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Š. m. rugpjūčio 23 dieną suei
na .50 metų nuo tos dienos, kada 
du pagrindiniai II-jo Pasaulino 
karo kaltininkai Stalinas ir Hitle
ris slaptąja Molotovo ir Ribben-

jonus ir 500 tūkstančių aukso do
lerių.

II-jam Pasauliniam karui pasi
baigus, pasinaudodama didžiųjų 
Vakarų valstybių vadovų padary-

SVEIKINAME DRĄSIUOSIUS ATLANTO NUGALĖTOJUS!

tropo pasirašytąja sutartimi pasi
dalino laisvas ir nepriklausomas 
rytų Europos valstybes j savo po
litinių interesų sferas. To pa
sekmėje netrukus Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga užgrobė Lenki
ją. Si dviguba agresija greitai 
išaugoj II-ji pasaulinį karą. Lik-

JEI KARIUOMENĖJ TIKĖSI DIEVU, NAMO NEGRĮŠI 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 77 
Šis “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” numeris okupuotoje Lietuvoje išleistas 1988 m.vasario 14 d.

vidavus Lenkijos valstybę, so
vietai privertė Pabaltijo kraštus 
sutikti, kad juose būtų įsteigtos 
Raudonosios armijos bazės. Taip 
pat pareiškė* teritorines preten
zijas Suomijai, ir prieš ją pradėjo

Kinijoj prasidėjo žiaurus atsi
skaitymas su kovą už didesnę de
mokratiją pralaimėjusiais stu
dentų demonstracijų vadais. Jie 
yra medžiojami visoj Kinijoj, nes 
saugumo policija yra prisigami
nusi jų fotografijų, ir gyventojai 
yra raginami juos išduoti. Didelį 
partijos įniršį sukėlė žymiausio 
Kinijos disidento Fang Lizhi ir 
jo žmonos su vaikais apsigyveni
mas JAV ambasadoj Beijinge.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas, atvykęs į Vakarų Vo
kietiją, pasirašė su jos kancleriu 
Helmut Kohl deklaraciją, pa- 
reiškiančią, kad jų ginkluotos 
pajėgos būsiančios perorgani
zuotos į gynybos pajėgas ir kad 
tarp abiejų valstybių prasidė
sianti nauja santykiavimo era.

JAV ginkluotų pajėgų štabo 
viršininkas adm. William A. 
Crowe ir Sov. S-gos gen. štabo 
v-kas gen. Michail A. Maisiejev 
pasirašė susitarimą nenumaty
tiem ginkluotiem konfliktam 
tarp abiejų valstybių išvengti.

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongresas, posėdžiavęs net 13 
dienų, atmetė kai kuriuos vy
riausybės nuostatus, varžančius 
demonstracijas ir vyriausybės 
kritiką; paskyrė komitetą konsti
tucijai peržiūrėti; išklausė eko
nomisto Popov siūlymą krašto 
ūkiui nuo visiško sugriuvimo iš
gelbėti perleisti pusę valstybės 
valdomų ūkių į privačias rankas 
ir akademiko Sacharovo įspėji
mą, kad kongresas suteikęs per 
didelę galią krašto prezidentui ir 
kad išrinkęs Aukšč. tarybą, ku
rioj daugumą sudarys partijos ir 
vyriausybės pareigūnai

JAV vėl vetavo J. T. saugumo 
tarybos priimtą rezoliuciją, 
smerkiančią Izraelį už jo vedamą 
politiką okupuotose arabų že
mėse.

Per Uzbekistane vykusias 
riaušes buvo užmušta per 100 
žmonių, nors 12,000 karių buvo 
panaudota tvarkai palaikyti. 
Buvo deginami namai ir automo
biliai, puolama policijos stotys, 
plėšiamos krautuvės.

Pakistano min. pirmininkė 
Benazir Bhutto, besilankydama 
JAV, susitarė su JAV ir toliau 
tęsti Afganistano partizanų 
rėmimą, bet ieškoti ir politinio 
sprendimo ir patikino, kad Pa
kistanas nesiruošia gaminti bran
duolinių ginklų.

Sov. S-gos min. pirmininkas 
Nikolai I. Ryžkov painformavo 
aukšč. tarybą, kad jis numato 
sumažinti ministerijų ir įvairių 
agentūrų skaičių ir dalį jų parei
gų pavesti atskirom respubli
kom. Taip pat jis numato sudary
ti du komitetus: gamtos ir žmo
nių sukeltom katastrofom tvar
kyti ir ūkinėm reformom planuo
ti. Jis taip pat pareiškė sumažin
siąs karinį biudžetą iki 1992 m. 
33 proc., kad Afganistano karas 
kaštavęs 70 bil. dol., kad skolos 
užsieniui siekia 52.7 bil. dol. kad 
už jas kasmet sumokama 18 bil. 
dol. ir kad krašte 40 mil. žmonių 
kenčia skurdą.

IS TEISMO SALES
Kapsukas 1988 sausio 14 Kap

suko m. Vidaus reikalų skyriuje 
buvo iškelta baudžiamoji byla 
Sąsnavos bažnyčios pagalbiniam 
darbininkui Petrui Gražuliui. 
Petras Gražulis buvo kaltinamas 
tyčiniu vengimu atlikti karinius 
apmokymus sovietinėje armijo
je.

Sausio 26 paskirtas bylai na
grinėti teismo posėdis neįvyko 
nes iš trijų liudininkų, turėjusių 
liudyti prieš P. Gražulį, neatvy
ko du. Teismo posėdis buvo per
keltas į vasario 2. Vasario 2 į tei
smo salę buvo įleisti P. Gražulio 
giminės bei keliasde
šimt jo draugų ir bičiulių. Liku
sieji P. Gražulio draugai buvo 
priversti šalti lauke. Juos budriai 
saugojo milicijos ir KGB darbuo
tojai, laikas nuo laiko paraginda
mi išsiskirstyti. Minia buvo nuo
lat filmuojama specialiai šiam 
reikalui iškviestų Lietuvos tele
vizijos darbuotojų.

Teismo posėdis prasidėjo 10 
vai. Teismo pirmininkas Z. 
Pečiulis posėdį pradėjo kaltina
mojo P. Gražulio apklausa.

— Jūsų pavardė, vardas, tėvo 
vardas — Petras Gražulis, An
tano.

— Tautybė — Lietuvis.
— Pilietybė? — Lietuvos pi

lietis.
— Ne TSRS pilietis?! — Ne.
— Partiškumas? — Esu kata

likas.
— Karo prievolininkas? — 

Nelaikau savęs Tarybinės armi
jos prievolininku.

Atsisakė vykti j 
apmokymus

Petras Gražulis į pateiktus jam 
kaltinimus dėl “tyčia” vengimo 
atlikti karinius mokomuosius 
kursus atsakė 1988 sausio 11 at
virame laiške TSRS Gynybos 
Ministeriui Jazovui išdėstytomis 
mintimis.

“Iš Kapsuko miesto komisaro 
gavęs šaukimą 1988 sausio 5 vyk
ti į spec. apmokymus trims mė
nesiams, supratau, kad pradėta 
ruoštis Vasario 16 dienai. Tai yra 
KGB patvarkymas, todėl vykti į 
šiuos apmokymus atsisakau. At
sisakau ir dėl žemiau išvardintų 
priežasčių.

L Valstybės persekiojami ti
kintieji, kalinami kunigai Alfon
sas Svarinskas ir Sigitas Tamke- 
vičius, vyskupui Julijonui Stepo
navičiui, jau 26 m. be teismo 
nuosprendžio ištremtam į Ža
garę, neleidžiama eiti vyskupo 
pareigų. Iš tikinčiųjų atimta ir 
išniekinta daug bažnyčių. Ypač 
didelė skriauda tikintiesiems pa
daryta atimant Lietuvos krikš
čionybės lopšį — Vilniaus kate
drą, pavertus ją paveikslų gale
rija ir vienintelio Lietuvos šven
tojo Sv. Kazimiero bažnyčią, 
įsteigus joje ateizmo muziejų.

Kaip, dar galima reikalauti, 
kad tikintysis gintų tokios vals
tybės reikalus.

Tikintieji kariuomenėje 
persekiojami

2. Reikalavimai, kuriuos bu-

vaui išdėstęs lapkričio 28 d. pa
reiškime, tik svajonės ir iliuzi
jos. Nėra ko tikėtis, kad Sovie
tinėje armijoje būtų skaitomasi 
su tikinčiųjų teisėmis. Yra pa
grindo manyti, kad apmokymų 
metu su manimi gali būti klastin- 
garysusiodorota. Tą įtarimą kelia 
dviejų jaunuolių, kurie pasižy
mėjo ir išsiskyrė iš kitų savo są
moningu tautiškumu, gražiu ir 
doru elgesiu bei giliu tikėjimu, 
neaiškūs mirties atvejai. Tai Ri
čardo Griškaičio gyvenusio Ky
bartuose, Komjaunimo 36a-54, 
nužudymas pakariant (palaidotas 
Kybartuose 1987 lapkričio 6). 
Taip pat Antano Svinkūno gyve
nusio Alytaus raj. Daugirdų kai
me, nužudymas. Palaidotas Kro
kialaukyje, 1987 lapkričio L Esą 
jie patys pasikorė, bet jų kūnų 
sunkūs sužalojimai ir dūriai kelia 
abejones. Savižudybė nesuderi
nama su krikščionio morale. 
Kažkokia nematoma jėga slepia 
tikruosius kaltininkus. Žmonės 
viešai kalba, kad tai KGB darbas.

Tikintieji sovietinėje kariuo
menėje persekiojami. Tai liudija

Roberto Grigo, Kiauklių parapi
jos zakristijono, pavyzdys. Ne 
kartą tarnybos metu jis buvo 
mušamas, jam buvo grasinama 
mirtimi, Afganistanu. Iš jo tyčio
jamasi. Sergant dezinterija, ke
turias paras buvo laikomas kar
ceryje ant cementinių grindų, 
specialiai negydant.

Jei tikėsi J Dievą 
namo negrįši

Man pačiam tarnaujant priva
lomoje tarnyboje Padolske 1977 
- 1979 buvau diskriminuojamas, 
grasino susidoroti, jei viešai iš- 
pažinsiu tikėjimą. Buvo atimtos 
religinės knygos. Pašalinant iš 
seržantų mokyklos, paaiškino, 
kad tikintysis seržantu negali 
būti. Todėl buvau išvežtas į 
Brianską 1270 VSO darbo bata
lioną. Kad kariuomenėje buvau 
pastoviai sekamas, sužinojau iš 
draugo, kuris, kaip jis pats pasa
kojo, buvo saugumo įpareigotas 
mane sekti. Buvo bandoma net 
nužudyti.-"

(Bus daugiau)

karą. Visą tai įvyko baigiantis 
1939 metais, O 1940-siais metais 
Sovietų Sąjunga vienu metu pa
skelbė ultimatumus suverenių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vals
tybių vyriausybėms ir birželio 
15-17 tuos kraštus okupavo, į 
juos įvesdama šimtus tūkstančių 
savosios kariuomenės ir savąją 
valdžią, kuri tebefunkcijonuoja 
iki šiol. Dar po 10 dienų, tą patį 
birželio mėnesį nuo Rumunijos 
buvo atplėšta Basarabija ir 
užgrobta Siaurinė Bukovina.

Taip Sovietų Sąjunga, aukš
čiau minėtos slaptos sutarties su 
Vokietija pagrindu, ir pasinau
dodama įsiliepsnojusiu II-jo Pa
saulinio karo gaisru, praplėtė 
savo valstybės sienas į Vakarus, 
įdomu pažymėti, jog Sovietų Są
junga, okupuodama Lietuvą, 
užgrobė ir tą Lietuvos nedidelę 
dalį, kuri pagal II-ją rugsėjo 28 
dienos slaptą sutartį turėjo ati
tekti Vokietijai. Pagal 1941 sau
sio 10 dienos slaptą susitarimą, 
už tą Lietuvos dalį Sovietų Są
junga Vokietijai išmokėjo 7 mili-

LB Vidurio Vakarų apygardos pirm. B. Vindašienė, LB Kultūros tarybos pirm. Dalia 
Kučėnienė, Lietuvos konsul.V. Kleizą, LB būstinės vedėja D. Korzonienė, LB krašto 
valdybos vadovai — vicepirm. B. Jasaitienė, pirm. dr. Antanas Razma ir vicepirm. 
Br. Juodelis. Nuotr. J. Tamulaičio

JAUNIMAS IR PRIJAUČIANTIEJI
MITINGUOJA VILNIAUS KALNŲ PAPĖDĖJE

Maždaug 10,000 lietuvių daly
vavo jaunimo organizacijų koor
dinacinės tarybos suruoštame 
mitinge Kalnų parke gegužės 18, 
sekmadienį, praneša Lietuvių 
Informacijos centras.

Mitingas, kuris prasidėjo 5 
vai. popiet, buvo sušauktas 
Romo Kalantos susideginimo 
metinių proga. Pustrečios valan
dos trukusiame mitinge į minią 
prabilo maždaug 20 kalbėtojų. 
Jų tarpe buvo Sąjūdžio, Laisvės 
Lygos, ateitininkų, skautų, jau
nalietuvių, komjaunimo, De
mokratų partijos, Krikščionių 
Demokratų partijos, gedimi- 
naičių, Lituanicos ir kitų organi
zacijų atstovai. Taipogi kalbėjo 
Nijolė Sadūnaitė ir kun. Rober
tas Grigas.

Pasak vieno organizatoriaus, 
mitinge buvo kalbama apie tar
navimą Raudonojoje Armijoje.

Kalbėtojų tarpe buvo nuomonių 
skirtumas šiuo klausimu. Vieni 
reikalavo, kad būtų sudaromi 
Raudonosios Armijos nacionali
niai junginiai, kad jaunimas 
atliktų savo karinę tarnybą Lie
tuvoje. Kiti teigė, kad joks tarna
vimas toje armijoje nėra pateisi
namas, nes jinai — okupacinė 
kariuomenė.

Po mitingo buvo eisena į Vil
niaus arkikatedrą, kur 8 vai. vak. 
įvyko jaunimo mišios.

Mitingo metu buvo priimtos 
įvairios rezoliucijos

(LIC)

Du Kinijos konsulato San 
Francisco mieste pareigūnai, 
protestuodami prieš jų vyriau
sybės vykdomas griežtas prie
mones prieš studentų demonst
racijų dalyvius, pasiprašė JAV 
politinės globos.

Peru Šviečiančiojo tako kai
rieji partizanai yra tiek įsigalėję, 
kad pajėgia užblokuoti reikmenų 
pristatymą didesniem miestam 
ir įsakyti fabrikų ir įmonių darbi
ninkam paskelbti streikus.

Argentinos prezidentas Raul 
Alfonsin, atsižvelgdamas į krašte 
vykstančias riaušes dėl kylančių 
kainų ir infliacijos, nutarė pasi
traukti iš pareigų birželio 30 ir 
jas perduoti naujai išsrinktam 
prezidentui peronistui Garlos 
Saul Menem.

Prancūzija ir JAV susitarė 
nuo liepos 1 panaikinti savo pi
liečiam įvažiavimo vizas, jei jie 
įvažiuoja trumpesniam kaip 3 
mėn. laikotarpiui.

Viceprezidentas Don Quayle. 
lankydamasis Centrinėj Ameri
koj, tarėsi su Salvadoro rinkimus 
laimėjusios dešiniosios Arena 
partijos vadais ir ragino juos 
gerbti žmogaus teises. Jis taip 
pat pareiškė, kad vasario mėn,. 
numatyti Nikaragvos parlamen
to rinkimai vra tik jų parodija.

tomis klaidomis. Sovietų Sąjun
ga Rytų ir Centrinėje Europoje 
sukūrė Maskvai pavaldžias, va
dinamąsias socialistines arba 
liaudies respublikas ir sukėlė di
delę grėsmę likusiai Vakarų Eu
ropos daliai, o tuo pačiu ir III-jo 
Pasaulinio karo pavojų.

Visą šią politinių dramatinių 
įvykių istoriją čia tenka prisimin
ti todėl, kad pabrėžti, jog Lietu
va, kurios vardu aš čia kalbu, ir 
difbar tebėra Sovietų Sąjungos 
aneksuotas kraštas ir todėl negali 
būti laikomas TSRS valstybės 
dalimi. Kategoriškai pabrėžiu, 
kad sovietų jau beveik .50 metų 
be atvangos kartojamas tvirtini
mas, jog Lietuva laisvanoriškai 
įsijungė į Sovietų Sąjungą, yra 
įžūlus melas. Nors daugelis pa
saulio valstybių vadovų tai žino, 
tačiau, deja, iki šiol Lietuvos 
kaip aneksuoto krašto politinis 
statusas dar nė karto nebuvo 
svarstomas nei Jungtinių Tautų 
Organizacijoje, nei valstybių 
viršūnių pasitarimuose, nei ku
riose nors kitose tarptautinėse 
politinėse konferencijose, tary
tum Lietuva, kaip nepriklauso
ma valstybė, niekada nebūtų bu
vusi tautų Sąjungos narė.

O II-jam Pasauliniam karui ei
nant prie pabaigos, lietuvių tau
ta pirmosios sovietinės okupaci
jos metu patyrusi siaubingą tero
rą, netikėjo, kad Vakarai, - 
laimėję karą, Lietuvą paliks liki
mo valiai. Tokiam mūsų įsitikini
mui pagrindą davė Atlanto Char- 
ta, prie kurios buvo prisijungusi 
ir Sovietų Sąjunga. Deja, viltys 
nepasitvirtino.

Sovietams antrą kartą 
užėmus Lietuvą 1944- 1945 me
tais, joje prasidėjo dar didesnis 
teroras ir represijos. Pastarosios 
tęsėsi beveik iki šių dienų.

Tikint, kad Vakarai padės Lie
tuvai atgauti nepriklausomybę, 
nuo pirmųjų antrosios okupaci
jos dienų prasidėjo atkakli Lietu
vos partizanų ginkluota kova, 
kuri tęsėsi beveik 10 metų. Tai 
buvo tokia pat kova, kurią taip 
pat beveik 10 metų vedė ir tebe
veda partizanai Afganistane, 
tačiau su tuo tik skirtumu, kad 
jų didvyriška kova yra viso pa
saulio dėmesio centre ir ji yra 
visapusiškai remiama. Lietuvos 
partizanų tada niekas nerėmė. 
Jų kova, pareikalavusi daugiau 
negu 30 tūkstančių Lietuvos pa
triotų aukų, buvo pralaimėta, 
tačiau kovotojai už Lietuvos 
laisvę nugalėti nebuvo. Toji kova 
ir toliau buvo tęsiama pogrindžio 
sąlygomis iki dabar.

Vienas iš daugelio -tu po
grindžio reiškinių buvo ir dabar 
yra LKB Kronika Patekdama į 
Vakarus ir leidžiama anglų, vo
kiečių, ispanų, italų ir kitomis 
kalbomis, ji, tur būt, pirmoji pa
sauliui atvėrė akis, parodydama, 
kaip Sovietų Sąjungoje yra tyčio
jamasi iš žmogaus teisių pagrin
dinių laisvių ir kas iš tiesų yra ta 
vadinamoji sovietinė “demokra
tija". Lietuvos pogrindžio leidi
niai taip pat pasauliui parodė, su 
kokiu atkaklumu lietuvių tauta 
tebekovoja už savo teises, siek-

LAIVAI ATPLAUKĖ
Birželio 19, pirmadienį, po

piet į New Yorką atplaukė jachta 
“Audra”. Sustoję prie New Jer- 
m v krantų. "Lietuva” atplaukė 
Ibiržėlio 20 dar nebuvo tikrų 
žinių apie "Dailę". Tikimasi, kad 
ji New Yorką pasieks birželio 21 
Visi sustoja prie New Jersey 
krantų, kur sutvarkys atplauki
mo dokumentus ir į New Yorko 
uostą įplauks birželio 24.



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
— Vilniuje buvo susirinkę 

Lietuvos jaunimo organizacijų 
atstovai ir nutarė suorganizuoti 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
k(X>rdinacinę tarybų. Į jų įėjo 
Lietuvos Skautų Sąjungos, Atei
tininkų Federacijos, Lietuvos 
jaunimo bendrijos “Lituanica”, 
Lietuvos studentų koordinaci
nės tarybos, Gediminaičių, Vil
niaus moksleivių tarybos “Auš
rinės”, Sąjūdžio Seimo įgalioti 
nariai, o taip pat komjaunimo ir 
pionierių organizacijų atstovai. 
Sį Li e tu vos jau n i mo organ izaci j ų 
taryba užmegs santykius ir su 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
ga ir su kitomis užsienio lietuvių 
jaunimo organizacijom’^.

— Kaune valstybiniame teat
re Vasario 16-osios išvakarėse 
įvyko Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio tarybos sesija, kuri pa
skelbė deklaraciją, skelbiančią 
laisvą, demokratinę ir neutralią 
p™™™

Savaitės 
: įvykiai I

Lenkijos komunistų partija 
uždraudė 8 politinio biuro na
riam, jų tarpe ir min. pirminin
kui Mieczyslaw Rakovvski, ir ki
tiem 25 kandidatuoti antriniuose 
parlamento rinkimuose, nes jie 
pirminiuose rinkimuose nesu
rinko reikiamo skaičiaus balsų.

Amerikos žydų organizacijos 
ragina JAV vcyriausybę panai
kinti Sov. S-gai taikomas ūkines 
sankcijas, nes žydų emigracija iš 
Sov. S-gos yra labai padidėjusi.

Afganistano prezidentas Naji- 
bullah atsisako pasitraukti iš pa
reigų ir tuo būdu užbaigti karą 
politinėm oriemonėm.

Egiptas ir Libija pradėjo švel
ninti tarpusavius santykius.

VVisconsin universiteto vyk
dyti tyrimai parodė, kad tų porų, 
kurios prieš vedybas gyveno kar
tu, skyrybos po vestuvių sudarė 
38 proc., o tų, kurie kartu gyve
no tik po vedybų — 27 proc,

Sov. S-gos Liaudies atstovų 
kongreso lietuviai atstovai, pro
testuodami prieš komisijos kon
stitucijai peržiūrėti sudarymą, 
pasitraukė iš posėdžių salės ir 
grįžo į ją tik Gorbačiovui paža
dėjus su jais tuo reikalu tartis.

Maskvos viešųjų darbų virši
ninkas Andrei A. Strojev pasi
kvietė iš Amerikos korporacijos 
specialistų jo įmonių vadovam ir 
inžinieriam apmokyti. Po 2 mėn. 
mokslo jie vyks į JAV stebėti, 
kaip čia yra vykdomas įmonių va
dovavimo darbas.

Sov. S-gą persekioja nenuma
tytos nelaimės. Paskustiniu 
metu ten prie Kamenskaja per
važos sargas leido keleiviniam 
autobusui stabtelėti ant geležin
kelio bėgių, o tuo tarpu atlėkęs 
traukinys sudaužė autobusą ir 
užmušė 31 juo važiavusį vaiką.

Vakarų diplomatai tvirtina, 
kad Kinijoj buvo sušaudyta 50 
karininkų, atsisakiusių vadovau
ti kariam malšinant studentų de
monstracijas. Kelių generolų 
dėlto laukiąs teismas.

Šiame namelyje, kuris buvo atvežtas ir pastatytas prie Vilniaus katedros, Petras Cid
zikas badavo 32 dienas, kol paleido jo prašomą politinį kalinį.

Lietuvą, egzistuojančią demili
tarizuotoje zonoje. Sąjūdžio 220 
narių taryba patvirtino šiuo 
pareiškimu savo nusistatymą, 
kad Lietuva turi apsisprendimo 
teisę būti laisva ir nepriklausoma 
valstybe.

— Lietuvoje iš komunistų 
partijos trečiojo sekretoriaus pa
reigų pasitraukė Lionginas Še
petys.

— Vilniuje, Lietuvos Kul
tūros ministerijai pritariant, bu
vo grąžintas literatūros muziejui 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus pavadinimas, kuris 
buvo pakeistas 1955. Jis buvo 
įsteigtas Kaune 1936. Jo direkto
riais buvo dr. J. Balys, poetas 
Bernardas Brazdžionis, pedago
gas A. Busilas, J. Kulikauskas, 
žurnalistė M. Macijauskienė. 
Muziejus turi 11 didelių skyrių.

— Lietuvos Knygnešių ainiai 
balandžio 8, susirinkę iš visos 
Lietuvos Jono Basanavičiaus 
tėviškėje, Bartninkuose; pasodi
no Tautos atgimimo ąžuolyną. 
Kiekvieno knygnešio atminimui 
buvo pasodintas ąžuolas ir pa
rašytos jų pavardės.

— Lietuvių-latvių vienybės 
suvažiavimas įvyko pernai ru
denį Latvijos valstybiniame uni
versitete, filologijos fakulteto 
salėje. Dalyvavo 300 lietuvių ir 
latvių. Iš Lietuvos buvo nuvykę 
kalbininkai J. Balkevičius, A. 
Butkus ir L. Radzinis bei daug 
kitų svečių. Be to atvyko keli et
nografiniai ansambliai. Latvių- 
lietuvių vienybės taryba buvo iš
rinkta suvažiavimo gale, ir jos 
pirmininku tapo Latvijos univer
siteto filologijos fakulteto deka
nas Reinis Bertulis. Kalbėta, kad 
reiktų grąžinti teisę lietuviams 
Latvijoje turėti savo mokvklas.

— Panevėžio katedroje ge
gužės 29 d. vakare įvyko minėji
mas, skirtas vyskupui Kazimie
rui Paltarokui. Renginio organi
zatoriai: Panevėžio viešoji bi
blioteka, katedra ir Panevėžio 
ateitininkai. Vyskupas Paltaro
kas (1875 - 1958) buvo pirmas 
Panevėžio vyskupas, taip pat pe
dagogas, sociologas, publicistas, 
Kauno seminarijos vicerekto- 
rius, Kauno universiteto profe
sorius bei Ateitininkų dvasios 
vadas.

— Algirdas Brazauskas yra 
vienas iš Kremliuje vykusio 
Liaudies deputatų kongreso pre
zidiumo narių. Jų iš viso yra 18, 
po vieną iš kiekvienos respubli
kos — tai respublikų partijų va
dai ir daug titulų dabar turįs 
prez. Michailas Gorbačiovas, jo 
dabartinis pavaduotojas vice- 
prez. Andrejus Lukjanovas ir 
Centrinės rinkiminės komisijos 
pirmininkas V. Orlovas.

Šiauliai yra dviračių Meka. 
Paskutinį gegužės savaitgalį čia 
vyksta dviračių sporto šventė. 
Suvažiuoja dviratininkai ne tik iš 
visos Lietuvos, bet atvyksta ir iš 
kaimyninių respublikų. Būna 
dviračių lenktynės ir premijų 
įteikimai.

— Maskvoje deputatų tarpe 
kalbama, kad Lietuvos deputato 
Egidijaus Bičkausko kalba apie

Molotovo — Ribbentropo paktą 
nebuvo per ankstyva, bet pačiu
laiku. Pirmą kartą Maskvoje 
buvo atvirai pasakyta apie Lietu
vos okupaciją. Lietuvos delega
cija nebalsuoja už kitų respubli
kų deputatus, kadangi laikomasi 
nusistatymo, kad kiekviena res
publika privalo spręsti savo rei
kalus.

— Vilniuje ketvirtoji Sąjūdžio 
seimo sesija nutarė sudaryti re
glamento komisiją, kurios sudė
tis: Arvydas Juozaitis, Aloyzas

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Solistė Aldona Stem- 
pužienė, Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos kvietimu, atliko 
rečitalį Vilniuje.

— Tarptautinė fotografijos 
meno federacija (FIAP) priėmė 
nariu Lietuvos fotografą Stasį 
Žvirgždą, įvertindama jo dalyva
vimą įvairiose tarptautinėse foto 
parodose, kur jis buvo apdova
notas prizais bei aukso meda
liais. Šioje srityje St. Žvirgždas 
jau reiškiasi 25 metus. Tai jau 
vienuoliktasis Lietuvos fotogra
fas, tapęs FIAP nariu.

— Danutės Eidukaitės kera
mikos darbų paroda įvyko per
nai Kupiškio kraštotyros muzie
juje. Dailininkė išstatė dekora
tyvines lėkštes, vazų komplek
tus ir porceliano kompozicijas. 
Istoriniu autentiškumu pasižymi 
dekoratyvinės lėkštės “Dailinin
kas K. Šimonis”, “Pažaislis” ir 
kiti darbai.

— Vydūno paminklinis ak
muo atidengtas Šilutės rajone, 
žuvininkystės ūkio centre, mi
nint jo 120-ąsias gimimo meti
nes. Jonaičių kaime, kur 
Vydūnas yra gimęs, atidengta 
memoralinė lenta, jo vardu pa
vadinta gatvė Šilutėje. Buvo Šiu

PABALTIEČIŲ KLAUSIMAS 
ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOJE

šiais metais į Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisiją BA- 
TUNas nusiuntė tris delegatus. 
Delegaciją sudarė lietuvė Judita 
Sedaitis, latvė Anne Teimans ir 
Estas Urmas Wompa. Ženevoje 
jie išbuvo savaitę, susitikinėda
mi su diplomatais ir dalindami 
informacinius paketus apie pa
skutinius įvykius Pabaltijy. Iš 
viso BATUNo delegatai bendra
vo su 49 šalių atstovais, kurių 
didžioji dauguma pritarė Pabal
tijo tautų siekiui reikalauti suve
reniteto.

Kaip ir anksčiau, labiausiai Pa
baltijo klausimą palaikė Didžioji 
Britanija ir Jungtinės Valstijos. 
Amerikos atstovas Joseph Carl- 
ton Petrone savo pranešime apie 
apsisprendimo teisę pažymėjo, 
kad “Pabaltijo tautų — estų, lat
vių ir lietuvių apsisprendimo 
teisė buvo ignoruojama beveik 
pusę šimtmečio”. Susitikime pri
vačioms organizacijoms Ameri
kos ambasadorius as
meniškai užtikrino BATUNo dė

Sakalas, Egidijus Bičkauskas, 
Zita Sličytė, Aleksandras Abiša-
tas, Danutė Vabalaitė ir Albertas 
Zalatorius. (LIC)

— Vilniuje ketvirtasis 
Sąjūdžio seimas nutarė sudaryti 
teisininkų-istorikų komisiją, į 
kurią įeina Kazimieras Motieka, 
Arvydas Juozaitis, Jurgis Oksas, 
Bronius Genzelis, Mečys Lau
rinkus. Ši komisija paruoš Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto įve rti- 
nimą Lietuvai, surinks visus ga
limus dokumentus. (LIC).

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 • 02 Jamalea Avė. (prie Fbre»t 
P*way St), Woodhaven, N. Y. <1421. Sutelkia garbingas laidotuvės. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44< ■

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, Nėw- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 -5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Moddhilos koplyčios, oras Saldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St petersburg Beach, Aa^ 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W0ODLAWN FUNERAL-HOME,200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN. 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345^
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.

rengta Vydūno knygų bei jam 
paskirtų meno kūrinių paroda.

— Panevėžio dramos teatras 
pastatė austrų dramaturgo E. 
von Hervat dramą Vienos miško 
pasakos, režisavo Julius Dautar
tas, dekoracijas sukūrė Kęstutis 
Vaičiulis, kostiumus — Liudvika 
Lukauskaitė.

— Rašytojui Juozui Baltušiu! 
suėjo 80 metų. Išeivijoje jis dau
giausiai žinomas savo knyga 
Tėvų ir brolių takais, kurioje 
aprašė savo kelionės įspūdžius 
po Ameriką. Šį kraštą Baltušis 
įvertino gana teisingai ir teigia
mai, beveik nei žodžio neištaręs 
apie tremtinius lietuvius, jų or
ganizacijas bei institucijas. Žino
ma, anuomet jam nebūtų ir 
leidę.

— Broniaus Radecko, kur
šėniškio liaudies meistro, kūry- 
l>os paroda atidaryta Klaipėdos 
liaudies meno salone. Čia de
monstruojami naujausi Lietuvos 
puodžių puodžiaus darbai: kera
mikiniai servizai, dekoratyvinės 
lėkštės, augaliniais motyvais 
puoštos glazūruotos vazos, 
kaukės. Ekspoziciją parengėjai- ‘ 
liniukas Saulius Bertuli^.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavem. 
1883 Madlson St., Ridgevvood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sll.ver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

-------------  - —— ------------------------------- --------- :------
ROMAS PETRAUSKAS, finansų patarėjas , dirba su Shearson 
Lehman Hutton, 14 Wall St., 9th R., New York, N.Y., 10005. Regis
truotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, Govt. Bills, fondus, com- 
modities, auksą, sidabrą, gyvybės apdraudimą, annuities, atidaryti 
IRA planus ir banko certiflkatus. Suinteretuoti skambinkite 212 306 
- 0683 arba 800 221 - 5734.

LIETUyiŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W!CN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 106.9 FM.Romas Kezys 217 - 25 54th Avė. Bayslde, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

NEW JERSEY, NEW YORK, C0NNECT1CUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, pirmadieniais nuo 6 iki 7 v.v. iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM banga. “Music of Lithuania” programos, vedamos 
angly kalba, iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos 
pusvalandį anksčiau, nuo 5:30 iki 6 v.v. Dr. J. J. Stukas — direkto
rius, 234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel. 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402. Telef. 
508 586-7209.

legatus, kad naujosios Busho ad
ministracijos parama Pabaltijo 
tautoms nesusilpnės, nežiūrint 
pokyčių Amerikos — Sovietų Są
jungos santykiuose.

Netikėtai patys sovietų atsto
vai pareiškė, jog “Pabaltijo ir 
kitų sovietų respublikų suvere
niteto stiprinimas yra politinės 
sistemos pertvarkymo proceso 
neatskiriama dalis”, ir kad suve
renitetas reiškia “galimybę ne
priklausomai spręsti visus politi
nius socialinius ir kultūrinius 
klausimus”. Apie ekonominį su
verenitetą nieko nebuvo pasa
kyta. Privataus pokalbio metu 
Sovietų Lietuvos delegatas R. 
Mališauskas pastebėjo, kad 
greitėjantis pasikeitimų tempas 
Lietuvoje gali turėti neigiamų 
pasekmių ateityje ir pakenkti 
Gorbačiovo režimui.

“Mes tapome stipresniais”, 
pastebėjo lietuvė delegacijos 
narė J. Sedaitis, “todėl kad dabar 
patys pabaltiečiai deklaruoja 
savo siekius. Mūsų tikslas — at
kreipti pasaulio visuomenės 
dėmesį į jų reikalavimus”. Dele
gatai išplatino išverstus Sąjū
džio, Lietuvos Laisvės Lygos, 
Latvijos Tautos Fronto, Estijos 
Liaudies Frofito ir Estijos Ne
priklausomybės Partijos pareiš
kimus.

Išskyrus Kiniją ir kai kurias 
Trečiojo Pasaulio šalis, dauguma 
delegacijų pritarė Pabaltijo re
spublikų apsisprendimo teisei ir 
pažadėjo pranešti apie tai savo 
vyriausybėms. BATUNas prašė 
visų vyriausybių laikytis pozity
vios politikos dabartinių judėji
mų Pabaltijy atžvilgiu. BATUNo 
delegacijos narys ponas Wompa 
pareiškė: “Mūsų tikslas — pri
minti tarptautiniams atstovams 
mūsų pagrindinį siekį — nepri
klausomybę”.

J. Sedaitis

LITHUANIAN COOKERY 
ln 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 “Lithuanlan Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1 dol.

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

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

, Miestas, valstija, Zlp...............................................................
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— GAUSI PARODŲ SALE
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KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

I 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.: 718 769 - 3300
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Pučia vėjas, neša laivą

Lietuviai imigrantai, kurie j 
Ameriką atvyko praeito amžiaus 
gale arba šio amžiaus pradžioje, 
labai ilgėdavosi Lietuvos. Visi jie 
buvo nemokyti, paprasti darbi
ninkai, atkeliavę čia ieškodami 
geresnio gyvenimo arba bėgda
mi nuo caro kariuomenės. Ne
mokėdami šio krašto kalbos, jie 
glaudėsi j savo būrelius, šventa
dienio vakarais sueidavo prie 
uosto krantinės, kur atpliuškena 
vandenyno bangos, žiūrėdavo į 
tą šalį, kur liko jų tėvynė, ir dai
nuodavo:

Pučia vėjas, neša laivą, 
Nuneš mane į Lietuvą...
Tai bus linksma, tai bus linksma 
Lietuvoje...

Tokia nesudėtinga dainelė, 
paprastutė, bet ji išreiškė ano 
meto žmonių sielvartą — ilgesį, 
norą keliauti į Lietuvą. Lietuvo
je bus linksma, nes savo kojomis 
palies žemelę, bus tarp savųjų, 
kurie visi kalba ta pačia kalba. 
Jie troško plaukti j rytus, nes ten 
buvo Lietuva, ta laimės šalis.

Dabar viso pasaulio lietuviai 
yra sujudę, nes lietuvių trys 
jachtos plaukia j Vakarus, plau
kia iš tėvynės Lietuvos į Vaka
rus, per Atlantą, j Jungtines 
t menkos Valstybes, j New Yor-

į, kurio uąste.stovi Laisvės sta
tula, visų pasaulio pavergtų tau
tų laisvės simbolis.

Ne savo malonumų ieškoda
mos, ne pramogaudamos, tos 
trys jachtos plaukia į Vakarus, 
jos plaukia Lietuvos garbei. 
Kaip ir seniesiems emigrantams 
'Lietuva buvo laimės šalis, taip 
ir naujiesiems Lietuvos vaikams, 
Jau mokytiems vyrams, Lietuva 
yra ta pati jų svajonių ir jų laimės 
šalis, dėl kurios ateities reikia 
perplaukti vandenynus, išgar
sinti Lietuvą, kad ir vėl ji būtų 
visų pripažinta ir laisva pasaulio 
tautų tarpe.
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by Franciacan Fathers
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Senieji emmigrantai nesu
gebėjo išgarsinti Lietuvos, nes 
buvo nemokyti. Jie ir nesuprato, 
kaip tai padaryti. Atėjo jau kita 
karta — Dariaus ir Girėno karta. 
Jie jau suprato ir pajuto tą 
tėvynės ilgesį ir šaukimą kitoje 
plotmėje. Ir jie išgarsino. Jie ne 
laivu plaukė per Atlantą į Rytus, 
į Lietuvą. Jie pasinaudojo nau
jausia to meto technika ir pade
monstravo, kad ir lietuvis gali 
nugalėti Atlantą!

Mūsų tautai vis labiau besi- 
mokslinant, užaugo naujos kar
tos, kurios dar labiau supranta 
tautos siekius. Reikia darbo, au
kos, kad tauta pajėgtų išsilaisvin
ti ir pati tvarkytų savo ateitį. Per 
audringą okeaną, per nakties 
tamsybes skverbėsi trys buriniai 
laivai, kurie kalbėjo apie tų 
jūreivių drąsą, o jie kalbėjo, jie 
šaukė į naktį, į dienos audras: 
Laisvės Lietuvai, Laisvės Lietu
vai!

Senieji emigrantai dainavot, 
uosto krantinėje, jų liūdną dainą 
nunešė vėjas, ir tuo viskas 
baigėsi. Dabar priešingai. Laivai 
plaukdami į didžiosios laisvės 
šalį, surinko visos tautos dėmesį. 
Drauge su tais laivais plaukia visi 
lietuviai-, visi jaudinasi, kad 
jiems pasisektų. Visi trokšta, kad 
jų žygį pasaulis pamatytų ir kad 
jie suprastų, kodėl jie atplaukė 
čia.

Amerikos lietuviai yra jaut
riausiai pergyvenę tėvynės ilgesį 
ir dabar jautriausiai jaučia jos 
vargą, girdi j^aimanas. Ir dabar 
su dideliu jautrumu ir nuoširdu
mu išskečia rankas ir pasitinka 
savo brolius, atplaukusius laivais 
iš tėvynės.

Mes mylime jus, mielieji 
jūreiviai! Didžiuojamės jumis, 
jūsų drąsa! Niekada jūsų nepali- 
kome vienų ir niekada nepaliksi
me! Mus jungia bendra istorija, 
brangi kalba, gražioji, ilgesio pil-

(Tąsa iš praeito numerio)

Ketvirtasis dešimtmetis buvo 
konsolidavimui lietuviškos vi
suomenės. Kūrėsi Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė. Loko 
pirmininku išbuvau ketverius me
tus. Paruošėme pirmuosius į- 
status. Sušaukėme pirmosios ta
rybos suvažiavimą ir pirmąjį Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimą. Jungėmės į Pavergtųjų 
tautų seimo darbus ir įsteigėme 
Conference of Americans of Cent
ral Eastem European Descent, 
kuriam pirmininkavau visą laiką. 
Vlikas iš Europos persikėlė į 
Jungtines Amerikos Valstijas, ir 
nuo 1956 esu Tautos Fondo val
dytojas. Steigėsi Lietuvių Reli
ginė Šalpa ir čia ligi šių dienų 
einu vicepirmininko pareigas. 
Parapijoje baigiau statybą. Šv. 
Tėvas pakėlė mane į jo rūmų 
prelatus. Suorganizavome dainų 
ir šokių šventę pasaulinėj paro
doje.

Viskarft reikėjo energijos, dar
bo, laiko, takto ir ištvermės. Dar 
daugelis kitų smulkių komitetų 
gimė ir mirė; visus išskaičiuoti 
ir aiškinti ilgai truktų. Pakarto
jau daug kas buvo pasakyta pa
skaitininkų. Tik man rūpėjo pa
brėžti, kad niekur neatsisakiau 
dirbti, jei tik leido laikas ir svei
kata. Daug pažinčių turėjau pa
saulinės ir bažnytinės vyriau
sybės sferose ir jas išnaudojau 
lietuviškiems rekaląms. Mano 
santykiai su kitataučiais buvo 
platūs. Atlikau šimtus kelionių, 
vizitų ir reprezentacijų. Aplan
kiau visus kontinentus, išskyrus 
Afriką, ir visas vietas, kur gyvena 
didesnis lietuvių būrys (išskyrus 
Venecuelą).

Penktajame dešimtmetyje 
baigiu savo visuomeninio gyve
nimo veiklą. Vieną po kitos pozi
cijas užleidžiu kitiems, nors ke
letą pareigų pasilikau sau, kad 
turėčiau užsiėmimą ir senatvėje. 
Esu kunigu 48 metus ir septy
niasdešimt dviejų metų amžiaus. 
Feci quod potui. Stengiausi ati
duoti, kas Dievo, Dievui ir, kas 
tautos, tautai.

Redde quod debes. Už 10 me

na Lietuva. Jos garbei nugalėjo- 
tą.Atlantą! Ir mes jungiamės prie 
jūsų džiaugsmo! Jungiasi viso pa
saulio lietuviai! Visi esame viena 
tauta, kuri žino savo kelią ir turi 
tvirtą valią. Visi bendrom jėgom 
pasieksime savo tikslus.

Valio mūsų jachtom, mūsų 
drąsiesiem jūreiviam!

PRELATĄ JONĄ BALKŪNĄ ATSISVEIKINANT

tų, praleistų Lietuvoje, atida
viau su viršum 50 metų savo vi
suomeninės veiklos. Lietuva 
man davė tėvus, gražią kalbą, 
patriotinę sąmonę, aukos dvasią, 
ji davė man mokslą išlavinimą 
ir dvasios turtus. Jautriausius 
metus praleidau Lietuvoje. Ne 
kartą kunigai man kalbėjo, bepig 
tau būti patriotu, gražiai lietu
viškai kalbėti ir iškalbingai ginti 
Lietuvos teises, tu ten išmoks
lintas, išauklėtas. Taip, aš dėkin
gas Visagaliui Dievui ir Jo ap
vaizdai, kad leido inan išaugti 
Lietuvoje. Lietuvai Stengiausi 
atsilyginti savo lietuviška veikla. 
Savo talentų neužkasiau. Teatsi
mena visi, kad Dievas paklaus ir 
visi turėsime atsakyti. Redde 
quod debes.

IŠTRAUKA IŠ PREL. J. BALKŪNO 
KALBOS, PASAKYTOS PARAPIJOS
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Laimingas buvau, kad klebo

no pareigoms pasiruošiau pas du 
gerus klebonus —dvejus metus 
Apreiškimo parapijoj pas kun. A. 

Šv. Petro ir Povilo atlaidų procesija Vilniuje. Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios kieme. Nuotrauka daryta prieš keletą metų.

Kodį ir ketverius metus Angelų 
Karalienės parapijoj pas kun S. 
Remeiką.

Pirmasis griežtas ir senų pa
žiūrų, bet tėviškas ir kunigiškas. 
Jis mane paskatino naudoti ta
lentus ir sakyti pamokslus bei 
prakalbas. Kunigų nedaug Pa
klausa gausi. Bet daug darlx> di
delėj parapijoj. Sveikata po dve
jų metų tiek nusilpo, kad išvykau 
Colorado valstijon gydytis nuo 
džiovos.

Greit sustiprėjęs, grįžau Br<x>k- 
lynan ir buvau paskirtas pas kun. 
S Remeiką. Kunigas draugiškas, 
socialus ir be galo vaišingas. Ap
leistą parapiją bandžiau atstaty
ti. Klebonas noriai man leido tai 
daryti, tik ne čekius rašyti. Ket- 
veri metai Angelų Karalienės pa
rapijoj gerai išmokė eiti klebono 
pareigas. Kun. S. Remeika pilnai 
leido organizuoti ir vesti draugi
jas. Dažnai ne tik ragino važi
nėti į suvažiavimus, bet ir kelio
nes apmokėdavo. Visokeriopai 
susipažinau su visuomenine 
veikla. Laimingas buvau, kad 

pirmieji kunigystės metai taip 
įpy nė mane į gyvenimo sūkurį, 
jog natūraliai žiūrėjau į veiklos 
akiratį už zakristijos, kaip į būti
nas pareigas.

, 1933 rugsėjo 30 buvau paskir
tas klel>onu į Viešpaties Jėzaus 
Atsimainymo parapiją Maspe- 
the. Džiaugėsi kun. A. Milukas, 
perduodamas man parapiją. 
Tarp mūsų nebuvo piktumo. Ne 
aš jį išstūmiau, bet susidėjusios 
sąlygos. Jis man linkėjo Dievo 
palaimos ir gero vėjo.

Glikai buvo sunkūs, pati pil
niausia depresija. Pasiraitojęs 
rankovęs, ėmiausi didelio darbo. 
Parapijoj vos 72 šeimos. Pasenu
si medinė bažnyčia ir klebonija. 
Skolų 26,000 dolerių. Rinkliavos 
pirmą sekmadienį vos 40 dol. ir 
tai duota su džiaugsmu. Žmonės 
iš širdies ir aukojo.

Jau 1935 anksti pavasarį vysk. 
T Matulionis pašventino kertinį 
akmenį, o vėlai rudenį vyskupas 
Thomas E. Molloy dedikuoja 
bažnyčios rūsį. Išdilo skola, ir 
jau turim bažnyčią ir salę (senoj 
bažnyčioj). 1940 pasistatom 
puošnią kleboniją. Senoj klebo- 
klebonijoj atidarom vienuolyną se
selėms pranciškietėms.

1960 pradedam viršutinės (da
bartinės) bažnyčios statybą. Para- 
piečių skaičius išauga į 400 ir 
rinkliava sekmadieniais viršija 
tūkstantį dolerių. 1962 vysk. 
McEntegart šventina naują baž
nyčią, pastatytą be skolų, at
siėjusią 555,(XX) dolerių. Lietu
viškas vieningumas ir dosnumas 
pasireiškė visoj pilnumoj.

Šioj parapijoj klebonavau tris
dešimt devynerius metus. Per 
tuos metus surinkta $2,970, 
730.03. Išleista tuo laiku $2, 
833,498.89. Aš perleidžiu para
piją be skolų. Parapijos nuosa
vybė 1933 buvo įvertinta apie 
$40,000. Šiandien jos vertė vir
šija du milijonus dolerių.

Per trisdešimt devynerius 
metus buvo pakrikštyti 2184 
asmenys, 1210 palaidoti, 1252 
sutuokti, 967 vaikai priėmė pir
mąją ,komuniją. 1013 asmenų 
priėmė sutvirtinimo sakramen
tą. Tarp suteikusių sutvirtinimo 
sakramentą buvo šie vyskupai: 
Matulionis, Reinys, Brizgys, Pa- 
dolskis ir Brazys (taip pat ir arki- 
vvsk. L Matulaitis 1926).

(nukelta į 4 psl.)
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Saulutės- garbintojus labai 
gražiai aprašo Vaižgantas savo 
‘ Pragiedrulių” “Vaduvų krašte”. 
Lietuviui saulė yra ir gamta, ir 
Dievas, ir.gėris.

Toji geroji saulė, kurią M. K. 
Čiurlionio, paveiksle mergaitė 
rankose laiko, turi pašalinu gy
venimo tamsumas, nuskaidrinti 
žmogų. Čia vėl V. Kudirka įpro- 
gramina kaip į mūsų lietuvišką 
kompiuterį: Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi. Tai idealai, ku
riuos labiausiai pabrėžė ir, ku
riuos labiausiai vertino pozity
vistinėje dvasioje subrendę 
žmonės.

Belieka dirstelti į paskutinį 
“Tautiškos giesmės” posmelį. Jis 
yra lyg koks vainikas, uždėtas ant 
gražaus ir mum taip brangaus 
statinio., Čia sutraukiama visa 
tautosideologija, visa progra

ma. Per Varpą ir gyvu žodžiu 
Kudirka skleidė meilę Lietuvai.

■um. I.

Jis pats tai į rodė savo gyvenimu 
— sirgdamas, net lovoje gulė
damas jis neužmiršo savo parei
gos Lietuvai. Jo širdyje ugnikal
niu liepsnojo meilė Lietuvai.

Todėl šį posmeli ir pradeda: 
“Tegulmeilė Lietuvos dega mū
sų širdyse. Paprasta , labai pa
prasta, nes ir meilė juk yra visa
da paprasta, nekomplikuota. Ji 
angažuoja visą žmogų. Todėl ir 
nereikia kokių puošmenų, paly
ginimų, hiperbolių. Čia evange- 
liniu paprastumu kalbama į žmo
gų lietuvį, kad jis suprastų savo 
paskirtį moderniųjų laikų istori
joje.

Savo “tautišką giesmę” užbai
gia kitu paprastu sakiniu, kuris 
vėl susumuoja visa, įprasmina 
lietuvio veiklą ir istorinę pa
skirtį: Vardan tos Lietuvos, vie
nybė težydi.

Tautinė vienybė buvo viena iš 
didžiausių Kudirkos vertybių. 

Apie ją rašė daugybę kartų Var
pe, kėlėjos prasmę ir būtinumą. 
Pats gi rodė vienybės pavyzdį, 
sugyvendamas su visais lietu
viais, juos stipsrindamas, suteik
damas didesnę gyvenimo 
prasmę

Kai ši tekstą palygini su kitų 
tautų himnais, tai tikrai pamatai, 
kad jis pranašesnis už daugelį 
kitų. Jis susiformavo mūsų tauti
nio atgimimo laiku, pačiu karš
čiausiu, dinamiškiausiu. Iš visų 
pusių kilo tautinis atgimimas ir 
visus pagavo. Ir taurusis Vincas 
Kudirka buvo to atgimimo įdėjos 
pagautas, išneštas į pačias viršū
nes. Taikliai ir pagaunančiai jis 
ir susumavo to meto lietuvių jaus
mus, jų programą ir taip pat nu
sakė ir ateities planą. Visa taip 
paprasta, bet ugninga, pagau
nančiai visus nuteikia. Dėl tos 
“Tautiškos giesmės” žodžių, dėl 
mūsų himno žodžių, ne vieno 
lietuvių akys ašaroja, kai šią 
giesmę gieda.

Pagauna lietuvi ir jį įstato į lie
tuvišką kelią, jungia į lietuvių 
tautą ir į rankas įduota lietuviš
kąją evangeliją. Ir lietuvis pasi
daro didesnis, drąsesnis, ištiki
mesnis sau ir savo tautai.

Jei Kudirka būtų parašęs tik 
šią “Tautišką giesmę”, jos vienos 
užtektų, kad jis įeitų į mūsų lite
ratūrą, į mūsų tautos istoriją.

Apie himno muziką

Labai retai pasitaiko, kad ir 
teksto ir muzifebs autorius būna 
tas pats. Dažnai muzikų kompo
zitorių sukuriamos melodijos 
poetų sukurtiems tekstams, bet 
Kudirka, kaip minėjom mėgo 
muziką, pats yra sukomponavęs 
saloninės muzikos pavyzdžių, 
pitrengė choram dainų

Sis jo sukurtas tekstas pagavo 
jį ir kaip muziką Jis panoro ap- 
\ ilkti ir melodiją ir tokį kūrinį 
paleisti į žmones

Jis giliai buvo įsigyvenęs į 
giesmės mintis. į jos paprastu
mą, todėl ir ieškojo tokios muzi
kinės formos, kuri patrauktų 
visų dėmesį, visus pagautų, ir tai 
jis padarė.

Kadaise Vytauto Didžiojo Uni
versitete Kaune, kai buvo dėsto
ma lietuvių literatūra ir kalbama 
apie Vinco Kudirkos kūrybą, bu
vo pastebėta, kad himno muzika 
neišsivysto iš lietuviškų melodi- 
jų, nepasiekia lietuvių muzikos 
gelmių, bet ji pagauna himno 
dvasią ir tą himną padaro lengvą, 
lengvai sugiedamą. ir įxt melo
diją taip pat žmogų sukilnina. Ir 
juk to užtenka

Prof. J. Žilevičiaus 
pastabos apie himną

Elizabethe, New Yorko artu
moje, kadaise ilgus metus gy ve
no profesorius muzikas Juozas 

Žilevičius. Jis 1958 metų Varpo 
3-4 numeryje rašė apie V. Kudir
ką kaip himno autorių, (psl. 46- 
49). Apie himno melodiją jis taip 
rašo:

Tuo tarpu melodija toli gražu 
neprilygsta tekstui. Ji daug silp
nesnė. Kiek teksto sutelkta kil
niausių linkėjimu tautai, tiek 
melodijoje nerandama grynai 
tautinio charakterio. Nors kai 
kurie išvingiavimai melodijoje 
sutampa su kažkuriomis liaudies 
melodijomis, ypatingai pradžia 
kiek daugiau nutolusi.

Kai Kudirka, atostogų metu 
grieždavo su kun Rakausku 
smuiku duetus, dažnai ir prie 
vargonų pamaldų metu, reikia 
manyti, kad jam buvo žinoma 
Aušros Vartų giesmės melodi

ja. Ji labai populiari liaudyje ir 
prasideda ž<xlžiais “Skaisčiausio
ji, gražiausioji Pana Marija ’ Čia 
ir pasinnlo pradinės himno me
lodijos giminigumas. (šalimas 
daiktas, kad jis sąmoningai tos 
giesmės pradžią pritaikė savo 
tekstui

Tekste kalbama vien tik 
apie tautą. simlx»liškai pas artojo 
bažnytinę mel<xliją. kur telkiasi 
katalikiškos Lietuvos siela Jei 
tai būtų atsitiktinumas, vis tik jis 
labai kilnus.

Ar tai padaryta sąmoningai, 
ar atsitiktinai, turės žixlį tarti 
istorikai ir muzikologai

Bendrai imant, himno pra

džioje pavartotų melodijų arti
mumą randame eilėje lietuviškų 
liaudies dainų, ypač jų prądžio^ 
se“: “Ant kalno malūnėlis ”, “Oi 
kad išauštų ", “Kelkis, kelkis, 
sūnaitėlį”, “Apynėli žaliasis ir 
daugybėje kitų.

Nuo senų laikų bažnyčioje 
giedama Kalėdų metu “Sveikas 
Jėzau gimusis yra melodija 
paimta iš choralo XIV amžiuje 

In natali Domini Melodija la
bai artima keliuose pirmutiniuo
se taktuose. Reikia ta pačia proga 
pastebėti, jog tokią pradžią turi
nčių mel<xlijų yra pas rusus, vo
kiečius Sis moty vas yra lyg pa- 
klydęs. visose tautose arčiau į 
Vakarus. panašiai kaip ir su prie- 
žinlžiais, dainų tekstais, pasako
mis ir kt

Tas pats yra ir su ornamentais. 
Kokioje tautoje jie prigyja, ta 
tauta juos įjungia į savo liaudiš
kąjį aruodą, sav aip apipavidalin
dama Todėl ir himno melodijos 
negalima vadinti visiškai sveti
ma. nes vidurinėje dalyje yra aiš
kiausiai girdimi liaudiškųjų me- 
lodijų giminingumai.

Remiantis Kanklėse sudėto
mis dainomis, kurios buvo sve
timtaučių harmonizuotos, tenka 
many ti. kad ir himnas turėjo būti 
vieno jo bendradarbių harmoni
zuotas. nes jis pirmą kartą spau
doje |>asirodė tuo pačiu laikotar
piu. kai ir dainos vyrų chorui .

( Bus (laibiau)



SUGRĮŽUS VOKIETIJON
Neatsiprašysiu, kad rašau lie

tuvių kalba, kaip kad padarė vie
nas prabildamas ja į lietuvius.

Vienai savaitei palikau Alpių 
papėdes dalyvauti savo gimtos 
parapijos deimantiniame jubilie
juje. Parapiečiai surengė didžiu
lę šventę, kurios viršūnės ketino 
aukštai siekti, tačiau tikrumoje 
paliko žvalgiai akiai klaidingų ir 
kartų įspūdį. Šiais savo kietais, 
neglostančiais žodžiais drįstu 
kreiptis į savo gimtinės žmonių 
lietuviškų sųžinę, įžeisti neno
riu, vienok tiesos neslėpsiu.

Scenoje jaunimas gražiai try
pė, o bažnyčioje jo nemačiau. 
Daugelis, kurių tarpe ir mano 
menkystė, pasigedo išsirikiavu
sių, tautiniais drabužiais dailiai 
apsirėdžiusių jaunuolių. Man 
katalikų kunigui labiau rūpi jau
nimo tikėjimo būklė, negu jo 
gražūs trypsėjimai. Be to parapi
jos deimantinis jubiliejus tai 
bažnytinė šventė, tiktų jaunimui 
dalyvauti pamaldose. Nors man 
dzūkų šokiai labai prie širdies ir 
juos gerai pažįstu jau nuo Puns
ko, kur praleidau nemažai laiko, 
dzūkų šokėjai gražiausius savo 
žingsnius rodytų susitelkdami 
prie Dievo stalo. Nusivylęs 
žvilgtelėjau į jau senstelėjusių 
dalyvių minių. Kokį įspūdį — 
kultūrinį ir dvasinį — būtų pada
riusi jaunimo gausybė!

“Klapčiukų” nemažai buvo, 
vienok liūdna žinia, kad pasirodo 
tik ypatingų švenčių progomis.

PREL. BALKONĄ 
ATSISVEIKINANT
(atkelta iš 3 p si.)

lankančių žmonių yra nelietu
viai, todėl ir pirmos komunijos 
vaikučių skaičius yra žemas.

Turėjom nemažų būrį pašau
kimų į dvasinį luomų. Trys mer
gaitės stojo į vienuolynų, du vai
kinai į broliukus, o keturiolika 
tapo kunigais. Vincas Godūnas, 
Juozas Varnaitis, Vincas Gal- 
čius, Robertas Galčius, Eduar
das Nedzinskas, Jonas Vilutis, 
Jonas Baltrušaitis, Charles Gir
nius, George Hearl, Ronald 
Schultz, Kenneth Wicks, Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
Pranas Jaraška ir Jonas Tomalo- 
nis.

Dvasiškai parapija yra aukštu
moj. Lietuvių skaičius mažėja 
dėl mirčių ir dėl susituokusių iš
važiavimo. Bet iš tūkstančio šei
mų, remiančių parapijų, galėtu
me dar suskaičiuoti apie 275 lie
tuviškas šeimas. Lietuviškumas 
parapijoj neblėsta, nes ir kita
taučiai supranta, kodėl palaikom 
lietuviškas mišias chorų ir drau
gijas. Kunigai noriai kalba lietu
viškai ir sako lietuviškus pamoks
lus. Mes remiam vistns lietuviš
kus įvykius, įstaigas bei pramo
gas. Kol dabartinis klebonas, va
dovaus parapijai, tol ji bus lietu
viška. Kun. Pranas Bulovas yra 
visa širdimi ir siela lietuvis. Išei
damas j pensijų, sutvarkiau na
mus, kad būtų Dievui ir Tautai 
garbė ir lietuviams nauda. Lin
kiu parapijai Dievo palaimos ir 
klebonui kun. Bulovui sėkmės ir 
laimės.

Baigdamas, noriu pabrėžti, 
kad nė vienam klebonui nesi
seks, jei neturės gerų ir prielan
kių kunigų vikarų. Jie daugiau 
dirbo užmanė. Be jų geros valios 
aš būčiau negalėjęs tiek važinėti 
ir plačiai veikti visuomenėj. Man 
vikarais buvo kunigai Juozas 
Aleksiūnas, Jonas Laurynaitis. 
Pijus Lekešis, Jonas Kartavičius, 
Pranas Bulovas ir Jonas Pakalniš
kis. Jie visi pavyzdingi kunigai, 
geri lietuviai ir nuoširdūs darbi
ninkai. be jų Atsimainymo para
pija nebūtų tokia, kokia yra. Vi
sada dėkodavaua Dievui, kad 
davė man gerus vikarus. Mes 
sėjom, bet Dievas davė derlių. 
Jam padėka per amžius.

Nejaugi atvyksta vien pasirody
mui? Ar altoriaus tarnautojams 
ne kiekvienų sekmadienį garbė 
tarnauti kunigui prie altoriaus? 
Kur jų tėvai, kurie sekmadie
niais nesusiruošia atvežti juos į 
lietuvių parapijų? Primenu šv. 
Pauliaus žodžius: “Ne tas Abrao
mo ainis, kurs gimė iš kūno, bet 
tas, kurs vadovaujasi Abraomo 
mintimis ir siekiais”. Pritaikau šį 
sukinį mūs neva lietuviškoms 
šeimoms: Ne tas yra lietuvis, ku
ris puošiasi tuo vardu, bet kuris 
myli Lietuvų ir lietuvybę bei ko
voja už jų išlaikymų. Be to retas 
kuris tarnautojas kalbėjo bend- 
rųsias mišių maldas—patėmijau 
— ar tai iš nemokėjimo lietuvių 
kalbos, ar tai iš atpratimo nuo

lietuviškų pamaldų, vis vien 
gėda.

Kur ta gausi minia kas sekma
dienį? Nejaugi atsiprašinėsite 
nuotolių dėlei? Kitas gal tikėtų, 
aš puikiai pažįstu sąlygas, 
(Brooklyne gimiau, augau, mo
kyklą lankiau, žinau nuotolius, 
man nesvetima aplinka.) Iš ten, 
kur susitelkę daugiausia lietuvių 
gyvena, per pusvalandį lietuvių 
bažnyčia pasiekiama keturiais 
ratais, lengvą mašiną šiais laikais 
gi turi kiekvienas. Lietuviai, ar 
netrokštate išgirsti lietuviškų 
žodį, kartu melstis su tautiečiais, 
palaikyti vienintelę bendruo
menę, bažnyčių, kuri lieka tiek 
tėvynėje tiek išeivijoje lietu
vybės atrama? Kas tada palaikys, 
kas dvasiniai parems tėvynėje 
esančius tautiečius? Ar ne

KAIP VISA TAI PASIKEITĖ
Prieš metus kas galėjo tikėtis, 

kad Lietuvoje padėtis taip pasi
keis. Prie dabartinių sąlygų jau 
galimas šioks toks bendravimas.

Ne taip senai Tiesoje buvo iš
spausdintas pasikalbėjimas su 
mūsų vyskupu Paulium Balta
kiu, OFM., Dabar Tiesa š.m. 
gegužčės 16 dienos numeryje iš
spausdino pasikalbėjimų su 
Romu Keziu, Laisvės Žiburio ra
dijo direktoriumi. Pasikalbėjimų 
padarė Jonas Lukoševičius Tie
sos korespondentas, gyvenus

New Yorke. Tų pasikalbėjimų čia 
ištisai perspausdiname.

Taip pat gegužės 31 per Vil
niaus radijų buvo perduota 
Romo Kezio kalba, kaip New 
Yorkas rengiasi sutikti atplau
kiančias tris jachtas. Pranešimas 
buvo perduotas programoje, 
kuri skirta užsienio lietuviams, 
ir taip pat perduotas vidaus lai
dose.

Kaip visa tai pasikeitė? Anks
čiau apie tai nebuvo galima nei 
pagalvoti.

TELEGRAFU „TIESAI" iŠ NIUJORKO

„Laidas pakeitė pats gyvenimas,
sako lietuviškų radijo laidų Niujorke vedėjas Romas Kezys

„Labas rytas. Čia „Laisvės 
žiburio" radijas. Programos 
vedėjas į jus kalbąs Romas 
Kezys..."

Šie žodžiai jau daugiau 
kaip dvidešimt metų pasi
girsta labai dažno Niujorko 
ir jo apylinkių lietuvio bute 
kiekvieno sekmadienio de
vintą valandą ryto. Jie tarsi 
tapo neatskiriama čionykš
čių lietuvių gyvenimo dali
mi. Nuo pat ryto gali suži
noti lietuviškos padangės 
naujienas (kaip čia sakoma, 
„kas gimė, kas mirė"), kas 
atvyko, kas išvyko, kas nau
jo Lietuvoje ir ką apie ją 
rašo ąmerikiečių spauda, ne 
taip jau-retai — ir ką tik iš 
Lietuvos atvykusio ar į ją 
grįžtančio žmogaus įspū
džius. Taigi gali sutikti su 
„Laisvės žiburio" radijo kon
cepcija arba -ne (o tai kate
goriškos orientacijos politi
nė radijo stotis), tačiau ji — 
sudėtinė čionykščio lietuviš
ko gyvenimo dalis.

Su Romu Keziu matėmės 
ne kartą: neakivaizdžiai ra
dijo eteryje, kai kalbėjome 
vienas kitam toli gražu ne 
komplimentus, per spaudos 
konferencijas. O štai dabar 
susitikome profesiniam po
kalbiui apie tai, kas yra lie
tuviška radijo laida Jungti
nėse Valstijose.

— Viskas turi pradžią... 
Kaip prasidėjo Jūsų translia
cijos, gerbiamas Kezy?

— Tai buvo 1966 metais. 
Suėjome keletas tada dar 
jaunų vyrų ir sumanėme su
rengti didelį politinį mitin
gą, kurio tikslas buvo pa
skelbti teisybę apie keturias
dešimtųjų metų įvykius Lie
tuvoje, ir taip paskelbti, kad 
plačiai skambėtų. Tai pavy
ko. Į Niujorką susirinko apie 
13 tūkstančių žmonių, mitin- . 
gas vyko Madison Square 
Garden — didžiausioje salė
je. Dalyvavo senatoriai, kon
gresmenai, daug kitų aukštų 
asmenų. Nupirkome redakto
riaus puslapį „The New York 
Times" laikraštyje. Ir buvo 
sumanyta radijo programa, 
•kuri būtų lietuviška, pritai
kyta „šios kartos" lietu
viams. FTogramą pradėjome 
kartu su Mažeika...
• — Tam užteko tiktai pini
gu?

— Tada — taip, reikėjo 
turėti tiktai pinigų, ir, susi
taręs su radijo stotimi, ga
lėjai iš jos „nuomoti laiką" 
ir šeimininkauti...

— Sakote „tada"?
— Dabar padėtis labai pa

sikeitusi. Dabar ir su pini
gais nieko nepadarysi: ete
ryje nebeliko laisvo laiko.

nebėra vietos.
— Teko skaityti, kaip Bos

tono lietuviai buvo privers
ti kovoti dėl savo radijo lai
dos likimo...

— Mums toks pavojus — 
būti išmestiems tarsi musei 
iš barščių, — kol kas tiesio
giai negresia, nors ką gali 
žinoti... Pavyzdžiui, stotį, 
kuri mums nuomoja laiką, 
gali nupirkti, sakysime, pu- 
ertorikiečiai. Federalinei ko
munikacijų komisijai (FCC — 
J. L.) gali įrodyti, kad jiems 
nepakankamai atstovaujama 
visuomenės nuomonę for
muojančiose komunikacijose, 
ir mes galime prarasti savo 
laiką. Na, bet kol kas jį tu
rime, tikimės, kad taip bus 
ir toliau.

— Sakote, „savo laiką". Ar 
tai reiškia, kad su juo galite 
daryti ką norite?

— Iš esmės taip, 
radijo stočių veiklą 
kontroliuoja FCC, ir 
valau parašyti 
kiekvienos laidos 
nurodydamas, kokie skelbi
mai yra laidoje, kiek jų, ko
kioms organizacijoms skelb
tis suteikiamas nemokamas 
laikas, kokią muziką naudo
jame laidoje. Jeigu vėliau 
yra kokių skundų dėl laidos 
— pagal tuos dokumentus 
viską galima lengvai atsek
ti.

— Na, bet grįžkime į ete
rį. Dvidešimt metų — ilgas 
laikas. Įdomu pasižiūrėti, kas 
per tuos metus keitėsi.

— Pirmiausia išmokome 
dirbti. Neužmirškite, kad 
tiek aš, tiek savanoriai mano 
talkininkai nesame profesio
nalai. Aš pats esu baigęs ko
mercijos mokyklą. Taigi mes 
iš pradžių nedaug ką išma
nėme, buvo prasti aparatai, 
nežinojome, kaip montuoti, 
ir daugelio kitų dalykų. Ant
ras dalykas- iš pradžių nebu
vome dar „įsipilietinę", žmo
nės dar netikėjo, kad reika
las pavyks — girdi, „išėjo 
tokie vaikėzai ir kalba". Pa
ti programa buvo per daug 
politinė, kaip man draugai 
sakydavo, nebuvo joje en- 
tertainmento, pramogos. Ne 
todėl, kad nepritartų politi
kai, bet juk reikia pranešti, 
ir kas gimė, kas mirė, reikia 
muzikos.

Ilgainiui pagavome 
ką ir dabar, manau, 
„svorį" Niujorke, 
apie 300 nuolatinių 
šeimų, ir nors praktiškai ne
įmanoma nusakyti konkretų 
radijo klausytojų skaičių, 
aš manyčiau, jog jis yra ge
rokai daugiau kaip penki 
tūkstančiai. .

Tačiau 
griežtai 
aš pri- 

savotišką 
raportą,

nuotai- 
turime 

Turime 
rėmėjų

Bažnyčia kaip bendruomenė la
biausiai rėmė ir remia juos paro
dydama savo vieningumų, narių 
vienybę, dvasinę stiprybę? Ne
jaugi lietuvybė bus apmirusi ju
myse? Išeivių atsparumas su
žlugdytas — i šeivija serga 
AIDS liga, greitu laiku atiduosi
me vienų bažnyčių po kitos kita
taučiams arba paversime jas sa
lėmis arba kuo kitu, jeigu jos ne
bus visai nušluotos nuo žemės 
paviršiaus. Ar būtinai norite sek
ti likimu vokiečių išeivių, kurių 
tautiška tapatybė išnyko, parapi
jos išmirė, kurių ženklas, kad jų 
būta, praeičiai priklauso? Komu
nistai bando naikinti Bažnyčių 
vadovaudamiesi savo įsitikini
mais. Mes jų sužlugdysime savo 
ištižimu, apsileidimu. Tai pada
rysime patys, mums nebereikės 
komunizmo. Kuo mes tada už 
komunistus geresni?

Dar vienas punktas: labai įver
tinu choro ir vargonininko pa
stangas (pats esu šioks toks mu
zikas ir groju instrumentų); jis 
davė kiek tik pajėgė. Vienok, 
mano asmenine nuomone, pa
maldos, šv. mišios, neprivalo 
virsti teatraliniu renginiu. Mišių 
esmė yra malda, į kurių visa da
lyvaujanti bendruomenė įsijun
gia galimai aktyviau prisidėjimu, 
ar tai maldų kalbėjimu ar gies
mių giedojimu. Liturgija nepri
valo tapti vieno asmens arba pa> 
skiros grupės užgožta sritini^1 
nes tai būtų labiau panašu į tea
trus negu į maldų, kuria visi jun-

— Esu vienas jų. Labiau
siai krinta. . . vos nepasa
kiau „į akį", krinta į au
sį tai, kad pastaruoju metu 
labai daug pasakojate apie 
Lietuvą...

— Anksčiau mes neturėjo
me tokio tikslo — pasakoti 
apie Lietuvą, stengėmės tik 
ginti jos reikalus taip, kaip 
mes tą suprantame.

Dabar, kai Lietuvoje vyks
ta sąjūdis, informacija apie 
Lietuvą ir yra pagrindinis 
mūsų reikalas. Laidas pakei- 
tė pats gyvenimas Lietuvoje. 
Pasikeitė Lietuva, žmonės 
viską pradėjo,vadinti tikrai
siais vardais. Dabar mūsų 
klausytojai laiškuose giria 
kaip tik informaciją iš Lietu
vos.

— Jei ne profesinė pa
slaptis — kokie pagrindiniai 
jos šaltiniai?

— Kokia paslaptis radiju
je: mes labai plačiai naudo
jame Vilniaus radijo laidų 
užsieniui perduodamą infor
maciją, kartais • ištisus ko
mentarus, naudojame Lietu
vos spaudą ir, kaip girdite, 
pačių Lietuvos žmonių pasa
kojimus ir įspūdžius...

— Gal pamenate, kas bu
vo pirmasis?

— Dabar jau sunku pasa
kyti. .. Kiek pamenu, tai bū
ta kompozitoriaus Benjami
no Gorbulskio, o dabar visus 
kalbėjusius būtų sunku ir'pa- 
minėti: Arvydas Sabonis, Jo
nas Kubilius, „Ratilio" vado
vai ir dalyviai — tai vis pas
taruoju metu...

— Paminėjote „Ratilio". 
Žinau, kad esate bene pa
grindinis šios daugiau nei 
pasisekusios išvykos organi
zatorius. .. Bent jau pas mus 
tai ne visai įprasta radijo 
laidų vedėjui.

— Čia tenka būti viskuo. 
Tenka pačiam kalbėti, mon
tuoti juostas, sudaryti ir api
pavidalinti laidas. Aišku, tu
riu būrelį savanorių talki
ninkų, tokių, pavyzdžiui, 
kaip Strolia, kuris jau yra 
atsiuntęs keliasdešimt repor
tažų. Tačiau lieka ir juodas 
darbas. Tenka būti ir organi
zatoriumi. Be pinigų šioi ša
ly — kaip, matyt, ir bet ku
rioje kitoje — nieko nepa
darysi. Radiją išlaiko rėmė
jai, skelbimai, na, ir rengi
niai, kurių per metus turime 
po keletą. Tad ir sumanymas 
kviesti „Ratilio" nebuvo at
sitiktinis. Ir ateityje 
Sime daryti ką nors 
šaus.

— Ačiū už pokalbį 
mės Jums, ištaikant lietuviš
ką žodį Niujorko eteryje.

Jonas LUKOŠEVIČIUS 

mėgin- 
pana-

ir sėk-

gias kreipdamiesi į bendrąjį mus 
mylintį dangiškąjį Tėvų. Tiesiog 
pasakius, pompa — išviršinis, 
dirbtinis iškilmingumas — 
bažnyčioje ir pamaldose netin
ka.

Man rūpi tikėjimo stovis, sie
lojuosi dėl lietuvybės, myliu 
Lietuvų. Ne negatyviai galvoda
mas ptarašiau šių kritikų, o vien 
sielvarto spaudžiamas, apmųs- 
čiau, kas vyksta išeivijos lietuvių 
Bažnyčioje. Todėl parašiau su
sirūpinęs tikėjimo branginimu 
išeivijos lietuvių širdyse. Ieško
jau tėviškės, lietuviškos tėviš
kės. Lietuvoje ji atsako: “Aš čia 
gyva”, Brooklyne nors įsidėmė
jęs klausiau, jos aido negirdėjau.

Ar tai menki rūpesčiai, ar tai 
atitrukusio žmogaus klaiki vizija, 
jūs spręskite. Man jie yra labai 

Lietuvoje buvo nugriauti radijo bokštai, kurie trukdė Ameri
kos Balso transliacijas.

BALTIC 
TOURS

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

RUGPJŪTIS
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune, 

2 Zuriche
Kelionė nr. 803 rugpjūčio 3-17

RUGSĖJIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko

$2,392 iš Čikagos
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje.
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko

$1,982 iš Čikagos

SPAUS
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje. 2 Vienoje.
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

$2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė. 14 dienų: 9 nektų Vilniuje. 1 Maskvoje.

2 Briuselyje
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupeil

Beltte Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje. Kaune 
ir Klaipėdoje

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusioms giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALTU TOURS 

8uH« 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02154 
T ei. 617-965-8OBO

realūs, kunigiški rūpesčiai, ku
riais norėjau dalintis su jumis. 
Ačiū už atidų perskaitymų.

Kun. Domininkas Valentis
Vakarų Vokietija

(Redakcijos pastaba: Kun. 
Domininkas Valentis yra gimęs 
italų šeimoje Apreiškimo lietu
vių bažnyčios artumoje. Nuo 
mažens patarnaudavo mišioms, 
baigė Apreiškimo lietuviškų 
pradžios mokyklų, išmoko tobu- 

' lai naudoti lietuvių kalbų. Aukš
tąsias teologijos ir S v. Rašto stu
dijas baigė Romoje. Dabar pro
fesoriauja Vakarų Vokietijoje, 
bet dažnai atvyksta aplankyti 
savo gimtosios Apreiškimo para
pijos Brooklyne. Jis taip pat tal
kina Šv. Rašto naujame vertime 
į lietuvių kalbų.)

$2,299 iš Bostono ir Niujorko

——



DAR APIE POETO 
BERNARDO BRAZDŽIONIO 

TRIUMFO KELIONĘ 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Papildome poeto Bernardo 
Brazdžionio kelionės maršrutų 
per Lietuvų. Baigiamasis Poezi
jos pavasario vakaras buvo ge
gužės 28 Šv. Jono bažnyčioje Vil
niuje. Tuo metu ji dar vadinosi 
Mokslo muziejumi. (Gražinta ti
kintiesiems ir birželio 15 jau 
buvo pirmos pamaldos).

Čia poetas Bernardas Braz
džionis skaitė savo poezijų. Jam, 
Poezijos pavasario laureatui, 
įteikė mokslinės techninės kū
rybos draugijos premijų. Visi 
jam giedojo ilgiausių metų. Kau
no dramos aktorė Virginija Ko- 
chanskytė deklamavo jo “De 
profundis”. Be jo dar savo poezi
jų skaitė eilė kitų poetų.

Poetui Brazdžioniui taip pat 
buvo įteikta Lietuvių Rašytojų 
Sąjungos premija gegužės 26 
Lakštingalų slėnyje Kaune, kur 
jis skaitė savo poezijų.

Iš Vakarų atvykusį poetų Ber
nardų Brazdžionį sutiko minios 
žmonių su vėliavomis ir su kitais

PAJUTOME PIANINO POEZIJĄ
Kaip muzikos kritikas aš se

kiau VVilliam Smiddy karjerų 
nuo pat jos pradžios. Tai buvo 
beveik prieš 30 metų. Pirmų kar
tų jį išgirdus, aš buvau maloniai 
nustebintas. Jaunas, vos septy
nių metų vaikas, Bostone, nuo
stabiai atliko gan sunkokų Mo
zarto koncertų. Tų įspūdį man 
yra net sunkoka išreikšti. Nuo to 
Įąįk.O,aš_apj^š^ujo yisųs koncer
tus. Bretono laikraštyje, iki 
pačio paskutiniojo, jo atsisveiki
nimo koncerto, kuris įvyko 1979 
metais, kuriame jis atliko “stogų 
kelianti Rachmaninott Trečiąjį 
Pianino Koncertą.

Sužinojęs, kad gegužės 6 W. 
Smiddy koncertuos Kultūros Ži
dinyje, buvau maloniai nuste
bintas ir nekantriai laukiau tos 
dienos. Juk aš jau 10 metų jo 
negirdėjau! Nuo 1960 - 1970, jo 
skambinimas galėtų būti apibū
dintas ryškiais kontrastais tarp 
galingumo ir sentimentalumo, ir 
ypatingu technišku tobulumu. 
Bet šis virš-žmoniškas blizgesys, 
kuriuo pasižymėjo pianistas, jau 
liko tik praeltes prisiminimuose, 
ir kitaip negalėjo būti Bet vistiek 
jo nepaprastas pianiškumas, 
nors karts nuo karto pasitaiko ne
tikslumu, liko begalo žavėtinas. 
Tas masyvinis-orkestrinis gar-

Dar galima gauti Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus meda
lį Darbininko administracijo
je. Medalis yra pusantro colio 
dydžio, antikinės bronzos, kaina 
10 dol., gryno sidabro — kaina 
40 dol. persiuntimui pridėti 1 
dol.

tautiniais ženklais, su gėlėmis ir 
okupacijose išsaugotais jo poezi
jos rinkiniais.

Gegužės 30 poetas Bernardas 
Brazdžionis savo poezijų skaitė 
Tremtinių-kalinių poezijos vaka
re sporto halėje Kaune, gegužės 
31 Kalnų parke Vilniuje, birželio 
1 Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
Šiauliuose ir teatro rūmuose 
Mažeikiuose, o birželio 2 Šiluvos 
bažnyčioje ir Lietuvos televizi
jos programoje.

Birželio 4 poetas savo kūrybų 
skaitė Vilniaus katedroje. Mišias 
už Lietuvų aukojo specialiai iš 
Kauno atvykęs kardinolas Vin
centas Sladkevičius, o katedros 
choras giedojo Brazdžionio žo
džiams, sukurtas ir kitų autorių 
giesmes.

Paskutinis jo poezijos vakaras 
įvy ko birželio 6 d. Operos ir ba

leto teatre Vilniuje. Vakarų orga
nizavo Sųjūdis, o prieš vakarų 
prie Operos rūmų susitiko su 
Lietuvos Laisvės Lygos delega- 

sas, subtilios gradacijos, tono di
namiškumas, nuo neribotų vari
acijų pianisimo iki siaubingo for- 
tisimo, kuriuos jis išgauna vos tik 
pakeldamas rankų virš Steinvvay 
pianino “trademark — tas vi
skas atgyja pianisto pirštų palie
time.

William Smiddy yra vienas iš 
pačių natūraliausių pianistų, jis 
trokšta skambinti publikai ir 
duoti naujų reikšmę žodžiui 
“spontaniškumas”. Jis — gimęs 
improvizatorius, turįs stebina
nčių galių paženklinti kiekvienų 
kūrinį savo asmeniškais ženklais 
— suteikti jiems “naujų pavida
lų” frazėm, ritmui, karts nuo kar
to suteikiant jiems naujų ypa
tybę, bet vistik, kaip visi didieji 
menininkai, “priverčiųs” klausy
tojų priimti tų viskų pagal savo 
asmeniškas sųlyga.s.

Jo kūrinių interpretacija pasi
reiškia impulsyvumu, asmeniš
kumu, blizgesiu, paženklinta fi
ziška jėga, tuo pačiu ir švelnumu. 
Viskas tai yra įkvėpta gilių jau
smų: tragiškumo, romantišku
mo, lyriškumo, herojiškumo, 
dramatiškumo, dvasiškumo, bliz
gesio, paprastumo ir nekaltumo. 
Šie yra tie jausmai, kurie derina 
garsų, nuspalvina jį pagal savo 
asmenybę su tinkamais atspal
viais ir resonansu. Tai atskiria 
VVilliam Smiddy nuo kitų piani
stų.

Vakaro parograma buvo 
pradėta su nuostabiai atliktu 
Griego Wedding Day in Trold-

AMERICAN TRAVEL SERVICE

9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60643 

TEL. (312) 238-9787
1989 m.

Chicago 
2,150.00 
2,395.00 
2,795.00 
2,595.00

6.
7.
8.
9.

10.

1. Balandžio 27 * Gegužės 15
2. Gegužės 15 - Gegužės 31
3. Birželio 12 - Liepos 01
4. Birželio 14 - Liepos 01

(Lietuvių gydytojų ir medicinos
5. Birželio 26 • Liepos 12

Liepos 11 - Liepos 30
Liepos 24 - Rugpjūčio 09
Uepos 29 - Rugpjūčio 16
Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16
Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06

11. Rugsėjo 12 * Spalio 01
12. Spalio 03 - Spalio 16

KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU. Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Avė., Chicago, IL 60643

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams.

cija.
Salėse ir bažnyčiose dalyvavo 

tūkstančiai žmonių. Nuo spūs
ties poetų saugojo Žaliųjų orga
nizacijos vyrai.

Poeto apsilankymo proga jo 
Poezijos pilnatis buvo išleista 
100,000 egzempliorių. Komjau
nimo Tiesa ”, poetui atvykus, 
tarp kitko rašė, jog Lietuvoje jo 
poezija turėjo būti uždrausta. 
“Už 1944-aisiais į Vakarus pasi
traukusio Bernardo Brazdžio
nio, ‘tėvynės išdaviko (kaip jis 
tada buvo pavadintas) išsaugotų 
poezijos rinkinėlį ar garsiai dek
lamuojamas eiles kiekvienas 
galėjo būti apšauktas aršiu anti- 
tarybi ninku’ ir skaudžiai nu
kentėti .

Kai 1952 m. buvo 25 metam 
nuteistas žurnalistą ir publicistas 
Juozas Keliuotis, vienas iš jo kal
tinimų, sufabrikuojant jam bylų, 
buvo 1944 m. Kūrybos žurnale 
3 numeryje išspausdinta Braz
džionio knygos Per pasaulį ke
liauja žmogus recenzija, kurioje 
Keliuotis neva išaukštinęs Braz- 
džionį kaip kvieslį, šaukiantį su
kilti tautų prieš barbariškus rau
donuosius okupantus. Šis faktas 
rastas archyvinėje byloje Nr. 
19082, kai teismas praėjusiais 
metais rehabilitavo Keliuotį.

hangen. Sekė Scarlatti sonata. 
Čia buvo panaudota visa eilė di
namiškumo ir tuo pačių išradin
gai pasireiškė pedalai. Tai tikra 
pamoka kaip galima tai tperduoti 
nuo harpsikordo ant milžiniško 
Steinvvay. Pasireiškė “gyvas ir 
kvėpuojantis” Scarlatti, kurflTiš- 
girstas, liks nepamirštas 
amžinai.

W. Smiddy buvo ir liks kon
troversiškas pianistas. Bet šį kar
tų, atrodo, kad visas kontrover- 
siškumas pasireiškė pirmoje re
čitalio dalyje. Mozarto Sonata in 
C major, perplėšė ribas to, kas 
buvo galima atlikti Mozarto die
nų klaviatūroje, kompozitoriaus 
laikotarpyje. Pianisto įsitikini
mai apie Mozartų eina prieš da
bartinės įsišaknijusios tradicijos 
plaukų. Jis atliko sonatų su dau
gybe inflekcijų, kurios yra laiko
mos “romantiškos”, ir “nuodė
me” pagal puristus. Bill siekė 
spalvingumo, ritmiškumo, lanks
tumo bei ryškumo. Tikrumoje, mes 
mažai žinome kaip Mozartas atlikda
vo savo kūrinius. Bet vienas ženklas, 
paliko rašyboje, kuri buvo išleista 
Mozarto laikais, ir šiose laidose mes 
pastebime paženklinimus, kurie 
buvo pradedami praktikuoti tiktai 
apie 1840. Tikrumoje, supraskime, 
kad jau eilė metų pianistai naudojo 
vidinius balsus, fluktuacijas (nepa
stovumus) Mozarto interpretavime.

Šių dienų Mozarto kūrinių at
likimas reikalauja griežto tempo 
ir “sukietėjusio” priėjimo, kurie

BUREAU

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2
Maskva 1, Vilnius 15, Leningradas 2
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 0 

profesionalų grupė)
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1

Poetas Bernardas Brazdžionis, Poezijos pavasario laureatas, 
su žmona Aldona ir anūke Palemono Lakštingalų slėnyje Kau
ne.

VYSKUPO P. BALTAKIO KELIONES
Vysk. Pauliui Baltakiui, 

OFM, reikia labai dažnai daug 
kur keliauti. Žmonės kreipiasi į 
jo įstaigų ir neranda. Čia surašo
me jo keliones, kurios dabar ži
nomos iki metų galo.

Birželio 16 - 19 dalyvavo Ame
rikos vyskupų konferencijos pa
vasariniuose posėdžiuose, kurie 
vyko Seton Hali universitete, 
So. Orange, N.J.

Birželio 23 išvyksta į Vokieti
jų. kur dalyvaus Vasario 16-tos 
gimnazijos koplyčios šventinime 
Hūttenfelde, Vak. Vokietijoje. 
Taip pat dalyvaus ir Europos lie
tuvių dienose. Iš ten važiuoja į 
Romų. Grįžta liepos 7 d.

Liepos 23 dalyvauja lietuvių 
dienoje Putname seselių sody
boje, Conn.

Rugsėjo 10 — Šiluvos Marijos 
parapijos šventėje Londone,' 50 metų kunigystės šventėje 
Ont. Kanadoje. Juno Beach, Fla.

yra viskas prieš tų, ko Mozartas 
pageidavo. Todėl, galbūt Smid
dy šiandien yra žymiai arčiau 
prie tikro Mozarto stiliaus, nei 
tie visi mokyti antiseptiniai 
specialistai”. Jo sonatos atliki
mas buvo užburtas žavėtiniu 
tono lankstumu.

Po sonatos buvo atlikti du is
paniški kūriniai — audringas 
Fire Dance — De Falla ir Orien- 
tal Granados, kuriame klausyto
jai, pastebimai buvo paliesti 
Smiddy jautraus atlikimo. Du 
Scriabino etudai labai efektyviai 
įvykdyti. C-sharp minor, 
pažvelgia į save niūriai, ir veika
las primena mums lyg poezijos 
grumtynes — talpinti ir pakeisti 
skaiismų, ir tų viskų Bill aiškiai 
įrodė klausytojui: skausmas, 
kova, poezija — ir šis, mano nuo
mone, buvo geriausiai atliktas 
kūrinys tų vakarų. D-sharp etu- 
clas išsiveržė ekstrovertišku vel
niškumu, tai yra vienas Smiddy 
pianizmo aspektas. Tai palietė 
klausytojų nervus kaip elektros 
srovė. Danse Macahre Bill

Rugsėjo 12 - 14 — metiniame 
lietuvių Kunigų Vienybės sei
me, Putnam, Conn.

Rugsėjo 16 - 17 — Los Ange
les ir Mission Viejo, Calif.

Rugsėjo 24 — Apreiškimo pa
rapijoje Brooklyne.

Spalio 1 — Aušros Vartų para
pijoje Hamiltone. Ont., Kana
doj. Ten bus teikiama sutvirtini
mo sakramentas.

Spalio 8 — Šv. Juozapo para
pijoje Binghamton, N. Y., tos pa
rapijos 75 metų jubiliejuje.

Spalio 28 — Švč. Trejybės pa
rapijoje Nevvarke, N.J.

Lapkričio 6-9 Amerikos vys
kupų konferencijos posėdžiuo
se, Baltimorėje, M D.

Lapkričio 24 - 26 — Lietuvių- 
Sielovados Tarybos suvažiavi
me, Chicagoje. IL.

Gruodžio 3 kun. V. Pikturnos

“neišsigando” — jis nebuvo jam 
siaubingas ir jis jį atliko su maiš
tingu spalvingumu, lengvai nu
galėdamas velniškas pianistines 
klastingumas. Lietuviškas šokis 
ir March Militaire buvo maloniai 
atlikti. Schuberto/Liszt Valse 
Caprice įrodė Smiddy fantastiš
kų pasažų apvaldyma, išgaunant 
valsiškas melodijas. Programa 
buvo užbaigta Chopeno kūri
niais, kuriuose pianistas parodė 
tų dvasiškų kilnumų, kuris yra la
bai retai girdimas šiose dienose. 
A ininor valsas buvo atliktas su 
tokiu subtilumu ir intymumu, 
kuriuos sunku įsivaizduoti. C 
minorkūrinyje aiškiai pasirodė 
pianisto malonumas atliekant šį 
kūrinį. Karts nuo karto, tas toly
gus gaidų nuoseklumas buvo

(nukelta į 7 psl.)

Kiekvienas būkime lietuviš
kos spaudos platintojas, palai
kytojas, nes tik spauda yra 
mūsų lietuviškos gyvybės 
ženklas.

New York 
2,100.00 
2,245.00 
2,645.00 
2,445.00

2,595.00
2,795.00
2,695.00
2,695.00
2,595.00
2,595.00
2,795.00
1,895.00

2.445.00
2,645.00
2.545 00
2.545 00
2.445 00
2.445 00
2,645 00
1.850 00

Iš visur
— Prel. dr. Juozas Prunskis, 

žurnalistas ir lietuviškos spaudos 
dosnus mecenatas, yra sudaręs 
fondų, iš kurio kasmet skiriama 
premija laikraščiui, labiausiai 
pasitarnavusiam lietuviškos kri
kščioniškos kultūros ugdymui. 
Fondų administruoja Lietuvių 
Religinė Šalpa. Premijos skyri
mų globoja lietuvių išeivijos vy
skupas P. Baltakis, OFM. Šie
met to fondo 2000 dol. premija 
paskirta sukaktį švenčiantiems 
Tėviškės Žiburiams. Pereitais 
metais ją gavo Draugas.

— Prof. dr. Adolfas Darnusis, 
kaip buvęs Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto technolo
gijos fakulteto dekanas, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio kvieti
mu dalyvavo Kaune Vytauto 
Didžiojo universiteto atkūrimo 
konferencijoje. Kaip to universi
teto veteranas profesorius buvo 
pakviestas šių konferencijų atida
ryti ir dalyvavo universiteto 
atkūrimo svarstymuose.

Vasario 16 gimnazijos 1989 
m. vasaros atostogos vyks liepos 
1 - rugpjūčio 27.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitės, kuri bus 
rugpjūčio 6-13 Dainavoje, ko
mendantu ir sporto vadovu bus 
Bronius Keturakis.

— Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos apylinkės valdy
ba, nuoširdžiai įvertindama 
Darbininko talkų lietuvybės iš
laikyme ir lietuviškų kolonijų 
veiklos puoselėjime, per savo 
iždininką Linų Kučų Darbinin
kui stiprinti atsiuntė 35 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū.

— Moksleivių ateitininkų va
saros stovykla bus nuo birželio 
25 iki liepos 9 Dainavos stovyk
lavietėje. Stovyklos kapelionas 
bus kun Ričardas Repšys.

— Palangoje pasirodė pirmieji 
šių metų turistai iš JAV. Tai 28 
lietuvių ekskursija iš Connecti- 
euto valstijos. Kelionę į Lietuvų 
suorganizavo firma “BalticTour- 
s". Kartu su parapiečiais į Lietu
vų vyko ir kun. klebonas Jonas 
Rikteraitis bei kun. Pranas Kar
velis. Svečiai susipažino su Pa
langa, apžiūrėjo Gintaro muzie
jų. Atvykusių pageidavimu Pa
langos Švč. M Marijos Ėmimo 
į dangų bažnyčios klebonas Juo
zapas Miklovas parodė maldos 
namus, papasakojo apie tikinčių
jų bendruomenės gy venimų. Pa
langos bažnyčioje kunigai J Rik- 
teraitis ir P Karvelis aukojo 
mišias Tautiečiai iš JAV lankėsi 
"Lino tarpkolūkinių kurortinių 
įstaigų susivienijime, jo gydo
majame komplekse, taip pat 
Klaipėdoje. Grupės palydovė 
buvo Kristina Mitkutė.

— Putnamo seselių vienuoly
nas pakeitė talefonų Naujas 
telefonas yra: 203 928 - 7955 arba 
928-7956.

— "Kretingos” stovy kla- 
vietėje.NVassaga, Ont., Kanado
je. lietuviškai kalbantiems vai
kams stovykla vyks liepos 2-15. 
Lietusių kilmės, bet lietuviškai- 
nekalbantiems vaikams stovykla 
vyks liepos 16 - 29 Daugiau in
formacijų galima gauti pas Liną 
Kuliavienę 766 - 2996 arba pas 
Rūtąjaglovvitz 622 - 9919.



ATSIPŪSTI!
RUGPJŪČIO 12-20, 1989 

N E R I N G OJE 
Vermonte,

JAUNUOLIAMS 
STUDENTAMS 
DIRBANTIEMS

Jaunystę išaugusius jaunuolius kviečiame sugrįžti 
NERINGON atsinaujinti krikščioniškai ir tautiškai!
Atėjo laikas, ypač dabar TAUTOS ATGIMIMO metu, iš 
naujo pažvelgti savo gelmėn nebe vaiko žvilgsniu!

Stovyklos savaitė jaunuoliams 17-25 metų.
Kreiptis: NERINGA, Box 134C, RFD 4, W. Brattleboro, 
VT 05301. 1 - 802 254-9819.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė.......... -...................................................................

Miestas, valstija, Zip...~.................................................................... —

Nauji leidiniai, gaunami 
Darbininko administracijoje

Dr. J. K. Valiūno — Servtng 
Lithuania, anglų kalba, įrišta į 
kietus viršelius, — 18 dol.

W. VVolkovich — Lithuanian 
Fratemalism,, vyčių veikla per 
75 metus, anglų kalba. —10 dol.

J. Urbšio — Atsiminimai, — 
7 dol.

G. Songino — Vilniaus krašto 
legendos, kietais viršeliais, — 8 
dol.

J. Jankaus — Tėvas Venanci- 
jus ir jo Matilda,, pasakojimai, 
— 12 dol.

K. Pabedinsko — Nuo Plun
gės iki Maroko, atsiminimai, — 
.10 dol.

B. Sruogos vertimas Apsiau- 
talas, — 8 dol.

P. Petkevičius — Paskutinis 
sudiev, tėvynės ilgesio eilėraš
čiai — 5 dol.

A. Paškaus — Krikščionis ir 
šiandiena — 5 dol.

A. Paškaus — Evoliucija ir 
krikščionybė — 6 dol.

Okupuotoje Lietuvoje vyk
sta dideli įvykiai. Sekime juos 
blaiviai stebėdami, paremda
mi jų žygius, kurie priartina 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Niekada nepamirškime, kad 
mūsų galutinis tikslas — Ne
priklausoma Lietuva!

Numeris, gatve.........................-......................................... -...........

Laivas “Festivale”, kurį administruoja Camival Cruise Lines. Šiuo laivu Lietuvos 
vyčių 110 kuopa, Maspeth, N.Y., organizuoja septynių dienų kelionę j Karibų jūrą. 
Bus lankomos šios salos: St. Thomas, St. Maarten, Barbados ir Martinique. Dėl infor
macijos kreiptis j Eleną Matulionytę, 61 - 36 56th Avė., Maspeth, N.Y. 11378. Tel. 
718 326 - 3398.

DEXTER PARKEI PHARMACY
Wm. Anastaai, B. 8.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

Woodhaven, N.Y. 11421
WS DELTVER

296-4130

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

K. Girniaus — Partizanų kovos Lietuvoje, kaina 
— 10 dol.

J. Daumanto — Flghters for Freedom, kaina — 10 
dol. Persiuntimui pridėti 1.50 dol.

Prel. P. Juro — Didysis ramybės šaltinis, maldak
nygė su daugybe maldų, litanijų, graži dovana atvyk
stantiems iš Lietuvos, gera dovana nuvežti Ir j Lietuvę. 
Kaina — 5 dol. su persiuntimu.'

Knygtos gaunamos Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES A

International Industries 
10401 South Roberte Road 
Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

LIETUVOJE
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokia kita proga. Sveikinimai pristatomi j namus.

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090

INTERNATIONAL
G. T. International dėkoja visiems savo klientams,.kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

8901 Maskva 1 nkt., Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d.
iš Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157.00

8902 Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d. ’"'
Iš Čikagos; $2,496.00 Iš New Yorko: $2,386.00

8903

8904

8905

8906

8907

8908

Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d.
Iš Čikagos: $2,296.00 Iš New Yorko: $2,186.00
Maskva 1 nkt., Vilniui 7 'qT>ijqTA 3 nkt., Viena 3 nkt., liepos 13-28 d.
Iš Čikagos: $2,496 IŠPARD |š New Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d.
iš Čikagos: $2,366.00 Iš New Yorko: $2,256.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d.
Iš Čikagos: $2,496.00 Iš New Yorko; $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d.
Iš Čikagos: $2,386.00 Iš New Yorko: $2,256.00
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d.
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE. BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VIENA, KITA PAPILDOMA VIETA. G. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS. TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS į MUS.

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS MILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272

EXPRESSWAY TOURS PATOGI KELIONĖ 12 NAKTŲ/13 DIENŲ10 NAKTŲ LIETUVOJE - 1 NAKTIS MASKVOJE
419 04 gegužio — 16 gegužio $2115.00
420 29 birželio — 11 liepos $2215.00
421 13 liepos — 25 liepos $2215.00
422 24 rugpjūčio — 05 rugsėjo $2215.00
423 05 spalio — 17 spalio $1965.00
JETWAY TOURS - APŽIŪRĖJIMO KELIONĖ 15 NAKTŲ/16 DIENŲ

2 NAKTYS MASKVOJE - 10 NAKTŲ LENINGRADE
409 11 gegužio — 26 gegužio
410 08 birželio — 23 birželio
411 22 birželio — 07 liepos
412 10 rugpjūčio — 25 rugpjūčio

LIETUVOJE - 2 NAKTYS
$2480.00
$2580.00
$2580.00
$2580.00

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASĄ
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Šventės Europoje. Paklausk apie kitus galimus sustojimus
Pasiruošk keliauti vienas. Klausk apie mūsų tinkamą tarnybą.
Jei kalbi tik lietuviškai, skambink antradieniais tarp 5-7 v.v. ir kalbėk su 
Daiva Izbickas
Jei nori visą Pabaltijį aplankyti, prisijunk prie Jokūbo Stuko trupės ir keliauk: 
j Vilnių, Kauną, Klaipėda, Rygą, Talliną, Helsinkį, gegužės 13 - 29, 1989, 
$2420.00.

Skambink 1-800 451 - 9511 ir gauk “ankstybo paukščio” nuolaidą.
Jei nori pakviesti draugus ar gimines aplankyti JAV, kreipkitės į mus!

UNION TOURS, INC. 79 Martison Avenue. New York. N.Y. 10016 Z (212) 683-9500

——------------------------------ o ------------------------------------
Čia galite gauti:

f \ Lietuviškas VISA korteles
I i Pinigines perlaidas

] Čekių sąskaitas
\ [/J Taupymo sąskaitas

Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

indėlius, atidaryti arba perkelti IRA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

Jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Richmond HIII, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



BURIUOTOJŲ SUTIKIMO PLANAS
i - . '

Oficialus burinių jachtų susi
tikimas yra šį. šeštadienį, 
birželio 24. Tikimasi, kad laivai 
jau bus atplaukę porų dienų anksčiau 
fr iki šeštadienip. jie apsistos 
Atlantic Highlands prieplaukoj 
New Jersey, netoli Sandy Hook. 
Iš tenai šeštadienį anksti rytų jie 
plauks prie Laisvės statulos, kur 
susitiks su pasitinkančia burlai
vių ir jachtų flotila:

9:30 vai. ryto iš South Street 
Seaport Pier No. 15 pietiniam 
Manhattane prie Fulton Street 
išplauks ekskursinis laivas su 
spaudos bei televizijos persona
lu ir su garbės svečiais pasitikti 
jūroje. Tam laive bus daug vietos 
ir publikai, bet bilietai (kaina 25

NEW 
YORKE

Elena ir Tadas Sviderskiai, 
kurie restauruoja senas ikonas, 
yra išvykę į Bahamų salas, Nas- 
isau miestų su New Yorko Soth- 
leby’s aukciono rekomendacija. 
Ten juos laikinam darbui išsi
kvietė antikvarinių paveikslų ko
lekcionieriai Jane ir Anders Wi- 
berg. Jų gausioje kolekcijoje yra 
kelios dešimtys bizantinio sti
liaus ikonų, kurias reikia restau
ruoti. Jos yra nukentėjusios dėl 
salos šilto ir drėgno klimato. Pa
našiai jie praeitais metais ikonas 
restauravo Europoje. Anders 
Wiberg yra Švedijos pastovus 
konsulas Bahamuose. Jis labai
palankiai atsiliepė apie įvykius 
Lietuvoje, pabrėždamas bene 
švedų spauda aktyviausiai už ki-

MIRĖ ANTANAS SAULAITIS, 
. buvęs luiet. Skautų Sąjungos pirmininkas

Birželio 11 Oakville, CT, ne
toli Waterburio, mirė žymus 
skautijos veikėjas, buvęs ilgame
tis Skautų Aido redaktorius, 
buvęs Lietuvos Skautų Sąjungos 
pirmininkas Antanas Saulaitis. 
Palaidotas Waterburio kapinėse 
birželio 14 d. Liko sūnus kun. 
Antanas Saulaitis, jėzuitų pro
vincijolas, dukra prof. dr. Ma
rytė, kuri profesoriauja vienoje 
kolegijoje.

Velionis buvo gimęs 1906 rug
sėjo 13 d. Baigęs Šiaulių gimna
zijų, studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete ir dirbo Vidaus rei
kalų ministerijoje, 1939 - 1940 
— Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
reikalų vedėjas.

Į skautų organizacijų įstojo 
19Ž0: 1935 - 40 ir 1945 - 50 skau

BUV. LSS PIRMININKUI IR JAV BENDRUOMENĖS 
KŪRĖJUI

A. A.
V.S. ANTANU SAULAIČIŲ!

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Jo sūnų v.s. kun. ANTA- 
NĄ, dukterį prof. dr. MARYTĘ Ir gimines.

Alfonsas ir Donata Samušiai

Mielai Kolegei
’ A.A.

ELENAI ANDRUŠYTEI
sunkios Ilgos Išvargintai, Iškeliavus Amžinybėn, liū
dinčius aviacijos karininkę Jos brolį Juozę AndrušJ, 
seserį J. Puodžiūnienę su šeima, kitas gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Elena ir Henrikas Andruškos

dol.) turės būti nupirkti iš anksto 
prieš lipant į laivų. Kas žada tuo 
laivu plaukti, turi jau 9 vai. ryto 
būti Pier 15 prieplaukoj.

“Audra”, “Dailė” ir “Lietu
va”, lydimos visų kitų jachtų ir iš 
ugniagesių laivo trykštant tri
spalviam fontanams, apiplauks 
Laisvės Statulų ir apie 12 vai. 
sustos South Street Seaport 
krantinėj. Tenai mūsų buriuoto
jai bus sutikti ir priimti į glėbį 
visų belaukiančių lietuvių.

Šios sutikimo iškilmės įvyks 
didžiojoj So. Street Seaport Pier 
17 krantinėj, kuri sutalpina 
tūkstančius žiūrovų. Bus įrengta 
paaukštinta platforma, garsiakal-

(nukelta į 8 psl.) 

tus europietiškus laikraščius 
aprašo persitvarkymus Pabaltijo 
kraštuose.

Jonas Vincentas Žukas, fizi
kos mokslų daktaro Jono Algio ir 
Onos sūnus, birželio 2 pirmuoju 
mokiniu iš 31 savo klasės draugų 
baigė Baltimore, M D, katalikiš
kų pradinę mokyklų. Jis buvo ap
dovanotas G. Bush prezidenti
niu atžymėjimu, skiriamu kiek
vienais metais mokiniams, pasi- 
reiškusiems išskirtiniais akade
minio pobūdžio pasiekimais. 
Vincentas, sėkmingai išlaikęs 
specialius egzaminus, taip pat 
gavo iš katalikiškų mokyklų fun
dacijos stipendijų, apmokančių jo 
ketverių metų akademinio lygio 
aukštesnės mokyklos kursų. Vi- 
sur didžiuodamasis savo kilme, —-------- -------- --------------------
per vasarų Vincentas užsimojęs 
geriau pramokti lietuvių kalbų. 
Savo anūko pasisekimais džiau

tų tarybos narys, nuo 1929 iki 
1940 su pusantrų metų pertrau
ka redagavo Skautų Aidų, kurį 
laikų buvo Lietuvos Skautų Sų- 
jungos pirmininku.

į Amerikų atvyko 1940 ir čia 
įsijungė į skautiškų veiklų, nuo 
1964 redagavo Skautų Aidų, 
skautų organizacijoje ėjo įvairias 
pareigas, išleido skautiško turi
nio knygų.

Kai Amerikoje 1951 - 1955 
buvo organizuojama Lietuvių 
Bendruomenė, jis ypatingai 
daug dirbo, buvo steigimo pradi
ninkas, laikinoje organizacijoje 
komiteto narys, surašęs visus 
įkūrimo pagrindus. Bendradar
biavo Skautų Aide, Mūsų Vyty
je, Budžių, Drauge ir kitur.

Trijų atplaukiančių jachtų dekoratyvinė vėliavėlė. Jachtų pa
vadinimai įspausti mūsų vėliavos spalvomis: Lietuva — gelto
na, Audra — žalia, Dailė — raudona.

giasi niujorkiečiai muzikas Jonas 
ir Elena Žukai.

POKALBIS APIE “LIETUVOS 
DIPLOMATIJOS ISTORIJĄ”

Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das birželio 17, šeštadienį, posė* 
džiavo to fondo pirmininkės Emili
jos Cekienės namuose VVoodhave- 
ne, N.Y. Posėdyje dalyvavo valdy
bos nariai: sekretorius Juozas Bag
donas, Algis Sperauskas, Saulius Si- 
rusas, Liudas Tamošaitis, iš Phila- 
delphijos atvyko Vytautas Matonis 
ir Petras Didelis. Taip pat posėdyje 
dalyvavo Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone Stasys Lozoraitis, jr., Lietu
vos gen. konsulas N’ew Yorke Anice
tas Simutis.

Svarstyta knygos Lietuvos diplo-

ATSISVEIKINOM SU 
MUZ. VIKTORU RALIU
Viktoro Ralio nereikia prista

tyti. Jį pažįsta ne tik New Yorko 
lietuvių bendruomenė, bet ir 
daugelis kitų lietuviškų kolonijų 
nuo luOS Angeles iki Juno Beach. 
Daugybę malonių valandų pra
leidome Perkūno ar Harmonijos 
koncertuose, bei garbinant Au
kščiausiąjį Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, kurios chorų jis su
jungė į tikrai puikų vienetų. Net 
pats Brooklyno vyskupas Francis 
Mugavero šį chorų daug kartų 
pagyrė. Tačiau gyvenime viskas 
keičiasi. Neseniai klebonas kun. 
Jonas Pakalniškis išvyko į tikrai 
užtarnautų poilsį, dabar ir Vikto
ras mus palieka; ne į pensijų, lx‘t 
į naują gyvenimo stilių — vedy- 

Muziko Viktoro Ralio išleistuvėse, kurios buvo birželio 10 
Kultūros Židinyje. Pats išleistuvininkas ir Dalia Bulvičiūtė. 
Nuotr. kun. D. Staniškio

mafijos istorijos reikalai. Knygų rašė 
buvęs Lietuvos diplomatas dr. Al
bertas Gerutis, bet jis mirė, ne
baigęs knygos. Toliau jų tęsė Stasys 
Lozoraitis, jr. Kad rankraštis būtų 
pilnai paruoštas spaudai, reikia jį dar 

.suredaguoti, aptvarkyti ir tada 
spausdinti. Dabar Fondo valdyba 
dairosi tokio žmogaus, kuris galėtų 
šį darbų atlikti. Knygos išleidimui 
jau yra surinkta nemažai pinigų. Visi 
laukia jos pasirodymo. Fondo pirmi
ninkė jau yra gavusi daugybę užsa
kymų. Taigi, knyga tikrai laukiama 
ir tuoj plačiai pasklis.

Čia reikia pastebėti, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės fondas yra iš
leidęs knygų Lithuania 700 Nears. 

‘ Knyga turėjo ypatingą pasisekimų, 
išėjo šešios laidos. (Jų vfar galima 
gauti Darbininko administracijoje).

bas tolimoje Kalifornijoje.
Birželio 10 Perkūno ir Apreiš

kimo chorai suruošė mielam Vik
torui išleistuvių pobūvį. Susirin
ko daug giminių ir bičiulių. Gi 
pats mieliausias buvo sūnėnas 
Matas, Viktoro sesers Birutės 
sūnus, šį pasaulį išvydęs tik prieš 
kelis mėnesius.

Invokacijų sukalbėjo kun. Da
nielius Staniškis, padėkodamas 
Dievui, kad leido mums tiek 
metų džiaugis Viktoro talentu. 
Perkūno vardu atsisveikino Al
girdas Česnavičius, Apreiškimo 
choro vardu Konstantinas Ka- 
slauskas. Visi linkėjo Viktorui 
geriausios sėkmės naujame gy
venime.

PAJUTOME
PIANINO 
POEZIJĄ

(atkelta iš 5 psl.)

atliktas “tiksliai” su lyrišku susi
laikymu, bet sekančiu momentu 
tų viskų apgaubėjo lakstančių pi
rštų blizgesys. Apie Mazurkas 
tenka tik tiek pasakyt, kad jis yra 
vienas iš geriausių jų atlikėjas 
kurių aš esu išklausęs. Pianistas 
užbaigė rečitalį su A Fiat Major 
polonezu. Jis buvo atliktas su di
dingu autoretingumu, dominavo 
spalvingumas, ritmas, jausmas, 
bei tas masyvumas jo kairioje 
rankoje, kuris sudrebindavo iki 
pat širdies gilumos. Atrodo, kad 
pianistas visai nejudėdamas, lyg 
dulkelę nukratydavo nuo savo 
manketės, bet tuo pačiu ati- 
tvenkdavo galingų srovę.

Kažkokia elektriška aura dvel
kia apie Smiddy kada jis atsisėda 
prie pianino. Ir šį kartų nebuvo 
išimtis. Sis rečitalis liks ilgai at
mintyje — tie neriboti kontrastai 
ir švelnumai. Ta totalinė laisvė 
— ta laisvė, kuri vienus klausy
tojus atgaivina, bet tuo pačiu ki
tus gali papikatinti. Pianistas 
atliko kūrinį taip, kaipjis jį jautė. 
Jam kompozitoriaus specifikaci
jos buvo priimtos kaip patarimai 
ir nurodymai. Kų jis mum per
davė vietoje pažodiškumo, buvo 
žymiai vertingesnio ir retesnio. 
Bill turi tų dovanų apiforminti 
muzikų konkrečiais, asmeniškais 
bei poetiškais įžvalgiais. Mes tu
rime suprasti, kad Smiddy inter
pretacija pagrista jo giliu supra
timu romantinio laikotarpio tra
dicijų. Jo rečitalis buvo lyg jun- 
gynys su 19-tojo amžiaus blizga-
nčio-romantiško pianizmo. Turi
me pripažinti, kad viskas kų pia
nistas darė, dvelkė 19-tojo 
amžiaus romantiškumu. Man, 
asmeniškai, tai ^sugrąžino piani- 

fcno “Auksinį amžių”. Sužavėjo 
pianisto ypatinga drųsa, kuri ne
prisiderino prie šių dieno ka
sdieniškų skambinimu. Jo pasa
kiška stimulacija, mužikiška poe
zija nustelbė klausytojų. Kur 
mes šiandien galime išgirsti pa
našų pianistą? Bet mados pasi
keis! Gal vėl sugrįšim į tų laiko
tarpį, kuriame spontaniškumo ir 
ryškumo sąvokos buvo įvertin
tos.

Vokietijoje, kur akademiškas 
skonis ir nelankstumas pra
sidėjo, jau matomas pasikeiti
mas. Manau, kad po kokių 15 ar 
20 metų, kūriniai bus atlikti lais
viau. Iki tol, būkime dėkingi 
VVilliam Smiddy. Jis ne tik pia
nistas — jis atmaino kasdienybę, 
pristatydamas peržengiamų di
mensijų. Jis transformuoja viskų 
kų jis paliečia. Tame glūdi jo ge
nijus. Daug kas sugeba tiksliai 
atlikti kūrinį, bet tik genijai pa
liečia žmogaus sielų. Smiddy tai 
sugeba, nes jame dvelkia toks 
žmogiškumas, kuris kartais gali 
klausytojui ir ašarų išspausti.

John Richmond Pierce

(Autorius nuo 1925 buvo muzi
kos kritikas Boston Record 
American iki jo susijungimo su 
The Boston Herald. Vertė Dalia 
Bulvičiūtė)

Sunku patikėt, kad jau ne
galėsime aparašyti tuos įspūdin
gus koncertus, kurie mum su
teikdavo daug džiaugsmo.

Neužmiršk mūsų, Viktorai, 
bei savo mylimo Metropolitan 
Avenue choro” (taip jis vadino 
Apreiškimo chorų) ir apsilankyk 
dažnai.

Dalia Bulvičiūtė

.RGENTINOS LIETUVIAI 
ŠAUKIASI PAGALBOS

Iš Argentinos, iš Buenos Ai
res, praeitą savaitę į Brooklyną 
atvyko Adomas Burba, kuris ten 
pirmininkauja Senelių Židiniui. 
Jisai sustojo pas kun. Vytautą Pa
lubinską, kuris taip pat yra ar-

mm1IM0S—

Nauja valdyba
LB-nės Cape Gode apylinkė 

gegužės 24 įvykusiame susirinki
me išrinko naujų valdybų, kurią 
sudaro: Alfonsas Petrutis — pir
mininkas, Genovaitė Treinienė 
ir Regina Petrutienė — vicepir
mininkės, Irena Jansonienė, 
Bronius Markeliūnas, Elena 
Strazdienė ir Edvardas Šakalys 
— nariai. Ekonomistas dr. Edu
ardas Jansonas įeina į valdybų, 
kaip Lietuvių Fondo įgaliotinis 
Cape Codui.

Ilgametis apylinkės pirminin
kas Vladas Zidžiūnas nesutiko 
toliau būti kandidatu, o taip paf 
atsisakė Dalia Pautienė. Jiems 
pareikšta padėka už įdėtų darbų 
apylinkės reikalų tvarkyme.

Šaulių iškyla
Naujosios Anglijos šaulių Tra

kų rinktinė kiekvienų pavasarį 
organizuoja iškylų į gamtų. Šie
met tokia išky la įvyko birželio 4 
Romuvos parke Brocktone. Joje 
dalyvavo Jono Vanagaičio, Dr. 
Vinco Kudirkos ir Martyno Jan
kaus šaulių kuopos su savo gi
minėmis ir draugais iš Bostono, 
VVorcesterio ir Brocktono. Daly
viu tarpe buvo taip pat svečiai iš 
Lietuvos.

Rinktinės pirmininkas Algir
das Zenkus supažindino išky los 
dalyvius su artimiausiais rink
tinės darbais ir užmuojais.

J. Matero auka
Marijos Janonienės iš Brock

tono sūnus Juozas Materas, gy
venąs ir dirbąs Califomijoje, per 
Laisvės Varpų paaukojo Tautos 
Fondui 500 dol. Aukotojas yra 
viduriniosios kartos atstovas, 
mokslus išėjęs jau šiame krašte, 
bet nenutolęs nuo lietuviškų rei
kalų. Jis dosniai remia įvairias 
mūsų institucijas, kaip Lietuvių 
Fondų, Vasario 16-sios gimnazi
jų, Lietuvių katedrų, vienuoly
nus ir 1.1. Tai pavyzdys kitiems 
viduriniosios kartos atstovams, 
gražiai prasigyvenusiems, kaip 
galima ir reikia prisidėti prie lie
tuviškos veiklos.

Mirė Linas Daugėla

Po ilgos ir sunkios ligos 
birželio 9 Bedforde, N.H. mirė 
Linas Daugėla, sol. Stasės ir inž. 
Kazio Daugėlų sūnus. Jo gyvybė 
pakirsta, sulaukus tik 38-rių 
metų.

Minėjimas ir aukos

Lietuvos vyčių 27-sios kuopos 
Norvvoode birželio 4 surengta
me Šv . Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir salėje Tragiškųjų 
birželio įvy kių minėjime, kalbė
jo vienuolė Ona Mikailaitė iš 
Putnam, CT, Jos kalbos tema - 
“Lietuvių tautos kančios, 
tikėjimo akimis žvelgiant . 
Minėjime aukų surinkta. Lietu
vos Persi-tvarkymo Sąjūdžiui 
155 dol., Lietuvos Informacijos 
Centrui 30 dol., Lietuvos 
vyčiams 25dol Iš viso210dol.

gentinietis, ten gyvenęs, ten 
ėjęs mokslus.

Tame Senelių Židinyje gyve
na seneliai. Taip susidėstė reika
lai, kad, Argentinos pinigui vis 
krentant, įstaiga atsidūrė dide
liame varge. Jau nebegali išsilai
kyt. Adomas Burba ir atvyko or
ganizuoti pagalbą šiai įstaigai, 
kad nebūtų nutraukta senelių 
globa.

Jis kreipsis į pavienius asme- 
nius, į draugijas, kad kokia nors 
auka paremtų jo vadovaujamą 
įstaigą. Jis taip pat kreipsis ir į 
labdaros įstaigas. Daug vilčių 
deda į Balfą, kurį Chicagoje taip 
pat aplankys. Dabar Adomas 
Burba pasiekiamas Apreiškimo 
parapijos telefonu 718 387- 
2111
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NEW

Kultūros Židinyje šį savait
galį: birželio 25, sekmadienį, — 
baisiojo birželio minėjimas su 
kun. A. Svarinsko paskaita, po 
to jūreivių įgulų pagerbimas ir 
gegužinė Kultūros Židinio kie
me ir salėse.

Atlanto nugalėtojas jachtas — 
Lietuvę, Audrę, Dailę, įplaukiančias 
i Nevv Yorkę, prie Laisvės statulos 
pasitiks motorinių ir burinių laivų 
armada. Lietuviams užsienio spar
dos, televizijos bei radijo atstovams 
ir kviestiems svečiams yra pasamdy
tas .500 vietų laivas. Jis išplauks iš 
South Street Seaport šį šeštadienį, 
birželio 24 d. 9 v. ryto. Jis lydės 
pasitiktas jachtas ir kartu su jomis 
sugrįš į uostų 12 vai. pietų metu, 
kur Atlanto nugalėtojai buriuotojai 
išlips ir susitiks su visuomene. Laivo 
bilieto kaina 25 dol. asmeniui. Dėl 
bilietų skambinti Gediminui Rajec
kui 718 894 - 6354. Bilietų taip pat 
bus galima įsigyti ir uoste prieš iš
plaukimą.

Darbininkas ryšium su spaustu
vės atostogom išeis tik pirmų liepos 
savaitę, liepos 7 data, išeis iš anks
čiau surinktos medžiagos. Visi 
kurie turi kokių svarbių skelbi
mų, prašomi juos atsiųsti iki 
birželio 28, kad suspėtume su
rinkti. Paskui kitas dvi savaites 
Darbininkas neišeis.

A. a. Veronikai Avižienei mi
rus, vietoj gėlių prie jos karsto 
dr. Kęstutis Valiūnas paaukojo 
Tautos Fondui 50 dol. Fondo va
dovybė už aukų nuoširdžiai dė
koja.

Vytautas Šliupas, aušrininko 
dr. Jono Šliupo jauniausias 
sūnus, birželio 16 lankėsi Darbi
ninko redakcijoje. Jis renka 
medžiagų apie savo tėvų kuris čia 
Amerikoje yra baigęs mokslus ir 
plačiai veikęs. Šiame Atlanto 
pakraštyje aplankė eilę vieto
vių, supažindino su savo darbu, 
kiek jau yra surinkęs įvairių ek
sponatų. iš Nevv Yorko išvyko į 
Bostonų.

Parduodu gražų modernų 
kondominiumų, 5 kambarių su 
dviem voniom, vienas blokas 
nuo vandenyno, St. Petersburg 
Beach, Fla. Tel. 813 360-3261.

Planuojamas Atlanto nugalėtojų 
burinių jachtų “Audros”, “Lietuvos” 
ir “Dailės”

SUTIKIMAS NEW YORKO UOSTE

.(718)827-1352

.(718)827-1351

Spaustuvė.........(718)827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718)827-7932 
Salė (kor.)........ (718) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Inž. Vytautas Paulius, žinomas 
New Jersey statybininkas, atplau
kiančių jachtų fondui paaukojo 
15,(XX) dol. Jis sumokėjo už uosto 
prieplaukų, kurioje šeštadienį susi
rinks žmonės ir kur bus sutikti at
vykę jūreiviai. Plačiau apie jachtų 
atvykimų skaityk specialų straipsnį.

Jachtų sutikimo fondui Armoni
kos ansamblis, koncertuodamas Cle- 
velande, paaukojo 500 dol.

Pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne atostogauja nuo liepos 1 - iki lie
pos 22. Tuo metu spaustuvė bus už
daryta. nepriimami jokie užsaky
mai.

Armonikos nuotaikingas ansam
blis koncertavo Kultūros Židinio 
scenoje birželio 18. Publikos buvo 
per .500. Po linksmos nuotaikingos 
programos paskui Židinio kieme 
buvo gegužinė — pasižmonėjimas, 
kuris užsitęsė iki vakaro 7 v. Birželio 
19 ryte ansamblis išvyko į Montrealį 
koncertuoti.

BAIGĖ MOKSLUS
Linas Karmazinas, Vandos 

ir Stasio Karmazinų sūnus, šie
met baigė New Yorko technolo
gijos institutų, kuris veikia West- 
bury, L. L Baigė bakalauro laips
niu. Studijavo mechaninę inži
nerijų , pritaikytų aviacijos sri
čiai. Linas yra baigęs Maironio 
lituanistinę mokyklų, dalyvauja 
lietuviškoje jaunimo veikloje ir 
šoka New Yorko tautinių šokių 
ansamblyje — Tryptinyje. Su 
tėvais gyvena Woodhavene, 
N. Y.

Linas Karmazinas baigęs 
inžinerijos mokslus

(atkelta iš 7 psl.)

biai ir ant aikštės stiebų plevė
suos lietuviškos vėliavos. Lau
kiama, kad suvažiuos daug lietu
vių iš visų apylinkių su vėliavom, 
tautiniais drabužiais ir gėlėm pa
sitikti mūsų jūreivius. Iš Vene- 
cuelos specialiai tam tikslui, at
vyksta Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vicepirmininkas Vy
tautas Dambrava pasveikinti 
didvyrius buriuotojus.

Sutiktuvių įrengimai ir laivų

Amelija Sinusienė, gyvenusi 
Highland Blvd., netoli Kultūros 
Židinio, birželio 18 buvo rasta 
mirusi savo bute. Atrodo, kad 
mirė prieš keletu dienų. Buvo 
apie 95 metų amžiaus. Į Amerikų 
iš Aukštaitijos atvyko prieš pir
mąjį pasaulinį karų. Čia vertėsi 
įvairia prekyba, turėjo smuklę, 
prohibicijos laikais sugebėjo pra
turtėti, paskui turėjo viešbutu
kų, kuriame sustodavo ir lakūnas 
kapitonas Steponas Darius. Bu
vo įsigijus didelius namus, ku
riuose dabar yra įsikūręs pran
ciškonų vienuolynas. Juos par
davusi toje pačioje gatvėje įsigijo 
kitus didelius namus. Gyveno 
vienui viena. Buvo veikli moterų 
vienybės narė. Paskutiniais me
tais jau nebeišeidavo iš savo 
namų. Turėjo sūnų, kuris mirė 
prieš keletu metų.

Iš Chicagos Lyric operos 
rūmų birželio 24, šį šeštadienį, 
popiet (laikų prašom pasitikrinti 
dienraščiuose) bus transliuojama 
G. Verdi opera “Aida”. Pagrin
diniai solistai: Bonaldo Giaiotti, 
Giuseppe Giacomini, Dolora 
Zajick, Susan Dunn. Diriguoja 
Richard Buckley.

IEŠKOMA
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

IEŠKOMI ASMENYS:
Čemauskas, Vincas ir taipgi 

Adelė, Agota ir Marija Čemaus- 
kaitės, kurios pačios arba jų 
įpėdiniai gali turėti paveldėjimo 
teisių į stambokų Connecticut 
valstijoje mirusios Lulu Riker 
palikimų.

Dilis, Robertas, gyvenęs ar ir 
dabar tebegyvenantis Boston, 
Mas s.

Leščinskienė-Jonaitytė, kilusi 
iš Krekštėnų km., Alytaus 
apskr., gyvenusi su sūnumis 
Waterbury, Gonn.

Tuminauskas, Boleslovas, ki
lęs iš Alytaus apylinkės ir gy
venęs Methuhen, Mass.

Patys ieškomieji, jų vaikai 
arba apie juos žinantieji ma
lonėkite rašyti Lietuvos Genera
liniam Konsulatui: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York, N.Y. 
10024.

Baisiojo birželio minėjimas ir

Atlanto nugalėtojy—jūreivių

PAGERBIMAS
BIRŽELIO 25, SEKMADIENI, 1989 M.

11 Val. — pamaldos Apreiškimo parapijos, bažnyčioje 
Mišias aukoja Ir pamokslą sako sovietinių 
kalėjimų kankinys kun. ALFONSAS SVARINSKAS

2 vai. — popiet — akademinė dalis Kultūros Židinyje 
— Lietuvos gen. konsulo ANICETO SIMUČIO žodis

— kun. ALFONSO SVARINSKO paskaita
— jūreivių — buriuotojų pagerbimas
— jachtų kapitonų žodis

Po akademinės dalies — gegužinė Kultūros Židinio 
kieme Ir salėje.

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavom*8

Visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NEW YOR^O 
APYGARDOS VALDYBA

prieplaukos naudojimas pareika
lavo labai daug išlaidų, bet ne
tikėtai atsirado garbingas lietu
vis, šių iškilmių mecenatas, ku
ris paaukojo 15,000 dolerių tom 
išlaidom padengti. Jis yra žino
mas Nevv Jersey statybininkas 
architektas Vytautas Paulius 
daugelio statybos projektų kūrė
jas.

Kviečiami visi, kas tik gali at
vykti į South Street Seaport ir 
laive arba krantinėje su vėliavom 
ir gėlėm pasitikti buriuotojus, 
kartu su jais pergyvenant šį isto
rinį momentų.

So. Street Seapoart pietiniam 
Manhattane yra lengvai pasie
kiamas traukiniais ar automobi
liais, o taip pat yra galimybių at
vykti samdytais autobusais. Va
žiuojant požeminiais traukiniais, 
paimti BMT “J” linijų ir išlipti 
Fulton Street stoty, IND “A” 
traukiniu Broadway-Nassau sto
ty arba “E” traukiniu iki Cham- 
hers Street. Išlipus iš traukinio, 
eiti link East River krantinės ful
ton Street gale. Anksčiau at

važiavę taip pat gali nuvykti iki 
Battery Parko, iš kurio bus maty
ti visas laivų pasitikimo paradas 
Nevv Yorko uoste.

Sekmadienį, birželio25, 2 vai. 
popiet jūreiviai dalyvaus Baisio
jo Birželio minėjime Kultūros 
Židiny. Tenai bus dar viena pro
ga susipažinti su tais drųsuoliais, 
kurie nugalėjo Atlantu Lietuvos 
vardui išgarsinti.

Alg. Š.

Antanas Rubonis iš North Hale- 
don atnaujino prenumeratų, pridė
damas 40 dol. aukų. Labai ačiū už 
paramų.

Jonas Valys iš VVoodstock, CT, il
gametis Darbininko rėmėjas atnau

jino prenumeratų su 50 dol. auka, 
padėka už dosnumų.

Video, stereo, siuvamas maši
nas ir vaistus siunčiame į Lietu
vą. Prekes pristatome per UPS 
ir kitus JAV miestus. Sudaromi 
iškvietimai, siunčiame kargo ir 
iš kitų miestų. Romas Pūkštys, 
Transpak, 2655 West 69 St., 
Chicago, 111. 60629. Darbo va
landos: 12 - 6 v.v., kasdien, šešt. 
10 - 4 v. Arba susitarus, tel. 312 
436 - 7772, namuose — 312 430 
-#4145.

Išnuomojamas mažas kamba
rys su baldais dirbančiam vyrui 
ap moteriai VVoodhavene, 
Queens. Tel. 718 847 - 7306.

» EARN MONEY Reading 
books! $30,000/yr income poten- 
tial. Details, (1) 805 - 687 - 6000, 
Ext. Y-4505

.ATTENTION-HIRING! Go
vernment jobs — your area. 
Many immediate openings vvit- 
hout vvaiting list or tęst. §17,840 
— $69,486. Call 1-602 - 338 - 
8885, ext. R. 6057.

SVEIKINAME
— LIETUVOS BURIUOTOJUS!

Pirmą kartą istorijoje trys ne
didelės lietuvių jachtos nugalėjo 
Atlantą ir atplaukė į Ameriką. 
■Kelionėje buriuotojai užtruko 
apie 40 parų bedugnio vandeny
no bangose ir beribio dangaus 
vienumoj. Juos vedė pirmyn tik 
žvaigždžių takai ir nepaliaujama 
mintis pasiekti savo tikslą.

Nesustabdė jų nei biurokrati
nės kliūtys, nei audros, nei ne- 
datekliai — viskas buvo nuga
lėta. Savo žygiu jie parodė pa
sauliui, kad lietuviai yra pasiryžę 
kovoti už laisvę ne tik žodžiais, 
bet ir darbais. Kaip prieš 33 me
tus Darius ir Girėnas su “Litua- 
nica” skrido per Atlantą aukoda
mi savo žygį jaunajai Lietuvai, 
taip šiandien lietuviai buriuoto
jai su “Audra”, “Daile” ir “Lietu
va” skiria savo kelionę už laisvę 
kovojančiai tėvynei.

Su trispalvėmis ant stiebų lie
tuviškos jachtos įplaukia į Nevv 
Yorko uostą drąsiai skelbdamos, 
kad Lietuva yra gyva pasaulio 
tautų šeimoje ne tik Nemuno 
kloniuose, bet ir vandenynų 
bangose. Lietuvos sostinė yra 
Vilnius, kur lietuviai turi laisvai 
spręsti savo likimų ir Lietuvos 
uostas yra Klaipėda, kuri turi 
būti atviras langas laisvai preky

Ann Jillian — Jūratė Nausėdaitė, TV ir filmų aktorė.

VAKARAS SU
ANN NAUSĖDAITE-JILLIAN

liepos 26, 1989, 9 v. v. Trump 
PlazaCasino, Atlantic City, N. J.

Maspetho Lietuvos vyčių 110 
kuopa organizuoja šį vakarą ir 
kviečia visus.

Bilietus galima užsisakyti pas 
Eleną Matulionytę, skambinant 
718 326 - 3398 arba rašant 58 - 
47 Fresh Pond Road, Maspeth, 
N.Y. 11378; Michael Žukas, 516 
765 - 3141; Rita Susko 201 686
- 4226; Jonas Adomėnas 718 497
- 5212.

LIETUVOS 
ATSIMINIMŲ

radijo valandos lietuvių kalba dabar girdimos 
plr madlenlal s tarp 6 Ir 7 v. vakaro Iš Seton 
Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga

MUSIC OF LITHUANIA 
programos, vedamos anglų kalba, iš tos pačios 
stoties girdimos taip pat pirmadieniais 
pusvalandį anksčiau nuol 5:30 Iki 6 v. vakaro.

PROF. DR. JOKŪBAS J. STVKAS, 
direktorius

bai su pasauliu.
Mūsų jūreivių pasiryžimas te

gu būna pavyzdys jaunimui ir vi
sai tautai. Išgyvenusi daug prie
spaudos metų ir nevilties dienų, 
Lietuva nežuvo ir niekada ne
žus, kol tik turėsime dvasiniai 
stiprių ir pasiryžusių kovotojų. 
Drąsus lietuvių buriuotojų ir ka
pitonų žygis tegu palieka mumy
se nenuilstantį troškimą ieškoti 
naujų kelių ir idėjų kovoje už 
tautos ir valstybės laisvę.

Priimkime nuvargusius jūrei
vius į savo namus kaip brolius ir 
parodykime, kad mes esame kar
tu su jais jų idėjose ir jų žygiuo
se. Prisiminę kiek Baisusis Bir
želis pareikalavo aukų, neliūdė- 
kime bet džiaukimės, kad turi
me galimybę suartinę gretas, 
kartu kovoti uz Lietuvos ateitį. 
Tūkstančiai lietuvių atidavė 
laisvę ir gyvybę tėvynėje 
užklupti raudonojo tvano. Išsi
gelbėję iš to siaubo, atiduokime 
bent dalelę savęs tiem, kurie 
gyvi liko.

Tegyvuoja lietuviai buriuoto
jai, laisvos Lietuvos vardan nu
galėję Atlantą ir pasiekę mūsų 
namus. Mes džiaugiamės ir di
džiuojamės jų nuopelnais.

Alg. Š.

Kaina autobusu ir į vakarą — 
44 dol. Iš Maspetho, Woodhave- 
no, Nevvark. Iš Riverhead — 50 
dol. Auatobusai išvyksta 2 vai. 
popiet, iš Riverhead — 12:30 v. 
popiet.

Bus proga išmėginti laimę 
prie “slot-machines”. Vakarienė. 
J namus grįšime apie 6 v. ketvir
tadienio rytą.

Liepos 5 yra paskutinė diena 
įsigyti bilietus ir užsisakyti re
zervacijas.

Čekius rašyti: Knights of Lit
huania, Council 110.

Rytinio pakraščio lietuviai buriuotojai arba motorinių 
jachtų savininkai Ir visi New Yorko apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai ir organizuotai pasitikti atplaukiančius 
Lietuvos burlaivius.

Atvykimo data: BIRŽELIO 24

Sutikimo vieta: South Street Seaport, Manhattane

Dėl informacijų skambinkite:

P. Gvildžiui 718 356-7871 
arba: 212 839 - 2722

K. Mlklui 516 935 • 0896
R. Kaziui 718 229 - 9134
A. ŠUbajoriui 718 846 ■ 7636


