiškais. gėlėmis, per spaudų ir 

radijo valandėles.
Ačiū už žodžius, liudijančius mirusiosios reikšmę Jums. 

Esame dėkingi už Jūsų dosnumų, kuris riekia ateitį 
per šv. Mišias, kurių tiek daug bus aukojama už mirusiųjų.

ir už aukas 
tebeplaukiančias Kotrynos Marijosienės vardu, 

kurios rems jos pamėgtą darbų su jaunimu Neringos stovyklose.

Šv. Vardo draugijos nariai su
rengė balių su šokiais rugsėjo 13 
parapijos salėje. Ta proga pa
sveikino kun. S. Railų jo 80-ojo 
gimtadienio proga. Prie šių svei
kinimų jungėsi ir Auksinio 
amžiaus dr-jos nariai, Sv. Onos 
sociali et ės, Rožančiaus dr-jos

krikšto jubiliejus spalio 31. Į mo
kyklų atsilankys vysk. Paulius 
Baltakis. Po pietų pertraukos 
bus rodoma vaizdajuostė iš Ro
mos iškilmių. Vaizdajuostę pa
ruošė ir šiai progai sutrumpino 
iki pusės valandos Daiva Ke- 
zienė. Mokinių tėveliai ir apy
linkės lietuviai kviečiami atsilan
kyti į mokyklų 12 vai. popiet 
padėti kartu atšvęsti krikšto jubi
liejų.

Kun. Rapolas Krasauskas, 
istorikas, tvarkąs Alkos muziejų 
Putname, baigia suredaguoti ir 
parengti spaudai kun. Stasio 
Ylos parašytą Šiluvos istorijos 
antrą tomų. Kun. St. Yla at
sidėjęs studijavo Šiluvos istorijų, 
tuo reikalu keliavo net į Europą 
rinkti medžiagos. Parašė pirmąjį 
tomų, kuris “Krikščionis gyveni
me” serijoje buvo išleistas 1970 
kaip serijos ketvirtas tomas. To
mas vadinosi “Šiluva Žemaičių 
istorijoje”. Antrai veikalo daliai 
šioje “Krikščionis gyvenime” se- 

. rijoje bnvopalikta ir vieta—jam 
buvo skirtas serijos penktasis to
mas. Velionis kun. Yla rašė daug

A. A. 
muzikas MYKOLAS CIBAS

Prabėgo septynerl metai liūdesy, tačiau velionio 
prisimlrtitnas liks gyvas mano širdyje.

Šviesiam jo atminimui prisiminti už jo sielų bus 
aukojamos šv. Mišios:

Aušros Vartų bažnyčioje New Yorke lapkričio 5 
d. 1b. d.

Šv. Aloyzo bažnyčioje Great Neck, N. Y. — lapk
ričio 7 cd. 9 v j.

Šv. Virgilijo bažnyčioje New Yorke — lapkričio 5 
d. 8 u.

Nuoširdžiai prašau geni nes, draugus ir pažįsta
mus prisiminti aa. Mykolų per šias aukojamas šv. 
Mšk, kad Viešpats suteiktų jo sietai amžinų šviesų.

renginiai
Lapkričio 1 d. 10:15 vai. ryto 

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone aukoja
mos mišios už a. a. Henriką

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

Lapkričio 15 — K. Bradūno 
poezijos rečitalisLietuvių Pi
liečių d-jos Il-ro aukšto patalpo
se 3 vaL popiet.

Lapkričio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos trečio au
kšto salėje Bostono aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos tradi
cinis rudens pobūvis.

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

Gruodžio 19 d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos salėje tradicinė 
Bostono aukštesniosios lituani
stinės mokyklos Kalėdų eglutė.

LAISVĖS VARPAS s^uaadto- 
niais 10:00 vaL ryto it WCAV-
FM banga N4. Vedėjas - Petras 
Viščinis, 173 Arttair St, Brocfckm, 
MA 02402. Telefonas (017) 5M- 
720®.

nutiktasis finansinis vajus 
pradėtas spalio 4. Pažadai bus 
įteikiami spalio 10 - 11. Parapija 
per paskutinius 10 metų sutelk
davo jai skirtas sumas. Klebonas 
preL Pranas Bulovasa ragina do
sniai aukoti ir šiais metais. Tomis 
aukomis paremiami vyskupijos

Rudens balių ir šokius Lietu
vos vyčių 110 kuopos nariai su
rengė rugsėjo 26 parapijos

L. Piliečių dr-joj
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

dr-ja lapkričio 1 savo namuose 
rengia banketą su menine pro
grama, pagerbiant ilgametę įvai
rių renginių šeimininkę Moniką mokestį metams. 
Plevokienę.

Lapkričio 22 įvyks metinis šios 
dr-jos narių renginys, vadinamas 
“Šurum-burum”.

Kandidatų siūlymas į naujų dr- 
jos valdybą ir kontrolės komisiją 
bus lapkričio 19 d. 6 - 8 vai. vak., 
o rinkimai vyks gruodžio 13 nuo 
12 vai. dienos iki 4 vai. popiet.

Tradicinis Naujų Metų sutiki
mas ruošiamas gruodžio 31. .

MASPETH, N.Y 
lietuvių parapijoje
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New Yorko lietuvių susiti-
I I Vytautu Skuodžiu įvyks 5 vai.

M/vIlDlllll vak. punktualiai, šešt., lapkričio
7 d., Richmond Hffl gimnazijoj. 
Turintys bilietus į Laisvės Žibu
rio "Čiurlionio” koncertą, yra 
kviečiami susirinkti valandą ank
sčiau išgirsti Vytautą Skuodį kal-

Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 24 ir 25, šeštadienį ir 
sekmadienį, vyksta didelė Lie
tuvių - Tautodailės Instituto ren
giama dailės aproda.

Tautodailės parodoje, kuri 
xyksta spalio 24 - 25 Kultūros 
Židinyje, bus audimo staklės ir 
bus demonstruojama, kaip austi 
su jomis. Stakles Tautodailės In
stituto New Yorko skyriui pado
vanojo Giedrė Zauniūtė, gyve
nanti Cranford, N.J.

Gerus pietus tautodailės paro
doje bus galima gauti šeštadienį 
nuo 5 v.v., o sekmadienį, nuo
12 vai.

New Yorko žinių dar yra 5 ir 
7 puslapyje.

Geologas Vytautas Skuodis, 
iškalėjęs sovietų lageryje 1980 - 
1987 už tautinę ir religinę veiklą 
okupuotoj Lietuvoj, lankysis ry
tiniam pakraštyje lapkričio 
pradžioj. Lapkričio 1 jis su 
žmona Irena ir dukra Daiva da
lyvaus Lietuvos Krikšto 600 
metų minėjime Philadelphijoj, o 
lapkričio 8 — New Yorko iš
kilmėse Sv. Patriko katedroje ir 
priėmime po mišių.

Baltas laukia Jūsų aukos!

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 ČAPKAUSKIENĖ 
pianistas VVILLIAM SMIDDY

Pradžia 7 v.v. įėjimas — 7 dol.

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

Visi maloniai kviečiami apsilankyti j lietuviškosios 
kūrybos šventę!

bant gyvu žodžiu apie jo pergy
venimus. Docentas Skuodis pa
rašė studiją apie grubią sovietų 
ateistinę propagandą vardu 
“Dvasinis 'genocidas Lietuvoj”, 
už kurią jis buvo atleistas iš Vil
niaus universiteto ir paskui 
suimtas.

Sutikimą su New Yorko lietu
viais globoja Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa.

Lietuvos vyčių 41-mosios kuo
pos susirinkimas įvyks lapkričio 
1, tuoj po 11 vai. sumos, Apreiš
kimo parapijos mokyklos patal
pose. Prašomi visi nariai daly
vauti. Kviečiami ir tie asmenys, 
kurie norėtų įsijungti į vyčių 
veiklą. Ateikite, pasiklausykite, 
pasivaišinkite ir, jeigu patiks, įsi
junkite į vyčių kuopą.

Antanas Samalionis, Sv. Pe
tro ir Povilo lietuvių bažnyčios 
diakonas, dalyvavo diakonų su
važiavime Detroite, kai ten 
lankėsi popiežius. Iš Newarko 
arkivyskupijos iš viso dalyvavo 
39 diakonai, kurių tarpe buvo tik 
vienintelis lietuvis. Popiežius 
ragino, kad kuo daugiau vyrų įsi
jungtų į diakonų eiles ir taip pa
lengvintų kunigų tarnybas 
Bažnyčioje.

Parduodamas atskiras vienos 
šeimos namas VVoodhaven — 
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 - VVOODHAVEN 
NORTH, 2 family, 5x5, semi-at- 
tached, garage, enclosed porch, 
$225,000. Call owner in English 
after 7 P.M. 718 779 - 0677.

Lietuvių Tautodailės Institu
to New Yorko skyriaus parodoje 
dalyvauja pasižymėjusi audėja 
Milda Kvedarienė iš Iselin, 
N.J., šiaudinukų menininkė Al
dona Seimininkienė iš Hartfor
do, Conn., skulptorius medžio 
drožėjas Vytautas Jankauskas, 
juostų audėja Irena Jankau
skienė, abu iš Wasbingtono, 
Milda Laukienė, juostų audėja, 
iš Hartfordo, Birutė Kidolienė, 
medžio degintoja įvairiais raš
tais, margučių margintojo, ir ki
tos. Paroda lankoma spalio 24, 
šeštadienį nuo 12 iki 9 v.v., spa
lio 25 sekmadienį, nuo 12 iki 3 
v. popiet. Parodos atidarymas 
bus šeštadienį 7 v.v. Bus išstaty
ta: juostos, tautiniai drabužiai, 
įvairūs kiti tautiniai audiniai, 
tautiniai drabužiai, medžio 
drožiniai, margučiai, gintaras, 
kilimai ir kita.

7 dienų kelionė laivu iš Miami 
į Karibų salas 1988 m. sausio 9 
d. Kainos iš New Yorko, Chica- 
gos, Detroito, Clevelando ir kitų 
miestų nuo $820.00 iki $915.00 
(Plūs $35.00 už uosto moke
sčius). Iš Miami nuo $495.00 iki 
$615.00. Kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
\Vestem Avė., Chicago, 111. 
60643. Tel. 312 238 - 9787.

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.

Laikrodžius vėl reikia atsukti Apreiškimo parapijos narių 
vieną valandą atgal spalio 24, parapiečių ir prijaučiančių suri- 
šeštadienį, naktį. Tai daroma rinkimas bus spalio 25, sekma- 
šviesos taupymo sumetimais. \ dienį, 12:30 v. popiet tos parapi-

Ateitininkų metinė šventė jos pradžios mokyklos salėj. Visi 
bus lapkričio 1 Apreiškimo para- kviečiami dalyvauti, nes parapi- 
pijos bažnyčioje. Prasideda pa- jos rūpesčių sprendimas visiems 
maldomis 11 vai. priklauso.

Litas Investing Co. maloniai visus kviečia j tračią 
metinę

EKONOMINE KONFERENCIJĄ
JI Jvyk» šun. lapkričio 1 • S dtonomte Baach Club 

of Marco Ir Club Regency Lito nuosavybėse, Mare n 
island, Floridoje.

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

Jūra ViesuHenė
Linas Kojelis ' 
Gasparas Kazlauskas 
Vytautas Vebellūnas

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

l
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO 

NEW YORKO SKYRIUS RENGIA

PARODĄ
spalio 24 - 25 dienomis Kultūros Židinyje.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko. Gali būti ir su 
vaikais. Skambinti dieną 27.7 - 
4177, vakare po 5 vai. 827 - 2272.

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

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.

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

PARODOS ATIDARYMAS:
šeštadienį 7 v.v.

Bus galima gauti lietuviškus pietus. 
Pyragai, atgaiva.

“Kviečiu kartu su manimi 
atšvęsti Lietuvos krikštą',

— Kardinolas John O’Connor

LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS
NEW YORKE

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

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

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

PRIĖMIMAS (po mišių) —
Hotel Intercontinental,
48th Street, East of Park Avė.

ir Kardinolas pasakys pamokslu.
ir Giedos Apreiškimo parapijos choras.

GARBĖS SVEČIAS — 
iš Sibiro ką tik grįžęs

VYTAUTAS SKUODIS

Bilietą j priėmimą kviečiame užsisakyti 
iki lapkr. 1 d., siunčiant $25.00 čekį su SAU 
ADRESUOTU VOKU šiuo adresu:
LTTHUANIAN CHRISTIANITY JUBILEE 
351 Highland Btvd., Brooklyn, N. Y. 11207

Norintieji vykti autobusu iš Woodhavano, Maapatho 
arba Kuttūro* ŽMMo kiemo prašomi M anksto 
registruotis pas:
Marytę ŠaKnsklanę 718 298*2244 (Woodtawn) 
Darbininko admMstracŲę 718 827*1351 (Kult žMnyt) 
Jonę Adomėną 718 497-5212 (MMpeh)

ČIURLIONIS

RENGĖJOS KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI!

LAISVES ŽIBURYS
LAPKRIČIO 7 D., ŠEŠTADIENJ, 
SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTATO 
SAVO 42 RENGINĮ —
IŠKILŲJĮ ANSAMBLI IŠ CLEVELANDO

Programoje — motery, vyry 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
Valgių Ir gėrimų 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 metų — 
5 dol. Jaunimo bilietai gaunami tik prie įėjimo. Patariama bilietus įsigyti iš 
anksto paštu. Čekį atitinkamai sumai ir sau adresuotąsu pašto ženklu voką 
siųsti: Uthuanian Radio Club vardu, 217 - 25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364. 
Tas pats bilietas galioja j koncertą ir j šoklus. įėjimas vien j šokius — 5 dol.

BILIETŲ PLATINTOJAI:
NEW JERSEY (area code 201)

V. Gružas 423 - 3317

R. Bitėms 351 - 7963

skambinti P. Macijauskui rytais)

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

NEW YORK (area code 718) 
N. P. Battrullonis 297 - 0991
A. Diržys 296 - 7385 
Ž. Jurienė 441 - 7831
B. V. Labutis 847 - 5550 
E. Kazienė 296 - 0798
R. Kazys 769 - 3300, 229 - 9134 
M. Šallnskienė 296 - 2244 
V. Vaslkauskas 847 -1286 

KASOS įstaiga 441 - 6799

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9 -10 V. RYTO LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS




