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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniuje Lietuvos parodų

bų sukūrė dailininkai A. Olbu- > 
tas, S. Žilienė, P. Gintalas, B.

Šiauliai — Jelgava (LatvŲoje) li
nijoje važinėja mikroautobusai .P!?0*****^*.

per 5-rius metus gyvenant Ber-

Išstatyta buvo 200 grafikos ir ta- 
“* tiai, sukurti

— Kauno valstybinis dramos 
teatras sezoną pradėjo su šiuo
laikinės dramaturgės Liudmilos autorius baigė naują skulptūrą

Savaitės ii
įvykiai i

sOOOOOOOOatoOOOOOOOOOOOoS

Britanija uždarė Irano ginklų 
pirkimo įstaiga Londone už tai, 
kad Irano greitlaivis sužalojo 
Britanijos tuščią tanklaivį Persi
jos įlankoj, ir įsakė įstaigos pa
reigūnams išvykti.

New Yorke veikianti Ameri
kos kiniečių įstaiga yra pasi
ruošusi importuoti iš Kinijos 
žemės ūkio darbininkus jų 
trūkumui Amerikos formose su
mažinti.

Sov. S-gos santykiai su Kinija 
pasuko nauja vaga: Sov. S-gos 
pasienio miestuose pardavinėja
mos Kinijoj augintos daržovės ir 
vaisiai, pradžios mokyklų moki
niai pradedami mokyti kinų kal
bos, Kinijos gamintos prekės 
pardavinėjamos sovietų krau
tuvėse ir netrukus numatoma 
atidaryti ' tiesioginį susisiekimą 
tarp sovietų. Chabarovsk ir kinų 
Harbin miestų. Beto, planuoja
ma bendrai statydinti hidroelek
trinei stočiai pylimą per Amūro 
upę.

Valst. sekretoriui Shultz ne
pavyko įtikinti Sov. S-gos užs. 
reik, ministerio Ševardnadze pa
skelbti Iranui sankcijas už tai, 
kad Iranas nesutiko priimti J.T. 
paskelbtų paliaubų.

JAV pasiuntė į Čada 2000 du
jokaukių.

Fiji salų armijos vadas pik. Si- 
tivani Rabuka vėl suruošė 
sėkmingą perversmą ir krašto 
Valdymą perėmė iš Britanijos ka
ralienės skirto gen. gubernato
riaus Sir Penala Gamilau. Kraštą 
iki šio. valdė' ten gyvenanti 
indėnų dauguma, o salų autoch
tonai, Fiji, buvo nustumti. Nau
jasis valdovas žada išstoti iš Bri
tanijos bendruomenės, paskelb
ti respubliką ir krašto valdymą 
atiduoti į Fiji rankas.

Leningrade susidariusi jaunų 
intelektualų grupė pakėlė prote
stą prieš ten statydinamą pylimą 
Leningradui nuo potvynių ap
saugoti. Jų manymu, pastačius 
pylimą, Leningradas, arba 
šiaurės Venecija, būsiąs paver
stas į dvokiančią pelkę.

Kinijos min. pirmininkas 
Zhao Zliyang pareiškė, kad Kini
ja imsis priemonių, jog jos par
duodami ginklai nepatektų į Ira
no ir Irako rankas.

Tuniso teismas sprendė 90 
kraštutiniųjų musulmonų, 
vykdžiusių bombų sprogdini
mus ir sąmokslus prieš vyriau
sybę, bylą ir 7 jų nuteisė mirti, 
69 įvairiom kalėjimo bausmėm 
ir 14 išteisino.

šieji žmonės”, kurioje gvildena
mos šeimos problemos. Režisa
vo Neris Karpuškaitė, dekorato- 
rė-Daiva Ramoškaitė, o muziką 
sukūrė kompozitorius Vidman
tas Bertulis . Teatro vyriausias

romaną “Ešafotas”, o režisierius 
Vytautas Balsys žiūrovams paro
dys švedų dramaturgo Paro Enk- 
vist pjesę “Iš sliekų gyvenimo”.

rengta vaikų dailės mokyklos 
auklėtinių paroda tema: Taika, 
draugystė, ramybė Žemėje. Ek
sponuota tapybos, grafikos, ke
ramikos, tekstilės kūriniai atlikti 
įvairia technika.

— Vilniuje, Lietuvos šachma
tų Federacijos 100 metų sukak
ties minėjime susitiko TSRS nu
sipelnęs sporto meisteris V. 
Mikėnas, pasaulio šachmatų eks
čempionas M. Botvinikas, pa
saulio čempionai G. Kasparo
vas ir M. Čiburdanidzė bei šių 
metų pasaulio mergaičių čem
pionato nugalėtoja K. Bagin- 
skaitė.

— Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos prezidiumas TSRS “Moti
nos šlovės’ I, II ir III laipsnio 
ordinais ir “Motinystės medaliu” 
I ir II laipsnio apdovanojo 81 
daugiavaikę motiną.

— Telšiuose mėnesį laiko tru
ko medalininkų stovykla, kurioje 
dirbo penkiolika dailininkų. Pa
grindinė darbo kryptis buvo me
daliai Maironio jubiliejui ir 
Žemaitijos tematika, Daug dar-

pat yra skulptorius ir archi
tektūros fakulteto Vilniaus 
inžinerinio statybos • instituto 
piešimo dėstytojas, sukūrė 
skulptūrą “Kol dar ne vėlu”— 
taikos tema.

— Vilniaus dailės parodų 
rūmuose trečioje respublikinėje 
piešinių parodoje 64 autoriai 
rodė daugiau kaip 200 darbų. Tai 
portretai, peizažai, archi
tektūros detalės, natiurmortai 
piešti tušu, pieštuku, tempera, 
pastele.

— Klaipėdos Paveikslų galeri
joje eksponuota XIX - XX amžių 
Klaipėdos krašto taikomosios 
dailės paroda. Ekspozicijoje dai
lioji keramika, fojanso ir porcela- 
np indai, žvakidės, įvairiausi me
daliai, senieji dirbiniai, 
pažymėti pirklių vardais, her
bais, papuošti pamario apylinkių 
vaizdais, dekoratyvinės skulp
tūrėlės, vazelės, papuošalai pa
gaminti garsiose Rusijos, Angli
jos ir Vokietijos įmonėse. Visus 
šiuos daiktus surinko kultūrinin
kas klaipėdietis Dionyzas Varka- 
lis.

— Vilniuje, Lietuvos širdies 
ir kraujagyslių chirurgijos cen
tre, pirmą kartą padaryta šir
dies transplantacijos operacija 
Albinui Penkauskui. Operacijai 
vadovavo akademikas Algiman
tas Marcinkevičius.

— Šiauliuose pradėta nauja 
autobusų susisiekimo linija: 
Šiauliai - Kaliningradas. Kursuo
ja naujieji “Ikaro” Autobusai!.

skelbtų eilėraščių sąsiuviniai.

minaras, kuriame buvo aptaria
mi kultūros įstaigų uždaviniai, 
miestų ir rajonų kultūros namų, 
klubų, bibliotekų, Įtino tinklų 
šiuolaikinės problemos ir kitos 
aktualios temos. Seminaro daly
viams koncertavo įvairių sričių . 
atlikėjai, buvo rodomi naujausi 
kine filmai ir susitikimai su žino
mais kultūros, švietimo ir mok
slo darbuotojais.

— Kaune. Žaliakalnyje, Rada
stų gatvėje atidaryta nauja viešo
ji miesto biblioteka. Pavadinta 
Justo Paleckio vardu. Joje telpa 
vienas milijonas astuoni šimtai 
tūkstančių tomų knygų, yra as
tuonios įvairių specialybių skai
tyklos ir per kelias minutes skai
tytojus aprūpina reikalinga lite
ratūra.

— Klaipėdoje jūrų muziejuje 
— akvariume ruonių patelė atsi
vedė jauniklį. Ruoniukas auga 
sveikas ir yra dienos atrakcija.

— Lietuvos buriavimo istori
joje pirmą kartą jachta “Audra” 
savo klasėje laimėjo lenktynes iš 
Kielio uosto Vokietijoj į Švedijos 
uostą Northping Tradicinėje 
kreiserinių jachtų ir burlaivių re
gatoje “Cutty Sark”. Šios 
varžybos yra vienos populiariau
sių pasaulyje. Dalyvavo 890 lai
vų iš 11 šalių. Jos vyksta Rytų 
Vokietijos, Švedijos ir Danijos 
pakrantėse. “Audros ” kapitonas 
yra Ignas Miniotas. S. L. K.

SAUKIAMA POLITINE KONFERENCIJA VVASHINGTONE
Praėjus 13 metų nuo platesnio 

masto pasitarimo pavergtą Lie
tuvą bei išeiviją liečiančiais klau
simais ir ryškėjant Sov. Sąjungos 
naujiems vidiniams poslinkiams 
ir tarptautinėms ginklų kon
trolės pastangoms, pribrendo 
laikas esminiai pažvelgti į esamą 
padėtį ir pasitarti Lietuvos lai
svinimo veiklos reikalais. Tuo 
tikslu 1987 spalio 23 - 25 Wa- 
shingtono priemiestyje esančio
se Sheraton National viešbučio 
patalpose yra šaukiama politinė 
konferencija.

Konferencijos organizatoriais 
yra Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, Kanados ir JAV - ių 
Lietuvių Bendruomenės.

kraštų LB-nių atstovai, kraštų 
Jaunimo Sąjungų atstovai, VLl- 
Ko Lietuvoje kūrėjai, Lietuvos 
laikinosios vyriausybės nariai, 
politinėje veikloje dalyvaujančių 
organizacijų atstovai, ad hoc pa-

33706. 813 360 - 5577. KENRELD W000LAWN FUNERAL HOME, 200 
Paaadma Avė., S, St Peteraburg, Ra. 33707.813 345-6393. WOOOLAWN 
MEMORY GAROENS, 101 581h St, S. St Peteraburg, Ra. 33707.813 345 
-8383

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. (staiga veikla naujoj vištoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N. Y. Telef. 847-2323 
(namų teist 847 * 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madleon SL, Ridgovrood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6446. Šato vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnial platūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKln- 
non Sscurlties Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodltles, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA’*. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Trsč. 8 - 9 PM. Penkt 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtls St., Aubum, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak. Iš WNYM1330 AM. Rrmad.
6 - 7 vai. vak. Iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234 SunHt 
0r., Watchung, N J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

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

DARBININKO SKAITYTOJAM

Konferencijoje dalyvauti yra 
kviečiami Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba, visi Lietuvos laisvini
mo veiksniai, VLIKą sudarančių 
partijų bei sąjūdžių atstovai,

tinių vienetų atstovai, spaudos 
ir informacijos tarnybų atstovai, 
o taip pat ir kiekvienas politinės 
srities veikloje aktyviai besireiš
kiąs lietuvis.

Konferencijoje pranešimus 
pateikti yra pakviesti ameri
kiečių ir lietuvių politinės srities 
akademikai bei visuomeninin
kai.

Pagrindinėmis konferencijoje 
svarstytomis temomis parinkta 
ligšiolinės Lietuvos laisvinimo 
veiklos peržiūra, ryšių su pa
vergta tauta klausimas, ir taria
mų nacių karo nusikaltėlių paieš
kos analizė bei gairių ateities 
veiklai nustatymas.

vienu iš svarbiųjų pranešėjų bus

lietuvių jaunuolių. Dėstomoji kalba lietuvių, tik keletas dalykų dėstomi lenkų kalba*

prieš keletą savaičių Lietuvą pa
likęs rezistentas ir politinis kali
nys prof. Vytautas Skuodis.

Spalio 23 d. popiety konferen
cijos dalyviai yra pakviesti atvyk
ti į Baltuosius Rūmus, kur JAV- 
ių pareigūnai pateiks informaci
nius pranešimus mums rūpi
mom temom. Šios programos 
dalies sustatymu rūpinasi spec. 
prezidento patarėjas visuomeni
niams reikalams Linas Kojelis.

Konferencijos technikiniu or
ganizavimu rūpinasi JAV LB 
Krašto valdyba. Jai talkina Wa- 
shingtono LB apylinkės valdyba, 
vadovaujama pulk. Donato 
Skučo. Spalio 23, penktadienio, 
vakarą yra ruošiamas priėmimas, 
kurio metu konferencijos daly
viai turės progą susipažinti su 
Washingtono JAV Kongreso ir 
media įstaigose dirbančiai lietu
viais. Šeštadienį, spalio 24, bus 
iškilminga vakarienė, dalyvau
jant Washingtono lietuvių visuo
menei.

Konferencijos dalyvių regi
straciją vykdo PLB valdybos 
būstinė, 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636. Telef.: 
312 778 - 2200. Patekimui į Bal
tuosius Rūmus yra būtina pa
duoti oficialų vardą ir pavardę, 
tikslią gimimo datą, ir socialinio 
draudimo (“sočiai security”) nu
merį.

Viešbučio rezervacijos gauna
mos rašant tiesioginiai Sheraton 
National viešbučiui (Columbia 
Pike & Washington Blvd., Ar- 
lington, VA. 22204) arba skambi
nant telefonu 800 - 468 - 9090. 
Užsakant viešbučio kambarį pa
minėti, kad būsite lietuvių kon-

spalio 23, penktadienį, 10:30 
vai. ryto ir baigsis spalio 25, sek
madienį, 3 vai. popiet.

Konferencijos organizatorių

JAV LB Krašto valdyba

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

Vardas ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius mo
tus kainuoja tlk^l5 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $.....
Už kalendorių $.....
Spaudai paremti $.....

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

MEMORIALS
Mi - Mi SOST MIDDI.E VII.IACE. QVEEXS X Y 

l’IIONES (7IS) 32fi - I2S2 32h - 3150

k TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA - >
fs. — GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

(LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: 718 789-3300
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Lietuviškoji tautodailė
Kas ta lietuviškoji tautodailė, 

lietuvių liaudies menas, kodėl 
taip apie jį kalbama?

Visi tie klausimai iškyla, kai 
girdime Lietuvių Tautodailės 
Instituto vardą, kai minimi lietu
viški rankdarbiai, įvairios paro
dos, atskiri meisteriai.

Kiekviena tauta turi savo liau
dies meną. Natūralu, kad 
žmonės kurtų, papuoštų savo gy 
venamą aplinką ir savo aprangą, 
kad daina, pasaka paįvairintų il
gus žiemos vakarus. Tas liaudies 
menas formavosi savaime, spon
taniškai. To meno kūrėjas išsakė 
save, savo santykį su gamta, su 
religija. Kūrėjas buvo nemoky
tas žmogus. Kalbėjo ir dainavo 
taip, kaip jautė, suprato. Ir dro
bes audė, ir juostas, ir rankšluo
sčius, atiduodamas save. Toks 
menas per šimtmečius ne
sikeitė. Lietuvių rastų, ypač j uo
stų ornamentai, sutinkami prieš 
kokį tūkstantį metų.

Toks natūralus, betarpiškas 
lietuvių sielos apsireiškimas ir 
sudarė lietuvių liaudies meną. Jo 
apimtis labai plati: lietuviškų 
namų statyba, bažnyčios, var
pinės, kryžiai, koplytstulpiai 
koplytėlės, skulptūros, audiniai, 
keramika, margučiai, medžio 
raižiniai, tapyba ir 1.1. Ir visose 
apraiškose atsispindi ta pati lie
tuviška kūrėjo dvasia — kil
numas, dorumas, švelnumas ir 
kažkoks ilgesys, Ir net skausmas. 
Tas skausmas ypač matomas lie
tuviškose skulptūrose.

Lietuviai gyveno labai užda
rai, pasislėpę tarp girių, ežerų. 
Jiems didesnės įtakos nedarė ko
kie praeiviai ar kaimynai. Įtakos 
daug darė tik lietuviškam dva
rui, kuris paskui pamažu lenkėjo 
ir pasitraukė iš tautos gyvenimo.

Įtaka buvo tik tokia, kad kitų 
tautų siužetai plito ir lietuvių 
liaudies mene, bet čia rado visai 
savitą interpretaciją. Pa

vyzdžiui, Rūpintojėlių rasime ir 
kitose tautose, net Ispanijoje, 
bet Lietuvoje Rūpintolėjis pasi
darė labai lietuviškas, sutapo su 
liaudies kūrėjo dvasia ir išreiškė 
nuvargintą, kankinamą tautą. Ir 
šv. Jurgis gavo savo lietuvišką 
formą, ir Sopulingoji Dievo Mo
tina.

Taip šio amžiaus pradžioje 
dailininkas ir muzikas Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis ir rašė, 
kad reikia studijuoti lietuvių 
liaudies meną ir ant jo tradicijų, 
ant jo apraiškų kurti naują meną. 
Ir tas menas buvo tikrai savitas, 
lietuviškas.

Ilgai lietuvių liaudies menas 
buvo niekinamas, nes daug kam 
atrodo grubus ir primityvus. Bet 
mūsų meną pastebėjo kita
taučiai. Jie pirmieji pradėjo rink
ti jo pavyzdžius, vežti į kitų šalių 
muziejus. Tarptautinėse paro
dose mūsų liaudies menas buvo 
pastebėtas ir labai įvertintas. 
Taip ir prasidėjo lietuvių liau
dies meno rinkimas į muziejus, 
į kolekcijas, jo aprašymas.

Čia vieni iš didžiausių nuopel
nų priklauso Antanui Ta
mošaičiui, kuris aprašė lietuvių 
liaudies audinius, surinko tiek 
daug brangios medžiagos, kad su 
savo žmona, dailininke ir žymia 
audėja, lietuviškų kilimų kūrėja, 
išleido puikiausias knygas apie 
lietuvių tautinius drabužius, 
margučius. Jų pastangomis, ini
ciatyva ir buvo įkurtas Lietuvių 
Tautodailės Institutas, kurio 
uždavinys puoselėti lietuvių 
liaudies meno tradicijas, pagilin
ti jo kūrybą, įtvirtinti jį kiekvie
no lietuvio sąmonėje ir jo bute.

Tad reikia tą meną ir pamilti, 
pažinti ne paviršutiniškai, bet jį 
pergyventi, pajusti jo įtakas jo 
pulsą, suprasti jo ornamento 
esmę, jo spalvos ir ritmo 
prasmę. Tada ir pamatysi tą di
delę lietuvio kūrėjo sielą, tą

Lietuvių kolegijoje, birželio 26, 
penktadienį, dalis vyresniųjų jau 
buvo pavargę nuo dienos kaitros 
ir kelionių, tai pasiliko Pieš

didžiąją juostą, kuri į mus atei
na iš amžių gilumos. Kartų kar
tos jį kūrė, kai degė vakare 
ugniakuriai. Ir mes tą meną pa
vedėjome, jį ugdome ir perduo

dame ateities kartom.
Toks menas okupuotoje Lie

tuvoje yra vergiamas rusiškojo 
meno, nes ten visas tautas nori 
sulydyti į vieną sovietinę tautą. 
Tad mūsų uždavinys ir yra tą 
meną dar labiau puoselėti, išlai

kyti jo lietuviškumą.

Su tokiu menu, su jo tradicijo
mis, polinkiais galėsime susi
pažinti Lietuvių Tautodailės In
stituto New Yorko skyriaus paro
doje, kuri įvyks spalio 24 - 25 
dienomis Kultūros Židinyje. 
Aplankykime ją ir tuo praturtin
kime savo sielą, savo lietuviškąjį 
“aš”!

Iš praeitų metų Liet. Tautodailės Instituto parodos, kuri vyko 
spalio 18 Kultūros Židinyje. Ant stalo matosi Adelės Kate- 
lienės medžio skulptūros. Šiemet paroda bus spalio 24 - 25. 
Nuotr. V. Maželio

PLAKATAI ROMOS GATVĖSE GARSINA LIETUVĄ 
Lietuvos’krikšto sukakties minėjimas Romoje
10— PAULIUS JURKUS ————————————

vykdė iš anksto suplanuotą pro
gramą.

dami lietuviškus kryžius, jauni
mas ėjo Kryžiaus Kelius Šv. Pe- į 
tro aikštėje. Meldėsi už perse
kiojamą Lietuvą, už lietuvių tau
tą. Įspūdis tikrai buvo gražus ir 
jaudinantis.

Paskaitos apie Lietuvą
Tą pačią dieną, birželio 26, 

dar vyko ir paskaitos Gregoria- 
numo universitete. Paskaitų 
tema buvo Lietuva ir Lietuvos
krikščionybė. Šis specialus sim
poziumas prasidėjo birželio 24

Gi birželio 25, ketvirtadienį, 
Vatikano dienraštis “L* Osserva- 
tore Romano” paskelbė po
piežiaus laišką, kuris buvo per
skaitytas simpoziumo atidarymo 
metu.

“Padainuokim” vienetas ir solistė Rasa Bobelytė-Brittain dai
nuoja vakarinėje programoje, kurią rengė jaunimasRomoje. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

Tame laiške Lietuva vadinama 
laiminga tauta. Lietuva galinti 
žvelgti į savo istorinę praeitį su 
drąsiu pasididžiavimu. Lietuva 
yra jauniausia duktė Romos kata
likų bažnyčioje, bet ji ištvermin
gai liudija savo krikščionišką 
tikėjimą ir prisirišimą prie Šv. 
Sosto. Lietuva esanti popiežiui 
labai arti širdies.

Atidaryme dalyvavo trys kar
dinolai: Stickler, Poupard ir Ba- 
file, trys arkivyskupai, mūsų vy
skupas Paulius Baltakis, OFM, 
ir prel. A. Bačkis. Mūsų vysk. 
P. Baltakis ir tą dieną, kai Lietu
vių kolegijoje vyko pasisvečiavi
mas, tuoj išskubėjo į to simpo
ziumo baigtuves.

Per visas tris dienas dalyvavo 
švedų liuteronų arkivyskupas 
Konrad Veem, kuris labai 
domėjosi istorinėmis žiniomis 
apie Lietuvos krikščionybę. Taip 
pat dalyvavo beveik visų Romos 
popiežiškų universitetų rekto
riai.

Mūsų tautos istorinėmis žinio
mis daugiausia domėjosi kita
taučiai. Simpoziume lietuvių 
lankymasis nebuvo gausus, bet 
salėje vis būdavo apie 150 žmo
nių.

Popiežiaus rūpestis 
iškilmėm

Pats popiežius labai rūpinosi, 
kad šios jubiliejinės iškilmės 
praeitų kuo sėkmingiau, kuo 
įspūdingiau. Popiežiaus iniciaty
va ir arkivyskupo Jurgio Matu
laičio paskelbimas palaimintuoju 
buvo sujungtas su Lietuvos kri
kšto jubiliejumi.

Tos dvi iškilmės, sujungtos į 

vieną, Romoje sukėlė didelį su
sidomėjimą. Piligrimai, 
suvažiavę iš įvairių kraštų, klau
sinėjo, kas ta Lietuva ir kas tas 
palaimintasis.

Prieš jubiliejines iškilmes po
piežius buvo neseniai sugrįžęs iš 
Lenkijos. Ir Lenkijoje kiekvie
name mieste, kuri popiežius 
lankė, kalbėjo apie Lietuvos ju
biliejines iškilmes.

Kai Varšuvoje lietuviai per pa
maldas popiežiui nešė dovanas, 
susirinkusi lenkų minia jau buvo 
liek įaudrinta, kad šaukė: Tegy
vuoja krikščioniškoji Lietuva! 
Laisvė Lietuvai, laisvė 
Bažnyčiai!

Ten buvo didelės ovacijos Lie
tuvai. Tai galima suprasti, kodėl 
ir vyskupą Paulių Baltakį, OFM, 
Čenstakavoje minios sutiko su 
ovacijomis, ir Vilniaus vyskupi
jos valdytoją prel. Gutauską 
Lenkijoje taip pat sutiko su ne
girdėtomis ovacijomis.

Galime čia įžiūrėti ir poeto 
Adomo Mickevičiaus romantinį 
poveikį, nes jis gražiausiais 
žodžiais apdainavo Lietuvą ir 
savo kūrybą skyrė Lietuvai. Čia 
yra ir pademonstravimas savo 
jausmų, laisvės siekimo visiems, 
kovojančios lietuvių tautos palai
kymas.

Vatikano spaudoje
Toks pat entuziazmas sklido ir 

Romoje: Ir ten italų jaunimas 
daug kur ant sienų užrašė: Tegy
vuoja katalikiškoji Lietuva! 
Laisvė Lietuvos Bažnyčiai!

Romos mieste ant stulpų ir ant

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Krikščionys IV a. pradėjo nau
dotis bazilikos architektūrinį pa
vyzdį, statydami bazilikas Dievo 
garbinimo poreikiams. Ir krikš
čionių bazilikose ryški cent
rinė nava su šoninėmis bei apsi- 
da viename gale vyskupo krėslui 
ir kunigams. Bazilikas krikščio
nys statė ne tik Romoje — Vaka
rų imperijoje, bet ir Rytuose — 
Graikijoje, Sirijoje, Egipte, Pa
lestinoje. Iškiliausios TV a. bazi
likos Romoje yra Šv. Jono Late- 
rane ir Šv. Pauliaus-šalia-sienų.

Romote vn Ctaua Išlotu

Lipu laiptaisįŠv. Jono Latera- 
ne baziliką Jų, tiesa, tik keletas. 
Jie nepastebimai veda prie ma
syvių durų ir sutelkia dėmesį j 
duris, — perėjimą iš kasdieniš
kos tikrovės į šventišką. Būdin
ga, kad šventovių laiptai, slenk
stis, šventinto vandens du
benėlis pristabdo, — reikia pa
lipti, perlipti, vandeniu sau pri

ROMOJE 4

minti antgamčio Artumą. Bazili
kos priebutyje vėsu ir gaivu. Tik 
vertelgos kimba, norėdami par
duoti atviručių, skaidrių, atmi
nų. Su “Grazie!” (Ačiū!) rodau 
jiems savo krepšį su foto apa
ratūra. Atstoja. Nuskuba prie ką 
tik atvažiavusio autobuso. 
Girdžiu “Bitte, mir nachfolgen!” 
(Prašau eiti paskui mane!).

Vis dar stoviu priebutyje už 
slenksčio. Laiptai mane domina. 
Jie ne tik padeda pakreipti žing
snius į bazilikos duris, bet turi 
architektūrinių savybių. Ding- 
steli mintis, kad laiptai ir Roma 
turi perdėm glaudų ryšį. Roma, 
būdama miestas ant septynetos 
kalvų, be laiptų apsieiti negali.

Mintimis skaičiuoju būdinge
snius Romos marmuro ir traver- 
tino laiptus: Piazza di Spagna — 
barokiškieji, San ta Maria d’ Arac- 
celi — didingieji, Quirinale 
rūmų — elegantiškieji, Šv. Pe
tro bazilikos — iškilieji...

Nustembu: laiptai man padėjo 
pažinti ir pamilti Romą! Roma 
pamilstama, pažįstant ją kojo
mis. Jauti po kojomis kietą ak
menį — marmurą ar travertiną, 
kurio nepajėgė nudėvėti tūksta
nčių tūkstančiai pėdų. Laiptai 
savaime gundo lipti ir užeiti. Kas 
gali atsispirti Piazza di Spagna 
pagundai? Lipama, nes norima 
pakilti, pamatyti, paliesti...

Laiptai, bokštai, minaretai, zi- 
guratai, piramidės, atrodo, liu
dija visuotinį įsitikinimą, kad 
yra antgamtis. Jie primena, kad 
aukštyn veržtis yra svarbu, kad 
pažanga įmanoma tik kylant. 
Anot italų patarlės: "II mondo e 
fatto a scale: c’ė chi scende e cė 
chi sale” (Pasaulis susideda iš 
laiptų: vieni žmonės lipa žemyn, 
o kiti kopia aukštyn).

Romėnų Ir graikų 
svenrovine 
arcnimcnira

Šv. Jono Laterane bazilikos 
priebutis yra erdvus. Galima 
jame ir pasivaikščioti. Vidun eiti 
neskubu. Einu priebučiu iki jo 
galo, kur ant šiuolaikinės oro ta
ršos pajuodinto marmuro žirgo 
joja juoduku tapęs ir aptrupėjęs 
bazilikos statytojas Konstantinas 
Didysis. Lyginu romėnų švento
vių architektūra su graikų.

Peršasi mintis, kad romėnai, 
pridedami laiptus, pakeitė iš 
esmės tuomet vyravusią graikų 
šventovinę architektūrą. Grai
kams buvo svarbu šventovės vie
ta ir aplinka: kalnas, šaltinis, 
žemės garų versmė. O romėnai 
į tai nekreipė dėmesio. Vietoje 
kalno jie sukaupdavo žemes į pa
kylą ir pridėdavo stačius laiptus. 
Priėjimas prie šventovės buvo 
architektūriniai laiptai.

Romėniškasis pakeiti m s yra 
ryškus Fortūna virilis—Vyro da
lia šventovėje prie Santa Maria 
ir Cosmedina palei Tiberį. Pati 
Vyro dalia šventovė yra mažutė 
ir grakšti. Ją supa aštuonios pa
trauklios joninio stiliaus kolonos. 
Tačiau ji ne ant kalno, bet ant 
aukštos pakylos su laiptais. Paky
la ir laiptai duoda Vyro dalios 
šventovei romėnišką stilių.

Užklysti į ją iš kasdienos 
gatvėje nėra įmanoma, — reikia 
į ją lipti laiptais. Lipimas laiptais 
romėnams buvo religinio elgesio 
dalis. Iš dalies jis pakeitė poreikį 
rasti šventovei įspūdingą vietą. 
Taigi laiptai į šventovę ant paky
los įgalino romėnus pajusti tai, 
ką graikai išgyvendavo statydami 
šventoves ant kalnų ar prie nuo
stabios įlankos pajūryje. Didysis altorius Šv. Jono Laterane bazilikoje. Po juo yra 

popiežiaus Martyno V karstas. Jis sušaukė Konstancos susi
rinkimą, kuriame dalyvavo lietuviai ir žemaičiai. Nuotr. kun 
A. Rubšio(Bus daugiau)
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KAIP LOS ANGELES LIETUVIAI 
SUTIKO KELIAUJANTI POPIEŽIŲ Tėvo rankų.

Popiežių sutikti Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijai buvo pa
skirta vieta Olympic Blvd. šiau
rinėj pusėj, prie Ardmore St. 
Rugsėjo 15 d. rytą 200 su viršum 
lietuvių susirinko nurodytoj vie
toj laukti atvykstančio Šv. Tėvo. 
J. Kaributo pastangomis nuo pa
rapijos autobusas vežė norinčius 
sutikti popiežių.

Lietuviai buvo gerai susiorga
nizavę ir išsidėstė ant šaligat
vio. Viduryje stovėjo atvežtas lie
tuviškais dailės motyvais paga
mintas kryžius, prie kurio prit
virtintos grandinės simbolizavo 
priespaudą ok. Lietuvoje. Iš 
šonų išstatytos didelės tautinės 
vėliavos ir įvykiui pagaminti 
plakatai su užrašais: “Holy Fat- 
her, Lithuanians love you”, 
“Lietuviai sveikina Šv. Tėvą”, 
“Ačiū už maldas už Lietuvą” 
(Plakatus pagamino J. Venc
kienė ir D. Kuolienė), taip pat 
buvo išstatyti Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties plakatai.

Jaunimas eina Kryžiaus Kelius ir neša kun. Antano Bukausko 
padarytus ir į Romą atsiųstus tris lietuviškus kryžius. Nuotr. 
V. Bacevičiaus

KAS TIE LIETUVIŠKI KRYŽIAI
DALYVAVĘ IŠKILMĖSE ROMOJE?

Jaunimas, eidamas Kryžiaus 
Kelius, Šv. Petro aikštėje, nešė 
tris didokus, gausiai ornamen
tuotus lietuviškus kryžius. Tada 
niekas nepagarsino, kaip tie 
kryžiai atsirado, kas jų autorius, 
tik vėliau sužinota, kad tų trijų 
kryžių autorius yra kunigas dai
lininkas Antanas Bukauskas.

Lietuviams jis mažai žinomas. 
Gimęs 1916 rugsėjo 8 Boblaukio 
kaime, Alvito valsčiuje, Vilkaviš
kio apskrityje. Gimnaziją baigė

Kaune. Buvo įstojęs į Vilkaviškio 
kunigų seminariją, paskui išsto
jo. Porą metų mokytojavo Vil
niaus krašte, 1943 vėl įstojo į Vil
kaviškio kunigų seminariją. Vo
kietijoje įstojo į Eichstatto kuni
gų seminariją, kurią baigė ir 
tame pačiame mieste į kunigus 
buvo įšventintas 1946 liepos 21. 
Hanau lietuvių stovykloje buvo 
vikaru.

J Ameriką atvyko 1949, apsi-
♦

PLAKATAI
(atkelia ii 3 psl.)

sienų buvo iškabinti plakatai, 
kur centre buvo nupieštas lietu
viškas kryžius (lietuviško koplyt
stulpio viršūnė), buvo įrašyta, 
kad tai Lietuvos krikščionybės 
600 metų Jubiliejus. Gi apačioje 
itališkai buvo įrašyta, kad Lietu
va yra kenčiančioji Europos da
lis.

tikano dienraštis “L’Osservasto- 
re Romano”. Birželio 20 laidoje

Lietuvos vyskupams. Pirmame 
puslapyje įdėjo Aušros Vartų 
stebuklingąjį Marijos paveikslą, 
paskui 4-me puslapyje — 
Kryžiaus kalną, vėl Aušros Var
tus, šv. Kazimiero paveikslą, 
Pažaislio kazimieriečių vienuo
lyną,, 5-me puslapyje — Vil
niaus Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią. (Bus daugiau)

Moterys buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. Visi lietu
viai turėjo įsigiję tautines ir Va
tikano vėliavėles. Čia buvo kal
bamas, M.Grušienei vadovau
jant, rožančius. Su mumis buvo 
prel. J. Kučingis ir klebonas 
kun. dr. A. Olšauskas.

Popiežiui priartėjus, visi lie
tuviai mosavo vėliavėlėmis, lei
do balionus ir šaukė Valio! Šv. 
Tėvas lietuvių grupę pastebėjo

Tolimesnėj eigoj, popiežiui 
viešint Angelų mieste, jo cele 
bruojamose mišiose Dodger sta- 
dijone, tarp kitų dvylikos kalbų 
prieš komuniją girdėjome gie
dant ir solistą A. Polikaitį lietu
viškai. Taip pat matėme filmų 
artistę Ann Jillian (Nausėdaitę), 
atliekančią meninę programą, 
girdėjome ją sveikinant čia daly
vaujantį lietuvių būrelį lietuviš
kai. (Dėkojame Jūratei).

Matėme poetą Bernardą 
Brazdžkmį, kaip atžymėtą orde-

stojo Clevelande, bet ten ne
galėjo įsikurti. Kurį laiką dirbo 
slovakų parapijoje, paskui buvo 
priimtas St. Louis, Mo., arkivy
skupo, kardinolo Rooter. Eilę 
metų vikaravo St. Louis mieste 
vokiečių parapijose, kartu studi
javo meną meno mokykloje, 
vėliau net toje pačioje mokykloje 
dėstė meno dalykus.

Jis pats ruošdavo parodas, 
rengdavo paskaitas apie meną. 
Taip pasidarė žinomas dailinin
kas.

Vėliau jis Union, Mo, buvo 
paskirtas parapijos klebonu ir 
ten išbuvo iki 1985. Tada buvo 
perkeltas į kitą vietą, kur parapi
ja buvo didelė. Maždaug prieš 
vienerius metus paprašė, kad jį 
paleistų į pensiją, nes pradėjo 
sveikata streikuoti. Vyskupas 
leido jam pasitraukti į pensiją, ir 
jis vėl grįžo į Union, Mo., Čia 
įsigijo gražius namus ir juos ėmė 
puošti savo lietuviškais medžio 
drožiniais. Ruošiasi net lietuviš
ką kryžių prieš savo namus staty
ti.

Rengdamasis paminėti Lietu
vos krikšto 600 metų sukaktį, jis 
ir sumanė padaryti iš medžio di-

kryžius. Ir padarė tokius tris, la
bai gerai juos supakavo. Pridėjo 
dar porą mažesnių kryžių dviem 
prelatams. Jis pats apmokėjo 
nemažas persiuntimo išlaidas, 
sumokėjo per 700 dol. Siuntinys 
Romoje buvo gautas laiku.

Visa tai surašėme, kad būtų 
pažymėta, kaip privati iniciatyva 
prisidėjo savo kūryba prie šių iš
kilmių, įprasmino ir drauge su
lietuvino Kryžiaus Kelius. Gaila,

pastebėjo, negavo reikiamų 
žinių ir jų nepaskleidė laiku 
mūsų spaudoje. Tokio dėmesio 
yra vertas mielasis kun. Ąntanas 
Bukauskas. Galėtų jis ir lietuviš
kas kolonijas aplankyti su savo 
parodom, (p.j.)

grindinis kalbėtojas buvo parapi
jos tarybos narys A. Miner. Jis 
kalbėjo lietuviu ir anglų kalbo
mis. Taip pat atsisveikino dauge
lio organizacijų pirmininkai ar jų

rugsėjo 20, sekmadienį Šv. Kazi
miero bažnyčioje aukojo sumą ir 
pasakė gražų, retai girdimo turi
nio pamokslą.

Susidaro proga apie juos užsi
minti, nes birželio 21 jie dalyva
vo kelių menininkų bendroje pa-

Los Angeles buvo atvykęs ir

IgM.

rapijos) Dienos proga. Tačiau jie 
turėjo savo kūriniams kiekvienas 
atskirus kambarius.

Ona Dokalskytė-Paškevičienė 
— gera portretiste; gabi ir “jude
sio” išreiškėja,\pavyzdžiui, jau
nimo — Tautinių šokių sūkury. 
Jos nuotaikingi ir peizažai, ir na
tiurmortai. Dailininkė duoda 
savo paveiksluose daug spalvin- 

mikos. Paveiksle “Prie ežerėlio” 
— gėlės, vanduo, dangus — su
teikia idiliškos ir džiaugsmingos 
nuotaikos. Žmonių veidai — 
rimties ir dvasingumo kupini; tai 
vis—paveikslų “siela”... Forma 
ir technika, sakytum, “vyriškai” 
tikra ir stipri, bet visa jos tapyba 
atšviečia ir moterišką švelnumą, 
užtat taip patraukli.

Mykolo Paškevičiaus kūryba- 
rimta, gal net liūdna; tai yra, jo 
paveikslai — tamsoki, paslaptin
gi, filosofiški... bet ir tuos pa
veikslus žiūrėdamas, randi tikro 
meno išgyvenimo džiaugsmo.

Du abstraktiniai paveikslai, 
pavadinti “Kančia”; tai pat, — 
“Kristus”; tai rimti, išbaigti dar
bai, sukelią gilių išgyvenimų 
žiūrovui. Panašus — “Vaka
rienė”, tamsių tonų paveikslas, 
kur žmogaus palenktas žemyn 
veidas, ir jo rankos — sukelia 
beveik religinę nuotaiką. “Smui
kininkas”, —ir jo rankų judesiai, 
ir įsigyvenimas į muziką, — su
kelia nuostabą, kaip tai išreikš
ta paveiksle. “Kompozicijos...” 
Jau ne bandymai, o pasiekti 
brandaus menininko rezultatai. 
Mykolui Paškevičiui nereikia 
daug piešti, ar tapyti, kad daug 
išreikštų, kad priverstų žiūrovus 
susimąstyti.

Tai, žinoma, ne meno žinovo 
ar kritiko pasisakymai, o tik 
meno mylėtojo įspūdžiai.

Si paroda Paškevičiams gal ne
buvo pelninga, bet, kaip jie pa
tys sako, ne dėl to parodoje da
lyvavo; tik Lietuvių Dieną 
norėję su lietuviais kūrybiškai 
pabendrauti. Menininkų sunki 
profesija, parodų ruošimas — di
delis, nedėkingas darbas. Bet 
kūryba, menas visada yra — pa
siaukojimas, dovana visuome
nei. A

PASIKEITĖ KLEBONAI WORCESTERY

Šv. Kazimiero parapijos tary
ba Maironio Parko patalpose 
rugsėjo 6 surengė atsisveikinimą 
su šios parapijos buvusiu klebo
nu kun. A. Miciūnu, MIC.

Prisirinko per 400 klebono 
?°?an!Š^niUS gerbėjų. Juos trumpai lietuviš

kai ir angliškai pasveikino para
pijos tarybos pirm. P. Molis. Jis 
salėn įvedė kleb. kun. A. 
Miciūną, MIC, ir vysk. B. Fla
nagan.

Po himnų ir vaišių programos 
vedėjas supažindino su garbės 
svečiais, kurių tarpe buvo ir nau
jasis klebonas kun. V. Parulis, 
MIC, ir jo asistentas kun. J. Pe
trauskas, MIC, abu iš Mariana- 
polio.

Pirmiausia kalbėjo miesto 
valdžios atstovas T. Early ir

Philadelphijos Lietuvos krikščionybės 600 m. sukakties minėjimo komiteto atstovai 
audiencijoje su Philadelphijos arkivyskupu kardinolu John Krol rugsėjo 2. Kardinolui 
buvo įteiktas jubiliejinis medalis ir su juo aptarti svarbieji minėjimui pasiruošimai. 
Minėjimas įvyks lapkričio 1 d., 3 vai. popiet. Šv. Petro ir Povilo katedroje Philadelp- 
hijoje. Iš k. Bronius Vaškaitis, Roma Krušinsldenė, Rimantas Stirbys, Teresė Gečienė 
(pirm.), Andora Mašalaitienė, kardinolas Krol, kun. kleb. Kajetons Sakalauskas ir 
Julija Dantienė. * *

LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ 
JUBILIEJAUS IŠKILMĖS

Philadelphijos ir viso Delawa- 
re slėnio lietuviai Lietuvos krikš
to 600 metų jubiliejų minės lapk
ričio 1 Šv. Petro ir Povilo kate
droje, Philadelphijoje.

Iškilmės prasidės 2:15 vai. po
piet su religiniu koncertu, kurį 
atliks solistė Ona Pliuškonienė, 
smuikininkė Brigita Pumpolytė 
- Kasinslaenė ir jungtinis visų 
trijų parapijų choras vadovauja
mas Vyto Maciūno, talkinant 
Stanley Petraitis, Šv. Jurgio pa
rapijos choro vadovui, ir Anasta
zijai Utkus, Šv. Kazimiero para
pijos choro vadovei. Po koncerto 
2:45 vai. popiet vyks procesija, 
o 3 vai. bus aukojamos mišios, 
dalyvaujant kardinolui Krol. Yra 
gautas sutikimas iš trijų vietinių 
vyskupų ir vyskupo Pauliaus 
Baltakio dalyvauti šiose iš
kilmėse.

Šias iškilmes rengia visos trys 
lietuviškos parapijos ir Phila
delphijos LB apylinkės valdyba. 
Šio renginio komitetą sudaro 
visų parapijų klebonai: Šv. An
driejaus kun. Kajatonas Sakalau
skas, Šv. Jurgio kun. dr. Joseph 
Andrilonis ir Šv. Kazimiero kun. 
Eugene Wassel, LB valdybos 
nariai: Renata Baraitė, Julija 
Dantienė, Aniliora Mašalai
tienė, dr. Jonas Meškauskas, Ri
mantas Stirbys, Marytė Sušin- 
skienė, Virgus Volertas, Diane 
Drumstas, Algimantas Gečys, 
Gema Kreivėnaitė, Roma 
Krušinskienė, Linas Kučas, Alė 
Mačiūnienė, Vytas Maciūnas, 

atstovai. Gauta sveikinimų ir 
raštu. Visi apgailėjo klebono iš
vykimą ir dėkojo jam už uolų 
darbą parapijoje per paskuti
niuosius 15 metų.

Meninę programos dalį atliko 
parapijos vyrų choras, vadovau
jamas dirigentės muz. O. Ke
ršyt ės, padainavęs keturias dai
nas.

Pabaigoje padėkos žodį lietu
viškai ir angliškai tarė išvykstan
tis klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC. Visiems dėkojo, o taip pat 
prisiminė ir buvusius vikarus 
a.a. kun. J. Budzeiką, MIC, ir 
a. a. kun. B. Uždavinį, MIC. At
siprašė už klaidas, linkėjo vi
siems sveikatos ir kantrybės.

Kun. A. Midfinas, MIC, 
Worcesterio lietuviams yra 
pažįstamas nuo 1972 metų, kada 
Marijonai perėmė vadovauti Šv. 
Kazimiero parapijai. Atvykęs, 
čia rado sulūžusią kleboniją. 
Naują kleboniją pašventino 1974 
vysk. B. Flanagan

Ona Pliuškonienė, Kazys Raz- 
gaitis, Algis Salčiūnas, Hady 
Sarcevvicz, Bronius Vaškaitis ir 
Estera Washofsky. Šio komiteto 
pirmininkė yra Teresė Gečienė, 
Philadelphijos LB apylinkės pir
mininkė.

Po iškilmių katedroje, 5:30 
vai. popiet Fisher Tudor House 
restorane įvyks banketas. Resto
rano adresas: Street Rd. ir Hul- 
meville St. Šio banketo ruošimui 
vadovauja Roma Krušinskienė. 
Bilieto kaina 20 dol. asmeniui.

Komitetas praneša, kad bilie-

1977 m. kleb. kun. A. 
Miciūnas, MIC, iškėlė mintį pa
statyti paminklą žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Iniciatyvą 
parėmė šauliai, pradėjo bendrai 
rinkti aukas, paminklas buvo 
šventoriuje pastatytas ir 1978 
lapkričio 25 per Lietuvos kariuo
menės šventę pašventinąs.

Tais pačiais metais pradėtos 
organizuoiti parapijos metinės 
šventės, pagerbiant šv. Kazimie
rą, o rugsėjo antrą sekmadienį 
įvesta tradicija prie ežero rengti 
gegužines.

Klebonas taip pat ėjo dvasios 
vado pareigas daugeliui parapi
jos organizacijų, tad darbo jam 
tikrai netrūko, ypač iškėlus vika
rus pagelbininkus.

Kun. A. Miciūnas, MIC, pa
skutines atsisveikinimo mišias 
čia aukojo rugsėjo 20, sekma
dienį, pasakė pamokslą ir sa
vaitės bėgyje išvažiavo. Jį lydi 
parapiečių maldos ir dėkingu
mas bei linkėjimai sėkmės naujoj 
paskyrimo vietoj — Kenosha, 
Wisconsin.

j. M.

stuvės rugsėjo 6 Maironio Parke Worcester, Mass. Iš k. Atlan
to rajono skautų vadeiva A. Treinys, klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC, parapijos ir LSS Tarybos pirmininkas v. s. 
fil. P. Molis, Nevėžio skautų tunto tuntininkas B. Naras, S. 
fil. ir Maironio Parko vicepirm. A. G lodą s. Nuotr. T. Meilu- 
vienės

tai į banketą yra labai perkami 
ir juos reikia užsisakyti iki spalio 
17 dienos pas Romą Krušin- 
skienę 215 355 - 3030 arba Diane 
Drumstas 215 - 271 - 9005 arba 
Hedy Sarcevvicz 215 - 739 - 6948.

Bankete trumpą muzikinę 
programą atlika muzikalioji Ka- 
sinskų šeima: dr. Juozas Kasin- 
skas, smuikininkė Brigita Kasin- 
skienė ir duktė Aleksa.

Komitetas kviečia visus šios 
apylinkės ir kitų artimų valstijų 
lietuvius dalyvauti šiame iškil
mingame 600 metų Krikščio
nybės minėjime.,

— Danutė Mažeikienė, Los 
Angeles, Calff., vadovavo “Juo
dojo kaspino” dienos demonstra
cijoms prie Los Angeles muzikos 
centro. Demonstracijų metu la
bai veikliai pasireiškė Lietuvių 
jaunimo sąjungos nariai. De
monstracijos net dvi dienas buvo 
rodomos ir komentuojamos 
dviejuose televizijos kanaluose 
ir radijų pranešimuose.

— “Sutartinės” kvartetas To
ronte, vadovaujamas V. Beno- 
tienės, yra pakviestas dalyvauti 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
grese Australijoje šių metų pa
baigoje ir ateinančių pradžioje. 
Svarstoma, kaip papildyti lėšas, 
kad galėtų į ten nuvykti. “Sutar
tinė” gieda sekmadieniais Lietu
vos Kankinių bažnyčioje.

— LB Švietimo Taryba pa
ruošė ir išsiuntė 8000 laiškų, 
prašydama lietuvių visuomenę 
prisidėti aukomis prie lituanisti
nio švietimo išlaikymo, rugsėjo 
— spalio mėnesio Švietimo Ta
rybos aukų telkimo vajai yra la
bai reikalingi lituanistinių mo
kyklų išlaikymui.
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Dalia Bulvičiūtė

(Tąsa iš praeito numerio)

Šeštadienio ryto sesijoje jun- 
jorų vicepirmininkė Marytė Le- 
pera padeklamavo savo sukurtą 
eilėraštį apie mūsų atžalyno 
veiklą seime. Jaunučiai atliko 
trumpą programėlę. Frances 
Rauba iš Shenandoah, Pa, jumo
ram įteikė 2,00Q dol. — siųsti 
vieną junjorą į Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Australijoje. Delega
tais buvo išrinkti: Rita Zakarka 
iš Chicagos ir Rima Hartvigas iš 
Amsterdam, N.Y. Amber Kee- 
nan (žinomos Alice Zupldenės iš 
New Yorko anūkė) pirmininkui 
Frank Petrauskui įteikė plakatą
ir auką atminimui savo senelio 
Petro Zupko, kuris mirė prieš 
kelis mėnesius ir buvo uolus 
Manhattano 12 kuopos narys.

Populiarus pirmininkas buvo 
perrinktas trečiam terminui. 
Valdyboje tarp kitų pakeitimų: 
Lietuviškų reikalų komitetą 
perėmė dr. Jokūbas Stukas.

Vyčių istorijos fondo pirmi
ninkė Elena Šaulytė pranešė, 
kad istorijos anglų kalba autorius 
kun. Vincas Valkavičius darbą 
baigė ir knyga jau spaustuvėje. 
Knyga įdomi, labai sklandžiai 
parašyta. Ilgoką lietuvių kalboje 
santrauką paruošė dr. A. Bu- 
dreckis, Knyga pasirodys 1988.

Nutarta 1988 seimą šaukti 
VVashington, DC. Seimininkais 
bus centro valdyba. Seimo pir
mininkė — garbės narė Elena 
Saulytė.

Per banketą, trims vyčių stu
dentams buvo įteiktos Alice 
Karklas Atminimo fondo stipen
dijos: $1900 — Judith Ann Rekš- 
tenis, po 1000 — Kenneth Jaso- 
wicz ir Barbara Mickūnas.

Garbės laipsnis buvo suteiktas 
prel. Algimantui Bartkui, vyčių 
“adoptuotos” kolegijos Romoje 
rektoriui ir Anthricito, Pa, 144 
vyčių kuopos steigėjui. Tai yra 
aukščiausias organizacijos laip
snis.

Sekmadienį, per seimo užda
rymo mišias organizacijos 4-tas 
laipsnis buvo suteiktas Vincent 
Gray, Cleveland, Jonui Antana
vičiui ir Daliai Bulvičiūtei—abu 
iš New Yorko.

Nenoriu palikti su įspūdžiu, 
kad mes tik posėdžiavome. Mes 
taip pat aukojome: prel. Bartkui 

RENGINIAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Spalio 10 — Kultūros Židinio 
visuotinis metinis narių susirin
kimas.

Spalio 10—privatus pobūvis.
Spalio 17 — L.M.K. Federa

cijos susirinkimas.
Spalio 18 — Balfo rengiama 

madų paroda.
Spalio 24 - 25 — Liet. Tauto

dailės Instituto paroda.
Spalio 31 — LB New Yorko 

apygardos rengiama premijų 
įteikimo šventė.

Lapkričio 7 — Laisvės Žiburio 
balius.

Lapkričio 14 - 15 — L. M. K. 
Federacijos New Yorko klubo 
rengiama dail. Č. Janušo paroda.

Lapkričio 21-22 — New Yor
ko ateitininkų rengiama paroda.

Lapkričio 22 — Privatus 
pobūvis.

Gruodžio 5 — Jaunimo Sąjun
gos rengiamas koncertas.

Gruodžio 19 — New Yorko 
skautų Kūčios.

Telefoninis patalpų užsaky
mas galioja tik septynias dienas. 
Per tą laiką reikia užpildyti užsa
kymo lapą ir įteikti atitinkamą 
užstatą — už didžiąją salę 100 
dol., už mažąją salę — 25 dol. 
To per nurodytą laiką neatlikus, 
telefoninis užsakymas nustoja 
galios. Užsakymo lapai gaunami 
Kultūros Židinio raštinėje, 355 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Tel. 718235-8386. Paštu 
užsakymo lapai nestančtami.

*— 500 dol., Draugui ir Darbi
ninkui po 50 dol., LKB Kronikai 
— 1800 bei kt. Taip pat ir pasi
linksminome.

Susipažinimo vakaras buvo re
storane kuriame tdįM1900žmo
nių. Buvo bufetas iš 50 su viršum 
patiekalų. Vyčiai restorane 
turėjo atskirą sekciją. Čia mus 
linksmino didelis orkestras (dau
giausia akordeonų) ir gražus Al
girdo Brazio balsas.

Lietuviškos kultūros vakaras 
įvyko labai sename, bet gražiai 
atremontuotame Folly Teatre. 
Programai vadovavo dr. Vytau
tas Gavelis, kuris mus dažnai 
prajuokindavo savo subtilių ju
moru. Iš Omahos, Nebraskos, 
atvyko Rambyno choras, kuris
mus linksmino gražia lietuviškų 
dainų programa. Jie taip pat gie
dojo per sekmadienio mišias. 
Tautinius šokius šoko Aido 
grupė, kuri turi 28 narius, o na
rių amžius: 16 - 70! Visi žada da
lyvauti šokių šventėje. Gale pro
gramos pasirodė didelis “banjo” 
orkestras, kuris supažindino 
mus su charakteringa Kansas 
City muzika.

Bravo Kansas jaunutė kuopa! 
Turiu prisipažint, kad šis seimas 
buvo vienas ir geriausių. 
Sėdėdami aerodrome su Jonu 
Antanavičium ir Frances Petkus 
dalinomės įspūdžiais. Lauke

NEW YORKE
(atkelta iš 8 psl.)

Marytė Oniūnienė, iš Juno 
Beach, Fla., rugsėjo 30 atvyko 
aplankyti savo dukros Rūtos ir 
žento Rimo Labučių. Ta proga 
aplankė ir savo bičiulius bei 
pažįstamus. Marytė ir Vytautas 
Oniūnai anksčiau gyveno Wood- 
havene, prieš porą metų per
sikėlė į Floridą, nes Vytautas yra 
elektros inžinierius ir ten dirba 
atominės energijos elektros sto
tyje. Marytė Oniūnienė į 
Floridą išskrido spalio 7.

Salomėja Valiuldenė, iš New 
Haveno, Conn., ilgametė vietos 
Liet. Moterų Klubų Federacijos 
New Haveno klubo pirmininkė, 
visuomenininke, kalbės per 
LMK Federacijos suvažiavimą 
spalio 17 Kultūros židinyje. Ji 
apžvelgs Federacijos 40 metų 
sukaktį, jos nuveiktus darbus ir 
ateities perspektyvas.

E. Ošlapas iš Old Greenwich, 
Conn., atnaujindamas prenu
meratą, kaip pereitais, taip ir 
šiais metais atsiuntė 50 dol. Pa
stoviam spaudos rėmėjui nuošir
dus ačiū.

Lietuvos kariuomenės šventė 
bus paminėta lapkričio 22 Ap
reiškimo parapijos salėje. Kalbą 
pasakys Vilius Bražėnas. 
Minėjimą rengia N.Y. ra- 
movėnai, talkina šauliai ir biru- 
tietės.

SUDARYTA KOMISU A

New Yorko Simo Kudirkos 
šaulių kuopos literatūros kon
kursui atsiųstų veikalų įvertini
mui sudaryta komisija iš Kazi
miero Jankūno, Pauliaus Jurkaus 
ir Zigmo Raulinaičio

Konkursui atsiųsti šie rank
raščiai: Rimo Skeveldros slapy
vardžiu pasirašytas romanas “Pa
ralelė — Dviejų epochų pa- 
našuoliai”, Tado Apeivos slapy
vardžiu — romanas “Slibinų 
miške”, Knygnešio slapyvardžiu
— romanas “Iš tamsos į šviesą”, 
Jock’s slapyvardžiu — romanas 
“Kapai be vartų”. Savanorio sla
pyvardžiu — novelinis romanas
— “Mėlyno kareivėlio šviesa”.

Konkurso uždarymo data — 
lapkričio 1. Rankraščiai siunčia
mi adresu: Kęstutis K. Miklas, 
71 Farmers Avė., Plainview, 
N.Y. 11803.

Šio konkurso premija —1,000 
dol.

Lietuvos vyčių garbės nariai su naujausiu nariu prel. Algimantu Bartkum. Stovi iš 
kairės: Loreta Stukienė, Mary Rusas Kober, Al. Vasiliauskas-Wesey, Rita Pinkus, 
Annie Mitchell. sėdi iš k.: kun. dr. Antanas Jurgelaitis, OP, Elena Šaulytė, prel. A. 
Bartkus, Estelle Rodgers, Lionginas Švelnis. Nuotr. Anthony Kober

temperatūra buvo 104°, bet ir 
mūsų širdyse mes jautėme tokią 
šilumą Kansas Cisty vyčiams. 
Čia daug ką sužinojome: per 
televiziją parodė kaip karves 
melžti ir kiaules šerti, kaip užda
rytoje mašinoje, stovinčioje 6 
vai. saulėje, iškepti kepsnį. Bet 
maloniausia buvo sužinoti, kad 
tokiame tolimame mieste skai
sčiai spindi lietuviška liepsnelė 
Dievui ir Tėvynei!

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

Kūrybos, lietuviškojo žodžio 
šventė rengiama spalio 31. Pro
gramoje dalyvauja rašytojai: 
Česlovas Grincevičius, Paulius 
Jurkus, Antanas Vaičiulaitis, 
poetas Bernardas Brazdžionis. 
Bus įteiktos trys Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premijos. 
Koncertinę dalį atliks solistė 
Gina Capkauskiehė ir pianistas 
William Smiddy. Šią kūrybinio 
žodžio šventę, pavedus Liet. 
Rašytojų Draugijos valdybai, 
rengia LB New Yorko apygardos 
valdyba. Pradžia 7:30 v. v. Po 
programos — pasižmonėjimas, 
literatūrinė vakaronė.

Rasa Razgaitienė, Americans 
for Due Process koordinatorė, 
supažindino su adv. Povilo Žum- 
bakio knyga apie OSI rugsėjo 26 
VVorcesterio lietuvių bendruo
menę ir rugsėjo 27 Hartfordo 
lietuvius. Adv. P. Žumbakis at
vyko iš Chicagos ir dalyvavo ren 
giniuose, tardamas žodį apie 
dabartinę padėtį OSI reikaluose. 
Renginius globojo vietos 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės.

NEWARK, N.J.
Spalio 7 Marijos Rožančiaus 

šventėje 7:30 v. v. Švenčiausios 
Jėzaus Širdies katedroje Newar- 
ke Marijos metų proga buvo iš
kilmingos rožančiaus pamaldos. 
Buvo kalbamas rožančius ir 
giedamos Marijos giesmės. 
Buvo parinkta 15 tautybių, ku
rios gyvena šioje vyskupijoje. Jų 
tarpe buvo ir lietuviai. Kiek
viena tautybė savo dalį kalbėjo 
sava kalba ir giedojo giesmes 
Marijos garbei.

Presbiterijoje dalyvavo ir ar
kivyskupas McCarrik, jo pagal
bininkas vysk. Jerome Pechilo, 
Hudsono apylinkės vyskupas, 
kuris vadovauja šios arkivys
kupijos Marijos metų komitetui.

Šios rožančiaus iškilmingos 
pamaldos tai tik maža dalis 
Marijos metų iškilmių. Marijos 
metai tęsiasi iki kitų metų 
rugjūčio 15.

Dail. Kęstučio Zapkaus 
plakatas, skirtas Lincolno meno 
centrui, yra pakabintas Met
ropolitan operos apatiniame 
aukšte, kur yra krautuvės. Tai 
yra jo piešto plakato didelė rep
rodukcija. Ta pati reprodukcija 
pardavinėjama ir operos meno 
galerijoje.

Švč. Trejybės bažnyčioje Ne- 
warke spalio 4 d. 2 v. popiet 
buvo specialios pamaldos ir 
šventoji valanda, skirta ‘Teisė 
gyventi” — “Right to Life”. 
Buvo išstatytas Švč. Sakramen
tas, kalbamas rožančius ir 
palaiminimas. Veikia toks 
sąjūdis — Right to Life, kuris ir 
surengė šias pamaldas. La
biausiai rūpinamasi, kad būtų 
apsaugota negimusių kūdikių 
gyvybė.

Mrs. J. Tetschner iš Goto., 
Springs, daugelį metų remia 
mūsų spaudą. Dabar atsiuntė 
Darbininkui 100 dol. Taip pat 
dar apmokėjo prenumeratą ir 
kun. T. Astrauskui, gyvena
nčiam Bogotoje, Kolumbijoje. 
Nuoširdus ačiū spaudos mylėto
jai.

Apreiškimo parapijos choras 
kviečia visus muzikos mylėtojus 
bei dainininkus įstoti į choristų 
eiles. Dalyvaukite šio sezono 
choro renginiuose. Repeticijos 
vyksta sekmadieniais po sumos 
Apreiškimo parapijos mokyklos 
choro kambaryje — pirmame 
aukšte. Dėl informacijų skam
binti dirigentui Viktorui Raliui 
718 388 - 5838 arba Nijolei Bal- 
trulionienei 718 297 - 0991.

ŽIDINIO NEAKIVAIZDINĖ 
MOKYKLA

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

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

GRAŽUS KASDIEN 
NUPLĖŠIAMAS 
KALENDORIUS

Sieninis 1988 metų kalendo
rius, su lietuvišku Vytimi len
telėje ir su kiekvieną dieną 
nuplėšiamais lapeliais. Kitoje la
pelio pusėje surašyti įvairūs ir 
įdomūs skaitiniai. Dienų skaičiai 
dideli, matomi iš tolo. Kalendo
riaus kaina 9 dol., persiuntimui 
pridedamas 1 dol. Gaunama 
Darbininoko administracijoje: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Pranciškonai laidžia šluos 
laikraščius bei žurnalus: Aldai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus Juos prenu
meruoji?

— Lietuvių fotografų metinės 
parodos atidarymas įvyks spalio 
23 Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo Centre, Chicagoje.

— Komp. A. Stankevičiaus 
oratorija “Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva” su poeto H. Nagio pa
rašytais žodžiais bus atlikta To
ronte, Ryerson salėje, lapkričio 
14, minint Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį. Lapkričio 15 Šv. 
Mykolo katedroje vyks iškilmin
gos pamaldos. Iškilmes ruošia 
specialus komitetas, kuriam va
dovauja V. Bireta.

Aloyzas Petrikas,, gyvenantis 
Wilton, Conn., yra pakviestas 
Connecticut valstijos seimelio 
atstovo Robert G. Jaekle, 
mažumos atstovo į specialią ko
misiją tirti ekonominį valstijos 
stovį. Kaip išlyginti nepastovų 
gamybos svyravimą, kaip pa
ruošti besikeičiančiai industrijai, 
darbo jėgą ir sudaryti ateities 
planus ekonominiame sektoriu
je? Komisiją sudaro 25 įvairių 
sričių atstovai. Komisija patir
tus duomenis ir patarimus turės 
raportuoti gubernatoriui ir val
stijos seimeliui. Aloyzas Petrikas 
yra gamybinės pramonės Vitta 
korporacijos prezidentas.

Madų parodą Kultūros Židi
nyje spalio 18 rengia Balfo Nevv 
Yorko skyrius. Gražios lietu
vaitės modeliuos rudens, žiemos 
ir net 1988 metų drabužius ir ba
tukus. Šių metų parodos naujie
na — ir vyrai modeliuos savo 
įvairiausią modernią, gražią ir 
įdomią vyrų aprangą. Tad ne tik 
moterys ir merginos, bet ir vyrai 
kviečiami su šeimomis atvykti į 
parodą. Modeliuotojos ir dra
bužių kūrėjos registruojasi vaka
rais pas valdybos nares: Reginą 
Ridikienę 718 — 849 - 0670 ir 
Aldoną Klivečkienę 212 860 - 
3475; dienos metų pas skyriaus, 
valdybos pirmininką Vincą Pad- 
varietį 717 847 - 5619.

Astra Bilerienė 1984 m. 
madų parodoje. Nuotr. L.. 
Tamošaičio

Petkus, Lietuvių Informacijos 
Centro žiniomis, atlikęs 10 metų 
bausmės dalį lageryje ir kalėjime 
už tariamą “antisovietinę agitaci
ją ir propagandą”, buvo perkel
tas į tremties vietą. Šis 58 metų 
amžiaus literatas ir Lietuvos 
Helsinkio grupės steigėjas turi 
atsėdėti dar 5 metus. Jo adresas: 
Buryatskaya ASSR, 671510 
Bauntovsld rayon, pos. Bagda- 
rin, Bagdarinskaya ekspeditsiya.

— Inž. Alg. Čaplėnas, Alto

Alto 47-tame suvažiavime, ku
ris įvyks spalio 17 Lietuvių Tau
tiniuose Namuose, Chicagoje, 
skaitys paskaitą “Lietuvių akcija 
prieš okupuotos Lietuvos ir JAV 
miestų suporavimą”.

— Solistės Marytės Bizinkau- 
skaitės koncertas bus spalio 18 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje, Chicagoje. Pelnas sto
riams Vasario 16-tosios gimnazi
jai paremti.

— Prel. dr. Juozas Prunstos, 
spaudos mecenatas, redakto
rius, žurnalistas ir ilgametis Alto 
informacijos direktorius, bus pa
gerbtas spalio 17 Lietuvių Tauti
niuose namuose, Chicagoje, 
įvyksiančioje vakarienėje, bai
giant 47-tąjį Alto suvažiavimą.

— Lietuvos vyčiai savo seime, 
įvykusiame Kansas City, nubal
savo paskirti Darbininkui 50 dol. 
auką, įvertindami Darbininko 
talką Lietuvos vyčių darbuose. 
Čekį su gražiu laišku atsiuntė 
Lietuvos vyčių Centro valdybos 
pirmininkas Frank Petrauskas. 
Ačiū labai. ___ ____ «r

— “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” 15 metų 
sukaktis Toronte bus paminėta 
spalio 25, sekmadienį, Lietuvių 
Namuose. Paskaitą skaitys Gintė 
Damušytė iš New Yorko. Ji yra 
Lietuvių Informacijos Centro ir 
Lietuvių K. Religinės Šalpos 
darbuotoja ir gerai susipažinusi 
su Lietuvos pogrindžio veikla. 
Meninę programą atliks vyrų 
choras “Aras”. Minėjimą rengia 
Kanados lietuviai žurnalistai ir 
“Aro” choras.

— Sės. Ona Mikailaitė ir sės. 
M. Dolores per rėmėjų sąskrydį 
spalio 25 Putnam, Conn., paro
dys apie palaimintąjį arkivysk. 
Jurgį Mastulaitį skaidrių mon
tažą.

Alfonso Mikulskio pirmoji 
knyga “Dainos ir giesmės” išėjo 
iš spaudos ir išsiuntinėta prenu
meratoriams. Kūrinius šiai kny
gai atrinko Ona Mikulskienė ir 
Algirdas Bielslcus. Korektūras 
darė Rita Kliorienė, gaidas ir 
tekstą paruošė Kazys Skaisgirys.

— Vaizdajuostė iš Lietuvos 
krikšto 600 m. jubiliejaus iškil
mių Romoje bus rodoma per 
rėmėjų sąskrydį spalio 25 du kar
tus: 9:30 vai. ryto ir 5:30 vai. po 
visų iškilmių. Rodys J. Bružas.

Leonardas Valiukas, respu
blikonų partijoj ir lietuvių visuo
menėje besireiškiąs savo veikla, 
laikas nuo laiko išspausdina savo 
laiškus amerikiečių spaudoje. 
Viename laiške Los Angeles Ti
mes redakcijai gynė Ronald Rea- 
gan nuomonę ir gavo iš prezi
dento padėkos laišką.

— Australijos lietuviai su
manė pastatyti Australijos so
stinėje Camberroje paminklą. 
Lietuvių Bendruomenė įgaliojo 
Vitoorą Martišių ir Jurą Kovalskį 
tuo reikalu pasirūpinti. V. Mar
tišius palaiko santykius su 
valdžios įstaigomis, o J. Koval- 
slds sumanymą propaguoja spau
doje. Lėšoms rinkti palcviestas 
dr. B. Vingilis, o meninė pa
tarėja yra dail. E. Kubbos.

IM
M

M
M

M
M

H
V

M



6 • DARBININKAS • 1987 spalio 9, Nr. 38 1387 — LIETUVOS KRIKŠTO SUCTŪE8'METAI —1987

“FREE SPEECH ”,
BET NE VISIEM

Lietuvos vyčių vedama per 
WPAM stotį radio valandėlė 
Frackville, Pa, buvo transliuoja
ma sekmadieniais nuo 9:30 iki 
10 vai. ryto. Ją pradėjo kunigas, 
dabar jau prelatas, Algimantas 
Bardais ir buvo plačiai lietuvių^ 
klausoma Pennsylvanijos klo
niuose.

Po spaudoje pasirodžiusio 
straipsnio “17 Lithuanian Nazis 
iiving in U S“, šių metų vasario 
22 radio laidoje pranešėjas Jo- 
seph Yezulinas plačiau pako
mentavo tą straipsnį, paaiškin
damas, kaip nacių medžiokle 
suinteresuota OSI įstaiga ir jos 
patikėtiniai bendrauja su sovietų 
KGB, sudarinėdami fiktyvias 
bylas ir apkaltinimus pabal
ti ečiam, ukrainiečiams ir kitiems 
Rytų europiečiams. Savo ko
mentaruose nušvietė Lietuvos 
padėtį ir kad tokie nepagrįsti kal
tinimai turi būti peržiūrimi tei
smų ir sprendimas daromas pa
gal konstitucinius nuostatus ir 
įsigalėjusią bei praktikuojamą 
Amerikoje teisę.

Netrukus, po šių komentarų,

.. .... * - -...........  1 ■ i » 1 ! ->■ ........

4F JOOO VZ.SOthSbsot
Lietuviai asams visi —
Lietuviųfonde trasi?

___ 1___UHIffll IMK / r iflHBU Hl

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

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

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

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

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hili veikia šešias dienas savaitėje: pirmadieniais ir ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. popiet

Apte paskolų Ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.

stoties vadovybė pranešė, kad 
atimamas lietuviškai valandėlei 
laikas dėl “pertvarkymų”.

Nepadėjo atgauti valandėlei 
laiko nei telefoniniai skambini
mai, nei pagaliau vietos laikraš
tyje ilgas Yezulino paaiškinama
sis straipsnis “Evening Herald” 
kovo 7 komentarų skyriuje, nei 
tame pačiame laikraštyje kovo 14 
laidoje Blase Draugelis iš Gi- 
rardville laiškas redaktoriui.

Liko aiški “paslaptis”, kodėl 
toji lietuviškoji radio valandėlė 
buvo suspenduota, kaip ir kitos 
trys populiarios etninės va
landėlės kelių metų laikotarpy
je.

Puikus įrodymas, kaip Ameri
koje laikomasi laisvojo žodžio 
konstitucinės teisės ir kaip kai 
kurie asmenys tą žodį supranta 
ir kontroliuoja.

? DEXTER PARK 
|g| PHARMACY

Wm. 4 na šta ui, B. S.
77-01 JAMAICA AVĖ NU E 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
296-4130

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

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

BmiK-Bv-mmi
Postugepakl both iuoųs

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN O4GLISH, 450 PAGES)

15 dienų — Lietuva Ir Suomija

kalbą- Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsukau •'Llthuania 700 Yasrs” už 18 dol. Parsiuntimas —

1987 M KELIONES Į LIETUVA
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

Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas 
Gruodžio 28 - sausio 10 — 81,499 
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617)965-0080

Mastas, vslstda, Zlp

is tuoj b 
Ir užtikrink

., Bosion Z 
ings BankU

C Thf LfiOiH

Santrumpos: atm įn. - atminimo imtu, pavardė po dvitaškio • 
aukotojas, įm. » įmokėjo, atat. » atstoviu ana. ■ asmuo, suma po 
pavardės » įnašų d viso.

1887 liepos nė

1 x $18 Kasakaitis Jurgis, $160.
2x$29 Kurapkienė Petronėlė atm. iu.:jitxl asm., $250; Matioška 

Antanas atm. jo.: įm. 1 asm., $1,670.
2 x $36 Adamkavičius Ignas, $250; Urbonienė Brone atm. įn.: Ur

bonas Vincas, $360.
1 x $36 Motuzas Feliksas atm. įn.: ja 2 asm., $30.
2 x $50 Bielakus inž. Pijus atm. įn:BieLskienė Genovaitė, $486r, 

Burkus kun. John, $600.
1 x $70 Janulaitienė Salomėja atm :S«rau> Stasys $25, Trašku A. 

$25 ir 1 kt. asm., $1,070.
6 x $100 Angeleika Bronius ir Junki C; Drunga Karolis atm. 

įn.; Vaišnys Rimas ir Elona, $100; Jokūbaitis Pranas ir Marcelė atm. 
įn.: Jokūbaitis kun. Pranas, $100; Kindur/s Alfonsas atm.: Kindurienė 
Ona, $3,625; Vaitkus Andrius ir Marįja,11,000; Vizgirda Juozas atm. 
4 mėn. mirties proga: Vizgirdienė Donkė, $600.

1 x $130 Velbasis Simas atm.: įm.luxn., $620.
1 x $300 Daulys Kazys, <$700.
1 x $330 Kriščiūnas Antanas atm. juKrūčiūnų šeima $100, Pau- 

tienia M. ir D. $50, Galinis Bronius ir Irena. $36, Kubilius Viktoras 
ir Aga $30, ALIAS Bostono skyr. $25, Juiomas dr. Ed. ir Irena $25, 
Cereška Jonas $25 ir 2 kt. asm., $330.

1 x $000 Sapetka Kazimieras, 63,000.
1 x $1,000 Bertienė Anastazija atm įm.: dėkingi vaikai, atst. 

Stangenbei fienė Bronė, $1,000.
Iš viso S3,350.00

1987 rugpjūčio meta.

1 x $5 Vaitkevičius Stasys, $130.
3 x $10 Klimas dr. Antanas ir Danguolė, $230; Pieža Stasys, $10; 

Wolff Valeria R., $165.
3 x $25 Daukantas Bladas ir Zuzana, 1350; Janulaitiene. Salomėja 

atm.: Skirmuntas Julia, $1,095; UrbonasVincaa ir Ona, $490.
3 x $30 Adamkavičiue Ignas atmįn.: Maciuika, B.V., $280; 

Kiršonia Vilija, $185; Stankus Kostas,
1 x $40 Varnelis Edmundas ir Graiina., $365.
9 x $50 Anysas Jonas atm. įn.: Anybenū Adelina, $306; Chaimas 

Viktoras, $250; Macikienė Rozalija ato.ii.: Sinkevičienė Zina, $250; 
Matioėka Antanas atm. įn.: Liutienė Aldona. $30 ir 1 kt. asm., $1,720; 
Naumanas Mikalojus ir Ona, $350; Peniu Domai* atm. įn.: Penikas 
Teodora, $450; Puzinas dail. Povilas atm.įn.: Pūzinienė Austrą, $700; 
Smilga dr Zigmas atm. įn.: Makaras Antinu ir Cecilija, $50; Vyliaudas 
Balys, $200.

l»x $75 Petrauskas Steponas atm. ir Petrauskienė Marija’ $225.
22 x $100 Apeikis Vytautas ir Nele,L50Q; Aušrotas Bromus ir 

Veronika, $1,400; Balčiūnas kun. Vytautu, $400; Balkumis prel. Jonas, 
$700; Baltutis Vytautas ir Ona, $600; Bdz^evičius kun. Kazimieras, 
atm. įn.: Bandzevičiua Kazimieras, $100;Oyvas kun. Matas, $2,400; 
Dabužių kun. Viktoras, $700; Gaška Antanas atm.: Gaška Emilija, $900; 
Gedgaudas Antanas ir Jadvyga atm.įn.: Gedgaudas Waiter $400; Jasai
tis Jonas (miręs) ir Birutė, $200; Jurkėna Juozas ir Elena, $600; Kasis 
Jonas A. ir Ina, $1,000; Mackus poetas Alginnantas atm.įn.: Mackienė 
Marcelė, $700; Pakalnis Vytautas Altam, $300; Paulėnaa Julius, 
$300; Šamatauskas Viktoras ir Ona, $600; Staniulis Česlovas atm.: 
Staniuliene Ada, $800; Stašaitis Juozai,$200; Vaičienė Ona atmįn.: 
Petrauskas Vladas ir Juzė, $100; Vaišvila Vladas (miręs) ir Stasė, $425; 
Vaitkus Andrius ir Marija, $1,100.

2 x $200 Liorentaa Jonas, $1,100; Moastavičius dr. Algirdas ir Bar
bara, $1,500.

2 x $250 Holiuška Balys atm.: Holiaiia. Ričardas, $350; Žemaitis 
Juozas atm.: Žemaitienė Ona, $350.

1 x $456 Liet. Agronomams Sibiro Tremtiniams Pagerbti 
Stipendijų Fondas: Janulaitienės Salomėjos atni. Adelė Duoblierė $25; 
Santarienes Natalijos atm. K.K. ir S. blartinkus $50, Marija 
Ročkurienė $50, Adelė Duoblienė $25. J ir A. Kubilius $25, Dolores 
Schneider $25, St. ir Dalia Tallat-Kelpėn$25, Stasys Vaičius $25. J. 
ir J. Valaitis $25 ir 10 kt. asm , $9,675.3?.

2 x $500 Domanskia dr. Alina ir Van,|2 ,oOO; Gneiė-Jurgelevičius 
Stasys ir Barbora (mirus), $5,700.

3 x $1,000 Aidnkas Adoifas atm įn.: Aid ūkas Juzė, $1,481; 
Mikonis Juozas ir Marija. $2,000; Plukai Paskalis, $4,000

1x83,000 Gelažius kur.. Zenonas atojr*.; Gelažius Julius, $3,000.
Iš viso $11,320.00

Lietuvių Fondo pagrindinis kapiUlfts 1987.VIII.31 pasiekt 
3,716,942. Gautomis palūkanomis parėmėnoenų, lietuvišką svietams, 
kultūrą ir jaunimaą, 2,047,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. H viso palikimais 
gauta 975,763 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dali turto palikime Lietuvių Flui
dui. Testamente įrašykime Šį tikslų pividinimą:

.LITHUANIAN FOUNDATION, INC, A N0T FOR PROFF1’ 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Chicago, L"

Visi remkime Lietuvių Fondą nes gautmis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas.

LITHUANIAN COOKERY
In EngHsh, 316 peguprtoe 10 dol

AgronotnOs lt SlnkovičiūMpirąšyt* Bątuviškų vMgių 
rocoptų knygo. Graži dovono dnujtan smoriklofšm. Knygą 
Ml ptMRIKiniU i

Brooklyn, N.Y. 11207.

Užšokau “Lfthuonląn Cooknf ori 10 doL PorakinOmM 
k PoMago 1 <M.

VMttoo, povortM . ........... .......................................... ............

Numortą, gatvš -i- ■ .t....!-- ■ .... .r--- i ■ --------

Mosto*, vsistlj*, Zlp ....- ........ --.L-LĮ-.-.-m---------
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MIRĖ TĖV. B. RAMANAUSKAS, OFM
Spalio 1, ketvirtadienį, 20 mi

nučių po vidurdienio, St. Bose 
ligoninėje Manhattan e mirė

OFM, iškankintas vėžio ligos.

Tėv. Benvenutas Ramanau
skas, OFM, buvo gimęs 1911 
metais birželio 12 Nemunėlio 
Radviliškyje, prie pat Latvijos 
sienos. Jo motina gerai kalbėjo 
latviškai, todėl ir jis vaikystėje 
išmoko ir latviškai. Tėvai trumpą 
laiką gyveno dar pietinėje Esti
joje, kurią velionis su malonumu 
prisimindavo.

Jo jaunystės draugas yra kun. 
dr. Voldemaras Cukuras, su ku
riuo teko drauge mokytis, lanky
ti Biržų gimnaziją. Iš Biržų gim
nazijos perėjo į Kretingos pran
ciškonų gimnaziją ir ten 1931 
įstojo į pranciškonų ordiną.

Teologiją 1935 - 39 studijavo 
pranciškonų kunigų seminarijo
je Schvvaze, Austrijos Tirolyje. Į 
kunigus įšventino Telšių vysku
pas Justinas Staugaitis 1938 
rugpjūčio 14.

Buvo paskirtas vikaru Kretin
goje, kur parapiją tvarkė pran-

Tėv. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM

nak) administratorius. Ir šiose 
pareigose išbuvo visą savo 
amžių, dirbo, kol jįpakirtoliga.

Tėv. Benvenutas Ramanau
skas, mokėdamas latvių kallsą, 
aptarnavo ir latvius katalikus, 
jiems laikydavo pamaldas vie
nuolyno koplyčioje, važiuodavo 
ir į kitas vietoves pamaldų laiky
ti.

Velionis mėgo rašyti, surinkti

MIRĖ DR. STASYS JAS
Dorchester, Mass., rugsėjo22 I

savo namuose mirė dr. Stasys Ja- i į
saitis. Velionis palaidotas 
rugsėjo 26 Forest Hills ka
pinėse. Atsisveikinimas buvo 
Caspero laidotuvių namuose.
Jam vadovavo LB Bostono apy-

buvo gavęs stipendijas ii Josifo 
klinikos ir diabeto tyrimo cen
to®.

Dorchester 1957 atidarė pri
vatų savo kabinetą ir ten dirbo 
iki 1977. Nuo 1977 iki 1987 buvo 
vyresnis štabo gydytojas Nepon
set sveikatos centre Dorchester, 
bendradarbiavo ir su Camey li
gonine.

ciškonai. Ten dėstė tikybą mo
kyklose, lankė parapinius. 1944 
metų rudenį pasitraukė į Vaka
rus. Po karo buvo Hanau 
pabėgėlių stovykloje vikaru.

Į Amerika atvyko 1947. 
Pradžioje buvo Kennebunkpor- 
to vienuolyne, paskui buvo per
keltas į Brooklyno vienuolyną. 
Nuo 1954 metų buvo Aidų žur-

padaryti kokį straipsnį. Rašė 
Darbininkui, Varpeliui, Ai
dams.

Minint 750 metų nuo šv. 
Pranciškaus mirties, sutelkė re
liginius skaitinius į knygą “Bro
liai pradėkime,” pavadinta, pa
gal šv. Pranciškaus žodžius. 
Knyga išleista 1976. Gi 1978 pa
sirodė jo išversta knygutė “Pran
ciškoniški kryžiaus keliai”. Kny
gutės autorius Fr. Edwin Dor- 
zvveiler, OFM, Cap.

Minint 800 metų sukaktį nuo 
šv. Pranciškaus gimimo parengė 
naują rekolekcinio pobūdžio 
knygą “Aš savo dalį atlikau”. Ir 
šios knygos pavadinimui parinkti 
šv. Pranciškaus žodžiai. Knyga 
išleista 1983. Visas knygas išlei
do lietuvių pranciškonų vienuo
lija. Knygos gaunamos Darbi
ninko administracijoje.

Mickūnas, maldom vadovavo 
kun. Albertas Kontautas.

LB Bostono apylinkės vardu 
Brutenis Veltas, Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos Bostono skyriaus 
vardu dr. Vaitkus, draugų vardu 
dr. Juozas Girnius, Neponset 
Field Medical Center vardu dr. 
Phyllis Baer, Moterų Klubų Fe
deracijos Bostono klubo vardu 
Elena Vasyliūnienė, šeimos var
du sūnus Jurgis Jasaitis.

Mišios už velionio sielą auko
tos Šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
So. Bostone. Kapinėse apeigas 
atliko kun. V. Cukuras, kalbėjo 
Antanas Gustaitis, o koplyčioje 
meninę programą atliko jaune
snieji mirusiojo draugai — Lina 
Veleckytė ir David Hims.

Dr. Stasys Jasaitis kai 
šventė 50 metų sukaktį.

ninėje Dorchester, New En- 
gland Deaconess ir New En- 
gland Baptist ligoninėse.

Studijas gilinti po doktorato

Aktyviai reiškėsi lietuviškame 
gyvenime, daug dėmesio skyrė 
diabeto tyrinėjimams.

Liko dukra Dalia Paškau- 
skienė ir sūnus Jurgis Jasaitis. 
Abu vaikai gyvena Califbmijoje. 
Liko ir sesuo Elena Valiūnienė, 
dr. Kęstučio Valiūno žmona, gy
venanti Southampton, N.Y.

Dr. Stasio Jasaičio mirtį pa
minėjo ir Boston Herald dien
raštis šeštadienio laidoje, 
rugsėjo 29.

DR. STASIUI JASAIČIUI
mirus, jo seserį Elenę Valiūnienę, dukrą ir sūny bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

Mielam
DR. STASIUI JASAIČIUI

mirus, giliai užjaučiame dukterį Dalią, sūnų Jurgį, se
serį E. Valiūnienę ir jų šeimas bei kitus gimines ir 
artimuosius Ir drauge liūdime.

Vytautas ir Birutė Ignai

Velionis daugel metų taip pat 
dirbo spaustuvėje. Jis visus 
spausdinimus su mašinomis su- 
lankstydavo, subrošiūruodavo, 
susegdavo viela, nupjaudavo 
kraštus ir parengdavo ekspedici
jai.

Dažnai aplankydavo ir Darbi
ninko redakciją, atnešdavo iškar
pų iš laikraščių, kokią nors retą 
knygą. Atnešdavo ir savo straip
snių. Dažniausiai jie buvo skiria
mi kokiai nors bažnytiniai šven
tei. Rašė ir sunkiai sirgdamas. Ir 
paskutiniu laiku, būdamas ligo
ninėje, .vis kalbėjo, kad. grįžęs 
dar« parašys penkis straipsnius 
Darbininkui.

Į savo kambarį vienuolyne ne
begrįžo. Minėtų straipsnių 
neužbaigė. Todėl ir gedime jo. 
Simboliškai jis pavadino savo pa-

Velionis buvo gimęs 1927 
gegužės 3. Jo tėvai buvo dr. Do
mas Jasaitis ir Sofija Lukau- 
skaitė-Jasaitienė, abu jau mirę. 
Dr. Domas Jasaitis mirė 1977 
birželio 5 New Yorke, o Sofija 
Jasaitienė 1981 spalio 21 Dor
chester, Mass.

Tėvai gyveno Šiauliuose, tai 
ten ir Stasys pradėjo lankyti mo
kyklas. Taip pat mokslą tęsė ir 
Vokietijoje. Į Ameriką atvyko 
1948 ir įsikūrė Dorchester, 
Mass. Čia vėl studijavo, 1954 
baigė Bostono universiteto me
dicinos mokyklą, kaip rezidentas 
gydytojas dirbo Camey ligo

Tautodailės paroda

Spalio 10, šį šeštadienį, nuo 
10 vai. ryto iki 6 vai. vak. Sanda
ros salėje, 30 Intervale St., 
Brocktone rengiama lietuvių 
tautodailės paroda, kurioje bus 
išstatyti gintaro dirbiniai, 
medžio drožiniai, audiniai, juo
stos, margučiai, lietuviškos kny
gos ir t.t.

Parodoje su savo darbais daly
vaus Regina Petrutienė iš Cape 
Codo, Jonas Giedraitis iš Nor
ton, Elzbieta Ribokienė iš 
Brocktono, Irena Radzevičiūtė 
iš Brocktono ir kiti. Įėjimas ne
mokamas.

SOFIJAI ALEKSANDRAVIČIENEI

mirus, vyrę Kvirinę, dukrą Ireną ir jos šeimą bei visus 
artimuosius noširdžiai užjaučia

Danutė, Stasys, Stasys jr., Biručiai 
Ligija ir Regan S ii a n o

MEČIUI JAUNIŠKIUI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Rūtai 
ir dukteriai Eglei su šeima.

Vladas ir Danutė Janiauskai

mirus, glllę užuojautą rotftkla Jo žmonai Rūtai, dukrai

A. ir A. Deikiai

MEČIUI JAUNIŠKIUI

skutinę knygą/'Aš sąvp dalį atli
kau”. Ir tose sunkiose sąlygose 
jis triūsė ir su dideliu pasišventi
mu atliko tai, ką galėjo ir kas jam 
buvo patikėta. Jo mirtis kartu yra 
didelis nuostolis lietuviškai 
pranciškonų vienuolijai, (p.j.)

Š. m. spalio 11d. sueina ketveri metai nuo

ALFONSO BURNEIKOS

mirties. Draugus ir pažįstamus prašome prisiminti jį 
savo maldose.

Vicenta Burneikienė

“Sodauto” veikla
Gitos Kupčinskienės vado

vaujamas Bostono lietuvių etno
grafinis ansamblis “Sodauto” vis 
dažniau kviečiamas į įvairias lie
tuvių kolonijas atlikti programą. 
Neseniai jis buvo nuvykęs į Chi- 
cagą, o spalio 11 vyksta į Toron
tą, kur jo koncertą rengia “Vo
lungės” ansamblis. Sodauto an
samblį sudaro viduriniosios kar
tos atstovai.

Poezijos rečitalis
Bostono lietuvių tautodailės 

instituto skyrius lapkričio 15, 
sekmadienį, 3 vai. popiet rengia 
K. Bradūno poezijos rečitalį. 

Apie poetą kalbės dr. J. Girnius, 
K. Bradūnas žada atvežti naujau
sią savo poezijos rinkinį.

Po programos bus galima įsi
gyti “Krikšto vanduo Joninių 
naktį” su poeto autografu.

Rečitalis vyks 100 tautinių 
lėlių parodos fone. Pirmą kartą 
lx>ston iečiai galės pamatyti ketu
rios lėlių rinkinius vienoje paro
doje. Jie sudaro: Kupiškėnų ve
stuves, aukštaičių vakaronę, 
Eglę žalčių karalienę ir Liaudies 
muzikos ansamblį.
(S.S.)

Los Angeles lietuvių dramos 
sambūris veikia jau 33-čiuosius 
metus. Nuo 1984-jam vadovauja 
akt. Petras Maželis, anksčiau 
buvęs Clevelando “Vaidilos” 
teatro meno vadovas. Jo paruoš
tas Putino dramos “Valdovas” 
vaidinimas pereitais metais du 
kartus buvo parodytas Los Ange
les lietuviams, o lapkričio 30 
Chicagoje septintame teatro fe
stivalyje pripažintas geriausiu 
vaidinimu. Šiemet gegužės 2 
vaidinimas su dideliu pasiseki
mu atliktas New Yorke, o lapk
ričio 7 bus suvaidintas Cleve- 
lande.

“Valdovas” yra 5-kių veiksmų, 
6-šių paveikslų istorinė drama, 
vaizduojanti senovės Lietuvos 
genčių kovas.

Bostono aukštesniosios litua
nistinės mokyklos metinis balius 
bus lapkričio 21, šeštadienį, 6 
v.v. So. Bostono Liet. Piliečių 
klubo III aukšto salėje.

A. Matioškos fondas auga
Mirusio Antano Matioškos at

minimui įnašai į Lietuvių Fondą 
tebeplaukia. Paskutiniu metu 
tuo pagrindu Lietuvių Fondas 
gavo: iš Antano Mažiulio iš 
So. Bostono 15 dol., iš Juzės Mo- 
tioškienės iš Cape Codo 210 
dol., iš Apolonijos Kudabaitės- 
Chesnukenės iš New Mexico — 
50 dol. Tuo būdu dabar Antano 
Matioškos atminimui Lietuvių 
Fondas yra gavęs jau 2,045 dol. 
Įnašai jo atminimui siųstini: Mr. 
P. Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402 arba tie
siog Lietuvių Fondui, 3001 W. 
59th St., Chicago, 111. 60629.

Pradėjo darbą
Bostono lituanistikos mokykla 

pradėjo naujus mokslo metus 
rugsėjo 19 mišiomis, kurias au
kojo Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone klelxmas kun. Al- 
Ijertas Kontautas.

Mokyklos vedėja yra Daiva 
Matulionytė-de Sa Pereira. Mo
kykla veikia naujose patalpose 
Cantone.

Teatro šventė
Spalio 18 yra didelė ir reta lie

tuviškojo teatro šventė Bostono 
ir apylinkės lietuviams. Tautinės 
Sąjungos Bostono skyriaus išk
viestas, tą dieną iš Califomijos 
atvyksta Los Angeles lietuvių 
dramos sambūris, kurio meno 
vadovu ir režisieriumi yra akt. 
Petras Maželis.

Sambūris suvaidins Vinco 
Mykolaičio — Putino parašytą 
istorinę dramą "Valdovas". Vai
dinimas įvyks 2 vai. popiet Tho- 
mas Park High School salėje,So. 
Bostone.

RENGINIAI
Spalio 11 d. 3 vai. popiet First 

& Second Church auditorijoje 
Vytenio Vasyliūno vargonų kon
certas, rengiamas Lietuvos kri
kšto minėjimo komiteto.

Lapkričio 1 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos trečio aukšto salėje meti
nis banketas su menine progra
ma, pagerbiant Moniką Plevo- 
kienę.

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

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

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

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

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

LAISVĖS VARPAS ••kmadto- 
nials 9:00 10:00 vai ryto 10 WCAV- 
FM baaęa NA Vedėjas — Petras 
VMbčtoH, 173 Arttair St, BrocMoa, 
MA 02402. Telefonas (017) SOS- 
7200.
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IJAHUININKAS
NEW

YORKE

.(711) 827*1352 
4718)827-1351

Spaustuvė.... 4718) 827-1358 
Vienuolynas .. 4718) 235 5882 
Vyskupas ... (718)827*7332
Sa**(koc.)......... (718)827-8845

341 Hlghland Blvd. SaMsadm. ...4718)235-8388
Brooklyn, N.Y. 11207

New Yorko žinių dar yra 5 
puslapy.

Šį savaitgalį Kultūros Židi
ny: spalio 10, šeštadienį, 
Kultūros Židinio narių visuotinis 
susirinkimas. Vakare — vestu
vės.

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

Vysk. P. Baltakis, OFM, pra
ėjusį sekmadienį lankėsi Bos
tone, kur iškilmingai buvo 
paminėta Lietuvos krikšto 
sukaktis. Šį ateinantį savaitgalį 
vyksta į Waukeganą ir Chicagą, 
kur bus įvairūs pastoraciniai 
posėdžiai.

Moterų Vienybės pirmasis šio 
sezono susirinkimas, — sezono 
atidary mas, —bus spalio 20, an
tradienį, 7 v. v. įprastinėje vieto
je. Congregational Bažnyčios 
salėje, 91 St. ir 85Rd., Woodha- 
vene. Visos narės ir jų bičiuliai 
prašomi dalyvauti.

LITERATŪROS ŠVENTĖ— 
PREMIJŲ ĮTEIKIMAS 
SPALIO 31 KULTŪROS ŽIDINY
Dalyvauja rašytojai laureatai: 

ČESLOVAS GRINCEVIČIUS 
PAULIUS JURKUS 
ANTANAS VAIČIULAITIS 

ir poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Muzikinę programos dalį atlieka: 
solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ 
pianistas W1LL!AM SMIDDY

Pradžia 7 v.v. įėjimas — 7 dol.

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

Visi maloniai kviečiami apsilankyti j lietuviškosios 
kūrybos šventę!

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 

FEDERACIJOS
SU VAŽIA VIMAS
vyksta spalio 17, šeštadienį, Kultūros Židinyje

Suvažiavimo pradžia 9 v.r.
Suvažiavimas baigiasi

IŠKILMINGA VAKARIENE,
kuri prasidės 6 v.v.

Apie Federacijos sukaktį ir jos
veiki? kalbės SALOMĖJA VALIUKIENĖ

Svečiai maloniai kviečiami atsilankyti į vakarienę.

įėjimo auka — 13 dol.

RENGĖJOS

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

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

Groja BROLIŲ KEZ1Ų ORKESTRAS
Maistą gamina: EUGENIJA KEZIENĖ
Valgių Ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. 

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

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina — 12 dol. Jaunimui iki 15 metų —
5 dol. Jaunimo bilietai gaunami tik prie įėjimo. Patariama bilietus įsigyti iš

siųsti: Lithuanian Radio Club vardu, 217 - 25 54th Ava., Bsysids, N.Y. 11364. 
Tas pats bilietas galioja j koncertu Ir į šokius. įėjimas vien j šoklus — 5 dol.

BILIETŲ PLATINTOJAI:
NEW JERSEY (arės code 201)

Rengiantis kuo prasmingiau 
paminėti Lietuvos krikšto 600 
m. sukaktį New Yorke, gausus 
apylinkės organizacijų atstovų 
komitetas darbuojasi jau nuo pe
reitų metų. Kun. Kazimieras 
Pugevičius, šio komiteto pirmi
ninkas, rugsėjo 30 dar sukvietė 
visų lietuviškų organizacijų at-

BUS MINIMA IR NEW YORKE
stovų susirinkimą Kultūros Židi
nyje.

Apsvarstytos įvairios
minėjimo detalės ir pasiskirstyta 
pareigomis. .

New Yorko kardinolas John 
O’Connor ne tik mielai sutiko 
užleisti lietuviams katedrą, bet 
taip pat pats koncelebruos mišias 
ir pasakys pamokslą. Minėjimu 
stengiamasi padėkoti Dievui už 
krikščionybės dovaną, stiprinti 
solidarumą, o taip pat iškelti Lie
tuvos vardą kitataučių tarpe.

Prieš mišias numatoma spau
dos konferencija, į kurią atvyks 
ir Skuodžių šeima, neseniai at
vykusi iš okupuotos Lietuvos. Po 
mišių numatomas priėmimas ne
toli esančiame Intercontinental 
viešbutyje — 48th St., East of 
Park Avė. U r kandžiuose ir pa- 
l>endravime dalyvaus ir 
Skuodžių šeima. Bilietai į 
priėmimą užsakomi iki lapkričio 
1, siunčiant 25 dol. čekį (už kiek
vieną asmenį) ir sau adresuotą 
voką. Kreiptis komiteto adresu: 
Lithuanian Christianity Jubilee, 
315 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

J katedrą vyks specialūs auto
busai iš trijų vietų. Kad užsitik
rinus sau vietą, iki lapkričio 1 
reikia tai rezervuoti. Jei vyksta
ma iš Woodhaveno, skambinti 
M. Šalinskienei 718 296-2244, 
jei vykstama iš Kultūros Židinio 
kiemo, skambinti Darbininko 
administracijai 718 827 - 1351, 
jei vykstama iš Maspetho, skam
binti Jonui Adomėnui 718 497 - 
5212.

Įvairioms išlaidoms sumažinti 
iškilmių rengimo komitetas iš 
pavienių asmenų ir organizacijų 
prašo aukų, kurias galima nu
rašyti nuo pajamų mokesčių. Če
kiai rašomi Lithuanian Christia
nity Jubilee vardu, Vardai auko
jusių 25 dol. ir daugiau bus pa
skelbti minėjimo programoje, 
kuri bus dalijama Sv. Patriko ka
tedroje. (k. b.)

LMK Federacijos New Yorko 
Klubo susirinkimas bus spalio ’ 
13, antradienį, 7 v.v. įprastinėje 
vietoje, Congregational ' 
bažnyčios salėje, 91 St. ir 85 Rd. 
Woodhavene. Visos narės prašo- ' 
mos dalyvauti.

N.Y. vyr. skaučių židinys Vi
lija šaukia savo sueigų spalio 15, ( 
ketvirtadienį, 7:30 v.v. pas Ireną 
Vilgalienę, 36 Hicks Lane, 
Great Neck, L.L, N.Y. Tel. 516 
482 - 6684.

Liet. Kredito unija Kasa bus 
uždaryta ateinantį pirmadienį, 
spalio 12, nes yra Columbus 
diena — valstybinė šventė. An
tradienį, spalio 13, Kasa bus 
atidary ta iki 7:30 v. v.

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos suvažiavimas vyksta 
spalio 17 Kultūros Židinyje. 
Pradžia 9 v. v. Iškilminga vaka
rienė 6 v. v. Į jų kviečiama ir 
New Yorko plati visuomenė. 
(Žiūr. skelbimų).

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas vyksta spalio 17 
Chicagoje. Suvažiavime bus pa
gerbtas prel. Juozas Prunskis, il
gametis Alto Informacijos sky
riaus vedėjas. Iš New Yorko 
vyksta Petras Ąžuolas, Alto New 
Yorko skyriaus uolus narys.

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

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

Ylius Bražėnas, pasižymėjęs 
žurnalistas, rašąs ir amerikiečių 
spaudoje apie pavergtus kraštus, 
uolus kovotojas dėl tautų laisvės, 
amerikiečiams skaitąs paskaitas 
apie komunizmą, dabar gyvenąs 
Floridoje, atvy ksta į New Yorką 
ir Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjime skaitys paskaitą. Mi
nėjimas bus lapkričio 22 Ap
reiškimo parapijos salėje. Ren
gia ramovėnai, talkina šauliai ir 
birutietės.

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.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko. Gali būti ir su 
vaikais. Skambinti dieną 277 - 
4177, vakare po 5 vai. 827-2272.

Planuokite jau dabar dalyvau
ti “G. T. International” pirmoje 
1988 metų ekskursijoje. Ba
landžio 7 išvykstama į egzotišką 
ir nuotykių pilną Pietų Ameriką, 

, įskaitant Braziliją, Iguassu Falls 
ir Buenos Aires. Kreipkitės į: G. 
T. International, 10401 South 
Roberts Road, Palos Hills, III. 
60465. Tel. 312 430 - 7272.

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

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

NEW YORK (arM code 718)

V. Gružas 423 - 3317

R. Kazys 769 - 3300, 229 - 9134
skambinti P. Macijauskui rytais)

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

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

Ž. Jurienė 441 - 7831 
B. V. Labutis 847 - 5550

New Yorko arkivyskupas kardinolas John O’Connor, jau prieš 
trejus metus kvietęs lietuvius Šv. Patriko katedroje paminėti 
Lietuvos krikšto sukaktį, aukos jubiliejines mišias lapkričio 
8, sekmadienį, 2 v. popiet, koncėlebruojant vysk. Pauliui 
Baltakiui, OFM, kitiems vyskupams bei kunigams.

Litas Investing Co. maloniai visus kviečia j trečią 
metinę

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

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

Programa įvairi, vieta žavi, Gult of Mexico vanduo

Ininkai:

Jūra Viesulienė
Linas Kojelis 
Gasparas Kazlauskas 
Vytautas Vebellūnas

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

VEIKLŲJĮ ANSAMBLĮ IŠ CLEVELANDO

ČIURLIONIS
Programoje — moterų, vyrų ir mišrus choras 

ir tautinių instrumentų orkestras

Vadovas — BRONIUS KAZĖNAS




