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stos nuostabiu veikimų. Tai buvo sieliai, daug kentėjo, bet badavo

diena! Mudvi atradome laimės tėčiui sukako 60 m. amžiaus, jį

O >00000000000001

Savaitės 
įvykiai

ŠVIESŲJĮ MARUOS IDEALĄ NIEKINA MOTERŲ ŽURNALAS 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 71

dis! Tik Dievas yra visų žmonių 
tikslas ir dvasiškoji laimės 
versmė! Net mama negalėjo su

torius.

(Tąsa iš praeito numerio)

Popiežius Jonas Paulius II, at
vykęs 10 dienų vizito į JAV, buvo 
iškilmingai sutiktas paties prezi
dento Reagan ir pareiškė, kad at
vyko kaip taikos, teisingumo ir 
žmonių solidarumo piligrimas, 
siekiąs sukurti vieną žmonijos 
Seimą.

Amerikos žydų organizacijų 
nuotaikas paveikė popiežiaus 
Jono Pauliaus II pokalbis su žydų 
atstovais Vatikane visais jiems 
rūpimais klausimais ir todėl visų 
žydų organizacijų vardu po
piežių Miami Fla., pasveikino 
rabinas Mordechai Waxman. 
Savo atsakyme popiežius gynė 
popiežiaus Pijaus XII veiklą nuo 
jam primetamų kaltinimų, kad 
viešai nepasmerkęs žydų perse
kiojimo, teigė, kad palestiniečiai 
taip pat turi teisę į savo tėvynę 
ir pareiškė, kad holokaustas 
buvo kulminacinis antisemiti
zmo reiškinys Europos 
kultūroje.

J. T. prasidėjusioj sesijoj JAV 
yra pasiryžusios reikalauti, kad 
J. T. biudžetas būtų priimamas 
ne pagal balsų daugumą, bet pa
gal atskirų narių sutikimą. Tokiu 
būdu JAV, kurių įnašai J. T. 
biudžete sudaro 25 proc., 
galėtų turėti įtakos J. T. progra-

Nėra istorinės analizės

10. “Broliais” pusbrolius ne 
tik senovės žydai vadino (Pus
broliais — “broliais” vadina bent 
šios S. Testamento vietos: 
Pradžios 13,8 ir 29, 12; Kunigų 
10,4; 1 Kronikų 23, 22) — ir da
bar slavų kalbose jie taip vadina
mi (rus. baltams, lenk, “brat”, 
ir tik prireikus tikslinti prideda
ma “dvojurodnyj’\ “stryjeczny” 
ir pan.). Kad evangelijose mini
mi “broliai” nėra Jėzaus motinos 
vaikai, matyti sugretinus Mato 
13, 55 ir Morkaus 15, 40. Siame 
pastarajame tekste tarp moterų, 
iš tolo žiūrėjusių į nukryžiavimą 
minima moteris, irgi vardu Ma
rija, — motina Jokūbo jaune
sniojo ir Jozės (Juozapo), kurie 
aname tekste buvo išvardyti tarp 
Jėzaus “brolių”. Mūsų Naujojo 
Testamento paaiškinimuose šis 
sugretinimas pažymėtas, bet 
straipsnio autoriaus tezei jis ne
palankus, tai autorius jo ir nemi
ni, pasitenkina pirmąja citata. 
Vietoj dalykinės ar istorinės ana
lizės autorius vis siūlo savo logi
ką; “prasminga”, “neprasmin
ga”, “kokia prasmė būtų” ir pan.

11. Autoriui atrodo, jog “vi
siems aišku, kad sąvoka, pirmgi-

ne vaikišką Jo savimonę. Iš tos * SūnaUj itai tavo motina!” (Jono 
antrosios dalies matyti, kad dvy- 19 26 - 27).
likametys Jėzus jau žino neturįs žodžiai parodo du svarbius
žemėje tėvo, esąs Dievo Sūnus d^kus; ^na, jėzus kentėda- 
ir tuiįs būti dangiškojo tėvo rei-

"Sūnau, štai tavo motina!” (Jono

mas ir mirdamas neužmiršta ma
kaluose. Viena eilute žemiau tinos nepalieka jos nė meilių gi- 
trumpai nusakyti tolesni Jėzaus minaičių globai, o tarsi testa

mentu paskiria Jai mylintį 
globėją; antra, šis testamentinis 
aktas aiškiausiai patvirtina faktą, 
jog Marija neturėjo daugiau vai
kų išskyrus Jėzų, nes šis mirda
mas turi parūpinti jai globėją.

santyldai su Motina ir šv. Juoza
pu: “Jėzus iškeliavo su jais ir 
grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems 
klusnus” (Luko 2, 51).

Pacitavęs ilgą susitikimo šven
tykloje sceną, autorius nerado 
reikalo temą išsemti iki galo, o 
Redakcija to iš jo nepareikalavo.

Kreipimosi žodžių 
prasmė

13. Jėzaus papasakotas palygi
nimas apie klusnų ir neklusnų 
sūnų (Mato 21, 28, 31) rodo, kad 
viešumoje vaikai į tėvą kreipiasi 
žodžiu “viešpatie” (pone). Posa
kis “kas man ir tau?” buvo dažnai 
vartojamas įvairiopa reikšme, 
tikroji jo prasmė būdavo aiški iš 
konteksto ar tono, lygiai pagar
bus ir kreipimasis į Motiną — 
“moterie” (ponia). Jėzaus 
žodžius “o kas man ir tau, mote
rie?” motina suprato palankiai, 
nes čia pat pasakė tarnui: “Dary
kite, ką tik Jis jums lieps” (Jono,

Išvados — liūdnos
Viena: autorius nesusipažinęs 

su graikiškuoju Naujuoju Testa
mentu kuriuo bando remtis. 
Taip pat nėra išsiaiškinęs se
novės izraelitų papročių bei įsta
tymų ir daugelio katalikiškosios 
teologijos sąvokų, smarkiai šlu
buoja jo logika ir mokslinis 
sąžiningumas.

Antra: populiariausias Tarybų 
Lietuvos žurnalas mėgstamas 
ypač už madas, namų ūkio bei 
šeimos santykių patarimus, išei
nantis dviem kalbomis, turintis 
daugiau kaip pusės milijono eg
zempliorių tiražą, taipgi aplan
kantis kone kiekvieną lietuviškai 
ar lenkiškai kalbančią šeimą, pa
sirodo labai negerbiąs savo skai
tytojų (didžiulė jų dalis — tikin-

Sesijos prezidentu buvo išrink- j 
tas Rytų Vokietijos užs. reik, mi- < 
nisterio pav. Peter Florin. < 

Filipinų m misterių kabinę- < 
tas. siekdamas suteikti krašto 
prezidentei laisvas rankas nusta
tyti politikai po įvykusio perver
smo, atsistatydino.

JAV ir Sov. S-ga atskirai pa
reiškė protestą Libijai, kad ji 
aprūpina Iraną sovietų gamybos 
minom, ir reikalavo, kad aprūpi
nimas būtų sustabdytas.

Afganistano ir Pakistano de
rybos dėl sovietų kariuomenės 
atitraukimo iš .Afganistano pasi
baigė nieko nepasiekusios.

Afrikos vienybės organizaci
jai tarpininkaujant, Libija ir Ča
das pasirašė paliaubų sutartį, 
užbaigiančią tarp šių valstybių 
vykusias kovas.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Ševardnadze tarėsi su prezi
dentu Reagan ir valst. sekreto
rium Shultz dėl branduolinių 
ginklų Europoj panaikinimo ir 
dėl galimo abiejų valstybių galvų 
susitikimo.

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar lankėsi Irane 
ir Irake ir įtikinėjo užbaigti vyk
stantį karą, bet Iranas reikalavo, 
kad Irakas būtų nubaustas už 
karo pradėjimą, o Irakas, kad 
Iranas priimtų J. T. rezoliuciją 
paskelbti karo paliaubas.

Prancūzijos valdomos Naujo
sios Kaledonijos gyventojai 98.3 
proc. balsų dauguma pasisakė už 
dabartinių santykių su Prancūzi
ją palikimą.

Rugpjūčio mėn. Chautauqua 
vykusios konferencijos su sovie
tų delegacija metu buvo susitar
ta pasikeisti žmonių pasiūlomom 
idėjom. Sindikuotas kolumnistas 
Jack Anderson sutiko kartą per 
mėn. išspausdinti sovietų ko
mentatoriaus Vladimir Posner 
straipsnį vietoj savo rašinio ir 
siūlo, kad atskiri amerikiečiai 
jam siųstų sovietų spaudai skiria
mus straipsnius įvairiais klausi
mais šiuo adresu: Jack Ander
son, P. O. Box 2300, VVashing- 
ton, D.C. 20013.

jei po pirmo vaiko būna dar ir 
daugiau gimusiųjų”. Ar ne per 
drąsiai autorius kalba “visų” var
du? Gal jis mano, kad visi žurna
lo skaitytojai nieko nenutuokia 
apie pirmgimystės religinę ir tei
sinę reikšmę izraelitų-žydų tau
toje? Vyriškosios lyties pirmgi- 
miai turi būti paskiriami Viešpa
ties garbei (Išėjimo 13, 2) pirm- 
gimis ir paveldėtojas, ir giminės 
tęsėjas, ir šeimos galva po tėvo 
mirties, ir Jėzus ne “perkeltine 
prasme” pirmgimis, o pačia tik
rąja (jis ne antras, ne penktas, 
ne devintas..).

Jei kam negana izraelitų teisės 
nuostatų, priminsime faktą: Ar
timuosiuose Rytuose 1930 m. 
yra rastas Kristaus laikų antkapi
nis įrašas, kur pagerbiama moti
na, mirusi gimdydama pirm- 
gimį, taigi vienatinį sūnų.

Neapdairus priekaištas, kad 
Mato 1, 25 vertime praleidome 
žodį “pirmgimį”. Pakanka 
žvilgtelėti į kritinį graikiškąjį N. 
Testamento leidimą, kad sužino
tume, jog šio žodžio nėra pagrin
diniuose Mato evangelijos nuo
rašuose (pvz., The Greek New 
Testament. Edited by Kurt 
Aland etc. UBS 3 1975). Kodėl 
gi autorius nepamini, jog šį žodį 
ramiausiai palikome Luko 2, 6?

Ne nemandagumas, o iškil- ___ ~ ___ ___
mingas buvo ir Jėzaus kreipimą- tieįA) nT išs^^dino įžei-

- džiamu pašaipiu tonu parašy-

(nukelta į 2 pslj

timo ir manė, kad sugalvojau 
naują šposą. Mano pasirinktas 
gyvenimo kelias mamai buvo la
bai brangus, tik ji bijojo, kad tai 
nebūtų mano lengvabūdiškas 
žaidimas...

Palydėjo mane su malda, pa
laimino. Kaip aš esu dėkinga už 
viską mamai ir tėčiui! Dėl manęs 
turėjo vėliau daug nemalonumų. 
Sovietiniame laikraštyje “Kom
jaunimo tiesa”, vedamąjame 
straipsnyje autorius verkšleno, 
kad, esą, mane, gabią, energin
gą, linksmą sportininkę tėvai 
uždarė į vienuolyną... Lietuvos 
komunistų partijos Anykščių ra
jono komiteto pirmasis sekreto
rius Lukoševičius ne kartą barė 
tėtį. Išsikvietė mane. Kai su 
tėčiu pas jį nuėjome, ėmė šaukti 
ir barti tėtį. Neiškentėjau ir su- 
draudžiau, kad būdamas jaune
snis už tėtį, neturi teisės taip 
šaukti ir bartis. “Gėda kalbėti ir 
rašyti tokias nesąmones, jog XX 
amžiuje energingą 18 metų mer
giną tėvai gali kur tai uždaryti... 
Juk gerai žinote, kad aš ir per 
maža langelį išlysiu, jei paban
dysite mane uždaryti... ir baiki
te, prašau, terorizuoti mano 
tėvą!”

Kuri laiką sugrįžusi gyvenau 
su tėvais ir karingieji ateistai 
aprimo. Vargšai nežinojo, kad ne 
jų galioje atimti Dievo malonę... 
ir kad nėra pasaulyje tokios

mo Nr. 141 iš 1959 rugsėjo 11 
d.: “Stoties vyr. moksliniam 
bendradarbiui drg. Sadūnui Jo
nui, Juozo, sąryšyje su 60 metų 
sukaktimi, už ilgą ir nepriekaiš-

rinių dirva tręšimo srityje reiš-

ilgo ir vaisingo darbo.” Pasirašė 
direktorius Antanas Puodžiukas.

Nepraėjus nė mėnesiui, iš so
vietinės “vidinės”, ne be KGB 
spaudimo, atėjo kitas įsakymas:

tiną ir mylimąjį mokinį Joną: 
“Moterie, štai tavo sūnus !” —

buotis. Jam ką tik padarė trūkio

Vytautas Skuodis, 7 metus iškalėjęs sovietų lageriuose, su žmona Irena ir dukra Daiva 
ką tik atvykę į Chicagos aerodromą rugsėjo 8. Lietuvoje liko jo kita dukra su šeimas, 
ir mama. Nuotr. R. Musonytės

VYSK. PAULIUS BALTAKIS LANKE SUVALKŲ 
TRIKAMPIO IR LENKUOS LIETUVIUS

mokslinio tyrimo instituto įsaky
mo Nr. 170 iš 1959 spalio 8: “El
mininkų bandymų stoties vyr. 
mokslinį bendradarbį Sadūną 
Joną s. Juozo, kaipo užsitarna
vusį pensiją nuo š.m. spalio 
mėn. 15 d. iš darbo atleisti.” Pa
sirašė Lietuvos žemdirbystės 
mokslinio tyrimo instituto direk
torius Petras Vasinauskas.

Tėčiui tai buvo nemalonus 
smūgis. Jis mėgo savo darbą, 
mylėjo žmones, su kuriais daug 
metų kartu dirbo. Bet jis nesi- 
guodė ir neaimanavo. Mokėjo 
tyliai ir kantriai pakelti visus gy
venimo smūgius. Tai tik dar la
biau nuskaidrino švelnią jo sielą. 
Tuo metu, kai tėtį išvijo į pensiją 
aš gyvenau ir dirbau Vilniuje. 
Tėvams išsinuomoti kambario

(Bus daugiau)

Aple scenę šventykloje
12. Autorius ne tik šališkai 

parenka citatas — vienas mini, 
kitų, tą patį klausimą liečiančių 
nemini, bet ir savavališkai jas ka
poja. Štai epizodas iš Jėzaus vai
kystės.

Dvylikametis Jėzus po Velykų 
švenčių pasilieka Jeruzalės šven
tykloje. Kai trečią dieną Jį ten 
suradusi Motina priekaištauja. 
Jis atsako: “Kam manęs ieškojo
te? Argi nežinojote, kad man rei
kia būti savo Tėvo reikaluose5” 
(Luko 2-49).

Autorius nusitveria tik pirmo
sios Jėzaus atsakymo dalies — 
“kam manęs ieškojote?” — ma
nydamas ją būsiant tinkamą pa
remti jo tezei apie neklusnų, 
“namų nekliūvantį” berniuką, o 
praleidžia antrąją dalį, rodančią

3 (Tąsa iš praeito numerio)

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
lydimas kun. Edžio Putrimo, 
prieš atsisveikindami su Punsko 
lietuviais, rugpjūčio 18 dar 
užsuko ir į būsimą Vidugirių pa
rapiją. Čia statoma nauja 
bažnyčia, bet dar nebaigta. Sta
tyba rūpinasi Punsko parapijos 
vikaras lenkas. Jis gana gerai iš
mokęs lietuviškai ir vysk. Balta
kiui sveikinimus perdavė lietu
viškai.

Čia mišios aukotos pal. arki- 
vysk. Jurgio Matulaičio garbei. 
Po to vietos lietuvių jaunimas 
įteikė dovanų ir deklamavo lie
tuviškus eilėraščius. Pietauta 
pas vietinį ūkininką.

Popietėje Ožkinių kaime paš
ventintas lietuviškas krvžius, ku-

ris dedikuotas Lietuvos krikšto 
600 metų sukakčiai prisiminti.

7 vai. vak. Punske aukotos iš
kilmingos mišios. Vyskupui 
įteiktos dovanos. Lietuviškas 
jaunimas deklamavo eilėraščius 
ir dėkojo vyskupui už apsilanky
mą.

Vakarieniauta Punsko klebo
nijoje su parapijos lietuviais 
veikėjais.

Rugpjūčio 19 išvykus iš Pun
sko, vidudieny privačiai aplan
kyta buvęs Hitlerio bunkerių 
miestas Ketrzyne. Tai nacių 
slaptas kariuomenės centras su 
savo aerodromu ir traukinio sto
timi. Viskas įrengta po žemės pa
viršiumi, o ant viršaus auga miš
kas. Artinantis sovietų kariuo
menei, 1945 m. sausio mėn. pa-

tys naciai įrengimus išsprogdi
no.

Pernakvota Olštyne pas kun. 
Bronių Kuculį.

Rugpjūčio 20 aplankyta Žalgi
rio mūšio vietovė bei muziejus. 
Ant paminklo pritvirtintas Lie
tuvos Vytis ir Gedimino stulpai. 
Popietėj aplankyta Malborgo 
kryžiuočių pilis.

Gdansko Šv. Stanislovo Kost- 
ko parapijoje vyko novena — 
Viešpaties Jėzaus Gailestingumo 
rožančius ir įvairios maldos už 
Lietuvą (lenkiškai). Po to 7 vai. 
vak. vysk. P. Baltakis aukojo 
mišias lietuviškai. Su Juo konce- 
lebravo kan. Jurkevičius, kun. 
Kuculis, kun. Putrimas.

Po mišių vyskupas pabendra
vo su vietos lietuviais, susirinku

siais į pamaldas. Čia dalyvavo ir 
muziko Dvariono dukra pianistė 
Aldona Dvarionaitė, ištekėjusi 
už lenko dailininko.

Rugpjūčio 21 dienos priešpie
ty aplankytos Puse kapinės, kur 
palaidoti a.a. kun. A. Lipniūnas 
ir a. a. inž. Sapolas, nacių nukan
kinti Stuthoffo lageryje 1945 me
tais. Vietiniai lenkai, ypač kurie 
su kankiniais buvo kartu uždary
ti lageryje, dažnai savo mirusius 
kolegas prisimena, ant jų kapų 
padėdami gėlių ir uždegdami 
žvakes.

Vidurdieny Slupsko mieste 
Šv. Jaciko bažnyčioje įvyko vysk. 
Baltakio pagerbimas. Anksčiau 
lietuviams čia nebuvo leidžiama 
melstis ir išklausyti mišias savo 
kalba, bet vietos vyskupas Ignas 
Jež užtikrino, kad leidimas jau 
yra duotas. Vietos klebonas lie
tuviams parodė daug prielanku
mo.

Priėmimo metu bažnyčioje 
buvo atlikti skaitiniai iš Šv. Rašto 
bei klebono sveikinimas. Pagie
dota keletą lietuviškų giesmių ir 
išklausytas vysk. P. Baltakio pa
mokslas.

Slupsko lietuviai 2:15 vai. po
piet vysk. Baltakiui surengė 
bendras susipažinimo vaišes.

Po to išvykstama į Štetiną. Čia 
Šv. Jono Krikštytojo parapijoje 
7 vai. vak. vysk. P. Baltakis lie
tuviškai aukojo mišias, kuriose 
dalyvavo ir Štetino ordinaras 
vysk. Kazimieras Maindanskis 
(buvęs Dachau lageryje). Mišių 
pabaigoje vysk. Maindanskis pa
sakė pamokslą, iškeldamas vie
nybės reikšmę Bažnyčioje ir

vių ir lenkų) meilę Marijai.

Po mišių vysk. Maindanskis 
visus Štetino lietuvius pakvietė 
pas save vakarienės. Patarnavo 
vietinės seselės vienuolės. Kal
bas pasakė kan. Jurkevičius, 
kun. Putrimas, o pabaigoje vysk. 
Baltakis. Užbaigta sugiedant 
Uetuvos himną.

(Bus daugiau > (k. b J
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IS OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Nikaragvos prezidentas Da- 
niel Oretega Savedra pareiškė 
pradėsiąs pasitarimus su politine 
opozicija spalio 5, bet į juos nek- 
viesiąs prieš jo vyriausybę kovo
jančių partizanų vadų.

Jugoslavijos Kosovo provinci
joj, kur gyventojų daugumą su
daro albanų kilmės gyventojai, 
jaunas kareivis albanas nušovė 4 
ir sužeidė 5 nealbanus karius ir 
pats nusišovė. Per jo laidotuves 
įvyko didelės albanų ir serbų de
monstracijos.

Vengrija ir Izraelis susitarė 
pasikeisti interesų sekcijų 
pobūdžio diplomatinėm misi
jom.

Pagal JAV žvalgybos duome
nis gen. sekretoriaus Gorbačio
vo siūlomos ūkinės reformos gali 
sukelti Sov. S-goj gamybos 
trūkumus ir kitus sunkumus, ku
ries gali sudaryti pavojų pačiam 
Gorbačiovui.

Valst. departamentas įsakė 
uždaryti Washingtone veikia
nčią PLO įstaigą ir likviduoti jos 
nuosavybę, nes ta organizacija 
remia ir organizuoja teroristi
nius veiksmus.

JAV ir Sov. S-ga pasirašė su
tartį, sumažinančią branduolinio 
karo pavojų ir įsteigiančią antrą 
susižinojimo su Maskva ‘'karštą
ją” liniją.

Brazilijos preszidentas Jose 
Samey pareiškė, kad Brazilija 
yra pasiruošusi įsijungti į gali
nčių pasigaminti prisotintą ura
nijų valstybių tarpą, bet 
pažadėjo, kad kraštas niekada 
negaminsiąs atominių ginklų.

JAV ir Vie tnamas iš principo 
susitarė dėl amerikiečių Vietna
me paliktų vaikų įkurdinimo 
JAV.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
kovojantieji partizanai yra 
įsteigę Nikaragvos šiaurės rytų 
srity savo karinę bazę, iš kurios 
jie galės vykdyti karo veiksmus 
keliose rytinėse Nikaragvos pro
vincijose.

JAV statydinanaųją nebran
duolinę skriejančią Tomahavvk 
raketą, kuri esanti labai taikli ir 
gali pasiekti taikinį už 3000 my
lių.

Vietnamas nepriklausomybės 
šventės proga paleido iš kalėjimo 
6,000 kalinių, kurių tarpe 480 
buv. Pietų Vietnamo karių ir pa
reigūnų.

Prezidentas Reagan yra nu
matęs prašyti kongresą paskirti 
Nikaragvoj veikiančių partizanų 
paramai 270 mil. dol.

Vietnamo karo veteranas S. 
Brian Wilson, protestavęs prieš 
JAV politiką Nikaragvoj ir dėlto 
traukinio sužalotas, pasidarė 
Sov. S-gos spaudos didvyriu.

— Vilniuje, Lietuvos dailės 
muziejaus parodų rūmuose 
įvyko šių metų Lietuvos valsty
binės premijos laureato pomir
tinė dailininko Antano Marti-
naičio tapybos paroda. Šešia
sdešimties paveikslų kolekcija 
atskleidė visą bet neilgą, jo su
kurtų prieš du dešimtmečius 
darbų, kelią. Jis taip pat buvo 
sukūręs didelį pluoštą 
eilėraščių. Parodos metu su
rengtoje spaudos konferencijoje 
buvo kalbama apie sumanymą iš
leisti Antano Martinaičio tapy
bos ir poezijos albumą.

— Pakruojuje surengta vil
niečio dailininko V. Afenasjevo 
ekslibrisų ir mažosios grafikos 
darbų paroda, kurioje eksponuo
ta oforto technika sukurti knygos 
ženklai, skirti įžymiems respu
blikos žmonėms, estampai, kny
gų iliustracijos.

— Rygoje, užsienio meno mu
ziejuje, įvyko pirmoji Pabaltijo 
valstybių muziejinių vertybių 
restauracijos paroda. Iš Lietuvos 
buvo atvežta 140 eksponatų iš 
įvairių Lietuvos muziejų, ku
riuos restauravo specialistai re
stauratoriai. Tai buvo tapyba, 
skulptūra, grafika, piešiniai, 
rankraštinės knygos, senoji 
tekstilė, keramika, metalo dirbi
niai, numizmatika, baldai, ar
cheologiniai radiniai. Buvo pra
nešimai, kuriuose paliesta aktua
lios dailės paminklų restauravi
mo metodologinės ir etninės 
problemos. Manoma, kad tokios 
restauracinės parodos ateityje 
taps tradicinės. Maskvoje vyk
siančioje konferencijoje muzieji
nių vertybių restauravimo klau
simais bus gvildenamos techno-
loginės restauravimo proble
mos.

— Vilniuje, “Lietuvos” vieš-
bučio koncertų salėje įvyko 
Islandijos menininkų, vyksta
nčių į kultūros dienos Ukrainoje, 
įdomus koncertas. Dainavo ka
merinis vyrų choras, grojo klar
netistas, skambino pianistas ir 
dainavo liaudies dainų ir operų 
arijų žinoma islandų dainininkė 
E. Sigurvinsdotir.

— Druskininkuose, kurorto 
150-ųjų metinių paminėjimo 
proga, ‘‘Nemuno” sanatorijoje 
vyko Juzefos Bagdonienės akva
relių paroda. Išstatyta30 darbų.

— Panevėžyje įvyko graži 
šventė, paskirta Maironio 125- 
osioms metinėms. Dalyvavo 
knygos bičiuliai iš Vilniaus, Dru
skininkų ir kitų vietovių. Mairo
nio minėjimas įvyko Krekenavo
je, kur keletą metų buvo gy
venęs poetas. Ant Vamakalnio 
kalnelio susirinkusieji klausėsi 
Lietuvos liaudies artisto Laimo
no Noreikos skaitomų poeto 
kūrinių, liaudies dainas kanklia
vo Lietuvos valstybinės filhar
monijos kanklininkės.

— Kauno valstybiniame isto
rijos muziejuje vyko paroda 
“Menas ir kultūra XVII a. Rusi
joje”. Šią parodą Kaunan atvežė 
Maskvos Kremliaus Ginklų 
rūmai. Buvo parodyta 100 unika
lių juvelyrų, ginklakalių ir 
audėjų XVI - XVII a. darbai.

— “Vilniaus statyba” kultūros 
namų klasikinio šokio liaudies 
kolektyvui “Polėkis”, vadovauja
mam Lietuvos kultūros žymūnės 
Elenos Juodiškienės, sukako 20 
metų. Tai vienintelis saviveikli
nis suaugusiųjų klasikinio šokio 
kolektyvas Lietuvoje. Gabie
siems patikima šokti Valstybinia
me Akademiniame operos ir ba
leto teatro spektakliuose.

rūmų scenose.
— Druskininkų miestas, mi

nint jo 150 metų įkūrimo sukaktį 
buvo apdovanotas “Garbės 
ženklo” ordinu. Rugpjūčio 2 
įvyko mieste šventė, kurioje 
buvo liaudies meistrų darbų pa
roda-mugė, pasirodė etnografi-
niai ansambliai, demonstravo 
madas Vilniaus modelių namai, 
koncertavo saviveikliniai kolek
tyvai, grojo pučiamųjų orkestrai

— Volgos srities tarybinio 
ūkio fermoje vyko Sovietų Są
jungos mechanizuoto melžimo 
meistrų konkursas, kuriame 
rungtyniavo geriausi 65 
melžėjai. Pakruojo rajono “Tai
kos” kolūkio melžėja Danutė 
Mažuldenė tame konkurse tapo 
visuotinė Sovietų Sąjungos me
chanizuoto melžimo meisterė —

ANIČAS PUOLA ŠVENTĄ TĖVĄ 
UŽ OKUPACIJOS NEPRIPAŽINIMĄ

Vilniškė Tiesa prisidėjo prie 
krikščionybės sukakties minė
jimo Jono Aničo straipsniu ‘Po
piežių bulės šių dienų akimis” 
(liepos 8 d.) Straipsnyje i š s i- 
lieja partinio aparato tulžis dėl 
Popiežiaus atsisakymo pripažinti 
Lietuvos okupaciją teisėta. Pa
sak Aničo: “kryžiaus karų epo
chos dvasia dvelkia popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo nusistatymas 
nepripažinti objektyvios t i k - 
rovės socialistinėje Lietuvoje. Jo 
leksikone visi lietuviai — tai ‘vie
ninga katalikiška tauta,” kurios 
būdingiausias bruožas tebesąs 
didelis religingumas, ir todėl ti
kintieji kenčia dėl tikėjimo.’ ”

Šį rūpestį okupuotos tautos 
problemomis Aničas sugretina 
su... viduramžių invazijomis į

Lietuvą: “Argi tai ne ta pati tra
dicija, kurią kryžiaus žygių metu 
sukūrė Romos popiežiai, vadinę 
visus mūsų protėvius ‘žemės 
žvėrimis,’ kurie ‘nepaprastai 
siautėja bei puola krikščionių 
valdo dorybę ?”

Bažnyčios ir tikinčiųjų perse
kiojimą Aničas vadina Vatikano 
propagandos išmislu, taip neva 
iškreipiantį “natūralų ir dėsnin
gą socializacijos procesą sociali
stinėje visuomenėje... Dešinieji 
katalikybės ideologai atkakliai 
nenori suprasti, jog dėl sociali
nių pertvarkymų, mokslo ir 
kultūros plitimo įsigali ir to
lydžio stiprėja mokslinė materia
listinė pasaulėžiūra, sekuliari- 
zuojasi žmonių buitis, papročiai, 
tradicijos.” (Elta)

Chfcagos lietuviai rugsėjo 8 OTlare aerodrome laukia atvykstančio Vytauto Skuodžio 
su šeima. Plakatą laiko iš kairės: “J Laisvę” redaktorius J. Baužys, dešinėje Vėjas 
Uulevičhis. Skuodį su gėlėmis sutiko trys lietuvaitės — iš k. Vytautas ir Lina Dailidės 
ir Karolina Lieponytė. Už jų — Alė Lieponytė. Nuotr. R. Musonytės

— Vilniuje, mėnesį tanko, ga
stroliavo Maskvos akademinis 
darbo Raudonosios vėliavos or
dino teatras.. Žiūrovui matė klasi
kinių ir šiuolaikinių autorių pje
ses. Spektakliai vylro Valstybinio 
akademinio operos ir baleto tea
tro bei Profsąjungų kultūros
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SKALINS FUNERAL HOME, toc., 94 -.62 Jamalca Ava. (prie Forsst 
P*way SL), Woodhaven, N.Y. 1Į421. SuteMia garbingas laMotuvss.
Koplyčios pofAplMMnM vImm fltiMto TbL 266 • 22M»
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BU YUS FUNERAL HOME. Mario Tetaolra, Jr. laidotuvių CHroldorlua, Kow- 
aris effice: 426 Lsteystts SI (Cor. WMeoa AvoJ, Msf.344 - 5172. Pa- 
ruošlamos garbingos *s*tfotu<ėa, Modenilos koptyčlošt, omo Saldoma*. 
Daua vlotoo automobUam oastatvtL

BEACH MEMORiAL CHAPEL301 Corsy SL Pstsrsburg Bsach, Ra^ 
33706. 813 360 - 5577. KENRELD WOOOLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avv., S, SL Pstersburg, Ra. 33707.813 345-9303. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th SL, S. SL Pstsrsburg, Ha. 33707.813 345 
- 9393

JUOZO ANORIUŠIO Rsal Estam, namų pardavimas, visų rūžių apdrau
dimai, Incoms Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj ristoj OHLERT- 
RUGGIERE, ln<^ 89 -11 Jamaica Woodhavan, N.Y. Tstof. 947-2823 
(namų tstef. 947 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrluiio Mijastals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavsm. 
1983 Madison SL, RMgemood, H.Y. 11227. Tetof. 821 - 6440. Salė vestu
vėm* Ir kL pramogom*. Be to, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmo* 
rūile* lietuviška* maistas prieinama kaina.

čempionė, laimėdama aukso 
medalį, čempionės juostą ir vai
niką bei kitus apdovanojimus.

— Vilniuje numatyta 1989 ati
daryti Sovietų Sąjungos tautų 
draugystės muziejų, kuriame 
bus skatinamas sovietinės impe
rijos tautų nacionalinių santykių 
tobulinimas, stiprinamas broliš-
kų tarybinių respublikų drau
gystė ir bendradarbiavimas. 
Muziejaus ekspozicijoje bus
nušviesta TSRS tautų draugystė 
visais istorijos laikotarpiais, pa
rodyta proletariato solidarumo 
reikšmė socialistinės revoliuci
jos Lietuvoje pergalei, tautų
draugystė Didžiajame Tėvynės 
kare ir sunkiais pokario metais. 
Bus parodyta draugystė tarp tau
tų tobulinant šiuolaikinį sociali
zmo etapą. Numatyta išsamiai { 
parodyti Lietuvos politinį, eko
nominį ir kultūrinį bendradar
biavimą su broliškomis respubli
komis, Lietuvos darbo žmonių 
ryšius su užsienio šalių darbo 
žmonėmis. Prašoma muziejui 
dovanoti turimos tais klausimais

Iš Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

tą labai menką rašinį, kurio 
reikėtų gėdytis. Tiesa, girdime, 
kad daugelis skaitytojų, ypač in
teligentų, turi imunitetą antire-
Ilginei propagandai ir papra
sčiausiai neskaito antireliginių 
straipsnių (ypatingai šio auto
riaus), nesitikėdami rasti juose 
objektyvios informacijos.

Mažiau išsilavinusiuose sluok
sniuose yra daugiau žmonių 
neatpratusiu bent iš dalies tikėti 
bet kokiu spausdintu žodžiu. 
Skelbdama tokį paviršutiniškai 
suregztą straipsnį redakcija pa
rodė, kad savo skaitytojus laiko 
ir neišlavintais ir nekritiškais.

Tikintieji apskritai gal ir
galėtų džiaugtis, kad jų pažiūros 
(įsitikinimai) puolamos taip nek
valifikuotai. Bet tikintieji ir 
Bažnyčia neabejingi tautos 
kultūrai ir teisėtai trokšta, kad 
idėjinė kova (jei ji neišvengiama) 
būtų vedama garbingai, kad ve
rčiau jį taptų kultūringu dialogu.

Galima tik apgailestauti, kad 
šviesųjį Marijos — mergaitės 
motinos — idealą ėmėsi niekinti 
moterų žurnalas ir kad tokių abe
jotinų bei etinių kvalifikacijų 
žmonėms, kaip kalbamojo raši
nio autorius, pavedama auklėti 
būsimus Lietuvos pedagoginius 
kadrus.

Kun. Česlovas 
Kavaliauskas 

Naujojo Testamento
vertėjas 

Kun. Vaclovas Aliulis, 
Naujojo Testamento 
vertimo redaktorius

Molėtų Joniškis-V’ilnius 
1986 m. balandžio 30 d.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllvsr Bell Baking Co. Lletuvlike ir 
europietiška duona Ir pyragai, Šventėms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Teief. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirbę su Thomson McKIn- 
non Securities Ine., One State SL Ptaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruota* 
pirkti ir parduoti akcija*, bonus, options, fondus, commodltles, auksų 
ir sidabrų. Atidaryti IRA planu* Ir tax shsttsrs. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA'*. WICN-FM. 90.5 
Worce*ter, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt 7:30 - 8:30 PM. Eduarde* 
Meilus, Jr. 70 Curtis SL, Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Ustuvo* Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak.Iš WNYM1330AM. Plrmad. 
6 - 7 vai. vak. iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 Sunlit 
Or., Watchung, N.J. 0706a Tel 201 753 - 5636.

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de

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

Vardas Ir pavardė

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

$ 
$. 
$.

¥asolino A memobials
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j. TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
1^. — GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTElXMlS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Kai turtas aptemdo akis
Jei sudėtume Amerikoje gy

venančių lietuvių turtus, tai 
būtų milijonų milijonai dolerių, 
kalnų kalnai kitokių gėrybių. 
Toks didelis turtas jau sudaro ir 
didelę galybę. Rodos, galėtume 
užsimoti žygiams, kurie nuste
bintų pasaulį; rodos, galėtume 
suorganizuoti didelius kūrybi
nius prasiveržimus. Bet taip 
nėra. Mūsų turtas yra užgožęs 
mus pačius, mūsų širdis, ap- 
temdęs akis, kad mes nematytu
me didesnio, prasmingesnio gy
venimo. Kai didėja lietuviškas 
turtas, mažėja meilė savai 
kultūrai. Turtas yra lyg magne
tas, kuris ištraukia lietuvius iš 
lietuviškos bendruomenės ir nu
veda j kitas klases, kur nusilen
kiame turtui ir visai užmirštama 
lietuviški reikalai ir lietuvių kal
ba.

Žmogui reikia turto, kad jis 
galėtų išsilaikyti šioje visuome
ninėje santvarkoje. Matome 
televizijoje benamius, kaip jie 
vargsta. Jų problema dažnai su
dramatinama, nusukama politi
ne kryptimi, nesistengiama juos 
įdarbinti. Nemaža tų benamių 
dalis ir nenori dirbti, Geriau 
jiems taip sau bastytis po gatves.

.Vienas jigtųvį^ 
turėjo preg6> -dtažlčuri vidury 
Amerikos lankyti tokių apylinkę, 
kur žmonės gyveno iš valdžios 
paramos. Gyvenimas buvo skur
dokas, bet jie sugebėjo pragy
venti. Kai jų paklausė, kodėl jie 
nedirba, jie tik nusijuokė, kad 
jiems ir taip gera, jie nenori jokio 
darbo. Taigi yra ir tokių žmonių 
kategorija.

Dauguma nori turėti savo 
kampą, visom išgalėm stengiasi 
taip susitvarkyti, kad kitiem 
nebūtų našta, kad pats galėtų lai
svai ir patogiai gyventi. Bet tai 
įsigijus, ateina noras dar daugiau 
apvaldyti ir kontroliuoti. Taip 
turtas gali, pasidaryti žmogaus 

idealu — daugiau ir daugiau. 
Turtas labai pavergia žmogų, su
kausto jį, padaro šaltų ir abejingų 
visai aplinkai. Tikrumoje turtas 
yra priemonė siekti kur kas dau
giau, padaryti daugiau nei kiti 
kad padaro. Turtas sudaro gali
mybes daryti gera kitiems, savo 
artimui, palaikyti lietuvybę.

Iš mūsų istorijos žinome, kaip 
turtingi žmonės statė bažnyčias, 
vienuolynus, liedino varpus. 
Toks didikas Pacas Vilniuje pa
statė gražiausių baroko bažnyčių, 
kuri ir šiandien stebina žmones 
(Šv. Petro ir Povilo Antakalny). 
Šiam didikui turtas nebuvo ap- 
temdęs akių.

Prisimena Servantes, garsaus 
romano “Don Kichotas” auto
rius. Kai jis parašė šį nemirštamų 
veikalų, galvojo, kaip knygų išlei
sti, kaip praskinti kelių į žmones. 
Kad knyga turėtų pasisekimų ir 
labiau jų vertintų, jis jų dedikavo 
galingiausiam ir turtingiausiam 
žmogui, pirmam po Ispanijos ka
raliaus. Kaip istorikai sako, kad 
visa tai liko gyvenimo ironija, — 
šis turtuolis visai būtų nežino
mas, jei ne ši rašytojo dedikacija. 
Tik iš jos ir žinoma, kad toks gy- 

: yęn^ 9. Si Jau
i nežinome* Turtas_j> prislėgė ir 
nuskandino užmaršty.

Dabarties lietuviškas gyveni
mas irgi laukia daugiau dėmesio 
ir meilės iš lietuvių, ypač iš tur
tingųjų. Sustokime ties lietuviš
ka knyga. Kokia sunki jos 
padėtis, nes lietuviškos knygos 
paklausa sumažėjo. Didėja tur
tai, bet mažėja meilė lietuviš
kam raštui. Kiek yra tokių lietu
viškų namų, kur gražiausi bal
dai, brangiausi kristalai, indai, 
paveikslai, o nė vienos lietuviš
kos knygos. Metų metais jie nėra 
perskaitę bet kokios lietuviškos 
knygos.

Rodos, būtų lengva bent dalį

Popiežius kalba 
---  uetuvisKai

Jau ne pirmų kartų, kad po
piežius prakalba lietuviškai 
didžiųjų iškilmių metu. Ir čia 
buvo laukta, kad jis kalbės lietu
viškai. Štai jo kalba, pasakyta au
diencijos metu:

“Jūsų ir jūsų brolių bei seserų 

to, kų išleidžiame pramogom, 
paskirti lietuviškai knygai ir lie
tuviškai kultūrai remti.

Jei palyginsime Pabaltijo tau
tas, kuri iš jų daugiausia emigra
cijoje išleidžia knygų ir kuri dau
giausia skaito, tikrai mes būsime 
paskutinėje vietoje. Tokie latvių 
rašytojai gauna ir honorarus, ir 
jų knygas išperka, ©lietuvis rašy
tojas turi pats išsileisti savo kny
gų ir paskui vargti su platinimu.

Panašiai galėtume apibūdinti 
ir kitas mūsų gyvenimo sritis. 
Turtas aptemdė mūsų akis, ma
tome tik dolerį, tik brangius bal
dus, brangius automobilius, na
mus ir vilas, o nebematome tų 
dvasios vertybių, tos lietuviškos 
kūrybos, kurių turėtume parem
ti, palaistyti, kad ji kaip gėlė 
žydėtų.

Ruduo atneša ir Balfo reika
lus. Tad nebūkime užkietėję, at
siverkime meile lietuviškai kul
tūrai, artimui, visiems lietuviš
kiems reikalams.

Audiencijos metu pas popiežių birželio 27. Popiežius ėjo per salę, kalbėjosi ir sveikinosi 
su žmonėmis. Nuotraukoje nuo popiežiaus į kairę: Kęstutis Miklas, Ona Miklienė, 
Aldona Brazdžionienė ir Bernardas Brazdžionis.

MANO ŠIRDY JUMS YPATINGA VIETA
Lietuvos krikšto sukakties minėjimas Romoje
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širdys, be abejonės, yra kupinos 
džiaugsmo, nes žinote, kad rytoj 
bus paskelbtas palaimintuoju ar
kivyskupas Jurgis Matulaitis, tas 
nepalaužiamas jūsų protėvių 
tikėjimo liudytojas. Kaip uolus 
Dievo tarnas jis ištikimai sekė 
Kristų evangelinių patarimų ke
liu, su didele meile vykdydamas 
savo vienuolinį pašaukimų ir pa- 
sišvęsdamas žmonių — vyrų ir 
moterų — tarnybai, karštai tro
kšdamas nuvesti juos į išganymų 
Jėzuje Kristuje.

Sunkiose gyvenimo aplin
kybėse jis niekad neprarado drų- 
sos ir kuo pilniausiai panaudojo 
gausius savo talentus, kad jie 
brandintų vaisius jame pačiame 
ir kituose, visiems tapdamas vi
skuo , kad visus išgelbėtų (1 Kor. 
9, 22).

Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis daugeliui sūnų ir dukterų 
tapo dvasiniu tėvu. Sveikinu čia 
esančius marijonų vienuo: lijos 
narius, ir Nekalto Prasidėjimo 
seseris. Drauge su jumis prisi
menu šių kongregacijų narius 

Lietuvoje. Jie taip pat džiaugiasi 
šiuo įvykiu, jį išgyvendami dva
sinėje vienybėje su mumis ir 
mes su jais.

Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis ypač šiuolaikiniam Lietuvos 
jaunimui yra tarytum šviturys, 
kuris nušviečia kelių į savo tautos 
geresnį pažinimų ir Tėvynės 
meilę. Ypatingai jis jaunimui 
kalba apie Kristų, kuris yra isto
rijos Viešpats ir sielų vadovas. 
Daugeliui iš jūsų, jaunime, jo 
pavyzdys tepadeda atsakyti į 
didžiuosius klausimus, kurie iš
kyla, ieškant gyvenimo prasmės 
ir gyvenimo kelio. Iš visos šir
dies meldžiuosi, kad, arkivy
skupui Jurgiui Matulaičiui užta
riant, daugelis iš jūsų priimtų 
kvietimų kunigystės ir vienuoli
nio gyvenimo keliu. Tokiu būdu 
tarnaudami žmonėms, jūs tapsi
te evangelinės žmonių meilės 
liudytojais ir savo gyvenimu bei 
darbais būsimoms kartoms per
teiksite Jėzaus Kristaus Evange
lijų ir nuostabių Dievo meilę.

Dievo Apvaizda lėmė, kad 
jūsų tautos Krikšto šešių šimtų 
metų jubiliejus sutampa su Ma
rijos metais. Nuoširdus pamal

dumas į Dievo Motinų visada 
buvo Jūsų tautos krikščioniškojo 
gyvenimo širdisDidis šventasis 
Kazimieras pasižymėjo ypatin
gai giliu pamaldumu į Švenčiau
siąją Margelę, panašiai kaip ir 
Jurgis Matulaitis. Meilės ryšys, 
jungiantis lietuvių tautų su At
pirkėjo Motina Marija nėra vien 
tik tvirto tikėjimo ir dvasinės sti
prybės žavinga išraiška. Tai 
drauge yra ir visos tautos įsipa
reigojimas, jos pasiaukojimas 
Dievo Motinai ir pasitikėjimo jos 
globa aktas, jai pavedant savo 
kraštų ir savo tautų, einančių į 
pažangų istorijos keliais.

Kaip tik dėl to Marijos Metų 
maldoje aš įsakmiai pavedžiau 
jūsų tautų Marijos globai.

Tau, krikščionių Motina, ypa
tingu būdų pavedame tų tautų, 
kuri šiais Marijos Metais minės 
šešių šimtų metų Evangelijos 
priėmimo jubiliejų. Su meile 
pažvelk į jų, suteik jėgų tiems, 
kurie kenčia dėl tikėjimo.

Baigdamas noriu užtikrinti, 
kad mano širyje ir maldoje jūs 
užimate ypatingų vietų. Perduo
kite mano sveikinimus visiems, 
kurie yra jums brangūs, ir pasa
kykite, kad Popiežius visada yra
su jais. “Mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus meilėje suteikiu jums 
visiems savo apaštalinį palaimi
nimų.”

Suteikęs palaiminimų, jis nu
sileido baltais marmuriniais laip
tais žemyn ir pasuko į kairę, kur 
buvo takas į publikų.

Popiežius eina 
pas žmones

Popiežius pas žmones ėjo ne 
vienas. Jį lydėjo vysk. P. Balta
kis, OFM, prel. L. Tulaba ir ke
letas saugumiečių. Taip pat 
lydėjo ir du fotografai, kurie su
gebėjo’ ‘ ‘' nufbtbgraftiBH' *** px>' 
piežiaus kiekvienų pasisveikini-- 
mų.

Tiesiai į scenų užlipimo nėra. 
Popiežius dėl to ir nusileido į 
kairę pusę, kur jau buvo tvo
relėm atitvertas takas. Ten jis ir 
pradėjo sveikintis su žmonėmis, 
laiminti ir bučiuoti vaikus.

Groja mokinių 
orkestras

Tuo metu scenos dešinėje su
judėjo ten buvęs Vasario 16 gim
nazijos jaunimas. Tautinių šokių 
grupė pradėjo šokti, užėmusi 
dalį didžiosios scenos, orkestras 

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrjžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS DAUn IE O
MANHATTAN COLLEGE FlUNIUJt Z

— Na, iš kur atsiradai? — 
girdžiu prel. Antano Jonušo bal
sų.

— Iš Fiumičino!
— Kodėl nepranešei apie 

skrydį?
Pasirodo, kad mano laiškas su 

prašymu pasitikti aerouoste jo 
nepasiekė.

Kodėl keliauju?
Roma yra krikščionijai šventas 

ir amžinas miestas. Čia du didie
ji tikėjimo pirmūnai — apaštalai 
Petras ir Paulius liudijo Kristų 
kankinio mirtimi Nerono perse
kiojimo metu (64 - 68 m. po Kr.). 
Petras — Kristaus vietininkas 
buvo nukryžiuotas galva žemyn, 
o Paulius — Tautų apaštalas 
buvo nukankintas galvos nukirti
mu. Mat jis buvo Romos imperi
jos pilietis—įstatymas reikalavo 
piliečiui garbingesnės bausmės! 
Nukryžiavimu buvo baudžiami 
vergai ir nepiliečiai.

Apaštalo Petro įpėdiniu 
nūdien yra popiežius. Šiuolai

kinį popiežių Jonų Paulių II su 
apaštalu Petru — Kristaus vieti
ninkų sieja nenutrūkstanti 264 
popiežių seka. Paulius, tiesa, ne
buvo vienas iš Dvylikos, bet ypa
tingu Prisikėlusiojo apsireiški
mu tapo Tautų apaštalu, “rink
tini [u Kristaus] įrankiju]” (Apd 
19, 15, Kor 15.8).

Tautų apaštalas Paulius mane 
sudomino jau seniai — pačioje 
mano jaunystėje. Mane stebino 
staigi permaina jo gyvenime: 
Bendrijos persekiotojas nelauk
tai tapo Bendrijos skelbėjas (Apd 
19). Manė masino apaštalo Pau
liaus istorinė tikrovė: žydas 
tikėjimo aistra, graikas proto 
veržlumu, romėnas pomėgiu 
kurti Bendrijų.

1958 m. vasarų pirmusyk nu
keliavau į Damasku, — į vietas, 
kur Paulius išgyveno gyvenimo 
permainų. Pasakojimas apie 
Tautų apaštalų Paulių Apaštalų 
darbų knygoje pasirodė perdėm 
apčiuopiama tikrovė.

Tiksliai nepamenu, kada ma
nyje gimė mintis domėtis Pau
liumi su ryžtu parašyti apie jį 
knygų. Žiūrint atgal po daugelio 
metų, matau savo dėmesyje 
Tautų apaštalų studijinių kelio
nių metu Sirijoje, Kipre, Turki
joje, Graikijoje, Maltoje, Italijo
je. ir trys likiminiai Vakarų pa
saulio istorijos miestai — Jeru
zalė, Atėnai, Roma—mane sieja 
su apaštalo Pauliaus istorine tik
rove.

Nuo anos vasaros Damaske iki 
šio pavasario daug keliauta po 
Artimuosius rytus ir daug sutelk
ta medžiagos apie apaštalų, — 
tikėjimo aistrų, proto veržlumą, 
drąsų prašnekinti tuometinį 
žmogų su žinia apie Kristų. Da
bar naudojuosi atostogų laisve 
galimai išsamiau susipažinti su 
istorine tikrove apaštalo, laikiu
sio save “netaiku gimusiu” Kri
staus tarnyboje, tačiau “pasi
priešinusio” Petrui į akis, kai šis, 
“bijodamas apipjaustytųjų [žydų 
krikščionių], atsitraukė ir ėmė jų 
[krikščionių iš pagonių] vengti”

Pats apaštalas Paulius tai prisi
mena savo laiške Galatams: “Pa
matęs, kad jis nukrypsta nuo 
Evangelijos tiesos, aš pasakiau 
Kefui [Petrui]'visų akivaizdoje: 
‘Jei tu, būdamas žydas, gyveni 
pagoniškai, o ne žydiškai, tai 
kodėl verti pagonis laikytis žydų 
papročių?’ ” (Gal. 2, 11-14). 

r

Lietuviškos Sekminės 
Romoje

Mano kelionė šiemet į istorinę 
Tautų apaštalo Pauliaus tikrovę 
prasideda Sekminių švente Ro
moje. Pirmųjų Sekminių metu 
“Jeruzalėje gyveno maldingų 
žmonių [t. y. žydų] iš įvairių tau
tų. Jie didžiai nustebo, kiekvie
nas girdėdamas savo kalbų [Kri
staus mokinius] kalbant. Lyg ne
savi ir nustėrę, jie klausinėjo: 
‘...Tai kaipgi mes kiekvienas 
juos girdime savo gimtąja kalba? 
Mes, partai, medai, elamiečiai, 
Mesopotamijos, Judėjos ir Kapa- 
dokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos 
ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos 
pakraščio ties Kirėne gyventojai, 

Šv. Jono Laterane bazilika, Romos miesto ir krikščioniškojo 
pasaulio šventovių motina ir galva.

ateiviai romėnai, žydai ir proze
litai [t.y. konvertitai], kretiečiai 
ir arabai, — mes visi girdime 
juos skelbiant įstabius Dievo 
darbus mūsų kalbomis. ‘Visi be 
galo stebėjosi ir klausinėjo: ‘Ką 
tai reiškia?’ ” (Apd 2,5-12).

Sis šv. Mišių skaitinys Sek
minėse man šiandien itin reikš
mingas. Sekmines švenčiu Sv. 
Kazimiero kolegijos bendruo
menėje, kurių sudaro lietuviai ir 
kitataučiai.

Lietuviai iš įvairių vietų 
Tėvynėje, iš tolimų išeivijos 
kraštų, — kalbantys įvairiomis 
kalbomis, bet girdintys širdimi 
lietuviškai. Tokių Sekminių dar 
nesu šventęs! Lietuviai iš Itali
jos, Vokietijos, Lenkijos, Brazi

lijos, Kanados, Jungtinių Ameri
kos Valstijų švenčia “įstabius 
Dievo darbus” lietuviškai Romo
je!

Prel. Stasius Žilys pakviečia 
Kolegijos bendruomenę atgaivai 
į svečių kambarį. Mudu esame 
draugai nuo pirmųjų skyrių 
Siauduvos pradžios mokykloje. 
Kolegijos valgomajame vyrauja 
dar ryškesnė Sekminių nuotaika. 
Salia lietuvių yra ir italų studen
tų, klierikų bei kunigų.

Mat šiuo metu Šv. Kazimiero 
kolegija yra perdidelė lietu
viams. Kunigystei čia ruošiasi ir 
kitataučiai. Mūsų išeivija, 
turėjusi kunigų perteklių, vis 
dar nesisieloja pašaukimų 
prieaugliu. Būdinga, kad lietu
viškoji Kanados išeivija duoda 
daugiausiai pašaukimų į kuni
gus. Šioje Sekminių šventėje yra 
du lietuviai klierikai iš Kanados: 
Paulius Mališka ir Zigmantas 
Stoškus. Abu iš Montrealio.

Atgaivos metu turiu progos 
pabendrauti su ilgamečiu Šv. 
Kazimiero kolegijos rektoriumi 
prel. L. Tulaba, Kolegijos 
įkūrėju, ir prel. Algimantu Bart
kumi, įkūrėjo įpėdiniu. Džiugu, 
kad yra dama vadovybės tąsoje 
Rektorius - įkūrėjas didžiuojasi 
savo įpėdiniu, o rektorius — 
įpėdinis sielojasi Kolegijos atei
timi su nuoširdžia pagarlta jos 
įkūrėjui.

(Bus daugiau)



Jie siūlė nukelti vienu mėnesiu. 
Prancūzijai, Belgijai ir Kinijai

Lietuvių žygiai

korespondentas 
Jungtinėse Tautose 
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1946 spalio 23 New Yorke. Kad 
nebūtų panašių nesusipratimų

JUNGTINĖS TAUTOS APSISTOJA NEW YORKE
KĘSTUTIS K. MIELAS Daug buvo ginčytasi ir dėl sušaukti. Tada buvo išrinktas ir 

Darbininko specialus veto teisės balsavimuose, o la- pirmasis JT generalinis sekreto-

Pagal Jaltos konferencijos nu
tarimą, jau karui Europoje einat 
prie pabaigos, apie dvi savaites 
prieš Vokietijos kapituliaciją, į 
San Francisco miestą, Califomi- 
joje,' suvažiuoja delegatai iš 50 
kraštų paruošti JT čarterį ir įkur
ti Jungtines Tautas. Tame 
skaičiuje yra ir delegatai iš tokių 
kraštų, kurie dar neturi teisių 
šioje konferencijoje dalyvauti.

Konferencijos atidarymas 
įvyko 1945 balandžio 25. Jis gana 
savotiškas, nes atidaro preziden
tas Trumanas telefonu iš Baltųjų 
Rūmų Washingtone į San Fran
cisco operos rūmus, kur buvo su
sirinkę delegatai, spaudos atsto
vai ir kviestiniai svečiai. Po to 
Trumanas kalbėjo per radiją vi
sam pasauliui, kad San Francisco 
mieste susirinkę patvirtintieji 46 
kraštų delegatai turi didelį užda
vinį sudaryti tokią tarptautinę 
organizaciją, kuri pasaulio nepri
leistų prie kito karo.

Daug laiko sugaišta dėl dar
botvarkės ir dėl kraštų bei jų at
stovų patvirtinimo. "Reikėjo 
išspręsti Argentinos, Lenkijos, 
taip pat sovietinių respublikų — 
Ukrainos ir Baltgudijos atstova
vimą šioje konferencijoje, ypač 
kad tie du kraštai neturi savo ne
priklausomybės .

Kai dėl Lenkijos, Molotovas 
bandė įsiūlyti Liublino lenkų vy
riausybės atstovus, bet tam 
griežtai pasipriešino JAV ir D. 
Britanija, pareikšdamos, kad 
teisėta yra tik lenkų egzilinė vy
riausybė. pondone.. Tas klausi- 

pasibaigt&v kai kompromisui 
buvo sudaryta koalicinė Lenki
jos vyriausybė.

Būdinga, kad amerikiečių 
spauda nepaprastai daug dėme
sio skyrė ir komentavo dėl Uk
rainos, Baltgudijos ir Lenkijos 
atstovų teisinio atstovavimo. 
Spaudoje taip pat buvo paskelb
ta, kad Ukrainos delegatas Dmi- 
try Manuilskij yra vienintelis 
San Francisco konferencijoje at
stovas, kuris nemoka savo atsto
vaujamojo krašto gyventojų kal
bos. Ar tai tiesa, ar ne, sunku 
pasakyti, ypač šiandien po 42 
metų.

statuto tarptautiniam teismui. 
Žinoma, viskas pagaliau buvo 
priimta. Po dviejų mėnesių, 
birželio 26, JT čarteris visų dele
gatų buvo vieningai priimtas ir 
pasirašytas.

Lenkija pasirašė tik spalio 15 
ir buvo įskaityta į Jungtinių Tau
tų įkūrėjų skaičių (51).

Oficiali JT įkūrimo data yra 
1945 m. spalio 24-oji, nes tada 
D. Britanija, Kinija, Prancūzija, 
Sovietų Sąjunga ir JAV, taip pat 
dauguma pasirašiusiųjų šį čar- 
teiį, jau buvo jį ratifikavusios.

Amerikos Lietuvių Taryba į 
šią konferenciją dėjo labai daug 
vilčių. Į ją pasiuntė trijų asmenų 
delegaciją, kurią sudarė adv. 
William F. Laukaitis, William T. 
Kvetkas ir pulk. Kazys V. Gri
nius.

Tuometinė Lietuvių Informa
cijos Centro sekretorė Marijona 
Kižytė per Valstybės Departa
mentą buvo akredituota prie šios 
konferencijos kaip speciali lietu
vių spaudos korespondentė.

Lietuvių delegacija ir kore
spondentė dėjo pastangas, kad 
bent Lietuvos ir viso pasaulio 
lietuvių vardas būtų išgirstas šio
je konferencijoje. Deja, 
nežiūrint turėtų susitikimų su 
kitų kraštų diplomatais ar spau
dos atstovais, įteikiant jiems Al
fos specialiai paruoštus memo
randumus, labai nedaug to at
garsio sulaukė.

Net ir tuometinis JAV val
stybės sekretorius ir delegaci
jos pirmininkas Stettinius, 
užklaustas dėl Lietuvos proble
mų, ir jos atstovavimo šioje kon
ferencijoje buvęs labai nustebin
tas ir adv. Laukaičiui pareiškęs, 
kad jis su šiuo klausimu nesąs 
susipažinęs ir kad dabar netinka
mas laikas šioje konferencijoje 
kelti.

JT pradeda darbą
San Francisco konferencija 

nepadarė galutinio sprendimo 
dėl nuolatinės būstinės. Britani
jai pasiūlius, naujai sudarytasis 
sekretoriatas bei įvairios komisi
jos paruošti visos JT administra
cinės struktūros planui darbą 
pradėjo Londone. Ten 1946 sau
sio 10 JT Generalinės 
Asamblėjos ir Saugumo Tarybos 
pirmieji posėdžiai ir buvo 

rius — norvegas Trygve Lie. Jis 
tas pareigas formaliai užėmė 
1946 vasario 2.

Pasiūlymas, kad Jungtinių 
Tautų pirmosios 

reguliarios JT sesijos prasideda 
kasmet rugsėjo mėnesio trečiąjį 
antradienį.

Į atidarymo iškilmes atvyko 
prezidentas Trumanas ir atidarė 
šią sesiją. Atidarymo iškilmės ir 
prez. Trumano vaišės keturiems 
šimtams delegatų įvyko Wal- 
dorf-Astoria viešbuty, NewYor- 
ko miesto centre.

Laikinoji JT būstinė pradžioje 
buvo Hunter kolegijos patalpo
se, Nęw Yorko mieste, o vėliau 
persikėlė į tuo metu tuščias kari
nių reikmenų gamyklos — Sper- 
ry įmonės patalpas, Lake Suc- 
cess miestely, Long Islande, 
apie 25 mylias nuo New Yorko 
miesto centro.

Ten įsikūrė sekretoriatas ir

NEW BRITAIN, CONN
Šv. Andriejaus lietuvių para

pijoje kasmet rengiami įvairūs 
renginiai, kurių pelnas skiriamas 
parapijos reikalams, ypač skolų 
mažinimui. Dar yra 25 tūksta
nčiai dol. skolos. Teko tvarkyti 
bažnyčios rūsį, nes vandens 
buvo apsemtas, reikėjo aptverti „pagerbiami sulaukę 80 metų 'stovėjo ir Astravu šeima, iš Kana

dos. Jų dukra išvakarėse buvo 
pakrikštyta Šv. Jono Laterano 
bazilikoje. Antroji dukra, di
desnė, ėmė ir paprašė po
piežiaus autografo. Šv. Tėvas 
nusišypsojęs pasirašė ant jam pa
duotos iškilmių programos.

automobiliams statyti aikštelę ir amžiaus ar vyresni, gausi loterija 
daug kitų pataisymų dar būtina 
atlikti.

Numatyta tokie renginiai.
Parapijos salėje, 396 Church

St., rugsėjo 27 12:30 vai. popiet
—bufetas parapijos darbininkų.

Spalio 2, penktadienį, 6 vai. 
vakaro bus rodomas arklių lenk
tynių filmas ir norintieji galės da
lyvauti lažybose ir laimėti pini
gų-

Spalio 4, sekmadienį, 9-12 
vai. ryte bus galima gauti salėje 
pusryčius.

Spalio 10, šeštadienį, parapi
jos bazaras nuo 12 vai. iki 8 vai.

Pasirašoma Jungtinių Tautų charta. Prie stalo sėdi Egipto delegacijos pirmininkas. 
Tai buvo 1945 birželio 26 San Francisco, Calif.

vyko saugumo tarybos bei įvairių 
komisijų posėdžiai. Tik genera
linė asamblėja posėdžiavo kitur. 
Jos būstinė buvo New Yorko 
miesto pastate, buv. senosios pa
saulinės parodos parke, Flu- 
shing Meadovvs, New Yorko 
priemiesty.

(Bus daugiau)

vakaro. Čia bus įvairaus skonio 
maisto — lietuviško, lenkiško, 
itališko, laimėjimų ratai, loterija 
ir speciali sekcija vaikams.

Spalio 17, šeštadienį, — 13-ta- 
sis Lietuvių Vakaras — puota. 
Bus duodama šilta vakarienė, 

ir šokiai. Įėjimo auka—7.50dol. 
asmeniui ir rezervuoti vietas iki 
spalio 11 dienos.

Spalio 31, šeštadienį, parapi
jos vaikams renginys po 4:30 vai. 
popietinių mišių.

Klebonas ir daug parapiečių 
buvo išvykę Romon į 600 metų 
krikščionybės Lietuvoje
minėjimo jubiliejų ir arkivysk. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
iškilmes.

Dabar, po vasaros, prasidės 
gyvesnis parapijoje veikimas ir 
viskas eis sėkmingai.

Juozas Balčiūnas

MANO ŠIRDY JUMS YPATINGA VIETA
dovanojo popiežiui į celofaną su
vyniotą storą žvakę. Popiežius 
nespėjo dar ir paliesti, kaip vie
nas iš saugumo palydos prišoko 
ir pagriebė. Atsisukęs tuoj per
davė kitam, o tas dar kitam. Taip 
dovana akies mirksniu buvo jau 
nunešta kuo toliausiai nuo po
piežiaus. Kas ten žino, kokia ten 
žvakelė? O gal koks užtaisas! 
Todėl ir pašalinta taip greitai.

Kiti dovanoja ir paveikslus. Ir 
tuos tuoj griebia ir nuneša. Po
piežius baigęs kairiąją pusę, 
perėjo į dešiniąją ir ten vėl svei
kinosi, laimino, pasikalbėjo. Ten 
buvo ir kunigai sustoję. Ties jais 
ir baigė susitikimą su visuome
nė. Dar nusifotografavo sti visais 
kunigais,* kurie sustojo scenoje. 
Paskui palaimino ir išėjo, lydi
mas sargybų ir šveicarų gvardi
jos spalvingų karių.

(Bus daugiau)

(atkelta iš 3 psl.)
gi grojo dešinėje, prisiglaudęs 
prie arkų. Dirigavo tos gimnazi
jos mokytojas A. Paltinas.

Visuomenė buvo sujaudinta 
popiežiaus atėjimu, o gal dar pa
duos ranką, gal palaimins! Tai di
desnio dėmesio nekreipė, kas 
dėjosi scenoje. Bet toji progra
ma, — šokiai ir muzika, — buvo 
malonus ir turtingas fonas visai 
audiencijos iškilmei.

Popiežius pasuko į centrinį 
taką. Pirma jis sveikinosi su jo 
kairėje esančiais žmonėmis. Čia 
daug moterų buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. Tas ypatin
gai norėjo pasveikinti. Prie tako

Saugumas veikia
Iš visų pusių apsupę popiežių, 

eidami atokiau, lydėjo tamsiai 
apsirengę jauni vyrai. Jie 
atydžiai sekė kiekvieną judesį, 
kiekvieną žmogų, kuris buvo 
arčiau popiežiaus.

Netoliese mūsų viena mote
ris, atrodo, kad vienuolė, ėmė ir

— “Margučio” radijo 55 
metų sukaktuvinis pokylis ren
giamas spalio 24 d. 6:30 vai. vak. 
Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje. Pokylio rengi
mo komitetui vadovauja Irena 
Kriaučeliūnienė. Komiteto na
riai — Dalia Dundzilienė, Sofija 
Džiugienė, Antanas Krutulis, 
Genė Rimkienė ir Dalia Šle- 
nienė.

VASARA KVEPIA
ČIOBRELIAIS- 7

Reklama televizijoje
Daugumoje kambarių yra 

televizijos aparatai. Nuostabiau
sia, kad vienas kanalas yra skirtas 
tik Kennebunkui. Čia rodomas 
kokio pusvalandžio reklaminis 
filmas. Rodomi geresni restora
nai, įdomesnės vietos.

Nemažą dalį to filmo užima ir 
pranciškonų vienuolynas. Paro
doma koplyčios vidus, sodybos 
aplinka su garsiaisiais meno pa
minklais. Nufilmuota ir įkalbėta 
gražiai ir skoningai. Filmas kar
tojamas ir kartojamas. Tai pade
da vasarotojams susigaudyti, kur 
keliauti, ką pamatyti, kur užsuk
ti papietauti.

Vėžiai, vėžiai
Garsūs yra Maino vėžiai. Jie 

gaudomi jūroje ir paskui iš
vežiodami į restoranus ir į krautu
ves. Ir tame reklaminiame filme 
rodo, kaip reikia vėžius valgyti.

Tai paskatino ir mus nuvykti į 
Henry’s restoraną, kur visada 
švaru, gražu, jauku. Vakare čia 
būna labai daug svečių. Pato
giausia kokia 5 valandą įsikurti 
kur prie stalo ir užsisakyti vėžį.

Tuoj pasiūlo du vėžius po vie
ną svarą. Jų kaina 12 dol. Paskui 

jau eina didesni vėžiai — svaras 
ir ketvirtis, pusantro svaro. Gali 
užsisakyti ir dviejų svarų vėžį, 
bet tie didieji vėžiai nėra tokie 
gardūs, kaip svariniai.

Restorane yra puikus daržovių 
baras. Belaukdamas, kol iš vir
tuvės atkeliaus paraudę vėžiai, 
čia gali bent kelis kartus apeiti 
barą iš abiejų pusių ir kupinas 
lėkštes nusinešti prie stalo. Teko 
matyti žmonių, kurie tikrai yra 
valgūs, kartoja ir kartoja baro 
gėrybes ir paskui suprakaitavę 
vargsta su vėžiu.

Vėžiai serviruojami su karštu 
sviestu, su citrina, karšta 
daržove. Prie vėžio užsisakai ir 
gėrimo taurelę. Užsirišęs ser
vetėlę tada ir traškini vėžio žny
ples, tą gardžią uodegą. O šiukš
lių, o tų vėžio kevalų kalnų kal
nai. Padavėjos net kelis kartus 
pakeičia kevalų lėkštes.

Galima gauti vėžių ir išvirtų 
ir sušaldytų. Jie jau nėra tokie 
gardūs, kaip restorane, kai 
svečiui specialiai išverda pagal jo 
pageidavimus.

Sūriai ir uogos
Čia mėgstami ir sūriai. Prie 

kelio yra viena didelė krautuvė, 
kur pilna visokiausių sūrių. Ir 

ten gali pasilepinti ir susirasti vi
sokiausių sūrių.

Prie kelių būdelėse parda
vinėjami ir vaisiai. Jie gardesnį 
nei vaisių krautuvėse. Yra iška
bos, kur parduodamos mėlynės, 
braškės, avietės. Tai ūkininkų 
sodybos, kurios užaugina daug 
uogų. I j35 malonu užsukti, nes 
čia gana pigiai gausi geriausių 
uogų.

Miestelio krautuvėse
Malonu pereiti ir per mieste

lio krautuves. Jų čia gana daug. 
Kitos įsikuria tik vasaros sezo
nui. Prekių įvairumas nepapra
stas. Privežta daugiausia dra
bužių, paskui eina visokie suve
nyrai, techniški dalykėliai, pa
veikslai. Ir visur pilna žmonių. 
Čia surasi tai, ko paprastai savo 
gyvenamoje aplinkoje nerandi. 
Tai ir apsimoka pasižvalgyti ir 
apeiti tas krautuves.

Miesto aikštelėje yra knygy
nas, kur parduodamos knygos. 
Knygynas įrengtas seno namo 
antrame aukšte. Viskas padaryta 
iš medžio. Namo šone iš lauko 
yra laiptai į antrą aukštą. Laiptai 
ir balkonėlis pilni gėlių. Jauti, 
kad čia gyvena žmonės, kurie 
tikrai jaučia gamtą ir ją globoja. 
Viduje knygų lentynos tvarkin
gos. Viršum lentynos parašyta, 
kokio turinio čia sudėtos knygos.

Groja muzika. Negarsiai gro
ja, kad netrukdytų susikaupti. Ir 
čia netrūksta žmonių. Keisčiau

sia, kad čia ateina daug jaunimo. 
Jis švariai apsirengęs, pamėgęs 
mokslą ir meną, pagarbiai varto 
knygas, atsisėdęs ant suolo pa
skaito.

Kai dažnai matai jaunimą be
prasmingai besitrankantį, čia 
priešingai — jis padaro tikrai 
gražų įspūdį. Jis yra šio krašto 
pažiba ir geroji ateitis.

Mėgstu užeiti į geležies krau
tuves. Čia kadaise prie tilto buvo 
tokia krautuvė. Dabar radau ją 
persikėlusią prie kelio į Kenne- 
bunką. Namas specialiai pastaty
tas ir įrengtas. Viduje tikrai jau
tiesi kaip kokiame muziejuje, 
kur kiekviena lentyna atbaigta, 
pagražinta. Prekės išdėstytos 
plačiai ir vaizdžiai. Nustembi, 
kaip galima skoningai įrengti ir 
tokias krautuves. Ir čia žmonių 
nestinga, nes yra didelė aikštė 
sustoti mašinom.

Kultūriniai renginiai
Pranciškonų vasarvietėje visą 

vasarą vyksta įvairūs kultūriniai 
renginiai. Šiemet buvo tokie so
listų koncertai: Benedikto Povi
lą vičiau s. Daivos Mongirdaitės, 
Antano Keblio, Ginos Čapkau- 
skienės, Vytenio Vasyliūno var
gonų koncertas, vasarvietės cho
ro koncertas, Berkley muzikos 
kolegijos trijo koncertas. Šiam 
trijo vadovauja kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas. Čia savaitę 
atostogavo ateitininkai sendrau
giai su savo programa, čia vyko 

ir šaulių kultūrinis savaitgalis. 
Čia per atostogas savaime pra
turtėji, nes pati aplinka tave ke
lia.

Kai reikia išvažiuoti
Baigiasi atostogos. Rodos, jų 

buvo taip maža, taip maža. Pa
gauna kažkoks liūdesys, kad rei
kia atsisveikinti su ta aplinka, 
kur gyvena geroji vasara.

Tada vakare nueini prie jūros 
jai pasakyti sudie, tiem mažiem 
paukšteliam, kurie taip greitai 
bėginėja prie pat vandens, 
žuvėdrom, kurios susirūpinusios 
dar klykauja ir nori ką geresnio 
susirasti savo vakarienei. O saulė 
leidžiasi išdidžiai. Leidžiasi kur 
kas greičiau nei Lietuvoje. Ir čia 
gali rasti vietų, kur vandeny at
sispindi saulėleidis visu savo 
grožiu. Ir dangus tada kaip ope
roje spalvingas ir gražus.

Eidamas pajūriu, leidi, kad į 
batus patektų smėlio. Taip juk 
yra — iš pajūrio turi parsivežti 
ir smėlio. Pasirenki ir įdomesnių 
akmenukų. O akmenų čia daug, 
ir įdomių, spalvingų.

Grįžęs į sodybą, užeini į vie
nuolyno koplyčią, kur vakarinėje 
šviesoje pamažu pasitraukia 
šešėliai nuspalvindami sienų rel
jefus, vitražinius langus. Aplan
kai Žemaičių Kalvarijos Mado
nos koplyčią ir uždegi žvakę, 
aplankai Šv. Antano šventovę ir 
ten uždegi žvakę. Bent tuo at
sidėkoji Dievuliui už ta gražią 

vasarą, už tas dienas, kurios 
praskrido tuo mažuoju paukšte
liu. Prie vienuolyno durų sutikęs 
vienuolį pranciškoną, padėkoji ir 
jam. Čia dažnai §ali sutikti Tėvą 
Bernardiną Grauslį, sodininką. 
Padėkoji jam už tas gėles, kurios 
tiesiog plėšosi dėl savo grožio. 
Padėkoji ir Tėvui Jurgiui Gai- 
liušiui, gvardijonui, kuris visada 
maloniai šypsosi ir kuris tą sody
bą savo triūsu iškėlė į meno ga
lerijos lygį. Padėkoji ir kitiems, 
kurių ir vardo nežinai. Padėkoji 
Tėvui Steponui Ropolui, Tėvui 
Rafaeliui Šakaliui. Jie visi su
teikė daug šilumos ir meilės. 
Padėkoji ir rūpestingajam Tėvui 
Gabrieliui Baltrušaičiui, kuris 
tvarko svečių namus. Užeini į 
raštinę ir ten palieki raktą ir 
padėkoji visada maloniai visus 
pasitinkančiai Sofijai Kazlauskie
nei.

Kai eini su lagaminais, apžvel
gi sodybą ir atsisveikini su ta 
pušim prie vasarnamio, su 
eglėm, su klevais, berželiais. At
sisveikini ir su kvepenčiais čio
breliais, kurie kukliai žydi visą 
vasarą.

Jie kviečia sugrįžti kitais me
tais. Taip, sugrįšiu ir jum papa
sakosiu, kas dedasi anapus sody
bos, o jūs man atiduosit savo 
neišsenkamą grožį, ramybę, ty
rą orą, bičiulystę ir tą dvasinį 
poilsį.
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REMI BALFĄ - ŠELPI 
VARGSTANČIUS LIETUVIUS

ja Amerikoje yra Bendras Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondas, 
kurio sutrumpintas vardas yra 
Balfas. Valdžios įstaigose jis 
užregistruotas United Lithua- 
man Relief Fund of America, 

ir veikia jau 40 metų su viršum, 
bet yra lietuvių, ypač jaunosios 
kartos, ir daug lietuviškos kilmės 
amerikiečių, ne tik nieko nežina
nčių apie Balfą, bet ir jo vardo 
negirdėjusių.

Artėjant Balfo direktorių su
važiavimui, įvykstančiam Putna
me, Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselių vienuolyno patalpose 
spalio 3 - 4, ne pro šalį girdėju- 
siems ir žinantiems apie Balfą 
priminti, o nežinantiems ir apie 
jį negirdėjusiems bent suglau
stai pateikti kai kurių žinių iš jo 
istorijos, organizacijos ir veiklos. 
Tas gal paskatins gausiau Balfą 
remti, o per jį ir į vargą pateku
sius lietuvius.

Antrajam Pasauliniam karui 
siaučiant, kai Lietuva vėl buvo 
rusų okupuota, Amerikos lietu
viai norėjo Lietuvoj vargstan
tiems, o ir iš Lietuvos savanoriš
kai ar priverstinai Rusijon pate
kusiems, teikti kokią nors pagal
bą. Amerikos Lietuvių Taryba 
— Altą, sudaryta daugelio lietu
vių organizacijų Amerikoje, pa
sistengė, kad būtų sukurta šal
pos organizacija lietuviams šelp
ti. Altą — politinė organizacija, 
Balfas — pašalpinė, įkurta 1944 
m.

Balfas pradėjo teikti pagalbą 
Lietuvoje ir Rusijoje vargstan
tiems lietuviams, bet tą pagalbą 
reikėjo nutraukti, nes ji buvo pa
sisavinama komunistų partijos ir 
valdžios pareigūnų, o ne teikia
ma reikalingiems. Greitai 
paaiškėjo, kad Vokietijai kapitu
liavus, joje ir visose karo nunio
kotose Europos valstybėse yra 
daugybė lietuvių, karo išblokštų 
iš tėvynės, kuriems reikia sku
bios pagalbos. Balfas ėmėsi juos 
šelpti.

Dar daugiau. Amerikos 
valdžiai priėmus įstatymus įsilei
sti nuolatiniam apsigyvenimui 
karo išblokštuosius, bet tik su 
tam tikromis garantijomis, Balfo 
nelengvas darbas buvo rasti ga- 
rantuotojus lietuviams. Darbas 
buvo sėkmingas, nes iš 28,804 
tuo laiku atvykusių Amerikon, 
85% jų atvyko Balfo pastangomis 
sudarytomis garantijomis.

Šalia to, reikėjo toliau šelpti 
neturinčius galimybės iš Euro
pos kraštų išvykti, ypač dėl svei
katos stokos ir vyresnio amžiaus. 
Ta šalpa tęsiama ir dabar.

Pamažu Baltas surado būdus

NAUJAUSI LEIDINIAI
K. Girniaus, Partizanų kovos 

Lietuvoje. 12 dol.
Alės Rūtos, Tarp ilgesio ir 

tėviškės. Kelionės į Lietuvą 
įspūdžiai. Kietais viršeliais. 13 
dol.

ja, kultūra, valstybė, 5 dol.
A. Balašaitienės, Skeveldros. 

Romanas. Kietais viršeliais. 10 
dol.

A. Šešplauldo, Lietuva pasau
linėje literatūroje. Straipsnių 
rinkinys. 8 dol.

dažo raudonai. 13 dol.
P. Jurkaus, Kai Vilniaus lie

pos žydi. 10 dol.
M. Blyno, Lietuvos senovės 

palikimas. Straipsnių rinkinys. 5 
dol.

J. Gliaudos, Karo ketvirtoji. 
Romanas. 4 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland 
Btvd., Brooklyn, NY11207.

nors Įdek šelpti pagalbos reika-

jos valdose atsidūrusius lietu-
vius,
kraštuose, pvz.: Lenkijoje. Atsi-

bent kol tokie įkurdinami.
Balfo šalpos prašo ir gauna ir

NEW HAVEN, CONN.

nimui žmonės: Vasario 16-osios 
gimnazijos Vokietijoje mokiniai 
ir aukštųjų mokyldų studentai 
bei kai kurių mokyklų išlaiky
mas. Tas šelpimas nėra pakanka
mas, bet Balfas gausiau šelpti 
neišgali, nes neturi lėšų. Šalpai 
lėšos ir daiktai dabartiniu metu 
gaunami tik iš Balfo rėmėjų lie
tuvių.

Šiek tiek žinių pateiksiu apie 
Balfo centro veiklą, apimančią 
laikotarpį nuo 1986 gruodžio 15 
iki 1987 balandžio 24. Tame lai
kotarpyje turėta pajamų, susida
riusių iš narių mokesčių, rėmėjų 
aukų, kapitalo pelno, special
iems fondams įmokų ir pan.: 
84,367.28 doleriai. Turėta išlai
dų: paramai už geležinės uždan
gos, Lenkijoje gyvenantiems lie
tuviams, kituose kraštuose para
mos reikalingiems, specialiems 
mokyklų fondams, pvz.: lituani
stinėms mokykloms, Vasario 16- 
tosios gimnazijai, ir iš komunisti
nių kraštų bėglių paramai 
67,142.33 dol. Tuo metų laiku 
buvo gauta didesnė pajamų 
suma, negu kitais metų laikais, 
nes buvo metų pabaiga. Pateik
tos žinios leidžia susidaryti šiokį 
tokį vaizdą apie Balfo veiklą.

Balfo vyriausią vadovybę ren
ka kas keli metai Balfą remiančių 
asmenų (“balfininkų”) seimas. 
Dabartiniu metu Balfo valdybai 
pirmininkauja veiklioji Marija 
Rudienė ir tai jau daugel metų, 
o Balfo iždą tvarko nepailstantis 
Kostas Čepaitis. Valdyba veiklos 
reikalais, tarp kurių yra: nustaty
ti veiklos planai, tvirtinti nuveik
tus darbus, priimti apyskaitas ir 
pan., bent kartą metuose tariasi 
su Balfo direktoriais. Jų yra 30 
su viršum. Tardamasi su direkto
riais, valdyba išvengia Balfo sky
rių vadovybių ir atstovų suvažia
vimams kvietimo.

Šiais metais Balfo direktoriai 
pasitarimui suvažiuoja Putna- 
man, kur seselių vienuolyno pa
talpose vyks pasitarimai. Vie
nuolyno seselės sutinka visus su
važiuojančius priimti, duoti iš
laikymą ir, jei reikia, apnakvyn- 
dinti 40 žmonių. Viso to kaina 
labai prieinama. Norintieji gali 
apsistoti motelyje, kurio nuoto
lis nuo vienuolyno 2 mylios, bet 
ten kainos amerikietiškos.

Spalio 3 vakare Stables resto
rane, Putname, ruošiama su
važiavusiųjų ir svečių pagerbi
mui vakarienė. Sekmadieny po 
pamaldų suvažiavusiems ruošia
mos išvykos į Alkos archyvą-mu- 
ziejų, Mindaugo pilį, Matulaičio 
namus ir lot.

Susisiekimo, apsistojimo ir ki
tais direktorių suvažiavimo neį

n uolyno raštinę: I.C.C., Rt. No. 
21, Putnam, CT 06260. Teirautis 
telefonu: (203) 928 - 5828 — vie
nuolyno raštinė, (203) 928 - 
7474 — dr. J. Kriaučiūnas (vaka
rais) ar (203) 923 - 9005 — dr. 
Č. Masaitis. Artimiausias aero
dromas yra Green airport, War- 
wick (prie Providence), 33 my
lios nuo Putnumo.

bei rėmėjai. Visų lietuvių parei
ga pasistengti, kad Balfas būtų 
pajėgus šelpti kuo daugiau į var
gą patekusių lietuvių.

Juozas KriančifVna*

seselė Onutė Mikailaitė. Bernardas Brazdžionis, Alfonsas 
Leonardas Andriekus, OFM, Paulius Jurkus

Bičiulį atsisveikinant
Liepos 22 staiga mirė a. a. Bro

nius Strimaitis. Su jo mirtimi 
New Haveno lietuvių kolonija 
neteko vieno savo veikliausių ir 
energingiausių narių. Matėme ji 
Lietuvių Bendruomenės valdy
boje beveik nuo pat tos organiza
cijos įsisteigimo, buvo jis ilga
mečiu parapijos choro dalyviu, 
parapijos komiteto nariu, para
pijos klubo organizatoriumi — 

ST. PETERSBURG, FLA
Judrus rudens ir žiemos sezo

nas pramatomas St. Petersburgo 
lietuvių kolonijoje. Nors Flori
dos Amerikos Lietuvių Klubo 
sezono oficialus atidarymas nu
matytas spalio 24, tačiau jau ir 
prieš tai Lietuvių Bendruo
menė ruošia Tautos Šventės 
minėjimą, vyks keletas 
gegužinių — išvykų į gamtą. 
Lapkričio pradžioje Balfo sky
rius rengia koncertą, o lapkričio 
13 - 15 St. Petersburge įvyks 
JAV LB vienuoliktos tarybos 
trečioji sesija. Šauliai minės ka
riuomenės šventę lapkričio pa
baigoje, o gruodžio pradžioje 
per dvi dienas St. Petersburgas 
minės Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukaktį. Gruodžio vi
duryje numatomas Jaunimo Są
jungos koncertas, kurio progra
mą atliks svečiai dainininkai ir 
muzikai iš Californijos.

Prel. Jono Balkūno, P.A., 85 
m. amžiaus sukaktis minima 
spalio 21, trečiadienį, šia tvarka: 
11 vai. ryto pamaldos Šv. Vardo 
bažnyčioje, Gulfport, Fla., Ival. 
popiet akademija — banketas 
Kapok Tree restorane.

Balfo skyrius spalio mėnesį 
skelbia Balfo aukų rinkimo 
mėnesiu. Aukos bus renkamos 
rinkėjams apsilankant namuose 
ir tris spalio mėn. sekmadienius 
lietuvių klube pietų metu. 
Asmenys, gyveną tolimesnėse 
vietovėse, maloniai prašomi pa
siųsti savo auką paštu iždininkei 
M. Zigaitienei, 6900 Sunset 
Way, St. Petersburg Beach, Fla. 
33706. Spalio 7 Veteranų Parko 
4-me paviljone ruošiama Balfo 
gegužinė-piknikas. Lapkričio 4, 
trečiadienį, 5 vai. vak. lietuvių 
klubo salėje įvyks koncertas, ku
rio programą atliks iš Chicagos 
atvykę dainininkai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. Šioje koloni
joje su savo duetais ir solo daino
mis jie pasirodys pirmą kartą.

Lietuvių Fondui minint 25 
metų sukaktį ir baigiant ketvirtą 
milijoną įnašų, ir St. Petersbur
go skyrius skelbia vajų. Ta proga 
rengiamas koncertas gruodžio 
16. Programą atliks Antanas Ke- 
blys iš Montrealio, Kanados.

j.p.vb.

Sąjungos St. Petersburgo sky
rius rengia nuotaikingą gegužinę 
rugsėjo 30, trečiadienį, Vetera-

kapitonu, bažnyčios ir jos pasta
tų pavyzdingu prižiūrėtoju. 
Džiaugėsi jo veikla ir Lietuvos 
vyčių kuopa, kuriai velionis 
skyrė daug savo laiko ir energi
jos.

Savaitę prieš mirtį Bronius su 
šeima buvo nuvažiavęs į Cleve- 
landą atšvęsti savo mamytės šim
tąjį gimtadienį. Sužinojęs kad 
jau sugrįžęs, liepos 22 aplankiau 
jį jo namuose. Papasakojo apie 
gražią kelionę, mamytės stiprią 
sveikatą. Planavome kaip anksti 

nų Parko 4-me paviljone.
LB apylinkė rugsėjo mėn. 

rinks aukas švietimo reikalams. 
Aukos reikalingos ne tik tiėsiogi- doftrvfų dieną per mylią nu- 
nidi* paremti lituanistinės''nio- ‘ 
kyklas, Bet ’ taip pat ir va
dovėliams ruošti ir leisti, remti 
vaikų spaudą, mokytojų kursų— 
studijų savaites ir 1.1. St. Peter- 
sburge švietimo reikalams aukos 
bus renkamos rugsėjo mėn. 
kiekvieną sekmadienį lietuvių 
klubo salėje pietų metu. Taip pat 
savo auką galima įteikti bet kada 
LB apylinkės iždininkui K. Arui.
-L. Ž. K.

py AJBETH N T Monika Liubinskienė jaunystėje 
? • J • puoselėjo muziką ir keletą metų

Mirė Monika Liubinskienė
Po aštuonerių metų ligos, ka

nčių ir skausmų iškamuota , su
laukus gilios senatvės, rugpjūčio 
18 Elizabethe mirė Monika 
Vyziūtė - Liubinskienė.

Velionė Amerikoje išgyveno 
apie 77 metus. Buvo kilusi iš Su
valkijos, Vyštyčio miestelio. Iš
tekėjusi už Juozo Liubinsko, su 
juo drauge išgyveno 58 metus.

Tarp velionės ir jos vyro buvo 
tamprus sugyvenimo ryšys — 
muzika. Mat, Juozas Liubinskas 
dar Lietuvoje gyvendamas 7 me
tus buvo vargonininku Vištytyje. 
Atvykęs Amerikon, karo metais 
buvo lietuvių parapijos vargoni
ninku Bayonne, N.J. Po to apie 
aštuonerius metus vargoninin
kavo Aušros Vartų lietuvių 
bažnyčioje New Yorke. Velionė

ateinantį sekmadienį, liepos 26 
važiuosime į Lietuvių Dieną 
Putname. Čia mudu jau eilę 
metų vis padėdavome seselėms 
tvarkyti atvykstančius svečius.

Ir ar galėjo užklysti mintis, 
kad po trijų valandų nuo mūsų 
pokalbio jo jau nebebus gyvųjų 
tarpe ir planuotą kelionę į Putna- 
mą Vyriausias Planuotojas pa
suks kita kryptimi. Palaidojome 
liepos 25. Laidotuvėse be dau
gelio giminių ir artimųjų dalyva
vo ir antrąją šimtinę metų 
pradėjusi jo mamytė. Bronius 
buvo tik 66 metų.

Pasitraukdamas iš gyvųjų tar
po, jis paliko didžiulę spragą, ku
rios niekas neužpildys. Laidotu
vių išvakarėse erdvi šermeninė 
sunkiai talpino lankytojus, o lai- 

šitęšusf ’aūtėfriobilių virtihė ka
piniųTink rodė to paprasto, kuk
laus lietuvio populiarumą šioje 
parapijoje.

Apgailestaudami Broniaus ne
tekimą, New Haveno Šv. Kazi
miero parapiečiai, LB nariai. Te
rapijos choras bei Lietuvos 
vyčiai jungiasi bendroje maldoje 
už velionį.

Jonas Šaulys

mokėsi smuiko meno ir mėgdavo 
groti.

Gedulingos pamaldos už Mo
nikos sielą vyko Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių bažnyčioje Eliza- 
bethe. Pamokslą pasakė klebo
nas kun. Petras Zemeikis. Mišių 
metu solo giedojo Balys Miški
nis, o du, momentui pritaikytus 
kūrinius smuiku atliko Julius Ve- 
blaitis. Vargonais palydėjo Liu
das Stukas.

Monika Liubinskienė savo 
amžinam poilsiui buvo paguldy
ta Šv. Gertrūdos kapinių mauzo
liejuje, Colonia, N.J. Po visų 
apeigų velionės vyras Juozas 
Liubinskas visus laidotuvių daly
vius pakvietė į restoraną pie
tums.

JHIgV JMflKUMDCaD, 

Marijonų vienuoltyM atnaujinto
jo, Nekalto Prasidėjimo Marijos 
SOSCni KOdffFMEBCIiOS D&SKBiDi**rvirv* * '5į_ O 1 V “ •
mo palaimintuoju proga, Mon- 
trealyje gyvenančios Nekata) 
Pkarid^kno Marijos seserys, 
Aušros Vartų parapijoje, rugsėjo

tojėlių Lietuva”.

inas spalio 17 Tautiniuose Na
muose, 6422 S. Kedzie, Chica- 
gpje.

— Muziko - kompozitoriaus 

mo sukakties minėjimas įvyks 

se, o kompozitoriaus kūrinių- 
koncertas bus spalio 4. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, Chica- 
goje. Rengia “Margutis”.

— Aloyzo Barono novelės 
konkursui yra atsiųstos 9 no-

Algimanto Ip. Rastinio “Ir 
atleisk mums, Viešpatie”, “Mė
lynosios Akimirkos”, ‘'Vėjas”, 
Jono Vaivaros “Aš mylėjau 
žemę”, Laumės “Kryžkelė”, Ri
mos Rimkutės “Du keliai”, Šau- 
kėno “Kilmingasis”, Dobilo 
“Klasta ir meilė”, T. Lapio 
“1948” ir Pusbrolio “Vizitas poil
sio namuose”.

— JAV LB Kultūros taryba 
lapkričio 7 Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje šaukia JAV ir Kanados 
scenos darbuotojų pasitarimą. 
Kviečiami dalyvauti veikiančių 
ir anksčiau veikusių teatrų bei 
sambūrių atstovai. Šis pasitari- 

rengto VII Teatro festivalio išda
va.

— Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo 25-rių metų 
veiklos sukaktis bus paminėta 
specialia iškilme spalio 4 Toron
to Prisikėlimo salėje.

— Konkursas solo dainai pa
rašyti, paskelbtas “Margučio” 
radijo 55-rių metų sukakties pro
ga, susilaukė dėmesio ir gauta 
12 dainų. "Margučio” vadovybė 
dėkoja kompozitoriams už paro
dytą konkursui susidomėjimą. 
Vertinimo komisiją sudaro muzi
kai Petras Armonas, Danutė 
Liaugminienė ir Algis Šimkus. 
Komisijos posėdis bus rugsėjo 29 
Miami, Floridoje.

— Norwood, Mass., Šv. Jur
gio lietuvių parapija, 
atžymėdama Marijos metus, 
rengia religinį koncertą 1988 
kovo 20, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet. Arkivyskupijos garsusis 
berniukų choras giedos Pergole- 
si “Stabat Mater”, pritariant sty
giniam kvartetui. Taip pat į pro
gramą bus įtraukti ir lietuviški 
kūriniai. Parapija šį koncertą 
skelbia jau iš anksto, kad tą dieną 
lietuvių apylinkėse nebūtų ren
giama kitų renginių.

— Worcester, Mass., Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa at
gaivino Vasario 16-osios gimna
zijos rėmėjų būrelį, kurio veikla 
per kelerius metus buvo sustoju
si. Būreliui vadovauja ir aukas 
renka kuopos pirm. g. š. Kazys 
Česna. Ne tik šauliai, bet ir kiti 
lietuviai kviečiami prisidėti auka 
prie šio kilnaus tikslo.

jai: E. ir V. Balanda, Cleveland, 
Ohio, S. Balsys, Atlantic Beach,

W. Rorbury, Mass —V. Izb*o 
kui, Chelsea, Mass., J. An
driušis, Woodhaven, N.Y. — Li
vijai Picco, Eatontown, N.J. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir

jiems skaitytojams Darbininko

tik 15 dol Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.
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Yorko parke. Nuotr. V. Maželio

TAUTINIAIS ŠOKIAIS RŪPINANTIS
N’

LIETUVIŲ FONDO 25 M. SUKAKTIS 
MINIMA DIDINGU KONCERTU

Prieš 25-rius metus lietuvių 
idealistų būrelis, sukviestas ir 
paskatintas dr. Antano Razmos, 
susirinko Alicijos Rūgytės bute 
naujam ir kilniam užmojui. Jų 
suėjimo tikslas buvo įsteigti vie
no milijono fondą, skirtą laisvai 
Lietuvai. To Fondo procentais 
būtų šelpiama lietuvių išeivių 
kultūrinė veikla ir jaunimas.

Nepaprastų pastangų dėka tie 
iniciatoriai išjudino lietuviškąją 
visuomenę, kuri savo aukomis 
ėmė dosniai remti vis augantį 
Lietuvių Fondą. Buvo sureda
guoti ir priimti įstatai, gautas 
atleidimas nuo mokesčių, kaip 
ne pelno siekiančiai organizaci
jai.

Lietuvių Fondas liko savaran
kią organizacija, kurios meti
niuose suvažiavimuoise nariai 
renka savo organus — tarybą. 

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

kuri vėliau sudarovsaldybą ir pel
no skirstymo komisiją.

Damiai ir sklindžiai besidar
buojant per 25-rius metus Lietu
vių Fondo narių skaičius išaugo 
iki 5,837; pagrindinis kapitalas 
pasiekė 3,716,912 <dol. sumą. Iš 
gauto pelno lietuviškiems reika
lams išdalyta IMT,586 dol. Iš 
tos sumos vien studentų stipen
dijoms teko net260,000 dol.

Švietimo rėmimas lituani
stinėse mokyklose, kursuose ir 
mokytojų stovyklose, Lietuvos 
istorijos leidimo parama ir dau
gybės kitų užmoj*ą parėmimas 
padarė Lietuvių Fondą neišsen
kamu šaltiniu,iikor teka nuola
tinė fiansinė paramos srovė.

Kaip gražu, kad i r N ew Yorko 
lietuviai sudarėspecialų komite
tą, vadovaujamų Ulės Milu- 
kienės. Šis komitetas Lietuvių 

Fondo sukakčiai pagerbti ruošia 
neeilinį koncertą spalio 3 
Kultūros Židinyje. Programą 
atliks žy mioji operų solistė Lilija 
Šukytė-Vasyliūnienė, kuriai 
akomponuos jos vyra muzikas 
dr. Vytenis Vasyliūnas.

Juodu mielai sutiko atvykti iš 
Europos, kur nuolat abu gyvena 
Mūnchene. Juodu Nevv Yorko 
lietuviams leis pasigrožėti dai
nos ir muzikos menu, o taip pat 
kartu atšvęsti Lietuvių Fondo 
25-rių metų sidabrinį jubiliejų.

Tenka tik priminti visiems 
Nevv Yorko ir apylinkių lietu
viams, kad kuo gausiau dalyvau
tų šioje meno šventėje ir kartu 
paremtų pasididžiavimo vertą 
Lietuvių Fondą.

Tie, kurie iki šiol neturėjo 
progos į jį įsijungti, lengvai galės 
tai padaryti, tapdami Lietuvių 
Fondo nariais. Lietuvių Fondo 

Be to, grupė šoko bene tris 
kartus rengtuose Baltų tautų fe
stivaliuose Garden State Arts 
Center, N.J., patalpose, kasmet 

vadovybė yra pasiryžusi dar šiais rugsėjo mėn. pradžioj įvyksta- 1 
nčiuose etninių grupių festiva
liuose, State Liberty Park, Jer-

metais išauginti Lietuvių Fondą 
iki keturių milijonų dolerių.

Dr. Juozas Kazickas, sukaktu
vinio koncerto rengimo komite
to garbės pirmininkas, visiems 
lietuviams gerai žinomas savo vi
suomenine veikla, ir visas rengi
mo komitetas prašo visų lietuvių 
tą dieną skirti šiam įvykiui, kad 
jis pilnai pasisektų ir Kultūros 
Židinys būtų pripildytas.

Tuo būdu pasirodysime pilnai 
tautiškai susipratę ir verti pa
garbos lietuviai, kurie moka or
ganizuotis ir veikti okupuotos 
Lietuvos išlaisvinimo labui.

A. P. B.

1972 m. tuometinės LB New 
Jersey apygardos valdybos su
telktinėm pastangom suorgani
zuota tautinių šokių grupė, 
vėliau pasivadinusi “Liepsnos” 
vardu, tebėra gyva ir šiandien. 
Kaip ir kiti jaunimo susibūrimai, 
ji turėjo ir gražesnių ir liūdne
snių momentų savo gyvenime. 
Per jos eilės perėjo nemaža lie
tuvių kilmės jaunimo, vieni jų 
pasilikdami ilgesnį laiką, o kiti 
tik bandydami pasinaudoti 
grupės tolimesnėm išvykom į 
LB kas treji metai rengiamas 
tautinių šokių šventes ar kitus 
renginius.

Neskaitant pačios grupės gau
tų honorarų už atliekamus pasi
rodymus (ji dažniausiai šoka ne
mokamai, bet neretai ją pakvie- 
tusieji programos atlikti pasiūlo 
ir nuo jų geros širdies priklaus
ančio dydžio honorarą), jos nuo
latinė globėja, LB apygardos val
dyba, prieš tolimesnes iš
vykas pasistengia suorganizuoti 
renginį išskirtinai šokių grupei 
paremti. Tokiu būdu grupės 
šokėjam yra apmokama žymi da
lis jų kelionės išlaidų į tautinių 
šokių šventes ar į tautinių šokių 
kursus šokių vadovam ar va
dovėm paruošti.

N. J. visuomenė yra grupę 
pamėgusi ir į jos reikalui daro
mus renginius gausiai atsilanko. 
Reikia pasakyti, kad ir grupė 
stengiasi visuomenei už jai tei
kiamą paramą atsilyginti — atlie
ka dalį programos per Neprik
lausomybės šventės minėjimus 
ar kitus vietos organizacijų pasi
rodymus.

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

sey City, N.J., eilėje kolegijų ir 
kitur.

Grupei ilgesių ar trumpėsiu 
laiką vadovavo šie asmenys: Bi
rutė Vaičiūnaitė, Rūta 
Mickūnienė, Debbie Didžba- 
lytė, Audra Tursaitė ir Algis Bra
žinskas. Pastarasis tarnybos rei
kalais turėjo išvykti į Califomiją, 
todėl per jo atėvo architekto Al
girdo Bražinsko rūpesčių su
rengtas išleistuves, LB N. J. apy
gardos valdyba, atsidėkodama 
už Algio įdėtas pastangas grupei 
išlaikyti ir ją šokių mokyti, įteikė 
jam su atitinkamu įrašu Adomo 
Galdiko monografiją anglų k. 
Eilę metų rūpestingai lankęs 
grupės šokių pamokas ir bene 
dvi vasaras tautinių šokių moky
tojam kursus Dainavoje, jis, ir 
sukūręs šeimą, iš grupės nepasi
traukė ir vėliau perėmė grupės 
vadovo ir mokytojo darbą. Jis 
daug prisidėjo, kad grupė išliktų 
gyva ir neišsiskirstytų.

Šiuo metu grupei vadovauja 
taip pat kelerius metus joje šoku
si studentė Monika Šemaitė, ku
riai dabar tenka sunkus uždavi
nys paruošti grupę būsimai tau
tinių šokių šventei, kuri įvyks 
1988 liepos 3 Hamiltone, Kana
doje. “Liepsna” yra pasiryžusi 
joje aktyviai dalyvauti, nors šiuo 
metu ir susiduria su šokėjų ber
niukų trūkumu. Kad šventės 
metu mergaitėm netektų vaidin
ti berniukų, grupės vadovė, jos 
globėjai ir jos šokėjos ir šokėjai 
kviečia lietuvių kilmės aukšte
sniosios mokyklos ar kolegijos 
studentų amžiaus berniukus įsi
jungti į šokėjų eiles, nes dar yra 
laiko išmokti tautinių šokių 
šventėje šoksimus šokius. Sa
vaime suprantama, kad į ją mie
lai laukiamos ir naujos šokėjos, 
nes kiekviena organizacija, 
norėdama ilgesnį, laiką išlikti, 
turi turėti nuolatinį prieauglį.

Būtų gražu, kad į grupę grįžtų 
ir iš jos šiuo metu pasitraukę 
šokėjai, nes grupė, pati būdama

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ĖNGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Pu z Ino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. /

Užsakau “LHhuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė............ ............—.................... ................ ...........
Numeris, gatvė----------- ------------------------------------------------ -------
Miestas, va lst>la, Zlp------- -— ---------------------------------------------

Idų “veteranų", kurie savo 
amžium galėtų grupę pasendinti 
ar kurie labai išsiskirtų iš dabar
tinių šokėjų tarpo.

Tad mielas jaunime, jei nori 
atsipalaiduoti nuo įtempto darbo 
mokykloj ir nuo vaizduotę jaudi
nančių vaizdajuosčių, įsijunk į 
šokančio jaunimo tarpų, kur tavo 
kūnas galės pasinaudoti fizine 
mankšta, o pats galėsi praturtinti 
iš protėvių paveldėtą kultūrinį 
palikimą. K.J.

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvos krikšto 600 metų ju

biliejaus ir palaimintojo arkivy
skupo Jurgio Matulaičio minėji
mas Los Angeles mieste įvyks 
lapkričio 22. Šv. Vibianos kate
droje vysk. John Ward, vysk. 
Paulius Baltakis ir būrys kunigų 
koncelebruos mišias. Po to ban
ketas vyks New Otani viešbuty
je. Garbės komitetas sudarytas 
iš aukštų Bažnyčios dignitorių, 
federalinės ir Californįjos 
valdžios pareigūnų, bei Lietuvos 
diplomatinės-konsularinės tar
nybos narių. Darbo komitetas 
daro viską, kad šventė praeitų 
kuo iškilmingiau.

Šv. Kazimiero parapijos me
tinis banketas įvyks spalio 18, 
sekmadienį, tuoj po lietuviškų 
mišių. Bus puiki meninė progra
ma. Pelnas skiriamas bažnyčios 
suolams atnaujinti.

Juliaus Žuko ir Ritos Marijos 
Čekanauskaitės moterystę Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
palaimino prel. Jonąs A. Kučin
gis rugsėjo 5.

Lietuvių Dienų žurnalo 
leidėjų rengiamas metinis pikni
kas įvyks rugsėjo 27, sekma
dienį, 12:30 vai. popiet Šv. Kazi
miero parapijos viršutinėje 
salėje.

Lietuvių Diena, rengiama 
Lietuvių Bendruomenės, įvyks 
spalio 3-4 Šv. Kazimiero para
pijos patalpose. Bus įdomi ir 
įvairi programa. — L. Z. K.

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

Į Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos supemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

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

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

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

Gruodžio 28 ■ sausio 10 — $1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

Lietuvos vyčių 110 kuopa vėl 
organizuoja ilgo savaitgalio ek
skursiją į Vermonto kalnus. Ke
turiom dienom apsistojama 
Stratton Mountain Inn viešbuty, 
4000 pėdų aukščio kalnuose. Iš
vykstama spalio 30, penktadienį, 
8 vai. ryto ir grįžtama lapkričio 
2. pirmadienį. 7 vai. vak. Keliau
jant puikiais autobusais, bus pro
gų pasigrožėti gamtovaizdžiais ir 
apsipirkti įvairiose krautuvėse, 
įskaitant seniausių sūrių dirb
tuvę Amerikoje. Į kainą įskaito
ma 10 pilnų valgių ir kas vakarą 
pasilinksminimai, grojant Joe 
Thomas orkestrui. Kelionė 
asmeniui: 255 dol. miegant 
dviem kambary, 245 — miegant 
trims kambaryje, 333 dol. — 
miegant vienam. Rezervacijas 
priima: Jonas Adomėnas 718 497 
- 5212, Elena Matulionytė 718 - 
326 - 3398, Helen Radish 201 
589 - 6326. Autobusai išvyks nuo 
Švč. Trejybės bažnyčios, Ne- 
wark, N.J., V. Atsimainymo 
bažnyčios, Maspeth, N.Y,, 
Mary Shalins šermeninės, 
Woodhaven, N.Y.

' ' ..... 1 111

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080

8DEXTER PARK 
PHARMACY Įtti

Wm. Anaated, B. S.
77-01 JAMAICA AVĖ NU E 

(Cm*. 77W» Straet) 
W«odhaven, N.Y. 114*1

WB DKLIVER
296*4130

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 88-01 114th St, Rlchmond H III, N.Y. 11418 
Tol. (718) 441-8799

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St Petersburge, Detroite, Waterburyje

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty Indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs Ir certifikatus, nagu kiti 
bankai.

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond HUI veikia šešias dienai savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 Iki 7:30 v.vM antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
Iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 8 Iki 2 vai. popiet «

Apie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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Mielai klubo narai

MARIJAI LOPIENEI

minas, jos dukrai Raginai ir visiems artimiesiems 
reiškiame gllię užuojautę.

L.M.K.F. Stamfordo-Nortoalko Klubas

A. A.
KAZIMIERAI ŽIBIENEI 

mirus, jos vyrų Vladę, sūnų Algį, dukrę Ritę ir seserį 
Reginę su jų šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Danutė ir Juozas Sūdžiai 
Konstancija ir Jonas Strazdai 
Ona ir Vytautas Baltučiai

A. A.
MARIJAI LOPIENEI

netikėtai iškeliavus amžinybėn, mūsų mylimai jos 
dukrai Reginai reiškiame nuoširdžię užuojautę ir kartu 
liūdime šio didelio skausmo valandoje.

Jadvyga Bajorinas
Aldona ir Juozas Daniliauskai 
Genovaitė ir Jurgis Kazlauskai 
WiUiam S. Ogden ir Marijona

Dimšaitė Ogden
Saulė ir Vytenis Radzevičiai 
Joyce ir Romas Stadalninkai 
Jadvyga ir Zigmas Steponavičiai 
Jonas Stepulionis
Viki Zells su šeima

Lituanistikos instituto 
suvažiavimas

Spalio 10 - 11 South Bostone, 
368 W. Broadway, Lietuvių klu
be įvyks Lituanistikos Instituto 
suvažiavimas, kurio jungiamoji 
tema: Lietuva pokario okupaci
joje.

Šeštadienį paskaitos pradeda
mos 10 vai. ryto: inž. Antanas 
Girnius — Geodezija, kartogra
fija ir fotogrametrija; dr. Bene
diktas Mačiuika — Socialinės — 
ekonominės struktūros raida ir 
pasėkos postalininiame laikotar
pyje; Jonas Damauskas — Da
bartinė Lietuvos ir lietuvių 
istoriografija.

Po pietų nuo 1:45 vai. paskai
tos: dr. Violeta Kelertienė — Są
lygiškumo meninės formos — V. 
Jasiukaitytės “Stebuklinga pat
vorių žolė”; dr. Ilona Maziliau- 
skienė — B. Radzevičiaus 
“Priešaušario vieškelių” hero
jaus moralinės vertybės; dr. Bro
nius Vaškelis — Laikas ir žmo-

gus — romano raida; dr. Stasys 
Goštautas — M. K. Čiurlionio 
recepcija.

Vakarienė 6:30 vai. vak.: Li
tuanistinio Instituto pirmininko 
dr. B. Vaškelio žodis; dr. Rimvy
das Šilbajoris — Laikas, tėvynė 
ir istorija iš Kukučio perspekty
vos.

Sekmadienį 10:15 vai. ryto pa
maldos Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje South Bostone. 
Po pietų Lietuvių klube paskai
tos 1 vai.: dr. Tomas Remeikis
— Išeivija ir Lietuva pagal PLB 
anketų; dr. inž. Jurgis Gimbutas
— Namotyra nuo 1974 metų.

Po to bus laiko nukvykti į dr. 
Vytenio Vasyliūno vargonų kon
certų Bostone.

Šį suvažiavimų globoja Lietu
vių Bendruomenės Bostono apy
linkės valdyba, kuriai pirminin
kauja inž. Brutenis Veitas.

J. G.

Aukos A. Matioškos 
atminimui

Inž. Juozas Rasys iš Cambrid- 
ge papildomai paskyrė mirusio 
Antano Matioškos atminimui 
$50.00 Lietuvių Fondui. Tuo 
būdu dabar tuo reikalu įnešta į

Lietuvių Fondą 11,790.00 Iki 
užsibrėžtos sudaryti $2,000.00 
sumos dar trūksta $210.00. 
įnašai siųstini: Mr. P. Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, MA. 
02402, arba tiesiog į Lietuvių 
Fondą, 3001W. 59th St., Chica- 
go, IL. 60629.

Džiaugiamasi paskyrimu
Bostono ir apylinkės lietuviai 

džiaugiasi, kad šio krašto admi
nistracijoje aukštoms pareigoms 
paskirta Ona Sldrma Makaitytė- 
Kondratienė iš Washingtono, 
D.C., duktė Gražinos Makai- 
tienės-Lileildenės ir mirusio 
Broniaus Makaičio, išaugusi ir 
subrendusi Bostono lietuvių tar
pe.

Ji paskirta šio krašto žemės 
ūkio ministerijos Maisto ir mity
bos patarnavimų įstaigos admi
nistratore. anksčiau jai teko eiti 
įvairias pareigas respublikonų 
partijoje, vienų kartą sumaniai 
pasirodant televizijoje vykusiose 
aktualiose diskusijose.

viduriniosios kartos atstovas, 
gana sunktomis sąlygomis mok
slus baigęs šiame krašte. Jis yra 

profesijoj, bet neužmiršta lietu
viškų reikalų.

Tarp kitko Jis yra narys Lietu
vių Fondo kuris šiemet mini 
savo reikšmingos veiklos 25-rių 
metų sukaktį, stengdamasis 
užbaigti ketvirto milijono dole
rių pagrindinio kapitalo sudary
mą.

Pagaliau jis remia ne tik Lietu
vių Fondą, bet taip pat kitas lie
tuviškas apraiškas. Tai gražus vi
duriniosios kartos atstovo įsijun
gimas į lietuvišką veiklą,. Nea
bejotinai tai įtaka jo motinos Ma
rijos Janonienės, kuri su savo mi
rusiu vyru Lietuvos savanoriu 
Fulgentu Janonių yra įsteigusi 
Lietuvių Fonde stipendijų fon
dą, iš kurio jau eilė metų duoda
mos stipendijos gabiems, bet ne
turtingiems lietuviams studen
tams, kad po išsimokslinimo jie 
būtų naudingesni lietuvių tau
tai.

A. A.
KOTRYNAI MARIJOŠIENEI

mirus, jos vyrę, profesorių Vytautę Marijošių, dukras: 
seselę Ignę ir Elonę su šeima, sūnų Marių su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vladas ir Patricija Sidai 
su šeima

PADĖKA
Mūsų brangus ir mylimas vyras ir tėvelis

A. A.
BRONIUS STRIMAITIS

buvo palaidotas liepos 25.
Širdingiausiai dėkojame parapijos klebonui kun. 

A. Karaliui už mišių aukę bei maldas šermeninėje ir 
kapinėse. Dėkojame visiems, pareiškusiems užuojau
tę žodžiu ar laiškais, prof. R. Vaišnio šeimai ir parapi
jos chorui už užuojautę spaudoje, o poniai Miniukienei 
už užuojautę per Hartfordo lietuviškę radijo programų.

Dėkojame visiems atsiuntusiems gėles ir 
užprašiusiems mišias. Dėkojame aplankiusiems Bro
nių šermeninėje ir palydėjusiems jį į amžino poilsio 
vietę. Ačiū mūsų šeimos bičiuliui p. Melninkui už tar
tus jautrius atsisveikinimo žodžius kapinėse, ačiū kar
sto nešėjams ir visiems, visiems bent kuo palengvinu
siems mūsų skausmo valandas.

Savo ir visų giminių bei artimųjų vardu

žmona Teresė ir dukra Genutė

Brangiai Mokytojai
A. A.

KOTRYNAI MARIJOŠIENEI
mirus, vyrę Vytautę, dukras: seselę Ignę, Elonę su 
seimą, sūnų Marijų su šeima nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi.

Arūnas J. Ciuberkis

A. A.

KOTRYNAI MARIJOŠIENEI

amžinybėn iškeliavus, vyrui, profesoriui Vytautui 
Marijošiui, dukroms, sūnui, anūkams, marčiai ir žentui 
reiškiame giliausię užuojautę ir kartu liūdime.

Pliuškonių šeima

Dabar jai teks vadovauti dar
bui, kuriam skiriami milijardai 
dolerių. Spaudoje paskelbta jos 
nuotrauka su prez. R. Reaganu, 
kai po paskyrimo ji buvo su
pažindinama su prezidentu. Vie
tos lietuviams ypač malonu, kad 
iš jų tarpo kilusi lietuvė sugeba 
suderinti savo aukštas pareigas 
šio krašto administracijoje su 
lietuviškais reikalais, pagal gali
mybę dalyvaudama lietuviškoje 
veikloje.

Gražus pavyzdys
Inž. Juozas Materas iš Califor- 

nijos buvo atvykęs į Brocktoną 
aplankyti savo motinos Marijos 
Janonienės. Ta proga jie paauko
jo per Laisvės Varpą $500.00 Va
sario 16-sios gimnazijai Vakarų 
Vokietijoje. Inž. J. Materas yra

Pagerbimo banketas

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos metinis banketas su meni
ne programa įvyks lapkričio 1 dr- 
jos namo trečio aukšto salėje. 
Bankete bus pagerbta Monika 
Plevokienė, uoli įvairių renginių 
šeimininkė ar talkininkė, nenuil
stamai dirbanti toje srityje dau
gelį metų. Jos pagerbimu bus 
pareikšta padėka visoms kitom 
darbo bitelėms, kurios nevisuo- 
met susilaukia reikalingo pri
pažinimo ir įvertinimo.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto M WCfoV> 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brodėon, 
MA $2402. Telefones (617) 688- 
7209.

MEMDtR

‘Arųber f-Įdidays”
1987 M. EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

Spalio 6 - 23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, Helsinki
1 — $1725.00
Gruodžio 26 - Sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5, Riga 4, Lenin
gradas 3 — $1514.00

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 1 - 800 — 
722 - 1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1 - 617 - 268 - 
8764.

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 WEST BROADVVAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

PADĖKA
A. A. 

KLEMENSAS LAKiCKAS
gyveno Woodhaven, N.Y. mirė rugpjūčio 25. 

Kūnas buvo pašarvotas Marytės Šalinskienės šerme
ninėje.

Rugpjūčio 26 d., popiet būrelis kaimynų, šerme
ninėje atkalbėjo rožančių. Nuoširdžiai dėkoju Pranei 
Ąžuolienel už rožančiaus maldos vadovavime Ir 
dalyvavusiems bendroje maldoje.

GUI padėka Apreiškimo parapijos klebonui 
kunigui Jonui Pakalniškiui, kunigui Vytautui Piktur
nai, kunigui Antanui Račkauskui už atkalbėtą rožančių 
vakare, atsisveikinimo metu, už atlaikytas gedulo 
mišias laidotuvių dienę, už palydėjimų mano bran
gaus vyro Klemenso Laklcko j kapines. Ačiū visiems 
už užprašytas mišias, už dalyvavimę gedulo mišiose, 
už palydėjlmę Į kapines. Ačiū laidotuvių direktorei 
mielai Marytei Šallnskienei už visokeriopę rūpestį. 
Ačiū už gėles.

Nuliūdime likusi žmona Veronika Lakickienė

. Lietuvoje yra likę velionio sesuo Adėlė Gustal- 
tienė su šeima ir brolis Antanas Laklckas-Lekiūnas 
su šeima.

Maspeth, N.Y., gyvena velionio sesers sūnus Vincas 
Montvila su šeima ir Connecticut valstijoje sesers 
duktė Stasė su šeima.

A. A.

KOTRYNAI MARIJOŠIENEI

mirus, jos dukrai dr. Elonai, mūsų Putnamo dienų 
draugei, vyrui prof. Vytautui Marijošiui, dukrai seselei 
Ignei ir sūnui Marijui reiškiame nuoširdžię užuojautę.

Prices are based on double occupancy and are subject to 
changes.

erniK-BV-miiiL
Pastoge poid botti luags

Putnamo draugės 
Aldona, Onutė, Rūta

Mylimai žmonai Ir mamytei

A. A.
ADELEI AUSIEJIENEI

mirus, vyrui Petrui Ausiejui, sūnui Linui ir dukrai Ritai 
reiškiame nuoširdžiausių užuojautę Ir kartu liūdime.

Povilas ir Stasė Jančauskai
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DARBININKAS
NEW

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

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos suvažiavimas įvyks 
spalio 17, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje. Bus paminėta 40 metų 
sukaktis, kaip įsikūrė Federaci
ja. Bus aptarta ir kiti skubūs, ir 
svarbūs Federacijos planai. Fe
deracijai dabar pirmininkauja 
Aldona Pintsch.

1/ Liet. Tautodailės Instituto 
y New Yorko skyriaus paroda bus

-—spalio 24 - 25 Kultūros Židinyje.
Lietuvių Kultūros Centro, 

Ine., metinis suvažiavimas šau- 
kiamas/spalio 10 Kultūros Židi
nyje. Pradžia 10 vai. Liet. 
Kultūros Centras, Ine. rūpinasi 
Kultūros Židinio išlaikymu. Ad
ministracija prašo, kad atsilanky 
tų kaip galima daugiau žmonių.

Aleksandras V akselis, LB 
New Yorko apygardos pirminin
kas, vyksta į JAV LB Tarybos su
važiavimą, kuris bus lapkričio 
13, 14, 15 dienomis St. Peters- 
burge, Fla.

Be m. Brazdžionis, iškilusis 
mūsų poetas, popiežiaus apdo
vanotas medaliu “Pro Ecclesiaet 
Pontifice”, atvyksta į premijų 
šventę, kuri bus spalio 31 
Kultūros Židinyje. Iš Chicagos 
atvyksta rašytojas Česlovas 
Grincevičius, iš Washingtono 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis. 
Koncertinėje tos šventės dalyje 
dainuoja solistė Gina Capkau- 
skienė iš Montrealio. Pianu 
skambina William Smiddy. Liet. 
Rašytojų Draugijos valdybai pa
prašius, šventę rengia LB N Y 
apygardos valdyba.

Newarko arkivyskupas Theo- 
dore E. McCarrick savo vysku
pijos laikraštyje The Catholic 
Advocate rugsėjo 16 laidoje 
aprašė, kaip jis lankėsi Sovietų 
Sąjungoje, kaip norėjo nuvykti į 
Lietuvą,kaip jo neįleido, nors ir 
turėjo kelionės bilietą. Mini, kad 
jis sugrįžęs iš tos kelionės, 
aplankė lietuvių Sv. Petro ir Po
vilo bažnyčią Elizabethe, N J., 
ir papasakojo savo kelionės 
įspūdžius. Baigia savo straipsnį, 
kad jo širdyje ir maldose bus 
visada Lietuvos tikintieji ir 
Bažnyčia.

RENGINIAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Spalio 3 d. — Lietuvių Fondo 
koncertas.

Spalio 10 — Kultūros Židinio 
visuotinas narių susirinkimas.

Spalio 18 d. — Balfas rengia 
madų parodą.

Spalio 24 - 25 Lietuvių Tauto
dailės Instituto paroda.

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

Lapkričio 7 — Laisvės Žiburio 
koncertas.

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

Lapkričio 21- 22 New Yorko 
ateitininkų paroda.

Gruodžio 5 d. — Jaunimo Są
jungos koncertas.

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

K. Ž. administracija

na ir Vytautas Alksniniai siunčia 
užuojautą dukteriai Irenai Šim
kienei ir aukoja Kultūros Židi
niui 25 dolerius. Židinio admini
stracija dėkinga už auką.

KASOJE pagyvėjo paskolų 
pareikalavimas, nes skolinimo 
palūkanos yra sumažintos ir pri
lygsta arba pralenkia kitų bankų 
paskolų procentus. Ypatingas 
susidomėjimas yra VISA kredito 
kortelėmis, kurias jau galima 
užsisakyti Kasoje.

[
Rodote?*. • • • • .(710)027-1352 

Adminlstr..... X7IO) 027-1351

Spaustuvė.... .(715) 027-1350 
Vlonuoiynaa .. 4713) 735 5002 
Vy^upas ... (718) 027-7032 
«•» (kor.).........(718) 027-0045
Salės adm. ... 4718) 235-3300

LMK Federacijos New Yorko 
Įdubo valdybos posėdis buvo 
rugsėjo 19, šeštadienį, pas val
dybos narę Malviną Kliveč- 
kienę. Aptarti Federacijos su
važiavimo reikalai, nes suvažia
vimas vyksta spalio 17 New Yor- 
ke, Kultūros Židinyje, ir vieti
niam Federacijos klubui tenka jį 
globoti.

Liet. Kat. Moterų S-gos 29 
kuopos narių susirinkimas 
kviečiamas rugsėjo 27, sekma
dienį, 1 v. popiet pas pirmininkę 
Eugeniją Kezienę, 80-69 90 
Avė., Woodhaven, N.Y. Tel. 
296 - 0798. Bus padaryta pra
nešimas iš seimo, aptarti kiti 
svarbūs reikalai. Narės ir vieš
nios kviečiamos dalyvauti. Po 
susirinkimo pasivaišinimas.

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

Dail. Česlovas Janušas šiuo 
metu rūpinasi savo žmonos svei
kata. Ji vis dar tebeguli ligo
ninėje. Jo jubiliejinė dailės paro
da bus lapkričio 14 -15 Kultūros 
Židinyje. Rengia LMK Federa
cijos New Yorko klubas.

Zigmo Raulinaičio nauja 
knyga “Kelias į sostą” jau išspau
sdinta pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Knyga brošiūruoja- 
ma. Ir šioje knygoje jis tęsia rašo
mą Lietuvos karų istoriją. Knygą 
išleidžia Kario administracija.

Alės Rūtos apysaka — “Margo 
rašto keliu” jau yra laužoma ir 
parengiama spausdinimui. Sis 
kūrinys yra laimėjęs Darbininko 
premiją 1986 m. Knygos tekstą 
surinko Valerija Baltušienė, Lie
tuvių Dienų rinkėja Los Angelė
je. Spausdinimo darbus atliks 
pranciškonų spaustuvė Brookly
ne. Si apysaka-romanas vaizduo
ja konkretų asmenį — poetą Ber
nardą Brazdžionį. Tai pirma to
kia knyga lietuvių literatūroje.

Vladas Biknevičius, iš Com- 
mack, N.J., pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė 40 dol. Labai 
ačiū spaudos rėmėjui.

Lilijos Šukytės ir Vytenio Va
siliūno koncerto bilietus jau ga
lima iš anksto įsigyti KASOJE, 
86-01 114th Street, Richmond 
Hill, N.Y. 11418, pas M. Šalin- 
skienę, 84 - 02 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421, pas 
Živilę Jurienę, 109 - 24 Park 
Lane South, Richmond Hill, 
N.Y. ir pas L. Milukienę, 111 
Grohmans Lane, Plainvievv, 
N.Y. 11803. Bilietų kaina — 10 
dol. suaugusiom ir 5 dol. mok- 
sleivinio amžiaus jaunimui. 
Koncertas įvyks spalio 3, šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židiny.

Rusų dienraštis Novoje Ru- 
skoje Slovo rugsėjo 3 laidoje 
įsidėjo pasikalbėjimą su Andriu
mi Eiva apie Afganistaną ir ten 
veikiančius laisvės kovotojus.

Išnuomojamas butasiš 5 kam
barių pirmame aukšte prie pat 
parko. Gali būt ir su vaikais. 
Skambinti dieną tel. TH - 4177 
vakare po 5 vai. tel. 827 - 2272.

Išnuomojamas keturių kam
barių butas su balkonu, trečiame 
aukšte, Woodhavene, N.Y. Pa
geidaujami du žmonės, be vai
kų. Dėl kainos susitarsime. 
Skambinti: 718 441 - 2492.

Rasa Razgaitienė, Americans 
for Due Process koordinatorė, 
buvo pagrindinė kalbėtoja Mia- 
mi lietuvių Tautos šventės 
minėjime rugsėjo 13. Minėjimą 
rengė Miami Lietuvių Klubas. 
Ta proga aukos buvo paskirtos 
Americans for Due Process dar
bui sustabdant deportacijas į So
vietų Sąjungą.

Adv. Povilas Žumbalds kalbės 
apie OSI Worcesteryje rugsėjo 
26 ir Hartforde rugsėjo 27. Wor- 
cesteryje su jo knyga susipažini
mas įvyks 7 vai. vak. Maironio 
Parko salėje. Hartforde informa
cinis susirinkimas įvyks tuoj po 
mišių. Įvykius globoja vietos LB 
apylinkės kartu su Americans 
for Due Process.

Kun. Vytautas Bagdana- 
vičius, MIC, iš Chicagos yra At
vykęs atostogauti pas savo brolį 
dr. Praną ir Janę Bagdus, kurie 
gyvena Douglastone. Kun. V. 
Bagdanavičius yra daugelio kny
gų autorius, istorikas ir filosofas. 
Ir dabar, atvykęs atostogauti, 
dirba bibliotekoj ir renka me
džiagą naujiems savo veikalams.

A. Maceikos vardo biblioteka 
Kultūros Židinyje atidara šį sek
madienį, rugsėjo 27, nuo 12:30 
iki 2:30 v. popiet. Tokiu laiku 
bus atidara ir kitais sekmadie
niais. Bibliotekoje yra daug įvai
rių knygų, skaitytojai prašomi 
pasinaudoti.

ELIZABETH, N.J.
Arkivyskupas McCarrick 

buvo išvykęs į Sovietų Sąjungą 
su Amerikos keliais kongreso na
riais. Arkivyskupas norėjo aplan
kyti Lietuvą ir ten susitikti su 
vysk. J. Steponavičiumi, bet So
vietų valdžia nedavė leidimo 
vykti į Lietuvą. Grįžo jis per Va
ršuvą, kur susitiko su vysk. P. 
Baltakiu, paskui drauge dalyva
vo Čenstakavoje, kur vyko Len
kijos vyskupų suvažiavimas. 
Grįžęs į Ameriką, jis tą pačią die
ną atvyko į lietuvių Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią 11 valandos 
mišiom ir išreiškė savo gilų su
sirūpinimą Lietuvos tikinčiai
siais, kurie yra taip persekiojami 
sovietinės valdžios. Baigiant 
mišias, jis lietuviškai palaimino 
susirinkusius į pamaldas. Parapi
jos vadovybė nuoširdžiai dėkoja 
arkivyskupui McCarrick už šį 
netikėtą vizitą.

Parapija įsijungė į bendras 
maldas, kad geriau pasisektų po
piežiaus vizitas /įmerikoje.

Diakonas Antanas Samalonis 
buvo parinktas, kad jis su kitais 
Amerikos diakonais pasitiktų po
piežių jo lankymosi metu.

Moterų Sąjungos vietinės 
kuopos mišios bus spalio 4, sek
madienį, 11 vai. Po mišių — 
pietūs parapijos salėje. Pietų 
mokestis — 8 dol. M.

Ieško giminių: Petro Silicko ir 
žmonos, gyvenusių 2566 Ocean 
Avenue, Brooklyn, N.Y.; pusse
serių Petronėlės Vilčinskaitės ir 
jos sesers (vieną jų ištekėjusi) ir 
pusbrolių Vilčinskų. Jeigu jie 
gyvi, prašo atsiliepti šiuo adresu: 
Laurynas Vismanas, lOOGilbert 
Hali, Unive rsity of Rochester, 
Rochester, NY 14627. Tel. 716 
- 274 - 4132. Jeigu jų nebūtų 
gyvų, tai apie juos minėtu adre
su tegul suteikia informacijų tie, 
kurie tuos ieškomus asmenis 
pažino. Už tai iš anksto reiškia
ma padėka.

Lietuvių katalikų Religinės Šalpos vadovas kun. Kazimieras Pugevičius pasirašo kon
traktą su rangovais praplėsti Religinės Šalpos būstinę, Brooldyne, N.Y. Iš k. Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, Gintė Damušytė, Marijona Skabeikienė, vysk. Paulius 
Baltakis, architektas Antanas Vytu vis. Šalia kun. K. Pugevičiaus sėdi rangovas LoSar- 
do. Nuotr. L. Tamošaičio

LB Newarko apylinkės tradi
cinis susirinkimas ir pažmonys 
įvyks spalio 4, sekmadienį, apie 
12 vai. dieną arch. Algio Brazin- 
sko sodyboje, 44 Kingman Rd., 
So. Orange, N. J. Visi yra 
kviečiami dalyvauti.

Lietuvos krikšto sukaktis 
buvo plačiai paminėta ameri
kiečių spaudoje. Tų laikraščių iš
karpas surenka Lietuvių Infor
macijos Centras prie Liet. Reli
ginės Šalpos. Padauginę iškarpas 
išsiuntinėja spaudai. Visur su
pažindinama su dabartine Lietu
vos padėtimi, kaip Lietuva yra 
okupantų persekiojama, slopina
ma jos religija, prisimenama ir 
istorija. Taip pat aprašomos iš
kilmės Romoje ir arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio beatifikacija.

New Yorko žinių dar yra 6 pu
slapyje.

ŽIDINIO NEAKIVAIZDINĖ 
MOKYKLA

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

Kviečiami lietuviškai kalban
tys vaikai bei kitokio amžiaus 
asmenys, norintys rimtai tobu
lintis lietuvių kalboje ir išeiti pil
ną minėtą programą. Teirautis 
galite vakarais šiuo telefonu: 517 
784 - 783,

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

a LIETUVIŲ FONDO 25 METŲ 
4^ SUKAKTUVIŲ PROGA 

KVIEČIAME ATSILANKYTI 
-įįL Į IŠKILMINGĄ

LIETUVIU fondas /r KONCERTĄ

kuris Įvyks spalio 3 d. šeštadlenj, 7:30 vai. vak.
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Koncerto programoje:
operos solistė UUJA ŠUKYTĖ - VAS YUŪNIENĖ
akompaniatorius muz. dr. VYTENIS VASYUŪNAS

Po koncerto bus užkandžiai ir veiks atgaivos baras.

Įėjimo auka: 10 dol. suaugusioms
5 dol. moksleiviams

Bilietus platina: KASA 718 441 - 6799
M. Šallnskionė 718 296 • 2244
Ž. Jurienė 718 441 - 7831

Su Jūsų pagalba Lietuvių Fondas auga ir romia lietuviško švietimo k 
kultūrinė voiklę.

Kviečiame dalyvauti Fondo sukaktuvių minėjimo koncerto.

KONCERTO RENGIMO KOMITETAS

PRADEDA L. K. RELIGINĖS ŠALPOS 
NAUJOJO PASTATO STATYBĄ

Prie Kultūros Židinio veikian
ti Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos įstaiga vis plėtėsi, vis 
didėjo jos turtas, leidiniai bei 
įrengimai. Šios dabartinės patal
pos buvo perdirbtos iš garažo.

Jau kuris laikas galvota, kaip 
praplėsti šį pastatą. Paskui buvo 
susitarta su praciškonų vienuoli
jos vadovybe, kad reikia pastaty
ti priestatą prie dabartinio 
namo.

Planam parengti buvo pakvie
stas architektas Antanas Vytuvis, 
kuris suprojektavo Kultūros 
Židinio ir spaustuvės pastatą, 
apipavidalino dailės galeriją

Pasinaudodamas Kultūros 
Židinio stiliumi ir taip pat dabar
tinės Religinės Šalpos pastato 
stiliumi, jis nubraižė naujojo 
priestato planus. Priestatas bus

Ozone Park, N.Y. Dirbanti 
moteris ieško nedirbančios mo
teries, kad saugiau galėtų palikti 
namus. Galima naudotis kamba
riu, virtuve ir kitais patogumais. 
Skambinti vakarais po 6:30 vai. 
tel. 718 845 - 9019.

Išvyka į Atlantic City, ruošia
ma Lietuvių Atletų Klubo bingo 
sekcijos, įvyks rugsėjo 26, šešta
dienį. Autobusas išvyks 9:45 vai. 
ryto nuo Columbia Bank (Wood- 
haven Blvd. ir Jamaica Avė.). 
Autobuse dar yra laisvų vietų ir 
kas norėtų važiuoti gali skambin
ti Vytautui Kulpai 718 846 - 
10.56.

dviejų su pusę auk što, pritaiky
tas įstaigos darbo poreikiams , 
sujungtas su dabartiniu pastatu.

Sutartis su rangovais buvo pa
sirašyta rugpjūčio 6. Pasirašyme 
dalyvavo: vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Liet. Kat. Religinės Šal
pos štabas — įtaigos reikalų 
vedėjas kun. Kazimieras Puge
vičius, Gintė Damušytė, Marijo
na Skabeikienė. Taip pat dalyva
vo pranciškonų vienuolyno virši
ninkas tėv. Leonardas Ąndrie- 
kus, OFM, architektas Antanas 
Vytuvis ir rangovas LoSardo.

Darbininke rugpjūčio 14, nr. 
30, buvo įdėta naujojo priestato 
perspektyvinis piešinys. Jo lau
ko sienos bus atbaigtos ta pačia 
medžiaga, kaip ir Židinio bei 
spaustuvės sienos.

Kiek anksčiau buvo atvežta 
reikalinga medžiaga tvorelėm, 
kuri turi atitverti nuo žmonių 
visą darbo plotą. Statybos darbai 
pradėti rugsėjo 15, buvo pra
laužtas dabartinis parkinimo ai
kštės grindinys ir parengta žemė 
pamatų kasimui.

Visi statybos darbai numatomi 
baigti iki Kalėdų. Naujasis pasta
tas bus pavadintas palaimintojo 
Jurgio Matulaičio vardu.

Liet. Religinė Šalpa yra iš
siuntinėjus laiškus, prašydama 
šiam reikalui aukų. Reikalas yra 
labai svarbus, nes šios įstaigos 
atliekamas darbas taip pat yra la
bai svarbus ir būtinas. Kviečia
me visus prisiminti šį darbą ir 
paremti savo aukomis, (p.j.)




