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MŪSŲ KALINIAI

Gen. sekretoriui Gorbačiovui 
nesenai atsisakius paskirti datą 
viršūnių konferencijai, staiga 
buvo apsigalvota ir nutarta atsių
sti užs. reik, ministerį Severd- 
nadze į JAV ir tartis dėl viršūnių 
konferencijos ir jos datos.

JAV paskelbė, kad Sov. S-gos 
Prekybos ir Pramonės rūmam 
vadovauja KGB gen. Itn. Jevge- 
ni P. Pitoranov, ir kad rūmai 
dažnai vykdo sovietų žvalgybos 
nurodytus uždavinius, kaip 
pav., tarptautinių prekybos mu
gių ar parodų rengimą, ūkinių 
duomenų skelbimą ir pan.

J.T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar paprašė JAV 
sumokėti žymią jai nustatyto 
biudžeto dalį, nes kitaip J.T. ne
pajėgs savo tarnautojam mokėti 
atlyginimą už gruodį. JAV skirta 
J.T. biudžeto dalis yra 212 mil. 
dol.

Nors Kinija ir paneigė, bet 
JAV antrą kartą patvirtino, kad 
ji aprūpina Iraną ne tik Silkworm 
raketom, bet ir artilerijos 
pabūklais ir sviediniais ir prieš 
laivus nukreiptom C-801 rake
tom.

Nobelio literatūros premija 
buvo paskirta Sov. S-gos 1972 m. 
ištremtam ir dabar JAV gyvena- 
nčiartTTUsų poetui Joseph Brod
skį.

Privačių satelitų fotografijos 
kameros atrado, o Švedijos Spa- 
ce Media Network firma pa
skelbė eilę fotografijų, rodančių, 
kad Sov. S-ga Tadžikų respubli
koj prie Dušanbe Nurek kalnyne 
yra įsirengusi laser spindulių 
stotį, kurios paskirtis (ar ji nau
dojama tyrimo reikalam, ar 
priešo satelitam ir raketom nai
kinti) tuo tarpu nėra aiški.

Kinijos vyriausybė numato 
leisti žemdirbiam parduoti ir 
pirkti teisę naudoti dirbamą 
žemę ūkio reikalam, bet tai ne
suteikia teisės į žemės nuosa
vybę, kuri ir toliau pasilieka val
stybės rankose.

Dešimtys tūkstančių ispanų 
įvairiuose Ispanijos miestuose 
surengė demonstracija prieš 
JAV karines bazes.

Sov. S-gos malūnsparnio kata
strofoj žuvo penki sovietų aukš
tas pasreigas turėję karininkai ir 
du lakūnai.

Arabų lygos valstybės ruošiasi 
atnaujinti diplomatinius santy
kius su Egiptu. Santykiai buvo 
nutraukti Egiptui pasirašius tai
kos sutartį su Izraeliu.

Norvegijos ginklų įmonė 
Kongsberg Vaapenfabrikk įsivė
lusi į Japonijos Toshiba korpora
cijos sudėtingų kompiuterių par
davimą Sovietų Sąjungai pagal 
Norvegijos vyriausybės duome
nis taip pat yra pardavusi Sovie
tų Sąjungai daugiau kaip 149 la-
bai jautrių kompiuterių ir kitos 
aukštos technologijos.

JAV karo aviacijos gen. John
L. Piotrowski pareiškė, kad Sov. 
S-ga turi įsirengusi laser spindu
lių stotis, pajėgiančias sunaikinti 
iki 400 mylių aukštyje skrieja
nčius satelitus. JAV karinio su
sižinojimo satelitai veikia 22,300 
mylių aukštyje ir šiuo metu dar 
tebėra saugūs.

Sov. S-gos gyventojai laukia 
gen. sekretoriaus Gorbačiovo 
per bolševikų revoliucijos 70 m. 
sukaktuvių iškilmes, pasakysi
mos kalbos. Spėliojama, kad jis 
atskleis pilną istorinį septynių 
dešimtmečių vaizdą.

Rašo kun. Alfonsas

ir

1986.11.12.

“Laikas bėga labai greitai 
pas mus, jau 3 metai, o atrodo, 
kad viskas buvo tik vakar. Laikas 
palieka pėdsakus ant kiekvieno, 
ir man jau 62 metai. Nedaug liko 
gyventi, o Įdek daug gerų idėjų 
dvasioje. Bet dvasia nesensta, 
tikriausiai todėl, kad fiziškai ge
rai laikausi.

Sekmadieniais prisitaikau prie 
Viduklės tvarkos. Su kiekviena 
diena artėjame prie amžinybės. 
Svarbu, kad dvasia subręstame 
ir padarytume viską, kas pagal 
mūsų jėgas, kad paliktume pa
saulį po savęs gražesnį, geresnį, 
ir teisingesnį.

Atsiminkime Evangelijos pa
straipą apie talentus. Mes turi
me pateisinti Dievo pasitikėjimą 
mumis.

Aš džiaugiuosi, kad jūs lanko
te Viduklę ir prisimenate mane. 
Paprastai sakoma: iš aidų išnykai 
ir iš širdies lauk! Čia atvirkščiai: 
juk jau trys metai, -tokiu būdu 
visi augame. (...)

Tikrai šv., Augustinas teisus, 
kad mūsų širdys nurims tik Die- 
vuje. Man viltis—Viešpats Die
vas. Linksmas, nes* kaip tvirtina ■ ~, — dėl buto netenka man
šv. Lukas Viešpats myli linksmą Mes turime priimti visa tai, ką bėdavoti. Jį paprasčiausiai 
davėją . ciimAia Ti crarhmH ...

Atleiskite, kad aš trumpai.
Greitai Šv. Velykos — Kristaus
Prisikėlimas. Sveikinu visus vi
sus! Malda ir dvasia su jumis. 
Aleliuja!”

Iš kun. Sigito 
Tamkevičlaus laiškų:

“Jau trečios Šv. Velykos ne
girdžiu vargonų ir iš tūkstančių 
širdžių džiaugsmingai aidinčio 
“Aleliuja!”, bet Kristaus Pri
sikėlimo šventė nugali atstumus 
ir užtvaras ir džiaugsmingai su
virpina širdį.

Velykiniai pergyvenimai ma
nyje tokie brangūs, kad jų negali 
nustelbti nei laikas nei jokios ne
gandos... Didžiojo Ketvirtadie
nio vakarą mintimis dalyvavau 
Paskutinėje Vakarienėje. Paskui 
stovėjau po Kristaus Kryžiumi, 
o šeštadienio vakarą su visais gy
vais Bažnyčios nariais atnaujinau 
Krikšto pažadus.

Velykų diena buvo laisva nuo 
darbo, todėl nekliudomas 
galėjau mąstyti, bendrauti su 
mirties ir gyvybės Viešpačiu ir 
su visais, kuriems Kristaus Pri
sikėlimas yra didžiausia gyve
nimo tikrovė.

Didžiojo Šeštadienio vakarą ir 
Velykose ypač meldžiausi už 
pačius artimiausius man asme
nis, kad jų gyvenimas pažymėtas 
Kristaus prisikėlimu, būtų ap-
stus Dvasios vaisių: meilės, 
džiaugsmo, taikos, kantrybės, 
malonumo, gerumo, ištiki
mybės, romumo, susivaldymo 
(plg. Gal. 5,22).

Tikiuosi, kad Tėvynėje ne vie
nos rankos buvo sujungtos mal
dai ir už mane, kad kadaise 
mokęs kitus gyventi ir kentėti, 
dabar nebūčiau tik “žvangantis 
varis ir skambantys cimbolai”.

‘ Velykų trečią dieną skaičiau 
laikraštį “Argumenty i fakty" ir
tiesiog negalėjau patikėti savo 
akimis — kovo 5 d. tragiškai 
žuvo kun. J.Zdebslds. Dar ir dar 
skaičiau, ir abejonės neliko. 
Tebūnie Viešpaties valia! Jis ge-

riau žino, kam reikia dirbti, kam 
kentėti ir kam pailsėti po visų
vargų.

Pirmą kartą kun. Juozą suti
kau Alytuje 1965 m. pavasarį 
Čia užėmė mano vietą, ir aš išvy 
kau į Lazdijus, Po kelių metų 
Apvaizda mus suvedė prie ben
dro darbo Prienų melioracijoje 
Visada buvo galima iš jo pasimo
kyti pasiaukojimo, ištvermės, 
romumo, dvasinio gilumo. Vieš
patie, atlygink jam už jo plačią 
širdį ir tą gėrį, kurį dalino ki
tiems, amžinuoju gyvenimu ir 
ramybe prie Tavo Širdies!”

1986.04.07.

Rašo kun. Jonas-Kastytis 
Matulionis:

“...Mano prasmingiausios 
dienos ne tada kai plojo Maskvos 
ir Vilniaus salės, ne tada, kai pa
sakius pavardę suūždavo aplo
dismentai (kun. J. Matulionis 
studijavo Vilniaus konservatori
joje ir už giedojimą bažnyčiose 
buvo iš jos išmestas), bet kuni
gystėje.

Jaudintis, aukojant šv. Mišių 
auką, kartu verkti su penitentu, 
pergyventi pamokslo metu, guo
sti ligonį, krikštijant vaikelį, 
įsakmiai prašyti tėvus būti jam 
gyvenimo pavyzdžiu... ir visa,

VVashingtone įvykusioje Lietuvių politinėje konferencijoje 
kalba Liudmila Aleksejeva, Kennan Instituto mokslininkė. 
Būdama Maskvos Helsinkio grupės narė ji artimai bendra
darbiavo su Lietuvos pogrindžio nariais.

PO VEIKSNIŲ KONFERENCIJOS
Washingtone, Sheraton vieš

butyje, spalio 23 - 25 vykusi Lie
tuvių politinė konferencija 
praėjo dėmesio Lietuvos valsty
bingumo išlaikymui ir pavergtai 
tautai ženkle.

Konfererencijoje pirmininkai 
atstovavo keturiems iš esamų 
šešių laisvinimo veiksnių (PLB, 
Lietuvos Laisvės komitetas, JAV 
LB ir Kanados LB). Taip pat at
stovauta kelioms lietuvių poli
tinėms partijoms ir eilei gyvų 
politinės akcijos vienetų (Ameri
kos Baltų Laisvės Lyga, CCJS, 

kur Jo valia mus įkurdina, kur 
Jis nori būti mūsų pagarbintas.

int, kur mūsų 
kokiuose kraš-

Mūsų pareiga — vykdyti, sutikti
ir dėkoti, nežiūrint, kur mūsų 
kelias nusitiesia, kokiuose kraš
tuose mes išlaipinami ir tarp ko
kių veidų turime gyventi, nors 
ir žemiškam pragare, bet tik su 
Dievu!” 
1986 m.

“Ach, ta sveikata! Kaip jos la
bai reikia! Deja, su ja ir blogiau
sia. Aš bevelyčiau jau nutylėti 
apie save, tik tas oras, atrodo, 
oras neperkamas, neparduoda
mas, jo nerekėtų seikėti...

Deja, deguonis pasirodo irgi 
matuojamas. Tokiems kaip man, 
matyt, yra nustatytas deguonies 
minimumas.. Gi turint galvoje 
mano amžių ir sveikatą, jo aiškiai 
nepakanka. Tad žmogus ir negali 
nieko tikro pasakyti, ar esi svei
kas, ar ligonis.

Rytą keliesi su tokia savijauta, 
lyg būtum ką tik baigęs darbą ir 
ruoštumeis poilsiui. Ir taip diena 
iš dienos. Ir juo toliau, juo blo
giau. Gaila, kad nežinau, pagal 
kokį “paragrafą” normuojamas 
deguonies kiekis... Taigi, kaip 
matot, visų bėdos beveik tos

BATUNas ir 1.1.). Registruotų 
dalyvių skaičius siekė 130 asme
nų.

Konferencijos dalyvių tarpe 
būta Lietuvos laikinosios vyriau
sybės ministerio dr. Adolfo Da- 
mušio ir vieno iš VLIKo kūrėjų 
dr. Broniaus Kaslo.

Dar apie 70 asmenų įvairiu lai
ku konferencijos eigą stebėjo. 
Dalyvių sulaukta iš keturių lai
svojo pasaulio kraštų — Austra
lijos, JAV-ių, Kanados ir Vene- 
cuelos. Iš Lietuvos atvykęs rezi
stentas. buvęs politinis kalinys

BUVO Nl

nas Simonaitis, naujas disiden
tas, š.m. balandžio gale išvytas 
iš Lietuvos. Tada jį įsileido 
Prancūzija. Kurį laiką gyveno 
Prancūzijoje, iš ten lankėsi Ro
moje, Mūnchene, Londone. Iš 
Vokietijos, gavęs politinio prie
globsčio teises, jis dabar atvyko 
į Ameriką.

Jis porai dienų buvo sustojęs 
pranciškonų vienuolyne, o spa
lio 27 išskrido į Phoeniz, Arizo
na, kur jį nukreipė jo kelionę 
globojusi Tolstojaus fundacija.

Jonas Simokaitis. Nuotrau
ka daryta Vokietijoje.

mui šiame krašte.
Jis apsilankė ir Darbininko re

dakcijoje, trumpai pasipasakojo, 
kaip jis čia atsirado, ir paliko ran
ka rašytą savo rašinį, kuriame pa
sakoja, kas jam nutiko, kodėl jis 
buvo nuteistas mirti, paskui 
bausmė buvo pakeista į 
kalėjimą, o dabar Amerikoje.

Darbininko redakcija čia atpa
sakos jo gyvenimą savais 
žodžiais, pasinaudodama jo raš
tu, jo pateikta medžiaga.

Nori išemigruoti

Prieš 19 metų jis buvo pa
davęs dokumentus emigruoti į 
Kanadą. Tuo metu amerikiečių 
ir rusų santykiai nebuvo geri. Tai 
buvo beprasmiška bandyti tie
siogiai emigruoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Kiek jis pri
simena, jis visą laiką norėjo iš
vykti į Ameriką, į laisviausią, de
mokratiškiausią valstybę. Ne
norėjo jis pasilikti melo ir totali- 
fetfjnės sistemos žnyplėse.

Taip padaryti norėtų dauguma 
Sovietų Sąjungos piliečių, bet— 
negali. Neišdrįsta net to pasaky
ti. Visiems tokiems, kurie nori 
išvažiuoti, iš anksto žinoma, kas 
bus, — bus moralinis teroras, 
kalėjimas ar net “atsitiktinė mir- 
.. » tis .

doc. Vytautas Skuodis buvo kon
ferencijos garbės svečiu ir prele- 
gen tu.

Konferenciją atidarė JAV LB 
Krašto valdybos pirm. inž. Vyt. 
Volertas. Sekė Lietuvos Diplo
matijos Šefo dr. St. Bačkio, Wa- 
shingtono LB apylinkės pirm, 
pulk. D. Skučo, PLB pirm. inž. 
V. Kamanto, Kanados LB Krašto 
valdybos pirm. adv. Alg. Pace- 
vičiaus, ir Pas. Liet. Jaunimo S- 
gos pirm. G. Grušo sveikinimai. 
Konferencijai pakaitomis pirmi
ninkavo inž. Alg. Gečys, adv. J. 
Kuraitė-Lasienė, Alg Pace- 
vičius, Alg Raulinaitis ir G. 
Grušas. Išvadų komisiją sudarė 
dr. K. Ambrozaitis, Alg. Gurec- 
kas (pirm.,) ir inž. J. Danys. 
Konferencijos eigą sekė Ameri
kos balso ir lietuvių spaudos at
stovai.

Pirmąją konferencijos dieną 
buvo išklausyta Kennan Institu
to mokslininkės ir Helsinki 
Watch konsultantės Ludmilos 
Alexeevos pranešimas apie Sov. 
Sąjungos dabartinę tautybių po
litiką. Ši su Lietuvos pogrindžiu 
artimai dirbusi Maskvos Helsin-
kio grupės narė konstatavo, kad 
Gorbačiovas ir didžioji dauguma 
rusų tautos siekia išlaikyti sovie
tinę imperiją esamose sienose. 
Demokratinio nusiteikimo ru
sai, kaip ji, pasisako už tautų ap
sisprendimo principo pritaiky
mą Sov. Sąjungos priklauso
mybėje esančioms tautoms.

Popiečio metu konferencijos 
dalyvių vyksta į Baltuosius 
Rūmus. Ten aktualius informaci
nius pranešimus JAV —Sov. Są
jungos santykių klausimu pa
teikė Tautinio Saugumo Tarybos 
direktorė politinio nusistatymo 
(policy) reikalams Lisa Jameson, 
nacių paieškos klausimu — Tei

Dirbo ansamblyje 
“Lietuva”

Tuo metu jis dirbo “Lietuvos” 
ansamblyje Vilniuje. Pradžioje 
buvo vyriausiuoju administrato
riumi, po to direktoriaus pava
duotoju.

Materialios sąlygos buvo ne
blogos. Turėjo butą Vilniuje, 
gerą ir įdomų kūrybinį darbą. 
Kolektyvas juk buvo lietuviškos
krypties ir kūrybiškai nusiteikęs.

Bet ir tada jis padavė prašymą 
išemigruoti. Tada ir prasidėjo 
įvairiausios represijos ir perse
kiojimai. Pirma — išmetė iš dar
bo, paskui neteko ir buvo priver
stas išvažiuoti iš Vilniaus. Sovie
tų valdžia norėjo jį įbauginti, kad 
jis atsisakytų tokių idėjų išemi
gruoti, bet jis prašė leisti jam 
emigruoti. Jis reikalavo, kad so
vietų valdžia vykdytų jų pačių 
pasirašytus ir ratifikuotus tarp
tautinius įstatymus. *

Ideologiškai 
nepatikimas elementas

Valdžia jį traktavo, kaip ideo
logiškai nepatikimą elementą. 
Tokį žmogų ne tik galima, bet ir 
būtina persekioti bei visais įma
nomais būdais jį terorizuoti: 

Taip jį valdžia terorizavo ir 
persekiojo visokiomis prie
monėmis. Tai ir privedė prie to,
kad gyvenimas ten pasidarė vi
siškai neįmanomas. Tada ir nu
tarė su žmona Gražina pabėgti.

Kas ta Gražina?

Su Gražina Mickute jis susi
pažino tik pradėjęs dirbti “Lie
tuvos” ansamblyje. Ji šoko tame 
ansamblyje. Tai buvo jos pirmoji 
darbovietė, baigus Vilniaus M.
K. Čiurlionio vardo meno mo
kyklos baleto klasę.

“Lietuva” gi nuolat gastrolia
vo. Važinėjo ne tik po Lietuvą, 
bet ir po visą Sovietų Sąjungą. 
Būdami kartu ir būdami pa
našaus charakterio bei siekimų, 
jie ir nutarė susituokti, kad būtų 
visur ir visada kartu.

Bet tai nebuvo lemta jiems. 
Tačiau jie patys to nežinojo, taip 
ir nutarė pabėgti iš Sovietų Są
jungos. Gražina jau tada ansam
blyje nebedirbo.

Vienintelė pabėgimo prie
monė buvo lėktuvas — jį nuva
ryti į Švediją.

(Bus daugiau)

singumo departamente val
stybės prokuroro pavaduotojas 
viešiesiems reikalams Joseph 
Morris, ir Amerikos prezidento 
JAV — Sov. Sąjungos pasikeiti
mų iniciatyvai koordinatorius 
dr. Gregory GurofF, Praneši
muose buvo paliesti Gorbačiovo 
"atvirumo” politikos žmogaus 
teisių. Specialių investigacijų 
įstaigos (OSI), kultūrinių mainų 
ir miestų suporavimo ("sister ci- 
ties”) klausimai. Pranešimų Bal
tuose Rūmuose pateikimą koor
dinavo spec. prezidento asisten
tas viešiems reikalams Linas Ko
jelis.

(nuMfa į 2 pst.)
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINK) GYVENIMO

— Teatras ant ratų įsteigtas 
j&uao režisieriaus Gintaro Našu* 
levičiaus prie Alytaus rajono 
kmltOros namų suburto dramos 
teatro kolektyvo ir pavadino 
“Režimų teatras**. Dviem ark
liais pakinkytais vežimais meno 
saviveiklos entuziastai jau apke
liavo daugiau kaip pusę centri
nių gyvenviečių.

: Savaitės |
: įvykiai |

Kinijoj vyksta komunistų par- 
tijos tryliktas kongresas, galįs pa
keisti eilę įtakingų, bet persenu- 
sių pareigūnų ir pakreipti toli
mesnį jos vystimąsi.

Japonijos imperatorius Hiro- 
hdto per sosto įpėdinį princą Aki- 
Hiti pareiškė viešą apgailestavi
mą, kad Antrojo pasaulinio karo 
metu dėl Okinavos turėjo žūti 
250,000 žmonių.

Prancūzija pasiuntė 500 karių 
i r policininkų į pietų Pacifiko Ta- 
kiiti salą tvarkai atstatyti, nes su 
laivų krovėjų sukeltom riaušėm 
vietinė policija nepajėgė susit
varkyti.

JAV po dviejų metų pertrau
kos išmetė į erdvę didelę Titan 
raketą su slaptais satelitais.

Prezidentas Reagan pradėjo 
tartis su kongreso vadais JAV 
biudžeto deficitui bent 23 bil. 
dol. sumažinti.

Indijos kariuomenės daliniai 
užėmė Šri Lankos Tamil genties 
įsitvirtinimo bazę Jafiha, bet 
dauguma ten buvusių partizanų 
spėjo saugiai pasitraukti.

Salvadoro teroristai nušovė 
žmogaus teisių komisijos prezi- 
cfent$<< Herberte Ernesto Araya 
jpne jo inąmų'ir Sukėlė partizanų 
grasinimus nutraukti pasitari
mus su vyriausybe dėl paliaubų.

Apie 100 Vietnamo rašytojų, 
menininkų ir kultūrininkų vy- 
viausybės sukviestam seminare 
atvirai išdėstė partijos gen. sek
retoriui Nguyen Van Linh savo 
skundus dėl nedovanotinos ir 
despotiškos partijos kontrolės ir 
susilaukė prisipažinimo, kad ir 
jis turįs kovoti su tradicininkais 
dėl jo numatytų reformų įgyven
dinimo.

Kinija nutarė nedalyvauti 
Sov. S-gos bolševikų revoliucijos 
70 m. sukaktuvių iškilmėse.

Ukrainiečio John Demjanjuk 
gynybos parūpintas sovietų do
kumentų klastojimo žinovas 
Izraelio pilietis Abraham Shifrin 
teisme pareiškė, kad, karui pasi
baigus, sovietų KGB pareigūnai 
su juo tarėsi dėl dokumentų apie

— Maironio kūrybos — sep
tyni eilėraščiai pirmą kartą buvo 
išversti į turkmėnų kalbą. Vertė 
Sapermuradas Ovezberdyjevas: 
Vilnius prieš aušrą, Skausmo 
bnkris, Jaunimo giesmė, Užmigo 
žemė. Daina, Ant Drūkšių ežero 
ir Nuolat verkšlenantiems politi
kams. Eilėraščiai buvo atspausti 
mokytojų ir jaunimo laikraščiuo
se.

—• Lietuvos valstybinio aka
deminio operos ir baleto scenoje 
G. Verdi “Rigoletto” operos 
spektakliu buvo atžymėtas nusi- 
pelnusio Lietuvos artisto Abdo
no Lietuvninko 40 metų sceni
nio darbo sukaktis. Atliko opero
je du vaidmenis: Sparafucile ir 
Monterone. Per savo sceninio 
darbo metus yra sukūręs beveik 
60 vaidmenų. 1951 pasauliniame 
jaunimo ir studentų festivalyje 
Berlyne pripažintas laureatu. 
Yra dainavęs Maskvoje, Lenin
grade, Rygoje, Minske ir kituose 
miestuose Sov. Sąjungoje. Ga
stroliavo Lenkijoje, Rytų Vokie
tijoje ir Suomijoj. Dabar yra Lie
tuvos valst. konservatorijos 
dėstytojas.

— Lietuvos valstybinės fil
harmonijos senosios muzikos 
ansamblis “Musica humana” ga
stroliavo Jugoslavijoje. Dalyva
vo Zadaro muzikos festivalyje 
“Vakarai prie švento Donato”. 
Ansamblis koncertinę išvyką 
turės Tolimuose Rytuose: Vladi
vostoke, Komsomolske prie 
Amūro ir kituose miestuose. 
Atliks 18 koncertų.

— Vilniuje įvyko ketvirtasis 
kamerinių orkestrų festivalis, 
kuriame dalyvavo Lietuvos Lat
vijos, Gruzijos ir Žilinos miesto 
— Čekoslovakijoj — kameriniai 
orkestrai. Baigiamajame festiva
lio koncerte TSRS liaudies arti
sto S. Sondeckio vadovaujamas 
Lietuvos kamerinis orkestras ir 
Kauno valstybinis choras ir soli
stai atliko W. A. Mozart operos 
Don Juan fragmentus paminint 
pirmąjį Don Juano atlikimo 200- 
ąsias metines. Kameriniai festi- 
valai rengiami kas dveji metai.

— Panevėžyje įvyko pirmasis 
Lietuvos jaunimo kūrybos festi
valis, kuriame dalyvavo daugiau 
kaip du šimtai įvairių profesijų 
ir pomėgių jaunuolių ir merginų 
iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir kitų miestų bei rajonų. 
Keturias dienas vyko diskusijos, 
pokalbiai jaunimą dominančiais 
literatūros, muzikos, dailės, tea
tro, architektūros ir kitais klausi
mais. Susitikimuose dalyvavo 
žinomi muzikologai, menotyri
ninkai ir kritikai. Panevėžio tea

tre buvo surengtas jaunųjų kom
pozitorių simfoninės muzikos 
koncertas, skambėjo kamerinė, 
elektroninė ir kita naujensia ek
sperimentinė muzika. Įvyko 
poezijos ir parodijų vakarai, jau
nųjų dailininkų ir fotografų paro
dos bei karnavalinė eisena mie
sto gatvėmis.

— Vilniuje, “Dailės” salione 
savo kūrybos parodą surengė 
penki jauni dizaineriai — Vaka
ris Bernotas, Alvydas Klimas. 
Vaidas Mickevičius, Kęstutis 
Mickevičius ir Romualdas Mar
cinkus. Jie yra baigę Dailės In
stitute pramoninės dailės spec
ialybę, gyvena ir dirba Klaipėdo
je.

— Kybartuose, “Jiesios” ek
sperimentinės dailiosios kerami
kos gamyklos Kybartų ceche 
pradėjo veikti dvi automatinės 
degimo krosnys ir gaminių degi
mo ciklas sutrumpėjo dviem pa
rom ir pagerėjo kokybė. Kybar- 
tiečių pagaminta keramika siu
nčiama į Čekoslovakiją, Vengri
ją, Jugoslaviją, Vokietiją ir Suo
miją.

— Kaune vykusiame dvi sa
vaites “Teatro jaunystė” festiva

lyje pasirodė su naujausiais pa
statymais Maskvos, Leningrado, 
Odesos, Sverdlovko, Tbilisio, 
Kauno teatrinių studijų artistai 
ir Londono studentų teatro 
trupė. Repertuare rasų lite
ratūros klasikų, tarybinių ir 
užsienio dramaturgų kūriniai. 
Vaidinta dirbtinio pluošto ga
myklos kultūros rūmuose,' che
mikų rūmuose, mokytojų na
muose ir profsąjungų kultūros 
rūmuose. Festivalio metu vyko 
sąjunginis teatro kritikų ir eko
nomistų seminaras ir veikė di
skusijų centras.

— Pakruojo centrinėje biblio
tekoje buvo išstatyti Taline gy
venančio estų dailininko Lambi- 
to Lichmuso ekslibrisų paroda. 
Knygos ženklai skirti, žymiems 
estų meno ir mokslo veikėjams, 
dailininkams, knygos bičiu
liams.

— Panevėžyje įvyko penktasis 
Lietuvos jaunųjų liaudies mei
stru sąskrydis. Dalyvavo beveik 
penkiasdešimt tapytojų, kerami
kų ir medžio drožėjų. Jie aptarė 
praėjusių metų veiklos rezulta
tus.

S. L. K.

SHALRtS RMERAL HOME, lncM M - 02 Jamaica Ava. (prie Forast 
Fwsy 8L), Woodhavsn, N.Y. 11421. t utį Irią garbingos laidotuves. 
Koplyčios putptasasos visose miesto dalyse. Tai 296• 2244.

BUVUS RMERAL HOME. Mario Tetaeira, Jr. laidotuvių direktorius, Nem
ari! otece*. 4S LateystteSL (Cor. Wlteoa Avė.), totet. >44 - 5172. Ps-

Deug vietos nitomobBtafli pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave^ SL Petersburg Beoch, Ra., 
33706. 813 360 - 5577. KENRELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pesadene Am., S, SL Petersburg, Re. 33707.813 345-0383. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. SL Petersburg, Ra. 33707. 813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIULIO Real Esteto, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Incom Tas pildymas. įsteigė velkis naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, hc, 09 -11 Jamaica Avė., Woodhavon, N.Y. Tėtei. 847-2223 
(namų totai. M7 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo kNjenteie.

VYTAUTAS BELECKAS IR SUNOS JONAS, sov. Winter Gerdon Tavom. 
1803 Modism.SL, Rldgeaood, N.Y. 11227. Totai. 821 - 8440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami potaldotuvlniel plotos. Pirmos 
riteles lietuviškas maistas prieinamo kaina.

PO VEIKSNIŲ KONFERENCIJOS

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHver Bei Baking Co. Ltatuvteka Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Daile Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11388. Tltof. 779 - 5158.

iš Sov. S-gos pabėgusius žmones 
klastojimą.

Grupė iš Sov. S-gos, Kinijos, 
Vietnamo, Čekoslovakijos, Ru
munijos, Vengrijos, Kubos ir 
kitų komunistinių valstybių pasi
traukusių rašytojų ir mokslinin
ką spalio 25 savaitgaly New Yor- 
ke įvykusiame seminare svarstė 
komunizmo ateitį ir priėjo išva
dos, kad Gorbačiovo pastangos 
išsilaisvinti iš griežtos ortodoksi
jos komunizmo esmės nepakeis, 
ir komunizmas nepasidarys 
mažiau grėsmingas. Taktika 
keičiama tik dėl menkėjančio ko
munizmo gyvastingumo.

(atkelta iš 1 psl.)

Antroji konferencijos diena 
buvo skirta lietuviams specifiniai 
rūpimų klausimų svarstytai. 
Lietuvos laisvinimo veiklos 
apžvalgą, veiklos įvertinimą ir 
kas išeivijos darytina politinės 
srities veikloje ateityje svarstė J. 
Danys, Gintė Damušytė, Alg. 
Gureckas ir prof. dr. Tomas Re- 
m eiki s.

Simpoziumo rėmuose, jautrią 
ryšių su pavergta tauta temą na
grinėjo dr. Bronius Nemickas, 
Vddėras Nakas, Juozas Kojelis, 
MyiT Draunga ir simpoziumą 
moderavęs prof. dr. Romualdas 
Misiūnas. Tariamų nacių karo 
nusikaltėlių paieškos klausimą 
analizavo ir gaires ateities veiklai 
pateikė prof. dr. Romas Vašto- 
kas, dr. Saulius Sužiedėlis ir 
adv. Povilas Žumbakis.

Konferencijos dalyviai su di
deliu dėmesiu sekė visų trijų 
simpoziumų eigą. Salė buvo skli
dinai užpildyta, daug kam teko 
stovėti. Vakare vykusio pobūvio 
— pietų metu kalbėjo Lietuvių 
Teisėms ginti Akcijos komisijos 
koordinatorius ir “Koalicijos...” 
pirmininkas Ant. Mažeika. Jis 
supažindino su vykdomais pasi
ruošimais papildyti dabartinį na
cių paieškos įstatymą ir teismo 
keliu pašalinti šio įstatymo prieš

baltus ir ukrainiečius vykdomą 
diskriminaciją.

PLB reikalų vedėjai Danutei 
Korzonienei su gautais sveikini
mais supažindinus vaišių daly
vius, JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. Ingrida Bublienė ir pro
gramai vadovavęs A. Gečys pri
statė konferencijos svečius.

Sekmadienį viešbučio patal
pose Lietuvių Informacijos Cen
tro direktorius kun K. Puge- 
vičius aukojo mišias. Pamoksle 
iškėlė artimo meilę ir svarbą ja 
grįsti mūsų veiklą. Doc. Vyt. 
Skuodis paskaitoje “Lietuvos 
dvasinis genocidas ’ lietė oku
panto vykdomą lietuvių taftos 
prievartavimą. Jis perdavė Lie
tuvos pogrindžio pageidavimus 
lietuvių išeivijai.

Baigminėje paskaitoje “Išeivi
jos gyvenimo prielaidos ir tik
rovė” Vyt. Volertas apžvelgė iš 
mūsų pažiūrų kylančias kai ku
rias veiklos problemas. Akcenta
vo darnos svarbą mūsų veiksnių 
ir tarpusavio santykiuose.

Visais konferencijoje svarsty
tais klausimais buvo priimtos 
konferencijos išvados. Konfe
rencija baigta PLB pirmininko 
Vytauto Kamanto ilgesniu 
padėkos žodžiu. Lietuvos himną 
sugiedojus po doc. Vyt. 
Skuodžio kalbos, konferencija 
baigta sugiedant “Lietuva Bran
gi”-

A.G.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securitlu Ine., One State SL Plazs, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodttles, auksą 
Ir sidabrą- Atidaryti IRA planus Ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 4824952-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 80.5 
Worcester, MA. Treč. 8 ■ 9 PM. PonkL 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. TOCurtis SL, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. Iš WNYM1330 AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stekas, Dtrekt, 234 SunHt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tol 201 753 - 563S.

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
isrui iiz 4i.% '■ ■■■

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de
damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Bted., Brooklyn, 
N. Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratą 1987 -1988 metam.

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

Adresai ••■eaeeeeseeeeaaaeeeeaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

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

Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 nsl.) 

atėmė. Jei kada grįšiu, tai mano 
“butas” bus visa Lietuva. O tai 
daug svarbiau, nei keturios sie
nos.

Be to, kuo žmogus mažiau 
turi, tuo laimingesnis. Tiesiog 
koktu žiūrėti į tuos, kurie nuo 
ryto iki vakaro plakasi dėl mate
rialinių “vertybių”. Pamažu de
graduoja praranda sugebėjimą 
mąstyti, o apie sąžinę negali būti 
nė kalbos, nors ir dangstosi povo 
plunksnomis.

Kai žmogus nesijaudina dėl 
materialinių vertybių, jis nieko 
nebijo. Jis visa nešasi su savimi. 
Ir tie, kurie nori jį palaužti, tam
pa bejėgiais, nes nebeturi prie
monių gąsdinimui, įbauginimui. 
Šiuo metu aš nieko neturiu, 
todėl galiu į daug ką žvelgti su 
šypsena”.
1986 m.

mnctsamų KapRoNM posecma* meta Meonemmaporte v k. 
Tėv. Leonardas Andriekus, Tėv. Vytautas Zakaras, Tėv. 
Eugenijus Jurgutis, Tėv. Gabriefa Baltrušaitis, Tėv. Augus
tinas Simanavičius. Nuotr. Tėv. Pranciškaus Giedgando. OFM.

Iš Vlado 1 nplonlo laiškų:
“O Dieve didis ir Tėve brangus, 
Pastiprink imogų, silpną ir

■ menką.
Taip sutvarkyta, kad vien tik 

dangaus
Jo begaliniams norams 
uktenka**.

(Maironis)
“Su didžiausiu džiaugsmu 

priimkite išmėginimus, nes jie 
stiprina tikėjimą, išbando, ugdo, 
kantrybę, tobulumą, — sakoma 
Šventame Rašte. Man tenka 
didelė garbė kad šioje zonoje 
amžiumi esu vyresnis už visu čia 
esančius kalinius. Ir kai kurių ka
linių pasakymu esu tarsi jų tėvas.

Nors būdamas ir nelaisvėje, 
tačiau savo gyvenimą derinda
mas prie Jėzaus gyvenimo, pra

dedi geriau suprasti Viešpaties 
žodžius; savo naštos būkle nega
liu girtis, nes užeina širdies 
skausmai, tačiau esu linksmas ir 
džiaugiuosi nes Viešpats pasakė: 
“Būkite linksmi ir džiaukitės, 
nes jūsų, laukia gausus užmoke
stis danguje”... tai-ko gi mums 
liūdėti. (...)

Visur ir visuomet pasitikėki
me Dievo siunčiamu išmėgini
mu, nes Jį mylintiems viskas 
išeina į gerą (...) Artėja 
amžinybė, krikščionis visada turi 
būti ateityje (...)

Daug žmonių pasilieka Evan
gelijai svetimi, jei nesižavi gyvy
binga jos dvasia (...) Dažnai ne
noriu nei skaityti, nei klausyti, 
aš randu Dievuje visko, ko tik 
noriu, kas tik man reikalinga.

Prisimenu “Kristaus sekimo 
autoriaus Tomo Kempiečio 
žodžius: “Jei pažinčiau visą pa
saulio mokslą, bet neturėčiau 
meilės, ką padės tai Dievo aki
vaizdoje, kuris mane teis pagal 
mano darbus.

Žodžių gausumas nepasotina 
sielos... tik šventas gyvenimas, 
gryna sąžinė ir pasitikėjimas 
Dievu yra tikra širdies ramybė”.
1985.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE JSTAKSA PRIE $V. JONO KAPINIŲ..

Mi - S6 fSOST MIDDI.i: VH.IAGi: Ųl EI'AS \ Y 
l’IIOVES (7IS> 326 - I2S2 >26 - ?l30

TAI MUSU VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

_ 5933 + l 9?6

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2128 KNAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11228 
TEL: TIE - 3300

I
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Skubėkime į Šv. Patriko katedrą
New Yorke, Manhattano salo

je, esanti Šv. Patriko katedra yra 
viena iš garsiausių šio miesto vie
tų, taip pat žinoma visame 
didžiuliame krašte ir visame pa
saulyje. Čia atsilanko pasaulio 
garsenybės, čia būna pamaldos, 
kurias mini didžioji spauda.

Didžiųjų sukakčių proga ir lie
tuviai yra turėję savo specialias 
pamaldas. Vienos iš paskutinių 
ir pačios didžiausios buvo 1984 
metais, kai buvo minima šv. Ka
zimiero mirties 500 metų sukak
tis.—

Suėjo tada ne tik New Yorko 
ir apylinkės lietuviai, bet jie at
vyko ir iš Pennsylvanijos. Atvy
ko antros, trečios kartos lietu
viai. Moterys pasipuošė tauti
niais drabužiais. Tautinis entu
ziazmas buvo toks, kad moterys 
pačios sudurstė drabužius, kad 
jie bent šiek tiek primintų mūsų 
tautinius drabužius. Dauguma 
jų gal jau nebemokėjo lietuviškai 
arba labai blogai, bet jie pajuto 
pareigą atvykti ir drauge pa
minėti šv. Kazimiero sukaktį. Ir 
visiems tada buvo gražu ir paki
lu.

Ir šį sekmadienį, lapkričio 8, 
2 vai. P<^i^-: Ssr Fatilkty tote- ; Tkfpį&ftg$$^^$|janky- ‘
įroje bus dar didesnės iškilmės tojai galvos, o kas bus su Lietu- 1 
— bus paminėta Lietuvos krikš
to 500 metų sukaktis. Iškilmin
gas mišias koncelebruos pats 
kardinolas John O’Connor. Da
lyvaus ir mūsų vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, ir kiti vyskupai.

Ar nebus tai pirmas kartas, 
kad šioje katedroje dalyvaus 
mūsų vyskupas. Tai tikrai didelis 
įvykis, kad šalia New Yorko kar
dinolo mišias koncelebruos ir 
lietuvis vyskupas.

Amerikos vyskupams didelį 
įspūdį padarė popiežiaus Jono 
Pauliaus II palankumas lietu
viams, jo pravestos iškilmės Ro
moje, jo atsiliepimai, jo laiškai 
lietuviams, apskritai visur prie 

pirmos progos lietuvių garsini
mas. Tai paskatino ir kitus vy
skupus tuo klausimu susidomėti 
ir dalyvauti tokiuose minėji
muose.

Įvairiose vyskupijų katedrose 
jau buvo eilė minėjimų, ir visur 
vyskupai buvo labai draugiški, 
palankūs.

Kai turime Aamerikos aukšto
sios dvasiškuos palankumą, pri
tarimą, ir mes įsipareigokime 
prisijungti prie šio minėjimo,* 
prisijungti savo dalyvavimu, 
savo auka, savo malda.

Katedroje bus giedamos lietu- 
višos giesmės. Ar nebus gražu 
paklausyti, kaip aukštuose 
skliautuose aidės Pulkim ant ke
lių, Prieš tavo altorių ir kitos 
giesmės.

Į katedrą, kuri yra atidara visą 
dieną, suplaukia minių minios. 
Daug kitataučių dalyvaus pamal
dose. Ir tegu jie pamato, kaip 
lietuviai yra prisirišę prie savo 
tradicijų, kaip lietuviai brangina 
ir įvertina savo šventes, dabar 
Lietuvos krikšto sukaktį. Per šį 
jubiliejų lietuviai žvelgia į gilią 
praeitį, į nueitus tautos kelius, 
taip pat žvelgia ir į ateitį.

va. Mum reikia įsigyti kiek gali
ma daugiau draugų iš kitų tautų,
kad jie mus paremtų, padėtų ir 
gal net vadovautų tam tikrais at
vejais. Jei mūsų bus daug, jei 
visi mes darniai giedosime, lai
kysimės vienoje didelėje 
masėje, mūsų įtaka bus kur kas 
didesnė, nei kad mūsų būtų ten 
mažai ir kad būtume nedrau
smingi.

Visi visi lietuviai pasikeikime 
tą dieną į Sv. Patriką. Paraginki
me ir kitus savo kaimynus, 
pažįstamus. Jei kam reikia tran- 
sportacijos priemonių,
padėkime nukeliauti į iškilmin-

Į Angelo pilį
Prie Tiberio upės kyla ma

syvūs mūrai. Tai istorinė Angelo 
pilis. Viršuje jos ir stovi skrenda
nčio angelo statula, kurios silue
tą matai iš tolo.

Šie mūrai siekia senus dar pa
goniškus laikus. Čia buvo kažko
kio Romos didiko laupąs, pastaty
tas kaip pilaitė. Vėliau ji buvo 
panaudota gynimosi reikalams, 
plėsta, didinta. Čia buvo po
piežiaus iždas, kurį saugojo tvir
tos sargybos. Paskui padarė 
kalėjimų, kurį ir matome operos 
“Tosca” paskutiniame veiksme.

Dabar Angelo jnlis yra turistų 
lankoma vieta. Čia visada pilna 
žmonių, nes čia sukaupta daug 
senovės. Čia platu, erdvu. Vi
ršuje užlipęs prie angelo statu
los, gali plačiai apžvelgti Romą, 
matyti senosios Romos 
griuvėsius ir Vatikano didybę.

Dailininkas vagabundas

Visada ši pilis man primena 

gas pamaldas. Katedroje eikime 
į pirmąsias vietas, kur nurodys 
tvarkdariai. Labai kviečiame 
jaunimų, kuris taip aktyviai daly
vavo Romos iškilmėse.

Po pamaldų bus priėmimas 
Intercontinental viešbutyje. Ir 
tai yra mūsų minėjimo antroji 
dalis. Ir ten būkime kuo gausiau
siai.

Šiam minėjimui vadovauja 
kun. Kazimieras Pugevičius, su
manus organizatorius, plačių 
pažinčių žmogus. Jis ir kviečia 
mus. Skubėkime tad į Sv. Patri
ko katedrą!

Telšių vyskupas Antanas Vaičius Angelo pilies sode su tos 
pilies tarnautojais — prižiūrėtojais.

ISTORINĘ ANGELO PIŲ OKUPAVO LIETUVIAI
Lietuvos krikšto sukakties mlnėįlmas Romoje
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vieną renesanso dailininką Va
sarį, kurio šiaip žmonės nežino. 
Jo vardas žinomas tik meno isto
rikams.

Jis buvo padauža, naktibalda. 
Romoje pateko kaip tik į šią An
gelo pilį, į pilies kalėjimą. Nera
musis dailininkas pabėgo, sako, 
iššoko iš pilies. Niekas paskui jo 
nesugavo, į kalėjimą negrąžino. 
Jis keliavo ir keliavo, lankė daili
ninkus ir aprašė juos, kas jie, kas 
buvo jų mokytojas, kaip jis kuria 
ir ką yra padaręs.

Jo knyga ir pavaizduoja italų 
renesanso vystymąsi ir dailinin
kų techniką. Knyga išversta į 
daugelį kalbų, su ja turi susi
pažinti kiekvienas, kuris imasi 
tyrinėti meną, jo praeitį.

Pilis saulės laidoje

Kai atsiradome prie didžiųjų 
Angelo pilies mūrų, jau saulė 
buvo nusileidusi, bet dangus dar 
švietė. Lengvai įžiūrėjai pilies 
masyvą. Tuoj ir atėjo mintys apie 
tą dailininką vagabundą ir prisi
minė scenos iš “Toscos” operos. 
Svajones greit išblaškė realybė.

Žmonės plūdo ir plūdo. Jų 
buvo tiek daug, kad buvo lyg 
New Yorke Grand Central stoty
je, kai prasideda didžioji kelei
vių spūstis.

Čia pat buvo kontrolė, kuri 
tikrino mūsų bilietus. Praėjome 

pro vartelius ir patekome į par
kų. Keisčiausia, kad žmonės 
plaukė gilyn į parką ir nesuko į 
pilį. Ir tvarkdariai nurodė,kur 
turime eiti.

Anksčiau visi skelbė, kad bus 
didelis ir gražus banketas. Ame
rikoje mes juk aiškiai supranta
me, ką tai reiškia. Bu s didžiulė 
liuksusinė salė, su kabančiais 
sietynais, marmuru, su daugybe 
veidrodžių su balkonais, kolono
mis, raudonais kilimais. Tai ir 
pritinka, nes juk tokia sukaktis, 
tokios iškilmės. Ir kaina buvo 
tinkama. Įėjimas — 35 dol. .

Daugel moterų buvo su ilgom 
suknelėm. Negi dabąr būsi ne- 
pasipuošęs prieš Romos vei
drodžius ir didžiąsias sales. Ir 
visi buvo apsirengę padoriai, 
išeigiai. Bet mes ėjom ir ėjom ir 
patekome į parką, kur buvo 
sudėta daugybė kėdžių.

Tai va, ta puošnioji Angelo pi
lies salė! Še tau ir iškilmingas 
banketas prie gražiai papuoštų 
stalų!

Sargybiniai su parukais

Dalis jau buvo įsitvirtinę 
kėdėse, o kiti ieškojo, kur būtų 
patogiau, kur geriau girdėtųsi. 
Čia bus ir programa. Buvo skelb
ta, kad bus tautiniai šokiai ir kad 
dainuos Clevelando vienetas 
“Uždainuokim”, vadovaujamas 
Algirdo Bielskaus. Vasario 16 
gimnazijos orkestras jau buvo 
užėmęs savo vietą. Tai buvo ne
didelė aikštelė, kur ir vyko visa 
programa.

Suradom vietelę prie plačių 
laiptų, prie laiptų mūrinio pla
taus stulpo. Tie laiptai leidosi 

pjlįhMvpJ 
padaras . z kurį prilei
sdavo vandens, kad priešai taip 
staiga neįgriūtų. Ten žemiau 
degė parko lempos ir ten vai
kščiojo sargybiniai, kuriuos mes 
matome senuose 17 amž. vaiz
duojančiuose filmuose. Baltos 
ilgos kojinės, išpūstos rudos 
kelnės, ilgas atsegtas švarkas su 
tamsiais apvedžiojimais. Iš ran
kovių kyšo ilgos marškinių klo
stys. Visi su baltais parukais.

Tai šio parko papuošimas, kad 
labiau sudomintų turistus. Tik
rieji sargybiniai buvo miesto po
licija, ginkluota šautuvais, auto
matais, pistoletais. Policija čia 
mūsų aikštėje nesimaišė. Ir ji ten 

vaikščiojo atokiai. Bet policija vi
sada atvyksta, kur susirenka mi
nių minios.

Kažkas iš rengėjų pasiteisino, 
kad parkas turėjo būti kitaip apš
viestas, bet tas žmogus, vežęs 
prožektorius, turėjo auto kata
strofą ir pateko į ligoninę. Švie
sos šiaip taip užteko.

Pikniko stiliuje
Išgarsintas banketas — poky

lis dabar virto pikniku. Eina, 
šnekasi, rūko, o čia turi prasidėti 
programa. Ir pradėjo.

Paprastai tokiuose tarptauti
niuose ir iš įvairių vietovių su
važiavusių pobūviuose vienas 
kito nepažįsta, nežino nei 
rengėjų pavardžių, nei jų parei
gų. Amerikoje yra gražus papro
tys tuoj prisistatyti — kas esi, 
kam atstovauji, kokios tavo pa
reigos. Čia to visai nebuvo. Nie
kas nepranešė, kas čia šoka tau
tinius šokius, kas jiems vadovau
ja, kas čia groja.

Paskui prie mikrofono priėjo 
nepažįstamas kunigas, spėjama, 
kad jis buvo iš Romos komiteto, 
ir pakalbėjo apie šviesas ir kitus 
reikalus.

Šokių programa

Pati programa pradėta Lietu
vos himnu. Paskui šoko Detroito 
šokėjai, kuriems vadovavo Gali
na Gobienė. Vienus šokius pa
lydėjo Vasario 16 pilnas orke
stras, o kitus tik akordeonų 
grupė.

Šokėjai pašoko: landytinį, či
gonėlį, blezdingėlę, rugučius, 
malūną, audijėlę, abrūstėlį, va
karuškas.

.Pašokus-porą šokių,> įsijungda
vo; datnnrinkai.' * Jų dura® ‘devyni? 
Sustoję po tris prie vierttf mikro
fono. Priešais dirigavo jų vado
vas Algirdas Bielskus.

“Uždainuokim” padainavo 
šias dainas: Mes gynėjai Lietu
vos, Šią naktelę, Kai aš jojau per 
girelę, Jau pravertos dvaro Sto
mos, Ralio, ralio karvutę, Augo 
kieme klevelis ir pabaigai — 
Mylėjau mergelę.

Nuotykis programos 
metu

Žinia, gal tos programos buvo 
per daug. Juk tą patį sekmadienį 
buvo iškilmingos pamaldos su 
didžiais giedojimais, akademija

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrjžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS DAMfl |E
MANHATTAN COLLEGE nUMUJt

Įsikūnijimas, būdamas istori
jos vyksmą sąlygojančia tikrove, 
tikėjimui yra lygiai tikras kaip ir 
istoriškasis įvykis. Nenuostabu, 
kad menininkai, piešdami 
Jėzaus gyvenimo bei veiklos įvy
kius, vaizduoja Jėzų savo bui
tinėje aplinkoje.

Stebėjomės ir stebimės, — 
esame matę gimimo, Trijų kara
liuj stebuklų paveikslus, kurie 
perkelia Jėzų į XV a Toskanijos 
aplinką. Menininkai, perkelda
mi istoriškąjį Jėzų į savo buitinę 
tikrovę, teigia visą žmonijos 
istoriją sąlygojantį įvykį.

Istoriškoji Įsikūnijimo tikrovė 
galima vispusiškai pažinti tik per 
jos istoriškos aplinkos pažinimą. 
Be abejo, tikėjiminė tikrovė gali 
būti pakankama nuoširdžiam 
krikščioniui. Tačiau ji gali būti 
lengvai iškraipoma bei savitai su
prantama.

Istoriškasis Nsufojo 
Tsstamsnto ptnulli

Dievo Sūnaus Įsikūnijimą ga

lima datuoti ir susieti su vie
tovėmis. Pagal krikščionybės su
pratimą, Įsikūnijimas yra įvykis, 
kuris dalina pasaulio istoriją į dvi 
eras: erą prieš Kristų ir erą po 
Kristaus. Jėzus Nazarietis gimė 
Betliejuje 754 m. po Romos mie
sto įkūrimo, 31-aisiais Oktaviano 
Augusto valdymo metais, pagal 
nūdien Vakaruose naudojamą 
chronologiją. Todėl nuoseklu su 
Jėzumi Nazariečiu susijusius 
įvykius ir raštus datuoti pirmaja
me kristiniame šimtmetyje.

Apskaičiavimas, kuriuo re
miasi mūsų eros chronologija, 
nėra tikslus, — tiksli Jėzaus Na
zariečio gimimo ir mirties data 
nėra įmanoma. Naujojo Testa
mento tyrinėtojai apskaičiuoja, 
kad jis gimė bent šešetą metų 
prieš mūsų eros pradžią, o mirė 
30-uosiuose.

Naujojo Testamento geografi
ja siejasi su Viduržemio jūros 
kraštais. Rytuose jos ribos yra 
Arabijos dykuma, o Vakaruose 

Roma (galbūt net Ispanija?). 
Svarbiausia vieta yra Palestina. 
Mažoji Azija, —šiuolaikinė Tur
kija, — Sirija, Kipras, Kreta ir 
Graikijos pusiasalis prilygsta 
svarbumu Palestinai. Barbarų 
kraštai į šiaurę nuo Romos impe
rijos, Egiptas bei šiaurinė Afrika 
nesąlygojo Naujojo Testamento 
įvykių.

Žiūrint į Jėzų Nazarietį chro
nologijos ir geografijos rėmuose, 
peršasi keletas svarbių išvadų. 
Įsikūnijimo įvykis, būdamas 
tikėjiminė tikrove yra virš laiko 
ir erdvės, tačiau, būdamas istori
ne tikrove, jis yra sąlygotas ir 
istorinių podreikių bei aplinky
bių.

Įsikūnijimo įvykis turi vietą 
istorijos vyksme, nes su juo su
sieti asmenys buvo sąlygoti jų 
laikotarpio poreikių ir aplinky
bių. Jų kultūrinė aplinka buvo 
savita. Pats Jėzus buvo mažyliu, 
paaugliu, jaunuoliu^ vyru Naza
rete. Jis, “būdamas Sūnus, savo 
kentėjimuose išmoko klusnumo 
ir... visiems, kurie jo klauso, 
tapo amžinojo išganymo 
priežastimi” (Žyd 5,8-9). Jeru
zalėje.

Įsikūnijimo įvykis turi glaudų 
ryšį su kultūrine Palestinos 
aplinka. Jėzus kalbėjo aramaiš- 
kai, skaitė Raštus hebraiškai si
nagogoje ir galbūt suprato kai
tančius graikiškai ir lotyniškai. 
Nūdien skaitome apie Jėzų Kny

goje, klausomės jo savo kalboje, 
kuri perkelia Jėzų į mūsų 
kultūrinę aplinką.

Pirmosios krikščionių kartos, 
— pirmieji Naujojo Testamento 
kraičio perėmėjai apsprendė tai, 
kas turį būti skelbiama žodžiu ar 
raštu apie įsikūnijimo įvykį. Mat 
evangelistai ir įkvėptieji autoriai 
galėjo įtikinti, įrodyti, vesti į 
tikėjimą, — ar net iššaukti 
priešiškumą, — tik būdami su
prantami.

Taigi asmenys, kurie ap
sprendė, kad Naujasis Testa
mentas turi būti išreikštas ar 
rašomas šitaip, o ne kitaip, buvo 
ne vien tik evangelistai ir 
įkvėptieji autoriai, bet ir žydai 
tai graikai, kurie juos skaitė. 
Kultūrinė pirmųjų krikščionių 

Šv. Petro bazilikos aikštė žiūrint nuo kupolo. N’uotr kun A 
Bubsiu

aplinka sąlygojo Naująjį Testa
mentą.

Įsikūnijimo įvykis yra vienkar
tinis Dievo įsijungimas į istoriją, 
apreikštas kalba, paimta iš to 
amžiaus kultūrinės aplinkos. 
Taigi perdėm savitas. Reikėtų 
daug storų knygų jam aprašyti. 
Būtų labai pravartu pabuvoti 
kraštuose kurie turi ryšių su 
evangelijų ir laiškų pasauliu. 
Tačiau tai nėra kiekvienam įma
noma.

Todėl norėtųsi padėti bent pa
justi, kad yra būtina susipažinti 
su istoriškuoju pasauliu, kuria
me “Dievas Kristuje sutaikino su 
savimi žmones” (2 Kor 5,19). 
Noriu ir daugiau: atkreipti 
dėmesį, į istorijos vyksmo svarbą 

bei aptarti apaštalo Pauliaus laiš
kų pradmenis.

Sis siekis lydėjo mane ke
lionėse per Šv. Rašto kraštus. 
Tas pats siekis verčia mane rašyti 
apie Tautų apaštalo Pauliaus pa
saulį.

Romos imperija. Apaštalas 
Paulius buvo Romos imperijos 
pilietis (žr. Apd 22, 22-29; 
16,37). Naujojo Testamento pa
saulis buvo senoji Rytinė Romos 
imperija. Ji priverčia nūdienį ke
leivį per Artimuosius Rytus stab
telti ir pasižvalgyti po istoriją.

Romos imperija buvo ne vien 
tik viena iš imperijų. Ji buvo po
litinė bendruomenė be sau ly
gios pasaulinėje istorijoje. Jokia 
imperija — valstybė prieš ją ar 
po jos nepajėgė sutelkti j viena 
tiek daug skirtingų tautų. Tiesa, 
šiuolaikinė Kinija ar Indija turi 
daugiau gyventojų negu turėjo 
Romos imperija, bet jos yra la
biau vienalytės negu Vi
duržemio jūros baseinas. O JAV 
tai Sovietų Sąjunga telkia tautas 
perdėm savitu būdu.

Romos imperijos tautos 
didžiavosi save vadindamos 
oikūmene (oikoumene) — “ap
gyvendintu pasauliu”. Mat buvo 
tikima, kad šalia imperijos sienų 
buvo tik beribiai skurdūs tyrai 
su tartarais — klajokliais 
bastūnais.

(Bus daugiau)
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AŠTUNTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ KANADOJE
ALFONSAS NAKAS

Vartydamas praėjusių išeivi
jos tautinių šokių švenčių leidi
nius stebiuosi jų rengimo ritmu. 
Šie buvo jų surengimo metai: 
1957, 1963, 1968, 1972, 1976, 
1980 ir 1984. Išskyrus šešerių 
metų tarpą tarp I ir II bei penke- 
rių metų tarp II ir III, visos kitos 
įvyko tiksliai kas ketveri metai. 
Tokiu ritmu toli gražu negali pa
sigirti dainų švenčių rengėjai, 
nors jų pirmoji įvyko metais ank
sčiau.

Pirmosios šešios t.š. šventės 
surengtos Chicagoje, o septinto
ji — Clevelande. Kodėl beveik 
visos Chicagoje? Taip turbūt dėl 
dviejų svarbiausių priežasčių: 
dėl gausiausio vietinių šokėjų 
skaičiaus šventės Chicagoje pi
giausiai atseidavo (mažiau lėšų 
šokėjų suvežimui ir suvežtųjų 
globai); garantuotas didžiausias 
žiūrovų skaičius.

Nors kone visas t. š. šventės 
kartu rengdavo JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendromenės, nors iš 
Kanados visada dalyvaudavo 
gausus šokėjų būrys, daug 
žiūrovų, Kanados lietuviai su
telkdavo nemažą procentą lėšų, 
bet iki šiol ne viena tš. šventė 
ten neįvyko. Ir štai maloni staig
mena! Gal pasidrąsinę VII 
šventės nemaža sėkme Cleve- 
lande, mūsų broliai kanadiečiai 

lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyks 1988 liepos 3 Hamiltone, 
Ontario, naujame, moderniame

Kerelienė, buvusi vyr. skautininke, ir Petras Venslauskas iš 
Kennebunk, Maine. Kitos dvi — nepažįstamos. Nuotr. V. Ba
cevičiaus

IŠKILMĖS ROMOJE
(atkelta iš 3 psl.)

ir koncertas, kur vėl solistė ir 
choras nesigailėjo sudėtingos 
programos. Čia vėl koncertas ir 
tautiniai šokiai. Jie buvo lyg ko
kia atvanga po dienos įtampos, 
daugiau pramoginio pobūdžio. 
Taip buvo suplanuota, taip ir 
buvo vykdoma.

Bet po kelių šokių prie mikro
fono priėjo nepažįstamas kuni
gas iš Romos komiteto ir pasakė, 
kad šokių užteks, laikas valgyti.

Prie scenos dešinėje sėdėjo 
daug kunigų. Jų masė pakilo ir 
nužingsniavo parko gilumon. 
Kilo ir kiti ir skubėjo, nes gali 
kartais nelikti užkandų.

Įspūdis buvo nejaukus ir net 
šiurpus. Argi negalima palaukti, 
kol baigsis programa. Šokių 
vedėja paskui susijaudinusi į tai 
taikliai replikavo. Programa 
buvo tęsiama toliau. Jos pasik
lausyti iš parko atėjo vienas kitas 
su vyno stiklu ir su prikrauta 
lėkšte.

Ištiesti vaišių stalai
Išklausėm dainų ir paplojom, 

paplojom ir šokėjams, kurių jau
nystė įgalino per dieną eiti, dai
nuoti, antrą kartą šokti. Tada pa
kilome ir nuėjome į parko gilu-

vaišių stalai, stalas prie stalo. 
Užtiesti baltom staltiesėm, pa
puošti gėlytėm, ant stalu buvo 
tiesiog kalnai visokiausių valgių 
Italai buvo iškepę kokia dešimtį 
kiaulių. Už stalų stovėjo pa
davėjai su baltais švarkais, su

Copps koliziejuje, talpinančiam 
17,000 žiūrovų.

i ■

Šventei ruoštis pradėta 1986 
metais, tik apie pirmuosius pasi
ruošimo darbus spaudoje tebuvo 
mažai skelbta. Nenorėta “maišy
tis po kojų” Lietuvos krikščio
nybės 600 metų minėjimams, 
Australijoj rengiamam Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui ir ki
tiems šiais metais įvykusiems ar 
dar įvyksiantiems didesniems 
renginiams. Dabar, kai iki 
šventės beliko mažiau negu trys 
ketvirčiai metų, laikas intensy
viau ir dažniau apie būsimą 
šventę informuoti.

Štai keletas svarbesnių infor
macijų:

Seniai sudarytas šventės ren
gimo komitetas, kurio pirminin
ku išrinktas dr. Vaidotas Kveda
ras. J komitetą įeina įr trijų 
rengėjų atstovai: KLB, JAV LB 
ir Lietuvių tautinių šokių institu
to (LTŠI). Priešingai ank
stesnėm t.š. šventėm, kuę 
būdavo vienas meno vadovas, 
šioje bus ketini: Juozas ir Rita 
Karasiejai, Genovaitė Breich- 
mantienė ir Liudas Sagys. J. ir 
R. Karasiejų paruoštas puikus 
repertuaro konspektas išsiun
tinėtas visoms t.š. grupėms, ku
rios šventėj dalyvauti užsiregi
stravo. Neįvykus grupių vadovų 
kursams Dainavoje, jie įvyks 
Hamiltone lapkričio 26-28. Pa
skutinėmis žiniomis, šventėje 
dalyvauti užsiregistravo 78 
grupės, jų tarpe po vieną iš Vo
kietijos, Anglijos, Argentinos ir 
Brazilijos.

auksiniais antpečiais. Tuoj grie
bia didžiulį peilį ir didžiulę ša
kutę ir klausia kiek atpiauti ir ko.

Italai yra geri virėjai, ir šį mai
stą pagamino puikiai. Įvairiai, 
skoningai. Servavo su gerom 
lėkštėm. Buvo stalų, kur buvo ir 
plastikinės lėkštės, buvo stalų ir 
su sidabriniais peiliais.

Kitoje vietoje dalijo vyną. Ir 
jo buvo labai daug. Kartais kiek 
apsunkino, kad reikėjo pastovėti 
eilutėje.

Buvo stalai prie kurių galėjo 
valgytojai atsisėsti. Kiti stovėjo, 
susitikę tolimus pažįstamus, 
kalbėjosi.

Visas parkas klegėjo ir 
knibždėjo, kai jį užplūdo viso pa
saulio lietuviai. Vakaro vėsa 
buvo maloni. Ir šviesos užteko. 
Nebereikėjo nei tų puošnių salių 
su žibančiais veidrodžiais. Šis 
parkas buvo mum bičiuliškas, ir 
mes buvome bičiuliški visiem, 
kurie čia poilsiavo. Juk mes vie
na lietuviška bendruomenė.

Bet viskas baigiasi. Tuo juk 
baigiasi didžiosios iškilmės Ro
moje. Paliekame ilgus aptuštin
tus stalus, linksmus italus pa
davėjus, daugybę tuščių lėkščių, 

kur mes išeiname iš parko. 
Gatvėse autobusas prie autobu
so. Laukia mūsų. Jau naktis, ir 
mes saviškių būryje grįžtame į 
viešbutį. Angelo pilyje tas pats 
skrendantis angelas džiaugiasi, 
kad čia svečiavosi tokia lietuvių 
daugybė.

(Bus daugiau)

lėšų telkimo komisijos. Kaip vi
soms t.š. šventėms, taip ir šiai 
būsimajai, reikės nemažai pini
go, ypač šokėjų suvežimui iš Eu
ropos kraštų bei iš vakarinio šio 
kontinento pakraščio.

Kaip pradžioje minėjau, VIII 

ji. Tikime, kad rengėjai ją pada
rys patrauklia, meniška, spalvin
ga. O kad ji būtų ir masiška lie
tuvybės demonstracija, reikės 
vieno labai svarbaus elemento

D. BRITANIJOS ATSAKYMAS WIESENTHAUUI

Wiesenthalio Centras Ameri
koje pateikė D. Britanijos Vi
daus Reikalų Ministeriui kaltina
mąją medžiagą ir sąrašą asmenų, 
kurie, to centro nuomone, yra 
padarę nusikaltimus karo metu 
prieš žydus. Vidaus Reik. Mini- 
steris atsakė, kad patiekta kalti
namoji medžiaga nėra pakanka
ma, kad pradėti bet kokius 
žygius prieš apskųstuosius asme
nis.

Tada Wiesenthalio Centras 
surinko daugiau kaltinamos 
medžiagos ir ją vėl įteikė mini
sterijai liepos mėn. Tuo pat 
metu, televizijoje buvo rodomas 
Škotijos televizijos pagamintas, 
neva tai dokumentinis, labai vie
našališkas filmas, daugiausiai fil
muotas okupuotoje Lietuvoje. 
Spauda gi rašė, kad Sovietai pa
reikalavo išduoti jiems vieną lie
tuvį gyvenantį Škotijoje.

Tų įvykių pasėkoje Baltų Ta
ryba Londone susitiko rugsėjo 
10 su ministerijos pareigūnais: 
departamento vedėju N. Nagler 
(jo žinioje yra deportacijų sky
rius), P. Wright (politiniai reika
lai) ir ponia F. Atldns (spauda ir 
kt.) Jie užtikrino, kad iš Sovietų 
nėra gautas joks oficialus prašy
mas deportuoti bet ką į Rusiją 
ir, jeigu toks prašymas būtų gau
tas, jis nebūtų vykdomas, nes D. 
Britanija nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių įjungimo į Sovietų Są
jungą ir todėl neišduos Sovie
tams asmenų už tariamus nusi
kaltimus, padarytus Pabaltijo 
valstybėse. Kas liečia iš Wie- 
senthalio gautą papildomą kalti
namąją medžiagą ministerijos 
pareigūnai pažymėjo, kad ji 
mažai skiriasi nuo anksčiau gau
tos. Kol kas tik tris asmenis 
liečianti kaltinamoji medžiaga

LIETUVIŲ VEŽIMAS “GRYBŲ” PARADE
Spalio 11d. vykusiame tradi

ciniame 17-me iš eilės “Houby' 
(“Grybų”) parade Cicero ir Ber- 
wyn miestų ribose, savo origina
lumu išsiskyrė lietuviams skirtas 
vežimas, kurį suorganizavo Lo- 
retto ligoninė.

Mintį šiam lietuvių pasirody
mui davė Loretto ligoninės “Pu
blic Relations” direktorius Ro- 
liert Cruz, norint pagerbti lietu
vius, kurie įkūrė Loretto ligo
ninę ir Šv. Kazimiero seserys, ją 
ir daliar dar administruoja. Šios 
ligoninės gydytojų štabe yra ir 
du veiklus visuomenininkai — 
dr. F. V. Kaunas ir dr. P. Kisie
lius, kurie parado metu važiavo 
su lietuviams skirtu vežimu.

Prie šio pasirodymo nemaža 
prisidėjo Loretto ligoninėje dir- 
l>anti Adelė Šataitė. Parado 
metu visą laiką akordeonu grojo 
Audrius Polikaitis iš Marųuette

Visos su švente susijuskns pa

salęs banketams, pramogoms,

jas, tyliai, kantriai dirba. Bet ty
los laikotarpis netrukus pasi-

buotojų pavardes. Be to, kai ku
rių rengėjų balsą išgirsime ir iš

kytos ir padaryti pirminiai 
įmokėjimai. Šventės rengimo 
komitetas, suskirstytas į tam tik
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-----publikos, žiūrovų. Pusės mi
lijono sielų Hamiltonas ir 3 mi
lijonų jo “priemiestis” Torontas 
lietuviškų sielų vis dėlto tiek ne
turi, * kad 17,000 koliziejaus 
kėdžių, nors per pusę užpildytų, 
todėl ten labai prisireiks ir lietu
viškojo New Yorko ir Clevelan- 
do, ir Detroito ir, svarbiausia,

Įsidėmėkite, skaitytojai: jeigu 
mes iš kitų vietovių šventėje 

yra kiek rimtesnio pobūdžio.
Baltų Tarybos atstovai pa

reiškė nusistatymą, kad įtaria
mieji nusikaltėliai, jeigu tokių 
yra, būtų teisiami šio krašto tei
sme, o iš Sovietų gauti kaltina
mieji dokumentai būtų 
peržiūrėti neutralių žinovų. Į tai 
buvo atsakyta, kad pagal šio 
krašto įstatymus, asmenys, nu
sikaltę kito krašto teritorijoje, 
nepakeitus įstatymų negali būti 
teisiami.

Baltų Tarybos atstovai pri
minė, kad Wiesenthalio Centro 
pradėta akcija ■ D. Britanijoje 
buvę vienašališkai spaa^Įpje 
aprašyta, kaltinant visą, pabal- 
tiečių bendruomenę. Atsakyta, 
kad ministerija spaudos paveikti 
negali, bet jie yra labai geros 
nuomonės apie pabaltiečių ben
druomenę šiame krašte. Pasi
kalbėjime buvo pastebėta, kad 
ši visa akcija prieš pabaltiečius 
buvo pradėta po daugiau nei 40 
metų. Sovietams norint diskre
dituoti pabaltiečius už jų antiso- 
vietinę veiklą.

Pasikalbėjimas, trukęs beveik 
valandą laiko praėjo labai drau-

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS BUS AUSTRALIJOJE

III Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės organizuojamos Au
stralijoje, Adelaidės mieste, 
1988 gruodžio 26 ir 1989 sausio 
1 dienomis.

Bus krepšinis, tinklinis, lauko 
ir stalo tenisas, plaukimas, gol
fas, šachmatai, squašas ir biliar
das.

Numatoma dar liepos ar 
rugpjūčio mėnesį organizuoti

Parko. Iš tos kolonijos buvo ir 
jaunuoliai, apsirengę tautiniais 
drabužiais, kurie laikė lietuviš
kas vėliavas ar sėdėjo, viena di
delė trispalvė buvo išdėliota iš 
popierinių gėlių. Be to buvo 
vežamas didelis lietuviškas ko
plytstulpis. Vežimo šone buvo 
išrašytas užrašas: “Loretto Hosi- 
pital Salutes Cicero-Berwyn Lit- 
huanians”.

Šis lietuvių vežimas kainavo 
apie 800 dol. kuriuos paskyrė 
Loretto ligoninės vadovybė. Patį 
paradą stebėjo apie 50 tūkst. 
žmonių; jis buvo plačiai aprašy
tas vietinėje spaudoje.

Tai Intvo didelė reklama lietu
viams, kurie paprastai, labiau 
reiškiasi tik savo eilėse ir nelabai 
stengiasi prasimušti kitataučių 
tarpe kultūrinio-visuomeninio 
|M>būdžio renginiuose.

gausiai nedalyvausime, ji Kana
doje bus pirma ir paskutinė. Į 
visus lietuvių kalendorius jau da
bar turi būti įrašyta: 1988 liepos 
3 Kanadoje, Hamiltone. O ka
dangi ten iškilmės bei pramogos 
vyks bent dvi dienas prieš šventę 
ir gal dar kokią dieną po jos, tai 
iš anksto apsirūpinkime savaite 
atostogų. Atostogų Kanadoje, 
kurios, tikiu, liks nepamiršta
mos.

M. Bajorinas ir Mrs. N. 
Morley-Fletcher. Nuotr. A. 
Kaliuko

giškoje nuotaikoje. Iš Baltų Ta
rybos dalyvavo pirm. M. Bajori- 
nas, vicepirm. ponia Morley- 
Fletcher (estė) ir Z. Kronbergs 
(latvis).

(Si informacija buvo išspau
sdinta savaitraštyje “Europos 
Lietuvis” 1987 rugsėjo 16 d., Nr. 
36, psl. 4.) 

žiemos sportą. Tai daugiausia 
priklausys nuo Amerikos ir Ka
nados sportininkų dalyvavimo.

Be varžybų dar bus ir tautiniai 
šokiai, jaunimo koncertas. Tuo 
pačiu metu vyksta ir Australijos 
lietuvių dienos.

NAUJI AIDAI
Š.m. Aidų žurnalo 3 numeris 

dėl administratoriaus mirties 
buvo suvėlintas išsiųsti skaityto
jams, nors jau buvo atspausdin
tas. Dabar žurnalas siuntinėja
mas skaitytojams.

Numeryje daugiausia dėme
sio skiriama krikščionybės jubi
liejinėms iškilmėms Romoje. 
Spausdinama popiežiaus laiškas 
Lietuvos vyskupams, Leonardo 
Andriekaus, OFM, — Iškilmė, 
kuri iškėlė Lietuvą, popiežiaus 
pamokslas jubiliejinėse mišiose, 
popiežiaus kalba lietuvių au
diencijoje, kun. V. Rimšelio, 
MIC, — Jurgis Matulaitis palai
mintųjų keliu, Antano Paškaus 
— terapinės kultūros įtaka kri
kščionybei, Jurgio Gimbuto — 
Būdingosios medinės bažnyčios 
ir varpinės Lietuvoje. Knygų re
cenzijų ir apžvalgų skyriai. Žur
nalą redaguoja Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą!

TĖVYNĖS SARGAS. Šių 
metų antrasis numeris turi 112 
puslapių. Jonas Virpša pateikia 
kovos prieš Bažnyčią Amerikoje 
istorinę apžvalgą. A. Albušis 
rašo apie išeivijoje prigijusius 
mitus, o Vincas Staugaitis tęsia 
savo apžvalgas apie krikščioniš
kąją demokratijų Vakarų Euro
poje, šį kartąapie KD Prancūzi
joje. Pateikiama ištrauka iš vysk. 
V. Brizgio knygos apie krikščio
niškąją demokratiją, taip pat a. a 
prof. dr. Prano Jucaičio straip
snis apie “The Phenomenon of 
Man”. B. Žukauskas prisimena 
kun. A. Šmulkštį.

“Žiburiams užgesus” skyriuje 
prisimenami neseniai mirę vien
minčiai a. a. Petras Minkūnas ir 
a.a. kun. Jonas Krivickas. Taip 
pat prieš 10 metų miręs dr. D. 
Jasaitis ir Pranas Vainauskas. 
“Spaudos ir gyvenimo” skyriuje 
paliečiama eilė aktualių klausi
mų, o V. Ėglupis recenzuoja 
Solženicyno monografiją.

RINKTINIAI RAŠTAI II. Ze
nonas Ivinskis, Redagavo Pau
lius Jatulis. Išleido Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademija 1986. 
Piazza della Pilotta 4, Roma. 
Spaustuvės išlaidas apmokėjo 
dr. Juozas ir Aleksandra Kazickai 
jų mylimo sūnaus Aleksandro 
Kęstučio, b^gųuų^aUainimuū 

bro (Perugią spaustuvė Italijoj.
Tome trys pagrindiniai sky

riai.
Skyriuje Istorinius šaltinius 

tyrinėjant yra nusakyta kuriuose 
archyvuose yra Lietuvos istorijai 
brangios ir reikšmingos medžia
gos, vertina kronikas bei me
traščius ar aiškintojus, istorikų 
studijas ir leidinius.

Lietuvos kraštas ir kaimynai 
skyriuje telpa prof. Z. Ivinskio 
rašyti straipsniai, liečiantieji 
įvairias vietoves ar kaimynus.

Trečiame skyriuje — Senovės 
lietuvių tikėjimas ir kultūra — 
yra įdomių žinių apie senąjį pa
gonišką tikėjimą, dvasininkus ir 
paliesta senosios lietuvių 
kultūros problemos.

Prijungta yra bibliografinė se
novės lietuvių religijos ir mitolo
gijos medžiaga, kurią autorius 
ilgą laiką sudarinėjo.

Tai labai vertingas ir reikalin
gas Lietuvos istorijai plačiau 
pažinti tomas. Jauniesiems isto
rikams būtinas leidinio tomas.

ti kr ai kilnių ir suprantančių me
cenatų, kurie pagelbsti tokias 
vertingas Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos knygas išlei
sti.

KONTAKTM. 7/8/63/64/ lie
pos - rugpjūčio mėnesių, lenkų 
kalba, Prancūzijoj leidžiamas 
politiniai — kultūrinis žurnalas. 
Tarp kitų gausių straipsnių telpa 
vertas dėmesio Jadvygos Sta- 
niszlds straipsnis “Priklausymo 
dinamika”, kuriame nagrinėja 
kokiu būdu Maskva “ekonomiš
kai pajungia”' satelitines Rytų 
Europos valstybes.

Čia plačiai gvildenama Sovie
tų Sąjungos ekonominė padėtis 
ir kaip jie savo vasalines valsty
bes yra izoliavę nuo Vakarų pa
saulio, kaip politiniu spaudimu 
jos yra prievartaujamos ar 
bausmėmis ar apdovanojimais

Ekonominiais Sovietijoje 
klausimais besidomintiems 
straipsnis vertas dėmesio.

Autorės pavardė skamba lie
tuviškai, bet ar Ji lietuvė — ne
teko patirti.
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SIOUX CITY, IOWA

Sioux City, Iowa, katalikų vy
skupijos istorijoje jau trylikti 
metai iš eilės mažytė Šv. Kazi
miero lietuvių parapija vyskupi
jos rinkliavų ir įsipareigojimų va
juje laimi vis pirmų vietų.

Visoje vyskupijoje buvo pa
skelbta, kad rugsėjo 27, sekma
dienį, prasideda įsipareigojimų 
ir aukų rinkimo vajus. 
Užsibrėžtas tikslas — surinkti 
863,000 dol. Pasižadėjimams 
atlikti skirtas 10 mėnesių laiko
tarpis. Vajuje dalyvavo 137 para
pijos. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijai buvo skirta surinkti 
3,681.50 dol.

Visoje vyskupijoje 600 vyrų ir 
moterų rinkėjų vykdė įsiparei
gojimų suregistravimo vajų. 
Taip turėjo padirbėti ir Šv. Kazi
miero parapijos nariai. Tačiau 
vietoje parapiečių pats vienas 
klebonas kun. Simonas 
Morkūnas, nežiūrint subrendu
sio amžiaus (85 metų ir 7 mėne
sių), ryžosi atlikti įsipareigojimų 
rinkimų. Jis per tris savaites ka
sdien nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro lankė parapiečius asme
niškai. Dar prieš vajaus rinkimo 
oficialių pradžių rugsėjo 6 jis 
buvo surinkęs tris kartus dau
giau negu buvo nustatyta vysku
pijos norma. Tai buvo graži 
12,035 dol. suma — 326 procen
tai nustatytos normos. Iš šios su-

mos 11,523 dol., t.y. 99 procen
tai, grynais.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
joje vajuje dalyvavo visi para- 
piečiai be išimties, tuo tarpu kai 
kuriose amerikiečių parapijose 
(tokių parapijų yra apie 40 pro
centų) nariai vajuje nedalyvauja 
ir nieko neaukoja arba grynais 
sumoka tik 20 procentų. Taigi ir 
šiuo atveju Šv. Kazimiero lietu
vių parapija buvo pirmoje vieto
je.

Rugsėjo 24, ketvirtadienį, 
prieš oficialių vajaus pradžių vy
skupijos savaitinis laikraštis 
“The Globė” pirmame puslapyje 
išspausdino kun. S. Morkūno ir 
vysk. Lawrence D. Soens, D. D. 
nuotraukų prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios esančios Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Širdies pa
minklo. Didžiulis straipsnis 
skelbia, kad Šv. Kazimiero lietu
vių mažytė parapijų, kurioje 10 
procentų asmenų yra bedarbiai, 
60 procentų pragyvena iš Socia
linio apdraudimo, keletas sene
lių yra prieglaudose, o kiti para- 
piečiai paprasti darbininkai (čia 
nėra milijonierių, gydytojų, ad
vokatų ir kitokių profesionalų), 
pajėgė parodyti savo dosnumų ir 
pasiaukojimų vyskupijai.

Toks Šv. Kazimiero para
piečių dosnumas yra didelis ir 
kilnus pavyzdys kiekvienai die
cezijos parapijai vajaus metu.
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1 milijonų dolerių.

ronto, Hamiltono ir Londono

vičienės darbų paroda Toronto

parapija iš vietos aukštesniosios 
mokyklos priestato projekto ir 13 
diecezijos vajinių programų iš 
viso gavo atgal 135,368.62 dol.

“Kryžių ir Rūpintojėlių Lie- 
tava”, sukurta poeto H. Nagio 
ir muz. A. Stankevičiaus. Ši kan
tata bus atiikta su orkestro ir var
gonų palyda.

Patirta, kad paskleidus žinių 
apie šių mažytę tautinę parapijų 
ir jos dosnumų, ir kitų parapijų

Iki šiol vyskupijos aukų vajuje

sumos, parapija 
Taip ir iš šio vajaus Šv. Kazimie-

kričfo 14 Ryenono instituto

NEW YORKE
(atkelta iš 8 psl.)

Radijo klausytojai kviečiami 
talkon! Lapkričio 8, sekmadienį, 
nuo 6 iki 8 vai. ryto per WABC 
radijų, banga AM 77, per “Reli- 
gion on the Line” programų an
glų kalba bus informuojama apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje. 
Kun. K. Pugevičius, Gintė Da- 
mušytė ir Marian Skabeikis atsa
kinės į klausimus, kuriuos klau
sytojai kviečiami klausti telefo
nu, skambinant 1 - 212 887 - 
6900.

Janis Stana, Juozo Nako uoš
vis, mirė spalio 23 Chicagoje. 
Ten buvo nuvykęs apsilankyti. 
Visų laikų gyveno pas savo dukrų 
Trudų ir žentų Juozų Nakų. 
Žento pageidavimu, kas norėtų 
jį prisiminti, prašom paaukoti 
Kultūros Židiniui.

Juozas ir T ruda

drovės, prezidentas. The Neto 
York Times spalio 2 laidoje 
aprašo Evaldo Remezos vado
vaujamų bendrovę, kaip ji prieš 
18 mėnesių Manhattane, 30toje 
gatvėje, tarp 2 ir 3 Avė., nupirko 
senų aplūžusį, dar praeitame 
šimtmetyje statytų namų, kaip jį

Nakai 
nuoširdžiai dėkoja Stasei ir Pe
trui Rasimams ir Zenonui Juriui 
už suruoštas gražias išleistuves. 
Juozas ir Truda Nakai išvyko į 
Floridų nuolatiniam apsigyveni
mui.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas bus sausio 17, sekma
dienį, 3 vai. popiet Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Kalbės 
Vytautas Volertas, dabartinis 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas.

Solistė Gina Čapkauskienė, 
dalyvavusi literatūros šventėje ir 
premijų įteikime ir atlikusi mu
zikinę dalį, į New Yorkų atvyko 
spalio 29, ketvirtadienį. Svečia
vosi pas mokslo draugę Živilę Ju
rienę. J Montrealį grįžo lapkričio 
1, sekmadienį.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis iš Los Angeles atskrido į New 
Yorkų spalio 29, ketvirtadienį, 
svečiavosi pranciškonų vienuo
lyne vienuolyno viršininko, poe
to Leonardo Andriekaus prie
globsty, dalyvavo literatūros 
šventėje ir premijų įteikime, ten 
skaitė savo kūrybos, aplankė 
pažįstamus. { Los Angeles išskri
do lapkričio 4, trečiadienį.

New Yorko ateitininkai, išsi
judinę veiklai, lapkričio 21-22 
rengia dailės parodų. Bus išstaty
ti keramikės Marytės 
Gaižutienės kūriniai ir fotografi
jos menininko Algio Norvilos 
nuotraukos.

Evaldas Remeza yra Preforce 
korporacijos, Manhattano 
inžinerijos ir planavimo ben-

tų, pritaikytų dabarties gyveni
mo poreikiams. Dabar namas 
pasižymni savo liuksusiniu įren
gimu. Ten pertvarkomi ir sumo
derninami seni atgyvenę namai.

Vilties balsai. Taip vadinasi 
vakaronė, skirta disidentinei li
teratūrai, kuri įvyks šeštadienį, 
lapkričio 14 d., 7:30 vai. vak. Uk
rainiečių Institute, 2 East 79 
Street prie Fifth Avenue, Man
hattane. Programoje: politinės, 
socialinės ir religinės mintys iš
reiškiamos dabartinėj po
grindžio spaudoj Lietuvoj, Esti
joj, Latvijoj, Baltarusijoj ir Uk
rainoj. Rengia Ukrainiečių stu
dentų sųjunga. New Yorko Lie
tuvių Jaunimo Sųjunga ragina 
besidominčius lietuvius, ypač 
jaunimų dalyvauti.

Šv. Kazimiero ( lietuvių 
bažnyčioje rugsėjo 8 vyko Šv. 
Valanda prie Švč. Sakramen
to diecezijos dekanato kuni
gams. Dalyvavo vietos vyskupas 
ir 29 kunigai.

Po pamaldų vakarienės metu 
kun. S. Morkūnas kalbėjo apie 
Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktį ir palaimintųjį arki- 
vysk. Jurgį Matulaitį. Jis kiek
vienam vakarienės dalyviui 
įteikė Lietuvos krikšto sukakties 
ženkliukas ir P. Skabeikio kny
gutes bei kitų medžiagą apie pa
vergtų Lietuvų.

Kalbant apie vajų, kun. S. 
Morkūnas kreipėsi į vyskupų: 
“Ar jūs galėtumėte surasti nors 
vienų amerikiečių diecezijos pa
rapijų, kuri dar prieš vajaus ofi
cialių pradžių būtų surinkusi tris 
kartus daugiau negu paskirta 
grynais pinigais? Ar yra kita pa
rapija kaip mažytė, 70 šeimų Šv. 
Kazimiero lietuvių parapija?” 
Vyskupas atsakė: “Esu tikras, 
kad nesurasčiau.”

Maldos diena
Už pavergtų Lietuvų melstasi 

ir kita proga. Kun. S. Morkūnas 
aukojo dvejas mišias ir pasakė 
keturis-pamokslus. Kun. V. F. 
Ramaekfer, vietos katalikų gim
nazijos direktorius, taip pat au
kojo mišias už Lietuvų.

Lietuvių Katalikų Religinei

35-mečio iškilmingu bahus-

Kun. Simonas Morkūnas, Sioux City, Iowa, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas, prie Nekaltai Pradėtos Marijos 
Širdies paminklo įteikia vietos vyskupui Lawrences D.. 
Scens, D.D., 11,523 dol. vajaus čekį.

DAILININKO ČESLOVO JANUSO i 
NAUJOS PARODOS BELAUKIANT!

Elena Vizbarienė iš St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., atvykusi j 
savo anūkės vestuves New Yor
ke, apsilankė ir Darbininmko 
administracijoje. Vietoje įpra
stinės prenumeratos laikraščio 
paramai paaukoojo 40 dol. Spau
dos rėmėjai nuoširdi padėka.

bažnyčioje ir klebonui kun. S. 
Morkūnui lankant parapiečius jų 
namuose. Surinkta 1,500 dol. Į 
šių sumų įeina ir klebono asme- 
ninmė 500 dol. auka.

Šalia to kun. S. Morkūnas 
paaukojo Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos naujo pastato staty
bai 3,500 dol., o jo šeimininkė 
Morta Končienė paaukojo tam, 
tikslui 1,000 dol. reikia tikėtis, 
kad tam labai reikalingam, svar
biam, irnaudinmgam tikslui bus 
surinktos dar didesnės sumos.

A. P. K.

Dail. Česlovo Janušo kūrinių 
paroda rengiama lapkričio 14 - 
15 Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Paroda skirta jo amžiaus 
80 metų sukakčiai pagerbti.

Dail. Česlovas Janušas yra lie
tuviškojo gamtovaizdžio tapyto
jas. Su pamėgimu tapo upelius, 
ežerus, rugių laukus, sodybas, ir 
jo gamtovaizdžiai yra apšviesti 
spalvingos saulės, minkštų de
besėlių. Su dideliu pamėgimu jis 
tapo jūrų, jos audringas bangas, 
pajūrio valtis, žvejų namelius. Ir 
jūroje jis suržtrida' dau^ Šviesos 
žaismo. ’ Saulė Šviečia pro de
besėlius ir nuauksina debesėlių 
pakraščius, besiritančias bangas.

Todėl jo paveikslai yra žmonių 
mėgiami. Jie savo idiliška nuo
taika, lietuviškų laukų ilgesiu 
pradžiugina kiekvienų ir pa
puošia namus.

Česlovas Janušas yra surengęs 
daug parodų ir Lietuvoje ir čia 
Amerikoje. Visur susilaukė di
delio pasisekimo.

Dailininkas nebuvo užsidaręs 
tik savo studijoje. Jis aktyviai da
lyvavo visuomeniniame gyveni
me. Daugelį metų dirbo Alte, 
daug metų dekoruoja scenų Va
sario 16 minėjimo proga, remia 
jaunimo organizacijų veiklų, pa-

deda rengti vasario mėnesio 
dailės parodas. *

Šioje parodoje jis išstatys gana 
daug akvarelių, kurios vaizduoja 
lietuviškų gamtų, vandenį, debe
sis ir saulės atošvaistes. Išstatys 
nemažai ir aliejinės tapybos. Pa
roda bus didelė, turtinga ir ver
tinga.

Šį paroda bus trečioji New 
Yorke. Pirmųjų individualinę pa
rodų taip pat rengė LMK Fede
racijos New Yorko klubas. Ir šių 
sukaktuvi pats

mano,

Parodų rengia LN moterų būre
lis.

— Clevelando Lietuvių Die
nos vyks lapkričio 7-8 Dievo 

į Motinos parapijos salėje. Šešta*
Į dienį 7 vai. vak. Los Angeles 

dramos sambūris suvaidins Puti
no dramų “Valdovas”, o sekma
dienį nuo 11 vai. ryto vyks tauto
dailės parodos: šiaudinukų pa
veikslų ir keramikos vazų kūrėja 
A. Jonynienė iš Detroito ir 100 
tautinių lėlių, tautinės juostos 
bei medžio drožiniai. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

— Solistė Audronė Sianonai- 
tytė-Gaižiūnienė pirmų kartų 
koncertuos Los Angeles lapk-

Lietuvių F

Gaižiūnienė aktyvini 
Chicagos muzikiniame gyveni
me, dainuodama Chicagos ir 
Lietuvių operose ir koncertuo
dama lietuvių renginiuose. Šių 
vasarų ji dainuoja su Rockfordo 
simfoniniu orkestru.

sveikata mažėja, ir akys jam su
daro kai kurių sunkumų.

Visi kviečiami aplankyti paro
dų ir pagerbti jo 80 metų 

amžiaus sukaktį, pasigrožėti lie
tuviškais peisažais. (p.j.)

Literatūros šventė ir premijų 
įteikimas praėjo labai pakiliai. 
Premijos įteiktos: Česlovui 
Grincevičiui, Pauliui Jurkui ir 
Antanui Vaičiulaičiui. Apie pre
mijas Lietuvoje ir išeivijoje 
kalbėjo Bernardas Brazdžionis. 
Sveikino vysk. P. Baltakis, 
OFM, Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, LB New Yor
ko apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis. Jis taip pat per
skaitė ir Kultūros tarybos pirmi
ninkės Ingridos Bublienės svei
kinimų. Savo kūrybų skaitė Če
slovas Grincevičius ir poetas 
Bernardas Brazdžionis, o Anta
nas Vaičiulaitis papasakojo kaikų 
iš savo gyvenimo. Šventei vado
vavo Tėv. Leonardas And riekus, 
OFM. Antroje dalyje dainavo 
solistė Gina Čapkauskienė, jai 
akomponavo ir solo skambino 
pianistas VVilliam Smiddy. 
Šventę rengė LB New Yorko 
apygardos valdyba. Žmonių atsi
lankė apie 150. Išsamesnis 
aprašymas bus kitame Darbinin
ko numeryje.

ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS

LŠST suvažiavimas įvyko spa
lio 31 ir lapkričio 1 Detroite. Iš
rinktas naujas sųjungos pirmi
ninkas Mykolas Abarius ir pat
virtinta jo pristatyta valdyba, ku
rių sudaro: Vincas Tamošiūnas iš 
Detroito — I-masis vicepirmi
ninkas, Juozas Šiaučiulis iš Mon- 
trealio — vicepirmininkas, Juo
zas Mikulis iš Chicagos — vice
pirmininkas, Matas Paukys iš 
Detroito — iždininkas, Edvar
das Milkus iš Detroito — sekre
torius, Anelė Kirvaitytė iš Chi-

cagos — moterų vadovė, Bro
nius Valiukėnas iš Detroito — 
jūrų šaulių vadovas. Antanas 
Grinius iš Detroito — spaudos 
ir informacijos reikalams, Stasys 
Sližys iš Detroito — kultūri
niams reikalams. Balys Te- 
lyčėnas — foto korespondentas, 
Jonas Sostakas iš Detroito — 
šaudymo ir sporto vadovas, Juo
zas Ginčius iš Detroito — ūkio 
ir tiekimo vadovas. Šarūnas 
Mingėla iš Detroito—jaunimo 
reikalams vadovas.

COMPANION for elderly 
woman. 5 days — light cooking 
— good salary. Tel. (weekdays) 
1-212-306 - 0642.

PATIKSLINU
Beskubėdamas suredaguoti li

teratūros šventės programų, per 
neapsižiūrėjimų praleidau svei
kintojų pavardes: vysk. P. Balta
kio, Lietuvos gen. konsulo Ani
ceto Simučio, LB New Yorko 
apygardos pirmininko Aleksan
dro Vakselio. Antroje dalyje pra
leidau, kad šventę uždaro LB 
NY apygardos pirmininkas A. 
Vakselis.

Šie patikslinimai buvo padary
ti žodžiu vakaro programos 
pradžioje. Dabar patikslinu, kad 
žinotų tie, kurie pasivėlino į kon
certų ir negirdėjo pradžios.

P. Jurkus

Sųjungos kontrolės komisija 
sudaryta iš New Yorko: Kęstutis 
K. Miklas, K. Bačauskas, Alb. 
Sakalas. Kandidatais lieka Vla
das Vasikauskas ir Zigmas Dičpi- 
nigaitis.

Garinės teismas sudarytas iš 
Kanados: S. Jokūbaitis, P. Kano
pa, A. Patamsis, B. Savickas, 
penktas asmuo bus kooptuotas.

Iš viso dalyvavo 128 įvairių 
JAV ir Kanados dalinių atstovai, 
kurie turėjo lialsavimo teisę.

Kitas sųjungos suvažiavimas 
įvyks po trejų metų Toronte.

XI-tos Tarybos trečioji sesija 
įvyks lapkričio 13 - 15 Dolphin 
Beach Resort viešbuty, 4900 
Gulf Blvd., St. Petersburg 
Beach, Fla. 33706.

balius įvyks lapkričio 7 Balzeko 
muziejaus Gintaro salėje, 6500 
S. Pulaski Rd., Chicagoje. Ope
ros baliaus meninę programų 
atliks operos moterų oktetas, ku
riam akomponuos Robertas 
Mockus.

— Lietuvos krikščionybės su

gacija spalio 8 lankėsi pas kardi
nolų C. E. Carterį, painformavo 
jį apie rengiamas Toronte Lietu
vos krikščionybės sukakties iškil
mes, pakvietė jose dalyvauti ir 
įteikė sukakties medalį. Delega
cijoje dalyvavo: kun. A. Simana
vičius, kun. J. Staškus, dr. O. 
Gustanienė, adv. A. Pacevičius, 
dr. J. Čuplinskienė, I. Čuplin- 
skaitė. Fotografių St. Dabkus 
padarė nuotraukų.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvas 
spalio 4 su specialiomis iš
kilmėmis paminėjo savo veiklos 
25-rių metų veiklos sukaktį. Šiai 
parapijai vadovauja lietuviai 
pranciškonai.

Dail. Romas Viesulas pa
skaitos metu. Lapkričio 7 
sueina metai, kaip Romoje 
mirė šis talentingas dailinin
kas — grafikas, dalyvavęs 
įvairiose pasaulinio masto 
parodose, laimėjęs įvairių 
premijų, sukūręs bent kelis 
ciklus specialių darbų. 
Vienas yra paremtas lietu
vių liaudies dainų tematika. 
Velionis daugel metų dėstė 
menų Temple universitete, 
paskutiniu metu buvęs to 
universiteto Romos skyriaus 
meno katedros direktorius.

. Xuotr K Cikoto

daitė rugpjūčio 30 atšventė 50 
metų vienuolinio gyvenimo su
kaktį Rosario mieste Šv. Kazi
miero lietuvių parapijoje. 
Padėkos mišias aukojo kun. Ani- 
bal Villan, MIC, o pamokslų sakė 
kun. J. Margis, MIC. Išldhnin-

sės. J. A. Dapkūnaitė, sės. J.

Rosario “Caritu'’ vadovybėje.
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BALTIMORES ŽINIOS
Amerikos veteranų org-jos

Lietuvių posto 154 nariai ir pa
dėjėjos spalio 4 d. dalyvavo su
pažindinimo su naujomis valdy
bomis iškilmėse Lietuvių Namų 
didžiojoje salėje. Per tas iškil
mes veteranai pagerbė savo ka
pelionų kun. Antaną Dranginį, 
suteikdami jam Amerikos vete
ranų organizacijos nario bilietą 
visam gyvenimui. Ši staigmena 
sujaudino kun. Antaną, kuris 
šios organizacijos nariu yra jau 
40 metų. Iškilmėse dalyvavo 
Mary lando ir Baltimorės vetera
nų didžiūnai.

Rožančiaus žygis, surengtas 
Mėlynosios Armijos Sv. Alfonso 
bažnyčioje, vyko spalio 4. Įvairių 
tautų maldininkai susirinko 3:30 
vai. popiet. Nemažas skaičius 
lietuvių meldėsi už savo kenčia
nčius brolius ir seseris okupuo
toje Lietuvoje. Vienai 
rožančiaus daliai lietuviškai va
dovavo Antanas Dili jonas. Pa
maldos baigėsi pamokslu ir pa
laiminimu su Svč. Sakramentu. 
Toks rožančiaus žygis Sv. Alfon
so bažnyčioje vyksta kiekvienų 
pavasarį ir rudenį.

Kalėdojimas, metinis para- 
piečių lankymas, prasidėjo spa
lio 6. Iš sakyklos pranešama ko
kiomis dienomis kokius rajonus 
klebonas kun. Antanas Drangi
nis lankys. Pranešimais talkina 
ir Lietuvių radijo valandėlės 
vedėjai Albertas Juškus ir Kęstas 
Laskauskas. Klebonas palaimina 
namus, padalija plotkeles ir ka
lendorius ateinantiems metams.

Sv. Alfonso suaugusių klubas 
spalio 11 Sv. Alfonso mokyklos 
salėje įvykusiame susirinkime iš
sirinko naują pirmininką — 
William Weber. Aptarta ateities 
veikla; > *-su striuki m č, tftlvč 
vjdŠėS7įbfS'- r n< »V« jo

" 40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioje prasidėjo spalio 
18, sekmadienį, 10 vai. ryto su

iškilmingomis mišiomis ir proce
sija. 4 vai. popiet buvo kalbamas 
rožančius ir vyko palaiminimas 
su Švč. Sakramentu. Atlaidai 
baigti su procesija ir mišiomis, 
kurias aukojo klebonas kun. An
tanas Dranginis, spalio 20, an
tradienį, 7 vai. vak. Pamaldose 
dalyvavo daug maldininkų. 
Gražiai giedojo mokyklos cho
ras.

Dainos, choras, kuris gražiai 
gieda Šv. Alfonso bažnyčioje ir

WORCESTER, MASS.

Kariuomenes švente *
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopa lapkričio 22 rengia Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimų.

Sauliai organizuotai ir su 
vėliavomis 10 vai. ryto dalyvauja 
mišiose Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Kartu dalyvauti 
kviečiami “Nevėžio” ir “Nerin
gos” tuntų skautai ir skautės.

Po mišių vyks trumpos žuvu
sių pagerbimo apeigos prie pa
minklo šventoriuje.

Maironio Parko žemutinėje 
salėje 3 vai. popiet vyks minėji
mas. Paskaitų skaitys LŠST Tra
kų rinktinės kapelionas kun. Ra- 
faelis Šakalys, OFM, iš Kenne- 
bunkport, Maine.

Meninę programos dalį atliks 
Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. O. 
Keršytės. Choras giedos ir per 
mišias, kurias užprašė Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopa.

Po minėjimo sesių šaulių pa
ruošta kavutė ir užkandžiai.

Šauliai kviečia visus dalyvauti 
pamaldose ir minėjime. Rezer
vuokime šį, sekmadienį žuvusių 
karių šaulių, partizanų pagerbi
mui.

J.M.

dainuoja įvairiose ' iškilmėse, 
pradėjo repetuoti spalio 18 Lie
tuvių Namuose. Visi dainos 
mėgėjai kviečiami prisijungti.

Advento metu Šv. Alfonso pa
rapijoje bus vykdomas vajus pa
lengvinti raupsuotųjų gyveni
mui. Šį gailestingumo darbą Šv. 
Alfonso parapijoje pradėjo a. a. 
prel. L. Mendelis. Ne tik para- 
piečiai, bet ir Stebuklingo Me- 
dalikėlio Novenos maldininkai, 
įvairių tautų žmonės, aukoja 
šiam kilniam tikslui. Kasmet su
renkama per 35,000 dol. Dėl to 
ir Damien-Dutton organizacija, 
kuri renka aukas raupsuotie
siems, Šv. Alfonso parapiją pava
dino “parapija su širdimi”.

Jonas Obelinis
’ r

AUKOS
TAUTOS FONDUI
A. a. dr. Stasys Jasaitis buvo pa
laidotas š.m. rugsėjo 26 d. Gi
minės, artimieji ir draugai, rei
kšdami užuojautą velionio duk
rai Daliai Jasaitytei-Paškauskie- 
nei, sūnui Jurgiui Jasaičiui, sese
riai Elenai Jasaitytei-Valiūnienei 
ir jų šeimų nariams, pagerbė mi
rusį aukomis Tautos Fondui. Jo 
šviesiam atminimui įamžinti 
Tautos Fondo Lietuvos Laisvės 
Iždui aukojo:

Po 100 dol. — Jurgis ir Elena 
Bobeliai, dr. K. ir M. Ambra
zaičiai, Jūratė Jesaitis, P. A. Rau- 
linaitis, Regina ir Raimundas 
Ošlapai, dr. Nijolė Bražėnas.

Po 50 dol. — dr. Evaldas ir 
Cesė Velecldai, Juozas ir Aldona

Navickai, dr. Vladas ir Ona Vait- 
kai, Juozas ir Irena Rasiai.

Po 40 dol. — Romas ir Reda 
Veitai, dr. Bronius ir Genė Mic
kevičiai.

30 dol. — Česlovas ir Irena 
Mickūnai.

Po 25 dol. —Jonas ir Aleksan
dra Čereškos, Antanas Mažiulis, 
Jonas ir Bronė Vašiai, Rotislav 
Beder, Eduardas ir Irena Janso
nai, Bronius Paliulis, Romas ir 
Rima Bričkai, Brutenis ir Irena 
Veitai.

Po 20 dol. — Dalia Ivaškienė, 
Bronė Kuodienė, Gediminas ir 
Janina Ambraziejai, Nijolė 
Šležienė, Leonas Lendraitis, 
Lionginas ir Danutė Izbickai, 
Henrikas Čepas, Irena Siruta- 
vičius, Antanas ir Eugenija 
Bačiuliai, Jeronimas Dabrila, 
Sofija Galdikienė, Antanas ir 
Aniceta Januškos, Elena Valuko- 
nienė.

Po 15 dol. — Aleksandras ir 
Nora Griauzdės, Viktoras ir Aga 
Kubiliai.

Po 10 dol. — Antanas ir Ona 
Bacevičiai, Stasys Augonis, Ona 
Andriulionienė, Jeronimas ir 
Elena Kačinskai, Stasys Bal
tušis, Aldona Andriušienė, Julija 
Leščinskienė, Albinas ir Ona 
Šležai, Teofilius ir Ieva Ja- 
nukėnai, Joana Ulpienė, 
Gražina Damasienė, Juozas Ka
počius, Ona Merkienė, Marius 
ir Birutė Ziaugros, Ona Vileniš- 
kienė, Juozas Rentelis, Juozas 
Vembrė.

5 dol. Irena Ulpaitė.
Tautos Fondas visiems auko

tojams nuoširdžiai dėkoja.

LITHUANIAN COOKERY
ln English, 316 pages, price 10 dol.

Agronomu iz. Sinkevičiūtė* parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu apianku. Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., 
Brookiyn, N.Y. 11207.

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

Vardas, pavardė .........................................................................

Numeris, gatvė..............................................................................

Miestas, valstija, Zip...................................................................

NAUJI MUZIKOS LEIDINIAI
Kompozitorius Juozas Stankūnas išleido savo 
kūrinių tris sąsiuvinius:

1. Lietuvių liaudies dainos, specialiai aranžeruotos 
soliniam dainavimui su skirtingos formos fortepijono palyda* 1 
kiekvienai dainai.

2. Chorams dainos — platesnio žanro dainos, sudėtin
gesnė rašyba, turtingesnė harmonija, laisvesnis balsų 
išdėstymas.

3. Dainų gijos — On Stringa of Song. Šiame rin
kiny yra dainos solistams lietuvių ir anglų kalba, pasižymi 
drąsesniu fortepijono naudojimu, savita ir skirtinga ritmine 
traktuote, puošnia harmonija, prisitaikant dainos būdui bei 
charakteriui.

~ Kiekvienas rinkinys turi dvidešimt numerių.
Šiuos leidinius galima gauti:

Draugas Kioskas, 4545 W. 63rd Street, Chicago, III. 
60629,

Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brookiyn, N.Y. 
11207 arba pas autorių — Juozą Stankūną, 1043 Applegate 
Avė., Elizabeth, N.J. 07202.

Kiekvienos knygos kaina su persiuntimu — 3 dol.

DAR DU ROMANAI
N.Y. šaulių kuopos paskelbtas 

konkursas eina sėkmingai, — 
gauti dar du romanai: Ąžuolai ir 
gluosniai, istorinis romanas, au
torius pasirašė Kariūno slapy
vardžiu, antras — Jaunystės 
draugai, 1937 - 1952, namie ir 
svetur, romanas. Autorius pasi
rašė Alksnio slapyvardžiu. Kon
kursui gauti iš viso 9 kūriniai.

.....  ............... " ■ i ■■

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 įstaigų darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

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

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Rlchmond Hill, N.Y. 11418 
Tai. (718) 441-6798

15 dienų — Lietuva Ir Suomija

Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas
Gruodžio 28 - sausio 10 — 11,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

Dėl broftitiroi Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02156
(617)965-6080

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerlxlami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Bos 21073. 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St Potersburge, Detroitą, Watortxjryjs 

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sodai Securtty Indėliai, Išduodami Mo- 
ney uroors ir nemokamai ouooamas cesių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupęs ir certlflkatus, nagu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimui ir valkų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI 8106.060

KASOS įstaiga Rlchmond HM veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir taš- 
•rirtadlenlais nuo 9 Nd 7:30 v.v^ antradieniais, trečiadieniais Ir pmktadtenlals nuo 9 
Iki 5 v.vn šeštadieniais nuo 9 Nd 2 vai. popiet. kasojsApie paskolų ir corttflkatų palūkanų pasikeitimus P"4*"* *'ra 
darbo valandomis. Per telefone arba paštu Jums bus sutelkto* vėliausio* intormacgos.
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Lietuvių Moterų Klubų Federacijos suvažiavime delegatės klausosi pranešimų. Su
važiavimas buvo spalio 17 Kultūros Židinyje. Nuotr. L. Tamošaičio

TARĖSI LIETUVĖS MOTERYS
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos atstovių suvažiavimas 
įvyko spalio 17 Kultūros Židiny
je. Kartu buvo paminėta LMKF 
40 metų sukaktis.

Narės išklausė mišias, kurias

už mirusias nares aukojo Tėv.
L. Andriekus, OFM. Po pu
sryčių ir registracijos LMKF 
pirm. Aldona Pintsch atidarė su
sirinkimą. Pirmininkauti pak
vietė Chicagos klubo pirm. Jo

MEČIUI JAUNIŠKIUI
mirus 1987 rugsėjo 27, mūsų skausmą palengvinu
siems žodžiu, raštu, gėlėmis, aukomis Kultūros Židi
niui ir maldomis, nuoširdžiai dėkojame.

Teduoda Dievas Jam amžiną atilsį.
Ypatingas ačiū kun. Vytautui Pikturnai už pasku

tinį atsisveikinimą.

Rūta, Eglė, Valdas ir Audra

STEFANIJAI JAGĖLIENEI

Toronte mirus, Nijolę Šalčiuvienę ir visą Šalčių šeimą 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Dailininkai Irena ir V. K. Jonynas

A. A. ALPO GILVYDZIO 
ŠEIMOS PADĖKA

Žmogaus dienos yra panašios į šieną; kaip lauko gėlė, 
taip jis žydi. Vos tik palietė jį vėjas — ir jo jau nebėra. O 
Viešpaties gailestingumas nuo amžių ir per amžius tiems, 
kurie jo bijo.

Psalmė 102 (103)

Šių metų spalio 24 d. per lietų palydėjome j kapi
nes brangų Tėvelį, Senelį ir Prosenelį, per lietų prime
nantį žodžius Iš Jo pamiltos Psalmių Knygos:

Apšlakstyk mane ysopu, Viešpatie, ir būsiu apvalytas. 
Plauk mane ir pasidarysiu baltesnis už sniegą.

Visa Gilvydžių šeima nuoširdžiai dėkojame vi
siems, mus paguodusiems skausmo valandoje užuo
jautos žodžiu, malda, dalyvavimu apeigose, gėlėmis, 
aukomis šv. mišioms, aukomis Tautos Fondui ir Lie
tuvių Fondui.

Ypatingai esame dėkingi Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonui kun. Viktorui Kriščiūnevičiui už 
rožančiaus sukalbėjimą, šv. mišių aukojimą ir atsi-

už atlikimą SkaitiniŲ šv. mišių metu. Ritai Neverauskai-

Labai ačiū teisininkui Stasiui Šimoliūnui ir Sauliui

Algiui Zaparackui Ir laidotuvių tvarkymą.
Mes prašome visų pasimelsti už Alpo Gllvydžio

sugrįš*
Išgelbėki, Dieve, mūs mylimą šalį 
ir surink mus ii tautų, 
kad galėtume garbinti 
Tavo šventą vardą 
tėvynėj laisvoj.

Gilvydžių šeima

Liet. Moterų Klubų Federacijos suvažiavimo prezidiumas iš 
k. A. Pintsch — Federacijos pirmininkė, J. Kerdienė — 
pirmininkavusi suvažiavimui, M. Žukauskienė — suvažiavi
mo sekretorė. Nuotr. L Tamošaičio

Washingtono klubo pirm. dr. 
D. Harmon pranešimą atsiuntė

išėjai į viešumą reikalaudama 
Lietuvai, Latvijai, Estijai laisvės

b* įėjo dr. Algirdas Budreckis ii 
Quincy, kuris bus taip pat iždo 
globėju.

lantą Kerelienę, o sekretoriauti 
dr. Mariją Žukauskienę.

Susirinkime dalyvavo 25 
narės. LMKF trejų metų veiklą 
peržvelgė pirm. A. Pintsch. 
Neatvykus iždininkei dr. D. Ka
valiūnaitei, apie iždo stovį pra
nešė pirmininkė. Ižde yra 
2,777,32 dol. Iždą sudaro klubų 
atsiųstos aukos — 20% nuo ren
ginių. Nei LMKF valdyba, nei 
jos klubai aukų neprašo, bet gau
siai aukoja.

Revizijos komisijos pranešimą 
padarė Viktorija Čečetienė. Iš 
klubų pirmininkių ir atstovių 
pranešimų išvada tokia: klubai 
reiškiasi daugiausiai kultūrinėje 
srityje. Kai kurie klubai įvairio
mis progomis reiškiasi su pa
rodėlėmis, informacine
medžiaga apie pavergtą Lietuvą Skuodžiui, 
amerikiečių viešumoje. 3. LMKF pasisako užkandžių

Klubų atstovių pranešimai ryšių palaikymą su išeivijos ’veik- 
rodo kiek moterys gali būti nau- *• sniais —Vliku, Diplomatine tar- 
dingos, puoselėjant lietuvišką nyba, Altą, LB ir visomis institu- 

’ kultūrą, iškeliant į viešumą oku- rijomis, kurios dirba Lietuvos iš- 
puot^.Lietųvps varganą,by^iid»sj«Mnuiū. urvuteaJ.t 
bei išeivijos lietuvių pastangas ir . 4. LMKF yra už bendravimą 
siekius Lietuvą laisvinti.

Chicagos klubo pranešimą pa- su Sovietų skirtais lietuvių pa
darė atstovė J. Janulevičienė. Ji reigūnais, kuriems svarbu, kad 
taip pat pranešė ir apie LMKF išeivijos lietuviai atsisakytų 
Chicagoje įkurto jaunių klubo minėję, jog Lietuva yra sovietų 
veiklą. Pirm. Svajonė Kerelytė okupuota.
atsiuntė šia proga federacijai pi- 5. LMKF remia į OSIAKGB 
niginę auką. Apie New Haveno pinkles patekusių lietuvių bei 
klubą pranešė S. Valiukienė. 
įgaliota pirm. V. Vėbraitės - 
Gustienės. New Yorko klubo 
veiklą apibūdino pirm. dr. M. 
Žukauskienė, New Jersey klubo 
— A. Pintsch.

Apie Philadelphijos klubo 
veiklą kalbėjo M. Raugienė, įga
liota pirm. S. Jurskytės, kuri fe
deracijai atsiuntė piniginę auką. 
Iš Philadelphijos taip pat buvo 
atvykusios B. Impulienė ir B. 
Karašienė. Stamfordo klubo 
pirm. A. Kozmą pranešimą per
skaitė dr. M. Žukauskienė. 
Hartfordo klubo veiklos praneši
mą padarė pirm. A. Ustjanau- 
skienė.

ir nepriklausomybės. Visas pa
saulis apie Tavo žygius žino. Esi 
mums kilnios, jaunos moters 
simboliu. Mes, laisvajame pa
saulyje įsikūrusios moterys, esa-

raštu. Waterburio klubo veiklą 
peržvelgė pirm. D. Venclau- 
skaitė ir įteikė federacijai stam
besnę auką. Apie Los Angeles 
klubo veiklą papasakojo M.
Ulėnienė, to klubo steigėja; pati me su Tavimi ir meldžiam Visa- 
klubo pirm. A. Balsienėj su
važiavimą atvykti negalėjo.

Po kandidačių į LMKFcentro 
valdybą siūlymo, į valdybą iš
rinktos: A. Pintsch, S. Skobei- 
kienė, S. Valiukienė, dr J. Vy- 
tuvienė, dr. D. Kavaliūnaitė, V. 
Čečetienė, dr. M. Žukauskienė, 
E. Donohue, M. Klivečkienė, 
A. Svalbonienė, V. Sutkuvienė, 
Valdybos narės pareigomis pasi
skirstys vėliau.

Priimta eilė rezoliucijų:
1. Per Amerikos Balso radiją 

pasiųsti sveikinimą Nijolei 
Sadūnaitei (tekstas pridedamas 
prie šios korespondencijos).

2. Pasiųsti sveikinimą. V.

galio Tau stiprybės.
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racija yra pasaulinė moterų orga
nizacija, apjungianti laisvajame 
pasaulyje lietuves moteris ben
dram tikslui — kovoti už Lietu
vos išsilaisvinimą ir nepriklauso
mybę, liudyti pasauliui neteisėtą 
Lietuvos okupaciją ir prievartinį 
Lietuvos inkorporavimą į Sovie
tų Sąjungą.

Lietuvbių Moterų 
Klubų Federacija

(atkelta iš 8 psl.)

su pavergta lietuvių tautą tik ne

pabaltiečių gelbėjimo veiklą.
6. Reikalinga rašyti laiškus 

JAV valdžios pareigūnams, 
prašant teisingo JAV teismo O SI 
apkaltintiems pabaltiečianns, ir 
sustabdyti pabaltiečių deporta
cijas į Sovietų Sąjungą, 
pabrėžiant, kad JAV nepri
pažįsta Pabaltijo jėga įjungimo į 
Sovietų Sąjungą de jure, o de 
facto ten siunčia žmones mirčiai.

Padaryta dar eilė nutarimų or
ganizaciniais reikalais. Sį prieš
pietinį susirinkimą uždarė pirm. 
J. Kerelienė su padėka atvyku
sioms dalyvėms.

6 vai. vak. ten pat įvyko vaka
rienė su kviestiniais svečiais ir 
LMKF klubų narėmis

TORONTE MIRĖ 
STEFA JAGĖUENĖ

Stefa Laurinavičiūtė-
Jagėlienė, 88 metų, iškankinta 
vėžio, mirė spalio 24 Toronto li
goninėje. Palaidota spalio 28 
Anapilio kapinėse.

Retai švelnios ir malonios ve
lionės visada pasigęs vyras Juo
zas, sūnus Algirdas, marti Ada, 
anūkės Laima ir Dana, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse duk
ra Nijolė, žentas Almus, anūkai 
Almis-Petras, Andrius ir Matas 
Šalčiai, Lietuvoje seserys: mo
kytoja — literatė Jadvyga bei 
1941 metų Sibiro tremtinė Van
da su šeima.

Čia ištisai perduodamas 
LMKF sveikinimas Nijolei 
Sadūnaitei:

Lietuvių Moterų Klubą Fede
racija šiais 1987 metais, 
atžy mėdama savo veiklos 40-ties 
metų sukaktį, sveikina Tave, 
brangi Nijole Sadūnaile, didvy
riškai vadovavusią šių metų 
rugpjūčio 23 dieną Vilniuje pro
testo demonstracijai Hitlerio — 
Stalino pakto 48 metų sukakties 
proga.

Tu brangioji, iškentėjusi 6 
metus sovietiniame gulage, dva
sioje nepalūžai, nepabėgai naujų 
KG B areštų bei tardymų, drąsiai

MARIJAI JUKNYTEI-RAUPELIENEI

nlul su žmona Kateryna, broliui Alfonsui bei klDsem

Kazimieras Balusius

A. a. Janis Stana mirus, Da
nutė ir Stasys Biručiai reiškia 
užuojautą dukrai Gertrūdai Na- 
kutavičienei, jos šeimai ir vi
siems artimiesiems ir ta proga

Škiria 
aūkąf-?^ ‘ -

Kario žurnalo spalio mėnesio 
numeris skaitytojams išsiun
tinėtas pirmadienį, lapkričio 2. 
Žurnalą redaguoja Balys Raugas, 
administruoja Alfonsas Samušis. 
Spausdina lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus lapkričio 
10 įprastinėje vietoje—Congre- 
gational bažnyčios salėje, 85 - 
Rd., ir 91 St. kampas, Woodha- 
ven, N. Y. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

Izabelė Keraitienė iš Pater- 
son, N.J., suprasdama, kad lie
tuviška spauda reikalinga para
mos, vietoj eilinės Darbininko 
prenumeratos, įteikė 40 dol. 
Rėmėjai nuoširdus ačiū.

Šv. Patriko katedroje lapk
ričio 8, sekmadienį, 2 vai. po
piet, minint Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukaktį, dalyviai 
ir dalyvės kviečiami pasipuošti 
su tautiniais drabužiais ir rinktis 
katedros prieangyje. Tuo būdu 
bus sudaryta garbės paradas at
vykstančiam kardinolui ir vysku
pam.

New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga Vytauto, Irenos ir Dai
vos Skuodžių atvykimo proga 
kviečia New Yorko ir apylinkės 
lietuvius, ypatingai organizaci
jas, padėti šiam buvusiu! politi
niu! kaliniui ir jo vargus patyru
siai šeimai. Norintys paaukoti 
Skuodžių fondui ir taipgi parem
ti jų pirmuosius naujo gyvenimo 
žingsnius, gali čekius rašyti Lit- 
huanian Catholic Religious Aid 
vardu (nurodydami, kad auka 
skiriama Skuodžiams) ir siųsti 
Lietuvių Katalikų Religinei Šal- 

I pai šiuo adresu: 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Dalyvaujantys “Čiurlionio kon
certe gali savo piniginę dovaną 
įteikti per Religinės Šalpos ren
giamą Skuodžio susitikimą su 
lietuvių visuomene šeštadienį, 
lapkričio 7, 5 vai..vak., valandą 
prieš koncertą Richmond Hill 
gimnazijos salėj. Tam tikslui 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga bus

I išstačius! aukų stalą.

Retas vaidinimas

Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriaus spalio 8 Thomas High 
School salėje So. Bostone su
rengtas vaidinimas nukėlė jo da
lyvius į lietuviško teatro aukštu
mas išeivijoje.

Akt. Petro Maželio vadovauja
mas Los Angeles lietuvių dra
mos sambūris Vinco Mykolaičio- 
Putino istorinės dramos "Valdo
vas” pastatymu įrodė savo entu
ziazmą, ryžtą ir pajėgumą.

Vos uždangai atsiskleidus, 
žiūrovai pasijuto kaip tikrame 
teatre. Dekoracijos, kostiumai, 
apšvietimas ir vaidyba priminė 
tuos gerus laikus, kai toje salėje 
vykdavo akt. Aleksandros Gu- 
staitienės vadovaujamo Bostono 
lietuviu dramos sambūrio vaidi
nimai. Šį kartą publikoje dalyva
vo apie 300 Bostono ir apylinkių 
lietuvių.

Po vaidinimo visuomenės su
sitikimas su svečiais įvyko So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje, kur dalintasi įspūdžiais, 
reiškiant abipusį pasitenkinimą: 
bostoniškiai žavėjosi vaidinimu, 
o svečiai gėrėjosi šenhininkų 
vaišingumu, rūpestingumu ir 
talka.

Vaidinimo dieną Laisvės Var
pas savo laidoje daug vietos 
skyrė Los Angeles lietuvių dra
mos sambūriui, iškeldamas jo 
nenuilstamo darbo reikšmę, ro
dydamas jį pavyzdžiu kitiems,

darbo. Ypač džiugus reiškinys, 
kad sambūrio sudėtyje yra daug 
jaunesniosios kartos atstovų, ku
rie visus labai maloniai nuteikė 
savo gražia, taisyklinga lietuvių 
kalba, puikia tartimi.

A. Matioškos vardu

Mirusio Antano Matioškos at
minimui į Lietuvių Fondą dar 
100 dol. įnešė jo sūnus Edvardas 
Matioška iš Cape Codo. tuo 
būdu dabar Lietuvių Fondas jau 
yra gavęs Antano Matioškos at
minimui 2,145 dol. {našai siųsti- 
ni: P. Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, MA 02402 arba tiesiog 
į Lietuvių Fondą, 3001 W. 59th 
St., Chicago, 111. 60629.

RENGINIAI
Lapkričio 15 — K. Bradūno 

poezijos rečitalisLietuvių Pi
liečių d-jos Il-ro aukšto patalpo
se 3 vai. popiet.

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

sios lituanistinės mokyklos tradi
cinis rudens pobūvis.

draugios koncertai vyksta tokia

kovo 3 — estų, balandžio 17 — 
lietuvių.

Gruodžio 19 d. Šv. Petro lie-

Bostono aukštesniosios htuani-

LAISTO VARSAS MlUMdto- 
atole 9M- tMSvšL ryto IIWCAV-
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LAISVĖS ŽIBURYS” KVIEČIA QUEENS ■ WOODHAVEN

Kultūros Židinyje šį savait
galį: lapkričio 7, šeštadienį, 
Laisvės Žiburio radijo va
landėlės vakaronė ir Čiurlionio 
ansamblio vaišės. Čiurlionio an
samblio koncertas bus Rich- 
mond Hill aukštesniosios mo
kyklos salėje 6 v.v. Po koncerto 
visi pervažiuoja į Kultūros Židinį 
vakaronei. Šokiams gros Brolių 
Kezių orkestras.

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties minėjimas bus lapkričio 
8, šį sekmadienį, 2 v. popiet Šv. 
Patriko katedroje. Visi dalyvau
kime minėjime!

Vytautas Skuodis lankys Mai
ronio lituanistinę mokyklą lapk
ričio 7, šį šeštadienį, ir pasi
kalbės su New Yorko jaunimu. 
Tėveliai irgi kviečiami pasiklau
syti šio pokalbio. V. Skuodžio 
priėmimas bus 12 vai. mokyklos 
žemutinėje salėje.

Skubiai reikalingas kraujas 
dėl Helen Bielskis, kuri yra pa
guldyta Cabrini Medical Cen- 
ter, 10-05 kambary, 227 East 
19th St., Nevv Yorke, N.Y. tel. 
1-212 995-6000. Kraujo bankas 
yra antrame ligoninės aukšte. 
Visą rūšių kraujas priimamas.

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. 
60165. Tel. 312 430 - 7272.

New Yorko žinių dar yra 5 ir 
7 puslapiuose.

Rasa Razgaitienė, Americans 
for Due Process koordinatorė, 
spalio 31 kalbėjo OSI tema atei
tininkų suruoštame akademinia
me savaitgalyje Chicagoje. Šią 
temų taip pat gvildeno prof. Ro
mas Vaštokas iš Kanados, dr. 
Adolfas Darnusis ir dr. Saulius 
Sužiedėlis, buvęs OSI tamauto-

Kviečiu mūsų apylinkės lietu
vius atsilankyti šį šeštadienį, 
lapkričio 7 į didžiąją meno 
šventę, j “Čiurlionio” ansamblio 
koncertą. Tai ne pirmas “Čiur
lionio” pasirodyumas New Yor
ke, bet jis gali būti paskutinis, 
nes tokių didelių ansamblių atk- 
vietimas darosi beveik neįmano
mas — išlaidos kas kart didėja, 
o žiūrovų skaičius mažėja. Šį kar
tą, atrodo, finansinių bėdų iš
vengsime, nes publikos atsiliepi
mas į šį koncertą tikrai palankus.

Pirmą kartą “Čiurlionis” pasi
rodys su savo naujuoju vadovu 
— dr. Broniu Kazėnu. Šiltas ir 
gausus mūsų visuomenės daly
vavimas paskatins B. Kazėną 
puoselėti ir toliau lietiivių liau
dies meną ir išlaikyti taip svarbų 
“Čiurlionio” ansamblį.

Ateikime šį šeštadienį į Rich
mond Hill mokyklos salę pama
tyti ir išgirsti mūsų naujausią at
vykėlį iš Lietuvos — kietą kovo-

sės — dr. Vytautę Skuodį. Jo 
pranešimas prasidės 5 vai.

Po koncerto Richmond Hill 
salėje kviečiame visus į Kultūros

kiams ir atgaivai, pabendravimui 
su čiurlioniečiais. Galioja tie pa
tys koncerto bilietai.

Savo gausiu atsilankymu išrei- 
kšite padėką ir pagarbą “Čiurlio
niui” už jo nuveiktus didelius 
darbus lietuviškos dainos srityje, 
o taip pat prisidėsite ir prie 
“Laisvės Žiburio” radijo išlaiky
mo. Tos pagalbos mums labai 
reikia.

$225,000. Call owner
after 7 P.M. 718 779 - 0677.

Juozas Nakas, žinomas mūsų taviikai).
rats 5-JO - 9:30 vai. (kalbant He-

Toledo Road, Spring Hills, Fla., binti 901 763 - 7622 nuo 8 v.v. 
34606. iki 10 v.v.
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LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA RENGIA
KONCERTĄ 
ŠOKIUS

Romas Kezys 
“Laisvės Žiburio” vedėjas

IEŠKOMI

Ieškomi: Pilkauskas Albinas, 
gimęs 1922 m. Pilkauskas Jonas, 
gimęs 1926 m. Abu yra Antano 
sūnūs. Ieško sesuo Milda Pilkau- 
skaitė. Abu yra kažkur dingę 
karo metu. Atsiliepti: Mečys Sla
vinskas, 19 Iris Lane, New Hyde 
Park, N.Y. 11040.

RENGIA
MARYTĖS GAIŽUTIENĖS
KERAMIKOS DARBŲ
ALGIO NORVILOS
FOTOGRAFIJŲ

PARODĄ
lapkričio 21 ir 22 Kultūros Židinyje

šeštadienj nuo 12 iki 9 v.v. 
sekmadienj nuo 12 iki 3 v. popiet

Parodos atidarymas: šeštadienj 7 v.v.

š.m. gruodžio 5 d. Kultūros Židinyje.

Programę atliks DARIUS POLIKAITIS ir 
“AŠ ČIA GYVA”.

Po programos — šokiai. Gros latvių orkestras.

Veiks australiškas baras, bus loterija, lietuviškas 
maistas.

Pelnas skiriamas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui, kuris bus Australijoje.

Pradžia 8 v.v. Bilietai gaunami prie įėjimo. Kaina 
10 dol.

informacijos reikalais skambinti Indrei Biskytei 
vakarais 718 441-4604.

LIET. JAUNIMO SĄJUNGA KVIEČIA VISUS 
ATSILANKYTI IR PAREMTI JŲ RENGIAMĄ KONGRESĄ

DAIL. ČESLOVO JANUŠO

JUBILIEJINĖ PARODA
skirta jo amžiaus 80 metų sukakčiai pagerbti,
Įvyksta lapkričio 14 - 15
Kultūros Židinio didžiojoje salėje.

PARODA LANKOMA:

šeštadienj nuo 12 iki 9 vai. vak. 
sekmadienj nuo 12 iki 3 vai. popiet

Atidarymas šeštadienj 7 vai. vak. 
Po atidarymo — kavutė.

Bus išstatyti jo tapybos darbai ir akvarėlės

Parodę rengia ir visus atsilankyti kviečia

LIET. MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
N EW YORKO KLUBAS

— Kardinolas John O Connor

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS105.9 FM SEKMADIENIAIS 9 - 10 V. RYTO

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

“Kviečiu kartu su manimi 
atšvęsti Lietuvos krikštą!”

LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS
NEW YORKE

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

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

i

i 
f

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

Kardinolas pasakys pamokslę.
Giedos Apreiškimo parapijos choras.

GARBĖS SVEČIAS — 
iš Sibiro ką tik grįžęs 

VYTAUTAS SKUODIS

PRIĖMIMAS (po MlilŲ) 
Hotel Intercontinental, 
48th Street, East of Perk Avė.

Bilietų j priėmimų kviečiame užsisakyti

ADRESUOTU VOKU šiuo adresu:
LFTHUANIAN CHRISTIANITY JUBILEE 
351 Hlghland Btvd., Brooklyn, N. Y. 11207

LAISVES ŽIBURYS
LAPKRIČIO 7 D., ŠEŠTADIENJ, 
SU PASIDIDŽIAVIMU PRISTATO 
SAVO 42 RENGINJ — 
iškilųjį ansambli iš clevelando

ČIURLIONIS”
Programoje — moterų, vyrų ir mišrus choras 

ir tautinių instrumentų orkestras
Vadovas — BRONIUS KAZĖNAS

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

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

Groja BROLIŲ KEZJŲ ORKESTRAS
Maistų gamina: EUGENIJA KEZ1ENĖ
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 —

BILIETŲ PLATINTOJAI: NEW YORK (arte code 718)

Ž. Jurienė 441 -7831




