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Kinijos teismai vėl nuteisė 
mirti ar ilgom kalėjimo baus
mėm 45 žmones, dalyvavusius 
demonstracijose už demokratiją, 
o 24 įvykdė mirties sprendimus.

Angolos kaimyninėm ir Afri
kos vienybės organizacijos vals
tybėm spaudžiant ir tarpinin
kaujant, Angolos prezidentas 
Jose Eduardo dos Santos ir prieš 
jį veikusių Unitą partizanų vadas 
Jonas Savvimbi sustabdė kovas ir 
paskelbė paliaubas. Smulkesnės 
paliaubų sąlygos neskelbiamos, 
bet pats susitarimo faktas rodo, 
kad pirmą kartą Angolos istorijoj 
Unitą partizanai buvo pripažinti 
oficialia jėga, su kuria reikia tar
tis.

Bulgarijos vyriausybės vykdo
mi priespaudos veiksmai prieš 
ten gyvenančių turkų mažumą 
privertė juos ieškoti prieglaudos 
kaimyninėj Turkijoj, kur jų yra 
atbėgę net 52,000. Be to, Turki
joj prieglaudą rado ir 36,000 Ira
no kurdų.

Sov. S-ga atidarė geležinkelių 
susisiekimą su Iranu. Tikima, 
kad Iranas atnaujins natūralių 
dujų tiekimą Sov. S-gai.

Izraelio parlamento atstovai 
yra susirūpinę, kad okupuotų 
arab^žemėse apsigyvenusių ko- 

nKtiistų smurto veiksmai prieš 
palestiniečius gali sukelti pilie
tinį karą.

Vietnamas grąžino 28 ten 
žuvusių JAV karių Vietnamo 
karo metu palaikus.

JAV kongresas numato pritai
kyti Kinijai sankcijas už jos 
griežtus veiksmus prieš demon
stravusius už demokratiją ir 
uždrausti jai parduoti kompiute
rius ir modernią techniką.

Prezidentas George Bush pa
ragino sukurti tautinę jaunuolių 
savanorių organizaciją, kuri vals
tybės ir privataus sektoriaus re
miama padėtų išspręsti bena
mių, vargšų, neraštingų, narko
tikų vartotojų ir AIDS ligos pa
liestųjų skurdo pašalinimą. Jos va
dovu numatomas dabartinis 
Nevv Jersey gubernatorius Tho- 
mas Kean.
Kuba paskelbė, kad jos prezi

dento Fidel Castro artimiausieji 
patarėjai yra įsivėlę į nelegalią 
narkotikų prekybą ir sudarę tar
pininkų tarp narkotikų gaminto
jų Kolumbijoj ir jos vartotojų 
JAV lizdą.

Kinijos komunistų partijos 
centro komitetas buvo susi
rinkęs slapto posėdžio, kurio 
metu iš pareigų buvo pašalintas 
partijos gen. sekretorius Zhao 
Ziyang ir į jo vietą gen. sekreto
rium buvo išrinktas Šanghajaus 
partijos vadas Jiang Zamin. Taip 
pat buvo pašalinta ir kitų partijos 
vadų ir į jų vietas išrinkti nauji, 
kurie pritaria Kinijos ūkiniam 
santykiam su pasaulio valsty
bėm, bet remia centrinį ūkio 
planavimą ir griežtas priemones 
prieš demokratėjimo šalininkus.

Izraelio okupuotam Gazos 
ruože Jabaliya stovyklos gyven
tojai nuo palestiniečių sukilimo 
pradžios yra praleidę 200 dienų, 
kurių metu jiem buvo uždrausta 
išeiti iš namų, ir nenumato nusi
leisti, nors dažnai dėlto jie turi 
kęsti badą.

PLO pirmininkas Yasir Arafat 
pareiškė esąs pasirengęs priimti 
JAV siūlymą pradėti pasitarimus 
su Izraeliu, kad palestiniečiai 
galėtų "dalyvauti savo atstovų rin
kimuose derybom su Izraeliu.

TIKINTIEJI — ANTROS RŪŠIES PILIEČIAI
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 77
Šis “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” numeris okupuotoje Lietuvoje išleistas 1988 m.vasario 14 d.

Pareiškimai ir protestai
Tarptautinei Helsinkio Fede

racijos delegacijai, TSRS vyriau
sybės kvietimu, viešėjusiai 
Maskvoje 1988 sausio mėnesio 
pabaigoje, Lietuvos katalikai 
įteikė šį dokumentą:

Apie tikinčiųjų padėtį 
Lietuvoje

Tikinčiųjų padėtį TSRS, tuo 
pačiu ir inkorporuotoje į TSRS 
Lietuvoje, nustato TSRS įstaty
mai, kuriuose nors dažnai ir 
užmaskuotai — sakoma, kad TSRS 
religija turi būti išgyvendinta. Ir 
tik todėl, kad įstatymai dažnai 
vykdomi paviršutiniškai, tikin
tiesiems Tarybų Sąjungoje kol 
kas pasisekė išlaikyti kai kurias 
savo pozicijas.

TSRS Konstitucijos preambu
lėje sakoma: “Aukščiausias Tary
bų valstybės tikslas — sukurti 
beklasę komunistinę visuo
menę.. .ugdyti komunistinės vi
suomenės žmogų...” 39-tame 
straipsnyje sakoma: “Piliečiai, 
naudodamiesi teisėmis ir lais
vėmis, neturi kenkti visuomenės 
ir valstybės interesams...” Ka
dangi komunistinės visuomenės 
žmogus — išimtinai ateistas,
reiškia^bet kurių teisių ir laisivių'* 
panaudojimas religijos naudai 
yra Konstitucijos pažeidimas.

Tikintieji — antros rūšies 
piliečiai

25 str.: “Tarybų Sąjungoje eg
zistuoja ir tobulinama vieninga 
liaudies švietimo sistema, kuri... 
tarnauja jaunimo komunistiniam 
auklėjimui...” Tikintiesiems vie
tos nepalikta. Tie jauni žmonės, 
kurie per stebuklą nepasiduoda 
ateistiniam (komunistiniam) 
auklėjimui, geriausiu atveju 
tampa antros rūšies piliečiais.

Sąžinės laisvė Konstitucijoje 
(52 str.) suprantama kaip “teisė 
praktikuoti religinius kultus arba 
vesti ateistinę propagandą... 
Reiškia religiją ir tikinčiuosius 
galima pulti visomis komunika
cijos priemonėmis, o tikintieji 
gintis, vesti kontropropagandą 
ar tuo labiau religijos propagan
dą negali. Remdamiesi šiais ir
panašiais konstituciniais pagrin-
dais, aukštieji ir vietiniai 
valdžios organai leidžia tikin
čiuosius diskriminuojančius įsta
tymus, įsakus, nuostatus, o val
dininkai žino, kad kovoje su re
ligija lazdą perlenkti galima, o 
neperlenkti rizikinga, nes gali
ma netekti posto.

Religijos dėstyti 
negalima

Ryškiausiai katalikų diskrimi
nacija Lietuvoje atsispindi “Reli
ginių susivienijimų nuostatuo
se”, patvirtintuose Lietuvos 
TSR AT Prezidiumo įsaku 1976 
liepos 28 ir iki šiol tebeveikian
čiuose.

Šių nuostatų 17-tas punktas 
sako: “Religiniai susivienijimai 
neturi teisės organizuoti vaikų ir 
jaunuolių specialių susirinkimų, 
taip pat darbo, literatūros ir kito
kių ratelių ir grupių neturinčių 
ryšio su kulto atlikimu .

18-tas punktas: “Dėstyti tiky
bą gali būti leidžiama tik dva
sinėse mokyklose, atidaromose 
nustatyta tvarka”. Lietuvoje 
leista tik viena tokia mokykla su 

griežtai valdžios limituotu besi
mokančiųjų skaičiumi — Kauno 
Tarpdiecezinė kunigų seminari
ja.

Ne tik šie du nuostatų punk
tai yra diskriminaciniai, bet ir 
visi kiti. Ištisai “draudžiama, 
draudžiama, draudžiama...” 
Todėl absoliuti dauguma Lietu
vos katalikų kunigų pasirašė 
valdžiai adresuotą pareiškimą, 
kuriame atsisakė paklusti šių 
nuostatų reikalavimams. Bet 
valdžia į tai nekreipė dėmesio, 
ir pareigūnai, remdamiesi šiais 
nuostatais, iki šiol tebeterori- 
zuoja tikinčiuosius, ypač tikintį 
jaunimą.

Persitvarkymas stiprina 
kovą prieš religiją

Persitvarkymas valdžios laiky
senos tikinčiųjų atžvilgiu Lietu
voje nepalietė. įstatymai liko tie 
patys, tendencija išgyvendinti 
religiją ne tik liko, bet ir susti
printa naujais Gorbačiovo, o 
Lietuvoje ir KP CK sekretoriaus 
Griškevičiaus raginimais sustip
rinti kovą su religija.

Šie metai Lietuvos katalikams 
jubiliejiniai — Lietuvos krikštui 
600 metų. Ta proga Lietuvos ka
talikai tikėjosi savo Tėvynėje su- 
sjfikti_.su Popicži.ųniL. Tuo la
biau, kad ir Popiežius to norėjo. 
“Persitvarkanti” TSRS valdžia 
neleido.

Iš Klaipėdos atplaukusios lietuviškos jachtos prie Amerikos Laisvės statulos birželio 24. Nuotr.
Vytauto Maželio

NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄJUNGOS MITINGAS

Vilniaus Kalnų parke birželio 
11 įvyko Lietuvos Nepriklauso
mybės sąjungos surengtas mitin
gas, skirtas Lietuvos okupacijos 
keturiasdešimt devintosiom me
tinėm paminėti. Mitingui buvo 
gautas miesto tarybos leidimas.

Neseniai įsisteigusi Lietuvos 
Nepriklausomybės sąjunga jun-

PABALTIEČIŲ DRĄSA

Demokratinių kraštų parla
mentuose protestuojančių depu
tatų grupių išėjimas iš posėdžių 
salės yra visai normalus reiški
nys, bet Sovietų Sąjungoje, tai 
jau tikrai neįprastas įvykis.

Taip kai kurie užsienio laik
raščiai komentuoja lietuvių ir kai 
kurių kitų pabaltiečių liaudies 
deputatų pasitraukimą iš TSRS 
liaudies deputatų kongreso 
posėdžio birželio 8 Maskvoje, 
tuo būdu išreiškiant nepritarimą 
be diskusijų priimtam sprendi-

Daug Lietuvos katalikų norėjo 
dalyvauti jubiliejinėse iškilmėse 
Vatikane. TSRS valdžia, 1975 m. 
Helsinkyje pasižadėjusi paleng
vinti kontaktus tarp įvairių šalių 
žmonių, išleido važiuoti į Vatika
ną... 8 (aštuonis) asmenis, prieš 
tai KGB perspėtus, kaip jie turi 
ten elgtis. Iki šiol, priešingai 
Helsinkio susitarimams, už
draustas religinės literatūros 
įvežimas į Lietuvą iš užsienio bei 
jos spausdinimas vietoje.

LKB Kronika rašo tiksliai
Apie tai, ką “buldozerinis ate

izmas (taip valdiškų bedievių 
siautėjimą TSRS vadina patys 
ateistai!) pridarė tarybiniais lai
kais Lietuvoje ir tebedaro iki 
kiol, galima skaityti Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikoje. Šia
me vieninteliame ir tai nelegaliai 
leidžiamame periodiniame Lie
tuvos katalikų leidinyje — užtik
riname — netikslumai bei klai
dos (atrodytų neišvengiami po
grindžio sąlygomis) pasitaiko 
išimtinai retai*.

LKB Kroniką galima gauti 
Lietuvos pasiuntinybėse JAV, 
prie Vatikano ir kai kuriose ki
tose šalyse anglų, vokiečių, 
prancūzų ir kitomis kalbomis.

Mes laikome; kad “normalus 
veiklus religinis gyvenimas Lie
tuvoje bus galimas tik tuo ir tik 

gia Lietuvos Demokratų partiją, 
krikščionių demokratų partiją, 
laisvės lygą, tautinio jaunimo 
sąjungą “Jaunoji Lietuva", Lie
tuvos Helsinkio grupę ir politi
nių kalinių gelbėjimo komitetą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
sąjungos tikslus nusako pats jos 
pavadinimas. Jau pirmąjame

mui sudaryti Konstitucijos kon
trolės komisiją.

Pabaltiečių įsitikinimu, suda
rytoji komisija gali suvaržyti pa- 
baltijo respublikų suverenumo 
teises. Spauda atkreipia dėmesį, 
kad iš salės išieinančių pabal
tiečių deputatų nesugebėjo su
laikyti nė pats Gorbačiovas, pa
kartotinai juos kviesdamas apsi
raminti, o pagaliau pats grasi 
nančiai įspėdamas būti atsarge 
sniais.

New Yorkas turbūt yra 
didžiausias pasaulio uostas. 
Hudsono ir Rytų upės žiotys yra 
pakankamai gilios, kad lengvai
gali įplaukti didžiausi laivai. Su
stoti prie krantų begalės vietos. 
Todėl nuolat uoste vyksta gyvas 
laivų judėjimas. Dar didesnis 
judėjimas buvo prieš Pirmąjį pa
saulinį karą, kai laivai buvo pa
grindinė susisiekimo priemonė 
per Atlantą. Kiek tada važiavo 
emigrantų, turistų, pirklių!

Visa tai praeitis. Dabar plaukia 
tik prekiniai laivai. Retai kur pa
sitaiko koks keleivinis laivas, 
koks “krūzas”, kuris atostogauto
jus nori palepinti ištaigia kelione 
į kokią Bermudų, Bahamos salas.

Kai reikėjo surasti krantinę 
lietuviškom jachtom sustoti, ne
buvo taip lengva. Uostas tą sa
vaitgalį buvo labai užimtas. Gau
ta sustojimo vieta miesto pieti
niame gale prie rytinio salos 
kranto.

Kas tas Seaport
Šis naujas uostas, arba uosto 

dalis, yra neseniai pastatyta. Čia 
sustoja turistiniai laivai, kurie 
veža keleivius po Nevv Yorko 
vandenis. Čia viename laive 
įrengtas jūrų muziejus. Čia prie 
pat krantinių pilna gražių krau
tuvių, restoranų, kavinių. Aplin
kui New Yorko didinga dango
raižių architektūra. Vargiai rasi
me kitą pasaulio miestą, kur 
būtų taip skoningai išvystyta 
dangoraižių statyba. Atrodo lyg 
kokie bokštai iš Čiurlionio pa-

tuo atveju, jeigu valdžia radika
liai pakeis savo požiūrį į religiją 
ir pagrįs jį įstatymais.

Lietuva, 1987 m. lapkritis.
Šį raštą, pasirašė vysk. J. Stepo

navičius, dar 7 kunigai ir 6 
pasižymėję laisvės kovotojai.

savo pareiškime sąjunga buvo 
pažymėjusi, kad ji sieks vienyti 
ir organizuoti visas lietuvių 
jėgas, kovojančias už nepriklau
somos Lietuvos valstybės atkū
rimą ir Ribbentropo - Molotovo 
pakto pagrindu įvykdytos okupa
cijos ir aneksijos bei tautinio ge
nocido padarinių likvidavimo.

TAIKOS PREMIJA 
ĮTEIKTA KUNIGUI

ALFONSUI SVARINSKUI
Pueblo Institutas, suorgani 

zuotas krikščionių teisėm ginti, 
birželio 28 įteikė pirmąją savo 
Taikos premiją kun. Alfonsui 
Svarinskui. Jį rekomendavo Lie
tuvių Religinė Šalpa ir Informa
cijos Centras.

Įteikimas vyko Senatų rūmų 
vienoje salėje. Žmonių dalyvavo 
apie 350. Buvo lietuvių organi
zacijų atstovai, Washingtono lie
tuviai. Žmogaus teisių komiteto 
atstovai, valdžios atstovai, spau
dos žmonės. Iš Nevv Yorko daly
vavo visi Religinės Šalpos ir

veikslų, lyg kokia pasaka. Kyla 
aukštyn ir aukštyn. Stiklas ir 
plienas, cementas ir plienas.

Kai vaikštai po šią uosto dalį,
tikrai pajunti Nevv Yorko didybę 
ir jo turtingumą. Atokiau matai 
ir Pasaulio prekybos centrą — 
\Vorld Trade Center, kur irgi 
modernioji statyba turi gražias 
formas.

Čia pat per East River lenkiasi 
garsusis Brooklyno tiltas, nese
niai atšventęs šimto metų su
kaktį. Už jo matosi kitas — Man- 
hattano tiltas. Visa tai puošia uos
tą ir sudaro įspūdingą vaizdą.

Šitame uoste vyksta didžiausia 
žuvų prekyba. Čia atplaukia žve
jų laivai, čia suvažiuoja žuvų 
pirkliai, restoranų pasiuntiniai. 
Vietos mašinom sustoti labai 
daug. Pačioje krantinėje irgi la
bai daug vietos bet kokiam 
judėjimui.

Atvykstame traukiniais
Į tokį didmiestį vairuoti auto

mobiliu nėra taip lengva, tai 
dauguma važiavo požeminiais 
traukiniais. Jamaicos linija labai 
patogiai priėjo. Išlipom Fulton 
gatvėje ir pasukom tiesiai į rytus.

Taip suvažiavo dauguma žmo
nių. Bet buvo ir tokių, kurie at
vyko mašinom. Tie sustojo prie 
uosto didelėje aikštėje po greit
keliu. Viršuje ėjo greitkelis, ku
ris juosia miestą iš rytų pusės. 
Po tuo greitkeliu vietos pasista
tyti mašinas iki valios.

Lietuviai keliauja su 
vėliavomis

Anksčiau taip nebuvo, kad lie
tuviai rinktųsi į kokius sutiki
mus, šventes su tautinėmis vė
liavomis. Dabar daug žmonių 
nešėsi didesnes ir net dideles 
vėliavas, o mažas vėliavėles 
turėjo beveik kiekvienas. Ta 
vėliavų mada atėjo iš Lietuvos. 
Matėme vėliavų daugybę Vingio 
parko mitinge ir kitur. Ir dabar 
juk laukėme jachtų, kurios at
plauks su lietuviškom vėliavom. 
Tai ir nešėme daugybę vėliavų.

Prie didžiojo uosto namo ple
vėsavo įvairios vėliavos. Iš abie
jų šonų buvo pakabintos didokos 
lietuviškos vėliavos. Taip pat 
buvo ir kitoje namo pusėje, kur 
buvo aikštė prie sustojimo kran
tinės.

Perkame bilietus

Buvo pasamdytas didokas lai
vas, kuriuo plaukėme pasitikti 
lietuviškas jachtas. Viskas čia 
brangu. Brangi uosto aikštė ir 
lg;antinė. Už jos pasinaudojimą 
jūreivių komitetas turėjo su
mokėti 15,000 dol. Tai didelis pi
nigas. Šią sumą paaukojo statybi
ninkas inž. Vytautas Paulius iš 
Patersono.

Ir laivo išnuomavimas kainavo 
tūkstančius. Tai ir bilietai buvo 
brangoki. Kiekvienas sumokė
jom po 25 dol.

Bilietai buvo platinami ir iš 
anksto, bet daugiausia atėjo tą 
dieną. Iš viso į laivą sulipome 
gerokai per tris šimtus

Prie Laisvės statulos

Laivas nuo krantinės turėjo at
sikabinti 9 vai. ryto, bet viskas 
vėlinosi. Vis dar ėjo žmonės, ko
pė laiptais į laivą.

Per garsiakalbius pranešė, kad 
nesueitume į vieną laivo pusę, 
nes tada laivas gali apvirsti. 
Liepė pasilikti savo vietose, nes 
laivas ir jachtos judės įvairiom 
kryptim, bus proga visiem foto
grafuoti.

Pajudėjome. Žiūriu į New
(nukelta į 8 psl.)

Liet. Informacijos Centro
žmonės.

Premiją įteikė Amerikos vice
prezidentas Dan Quayle. Premi
ja — specialiai pagaminta deko
ratyvinė lėkštė.

sjfikti_.su


PABALTIJO LAISVĖS DIENOS 
MINĖJIMAS VVASHINGTONE

VVashingtone, Senato (Rus- 
sell) rūmuose, birželio 14 įvyko 
Pabaltijo Laisvės dienos minėji
mas, kuriam vadovavo Jungtinio 
Amerikos Pabaltiejių Komiteto 
(JBANC) pirmininkas prof. dr. 
Jonas Genys. Pasveikinęs susi
rinkusius, dr. J. Genys pakvietė 
Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovų K. Oksų vietoj negalėjusio 
dalyvauti JBANC prez. G. La
zausko, latvių atstovų A. Pe- 
vlovskį ir estų atstovų J. Simon- 
son, kurie dalyviams išryškino 
dienos prasmę.

Buvo pasidžiaugta JAV prezi
dento tos dienos proklamacija. 
Susikaupimo valandėle pagerb
tas atminimas deportuotųjų ir 
Sibire mirusiųjų.

Italija ir Belgija pradėjo taiky
ti Kinijai ūkines sankcijas.

Nikaragvos prezidento Da
li iel Ortega Savedra prašymu su
daryta tarptautinė žinovų studija 
rado, kad dėl JAV sankcijų krašto 
ūkis yra tiek sumenkėięs, kad 
dabar prilygsta neturtingiausių 
Pietų Amerikos valstybių ūki
niam lygiui, o ateity kraštų laukia 
dar didesni ūkiniai sunkumai. 
Gyventojų suvartojimas krašte 
yra nusmukęs 70 proc., o jų ga
myba yra nukritusi žemiau už 
Haiti gamybos lygį.

Kinijos komunistų partijos 
centro komiteto paskelbta dekla
racija reikalauja išvalyti partiją 
nuo tų narių, kurie buvo palan
kūs studentų demonstracijom už 
demokratijų, bet, atrodo, kad 
konservatyvusis elementas ne
sudaro partijos daugumos.

Prieš 9 d. Kazachstano Novy 
Uzen mieste įvykusios jaunimo 
riaušės dėl jų diskriminacijos 
prieš iš kitų respublikų atvyku
sius jaunuolius paplito ir kituose 
miestuose, kaip Mangišlak, Fort 
Ševčenko, Šepke, Kulsary. Ap
siginklavę lazdom jie puolė poli
cijos stotį, bet buvo kariuo
menės dalinių išsklaidyti, degi
no namus ir kitas įstaigas.

Vengrijos komunistų partija 
išrinko 4 asmenų prezidentūrą, 
kuriai šiuo metu vadovauja pa
grindinis ekonominių reformų 
planuotojas Rezso Meyers, o ki
tus jos narius sudaro: partijos 
gen. sekretorius Karoly Grosz, 
min. pirmininkas Miklos Ne- 
mesth ir valstybės ministeris 
Imre Possgay.

Kubos specialus karinis tribu
nolas, kurį sudaro 24 generolai 
ir admirolai, pradėjo svarstyti 
revoliucijos didvyrio ir Kubos 
įgulų Angoloj ir Nikaragvoj buv. 
vado gen. Arnoldo Ochoa San- 
chez bylą. Jis oficialiai buvo ap
kaltintas narkotikų prekyba.

Tris Pabaltijo tautas vaizduoja šie vyrai birželio 14, gedulo ir vilties dieną Lietuvoje.
Iš kairės — Latvija, Lietuva, Estija. Nuotr. V. Kapočius

Simboliškai pagerbiant Pabal
tijo tautas, siekiančias nepri
klausomybės, Nepr. Pabaltijo, 

valst. atstovams įteiktos gėlės: 
Lietuvos atstovui St. Lozoraičiui 
(įteikė Vyga Kaufinanaitė ir K. 
Oksas), Latvijos Kreicbergui 
(įteikė Amerikos Latvių Sąjun- 
gos Marisa Kalmonis ir A. Pa- 
vlovskis), ir Estų Jaksonui (įteikė 
Estų spaudos atstovė Kaja Rik- 
ken ir J. Simonson). Diplomati
jos atstovai dėkodami reiškė 
laisvės viltis.

Dr. J. Genys supažindino su 
iškilmėse dalyvaujančiais Jungt. 
Paltiečių Komiteto nariais. Da
lyviams pristatyti iškilmėse daly
vavę disidentai — estų Parėk (su 
juo supažindino Rikken), latvių 
dr. Vidins ir Gunars Freimanis 
(su jais supažindino Pavlovskis).

Taipgi buvo iššaukti dalyvavu
sieji senatoriai Donald Riegle ir 
('ari Levin bei kongresmenai 
Don Ritter ir Frank Annunzio.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniuje valstybinės kon
servatorijos salėje, gegužės 27 
įvyko lietuvių išeivių muzikos fe
stivalis “Sugrįžimas”. Festivalį 
surengė “Tėviškės” draugija, 
kultūros ministerija, tautinė fil
harmonija, kultūros fondas ir 
kompozitorių sąjunga. Buvo 
atliekami išeivijos kompozitorių 
kūriniai: B. Aglinsko, V. Bace
vičiaus, K. V. Banaičio, J. Gaide
lio, VI. Jakubėno, J. Kačinsko, 
D. Lapinsko ir J. Švedo. Festi
valis’ tesėsi kelias dienas ir jame 
dalyvavo- filharmonijos simfoni
nis orkestras, vyrų choras “Vyr 
tis kamerinis choras “Cante- 
mus”, bei kiti chorai ir solistai. 
Iš JAV atvykusi dainavo A. Stem- 
pužienė. Beveik visi kūriniai 
Lietuvoje skambėjo pirmąjį kar
tų.

— Knygos bičiulių draugija 
turėjo savo suvažiavimų ge
gužės 25 Vilniuje. Valdybos pir
mininkas Juozas Nekrošius ir kiti

NAUJA FEDERACINĖS VOKIETIJOS IR 
SOVIETŲ SĄJUNGOS SUTARTIS

Kaip praneša užsienio spau
dos agentūros, praėjus lygiai 
penkiasdešimčiai metų nuo hi
tlerinės Vokietijos ir stalininės 
Rusijos pakto pasirašymo, 
birželio 13 Bonnoje buvo pasi
rašyta nauja draugystės sutgar- 
tis, šį kartų tarp Federacinės Vo
kietijos ir Gorbačiovo vadovau
jamos Sovietų Sąjungos. Doku
mento įžangoje pažymima, kad 
susitarimas nėra nukreiptas 
prieš jokių kitų valstybę. Toliau 
pareiškiama, kad abi pasirašiu
sios šalys yra pasiryžusios drauge 
kurti “bendruosius Europos na- 

Ginta Palubinskaitė, Asta Banio
nytė įsijungė į supažindinau Su 
atvykstančiais senatoriais, kon
gresmenais, valdžios atstovais, 
kurie trumpose kalbose reiškė 
šiltų prielankumų pabaltiečiams. 
Supažindinta ir su kitais įžymes
niais tos Pabaltiečių Laisvės die
nos minėjimo dalyviais.

Savo kalboje dr. J.Genys pa
žymėjo, kad anksčiau panašiuose 
minėjimuose Amerikos Pabal
tiečių Komitetas įteikdavo 
žymenis pasižymėjusiems Pa
baltijo kraštų laisvės gynėjams. 
Šiais metais buvo nusistatyta pa
reikšti ypatingų pagarbų Lietu
vos, Latvijos, Estijos žmonėms; 
kurie rizikuodami susilaukti ko
kių represijų, ryžosi pareikalauti 
laisvės jų tautoms, teisės naudoti 
savo tautines vėliavas, tautinius 
himnus giedoti, pareikalavo lais
vės Bažnyčioms ir grųžinti šven
toves, pareikalavo spaudos lais
vės bei ekonominės nepriklauso
mybės. To reikalavo savo tūks
tantiniuose mitinguose, ir 
Kremlius išgirdo jų balsų. Ame
rika tęsia inkorporacijos nepri

diskusijų dalyviai sutarė, kad 
draugija turi būti savarankiška ir’ 
būtinai atsisakyti centralizmo ir 
unifikacijos.

— Paminklas Rainių miškelio 
kankiniams jau pradėtas organi
zuoti. Gegužės 20 Žemaičių 
kultūros draugija Telšiuose suk
vietė pasitarimą Rainių pamink
lo statybos reikalais. Pritarta ar
chitekto A. Žebrausko projektui, 
kurio centre bus liaudies mei- 
strų pastatyta koplyčia, panašaus septynius ar sesis vaikus. Tarp 
stiliąus'kaip arch. J. NfuTokb si^-k TfeVftriš vaikų?yra '
projefctuotos bažnyčios Amėn- ** raku rajono gyventoja Genutė 
koje. Sudarytas dešimties ^mo- M^karevičiūtė.
nių komitetas, kurio būstinė lai
kinai yra “Alkos” muziejuje Te
lšiuose

Jaunųjų dailininkų paroda 
atidaryta Kauno paveikslų gale
rijoje gegužės mėn. Pusantro 
šimto dailininkų išstatė apie tris 
šimtus paveikslų, grafikos lakštų į 
ir skulptūrų.

mus”, kuriuose būtų gerbiamos 
žmogaus teisės ir tautų teisė į 
laisvų apsisprendimų.

Associated Press korespon
dentui pastačius klausimų Gor
bačiovui, ar Bonnoje pasirašy
tuoju susitarimu bus siekiama 
išspręsti taip pat ir tuos teritori
nius klausimus, kaip, pvzdžiui, 
Pabaltijo kraštų įjungimą į So
vietų Sąjungą, kuriuos sukėlė 
Molotovo ir Ribbentropo paktas, 
sovietų kompartijos lyderis at
sakė nemanąs, kad yra tikslinga 
sugrįžti prie taip tolimos istorijos 
tarpsnio. (AGI/AP) 

pažinimo politikų ir tai duoda pa
vergtiems gerų laisvės vilčių, su
stiprina jų jėgas kovoje, kol jie 
pasieks nepriklausomybę.

Mes norime pabrėžti savo so
lidarumų su mūsų pavergtomis, 
laisvės siekiančiomis tautomis ir 
tų solidarumų išreiškiame simbo
liškai įteikdami gėlių puokštes 
Pabaltijo diplomatinės tarnybos 
žmonėms, kurie atstovauja Pa
baltijo tautoms.

Jeigu glasnost kų nors reiškia, 
tai ji turi reikšti, kad Lietuvai, 
Latvijai, Estijai turi būti grąžinta 
nepriklausomybė. Tų paremda
mas JAV kongresas ir pasirūpi
no, kad būtų paskelbta Pabaltijo 
Laisvės Diena, — kalbėjo dr. J. 
Genys.

Pasibaigus oficialioms iškil
mėm, įvyko bendros pabaltiečių 
vaišės su mūsų diplomatijos at
stovais, su Kongreso ir valdžios 
žmonėmis.

Šį minėjimų suruošė Jungtinis 
Amerikiečių Pabaltiečių Komi
tetas ir Pabaltiečių Amerikiečių 
Laisvės Lyga.

JONAS V. STRIMAITIS, advokate* patarnauja tetelniuose reikaluose. 134 
West St, Sim*bury, Conn., 06070. Tai. 203 661 • 0261-

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie Fbre«i 
Fway St), Woodhaven, N. Y. 11421. Sutelkia garbinga*-laldotuv^š. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244, •

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorių*, Neb
ark Office: 426 Lafayette St/ (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, orą* šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 C°7V ^v®. St. Petereburg Beac£ Fla^ 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN 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 apdrąu- 
Idimal, Income Tax pildymas, {staiga 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. Andriušio klijentals.

VVTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter G arde n Tavern. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėm* Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai pletū*. Pirmos 
'rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

OUEENS COLUSION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto body work*. 
Ducco Painting. Weldlng. Frame* stralghtened. Fiber glass work, 131-13 
Hlllside Avė., Richmond Hlll, N.Y. 11418. John R. Chlcavlch. 718 441 - 
6666. 24 Hours towing 718 657 - 3086.

— Marijampolės kultūros 
namų tautinių šokių grupė at
šventė 40 metų sukaktį. Nors 
grupėje nebėra narių, kurie šoko 
nuo pat įsikūrimo pradžios, bet 
žiūrovų tarpe buvo daug vyre
snio amžiaus buvusių šokėjų. Ši 
grupė yra šokusi Lenkijoje, 
Kuboje ir Suomijoje. Jau dešimt 
metų grupei vadovauja Alina 
Kvietkauskienė.

— Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos prezidiumas balandžio 
21 dienos įsaku apdovanojo 
TSRS ordinais ir medaliais 93 
daugiavaikes motinas, pagim
džiusias devynius, aštuonius

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-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. Bayside, 
N.Y. 11364, Tel. 718 -229 - 9134 arba 718 - 428 - 4552.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “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 
anglų 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 Viščini*, 173 Arthur SL, Brdcktotf,' MA 02402. Telef. 
508 586-7209.

— Kaune birželio 4 d. vakare 
į Dainų slėnį susirinko tūkstan
čiai kauniečių ir miesto svečių. 
Pažymint pirmosios Dainų die
nos Lietuvoje 65 metų sukaktį, 
čia, kaip ir 1924 metais, vėl 
skambėjo daugelis senojo reper
tuaro dainų. Šventę pradėjo 
prof. Konradas Kaveckas. Po 
šimtamečiais ąžuolais ir kuklio
mis liepomis skambėjo “Tautiška 
giesmė”, liaudies daina “Oi žiba 
žiburėlis”, “Kur bėga Šešupė”, 
“Lietuviais esame mes gimę” ir 
kitos. Dainų slėnyje buvo pa
gerbti pirmosios Dainų dienos 
Lietuvoje dalyviai. O Muzikinio 
teatro sodelyje prie paminklų 
Juozui Naujaliui, Juozui 
Gruodžiui, Juozui Tallat-Kel- 
pšai, Česlovui Sasnauskui ir ki
tiems įžymiesiems muzikams 
choristai padėjo gėlių.

— “Liepaičių” mergaičių cho
ras neseniai grįžo iš Bulgarijos 
miesto Varnos. Ten jis dalyvavo 
tarptautiniame gegužės mėnesio 
G. Dimitrovo chorų konkurse ir 
užėmė antrųjų vietų.

— Vietovardžių taryba Lietu
voje ragina atsisakyti neatitin
kančių laiko dvasios kolūkių pa
vadinimų, tokių kaip: “Į šviesią 
ateitį”, “Pirmyn į komunizmų”, 
“Tikruoju keliu”, “Komunizmo 
rytas”, “Kelias į ateitį” ir panašių 
kitų.

— Telšiuose pirmų karią į tau 
tinės vėliavos iškėlimo iškilmes 
susirinko tūkstantinė minia. 
Tautiniais drabužiais pasipuošę 
jaunuoliai miesto gatvėmis nešė 
vėliavų prie Kraštotyros muzie
jaus, kuriam vėl grąžintas “Al
kos pavadinimas. Kalbėjo vyk
domojo komiteto pirm. Z. Am- 
brazas. Sąjūdžio seimo narys V. 
Petraitis, muziejaus direktorius 
K. Švegždavičius ir dailės tech
nikumo dėstytoja A. Zinke
vičiūtė.

— Klaipėdos muzikos dienos 
įvyko Liepojoje, Latvijoje, kur 
dalyvavo klaipėdiečių meno vie-
netas ir įvyko jų dailės parodos.

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. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooldyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
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Už Amerikos galibę
Šiemet pavergtieji ir nusk

riaustieji bei laisvasis pasaulis su 
pakilia nuotaika švenčia liepos 4- 
tą Amerikos nepriklausomybės 
dieną. Amerikos laisvės statula 
savo degantį žibintą iškelia taip 
aukštai, kad jį mato ir Kinijos 
studentai, ir Sovietų Sąjungos 
pavergtieji kraštai, ir tie kraštai, 
kurie skursta ir siekia didesnio 
gerbūvio. Laisvės statula švietė 
ir lietuviams jūreiviams, kurie 
nugalėjo didijį Atlantą ir su jach
tomis pasiekė pačią statulą neš
dami Lietuvos prisikėlimo viltį 
ir ilgesį.

Su ypatingu džiaugsmu svei
kiname Ameriką, tą didžiųjų 
laisvių ir demokratijos šalį. Viso 
pasaulio lietuviai trokšta jai tik 
gero, kad Amerika būtų visada 
didžiai galinga, nes tik nuo Ame
rikos galybės priklauso viso pa
saulio ateitis.

Viso pasaulio lietuviai trokšta, 
kad Amerika nugalėtų savo vi
daus problemas, išsivalytų nuo 
narkotikų, nuo kriminalinių įvy
kių, išugdytų naujas dorų patrio
tų kartas, kurios suprastų savo 
istorinę paskirtį.
r Tik įsivaizduokite, jei nebūtų 

buvus Amerika tvirta ir apsigink
lavus, kas būtų atsitikę. Komu
nizmas būtų griovęs šalį po ša
lies. Skurdas ir chaosas būtų iš
plitęs kuo plačiausiai. Tik tvirta 
ir apsiginklavusi, kuo moder
niausia, kuo mokyčiausia Ameri
ka sustabdo visas komunistų 
užmačias.

Amerika kariavo antrajame 
pasauliniame kare. Jos didieji są
jungininkai buvo Anglija, 
Prancūzija, Sovietų Sąjunga. 
Pirmieji trys kraštai visai nesi
vertė užkariavimu. Priešingai, 
jie turėtas kolonijas, jas išmok
slinę, ekonomiškai aptvarkę, pa
darė atskiromis valstybėmis. 
Amerika gi neužėmė nė colio

Th« Lithuanian W»«kly Publtahatt. 
by Franciacan Fathars

žemės. O ką padarė Sovietų Są
junga? Kokius plotus užgrobė, 
primetė jiems komunistinę dik
tatūrą.

Rodos, gyvename modernius 
amžius, išsivystė technika, tech
nologija, bet kas darosi gyveni
me. Tas pats senas smurtas, ne
teisybė naikina pavergtas tautas.

Komunizmas siekė išvaduoti 
darbininkų klasę, o dar labiau ją 
pavergė. Sunaikino dvarininkus, 
o patys susikūrė dar baisesnius 
dvarininkus, stalinistų partiečių 
klasę, kuri klupdo ir naikina išti
sas tautas. Atėmė iš žmonių že
mes, sukūrė kolektyvinius ūkius 
ir nebegali patys išsimaitinti. To
kiam dideliam kraštui trūksta 
duonos, nes ten yra pavergtas 
žmogus, atimta jo iniciatyva sa
varankiškai kurti savo ūkį. At
vykę žmonės iš Lietuvos dabar 
pasakoja kaip ten nieko nebėra. 
Tuščios krautuvės. Kaip sunku 
ten išsiversti, pragyventi, vaikus 
ant kojų pastatyti ir išmokslinti. 
Todėl persitvarkanti Lietuva ir 
siekia atsipalaiduoti nuo Mask
vos, nuo visų komunizmo dik
tatūrų ir gyvenimą pagrįsti de
mokratine laisve.

Amerika ištikimiausiai gina 
demokratiją, visur ją remia ir pa-' 
laiko. Ir dabar Amerikos prezi
dentas Bush pažadėjo Europos 
kraštam padėti, kai jie sieks de
mokratinės laisvės ir krašte įgy
vendins demokratiją. Tai gali pa
daryti tik Amerika. Dėl to ji ir 
turi būti galinga ir tvirta.

Lietuvai Amerika tikrai daug 
padėjo. Padėjo po pirmojo pa
saulinio karo, kai iš griuvėsių 
reikėjo atstatyti kraštą. Davė pa
skolą, siuntė savo žmones.

Amerika gelbėjo tremtinius ir 
antrojo pasaulinio karo metu ir 
po karo. Ji ir dabar nepripažįsta 
Lietuvos aneksijos.] Sovietų Są
jungą, visada ir visur pasisako už

Nelengvas uždavinys apibū- PIRMAS LITURGIJOS SEMINARAS LIETUVIAMS 
dinti įvykį taip, kad skaitytojai
susigaudytų pasiskolinti vaizda
juostę ir, išsitiesę savo namuose 
patogiame fotelyje, patys daly
vautų įvykusiame liturgijos se
minare. Tai buvo pirmasis semi
naras. suruoštas šia neįprasta 
tema kovo 11 Chicagoje.

Vyskupas P. Baltakis siuntė 
kvietimus apylinkės ir kai ku
riems toliau, esančių lietuviškų 
.parapijų klebonams bei jų para
pijose asmenims, kurie (muzika, 
skaitymu, menu ar kitu planavi
mu) prisideda prie gyvos ir reikš
mingos liturgijos. Nors buvo 
pranešimai pasiųsti kai kuriems 
asmenims, dalyvauti galėjo visi, 
kurie tik norėjo.

SIELOVADOS TARYBA su
darė seminaro programą ir li
turgijos komisijos ryšininkė Al
dona Prapuolenytė pasirūpino 
visais techniškais reikalais. Kun.

pavergtų tautų išlaisvinimą. Ji ir 
dabar remia lietuvių pastangas 
padėti Lietuvai.

Amerikos lietuviai yra giliai 
lojalūs Amerikai, išmokslino 
savo vaikus, kurių tūkstančiai 
yra įsijungę į Amerikos galybės 
auginimą, jos išsivystymą. Daug 
jų tarnauja kariuomenėje, dirba 
universitetuose, vadovauja įvai
riausiom prekybos ir pramonės 
įstaigom. Taip pat dalyvauja ak
tyviai politiniame gyvenime. Tai 
visa Amerikos lietuviam suteikia 
didžioji demokratija. Todėl 
Amerikos lietuviai su giliu 
nuoširdumu ir dėkingumu remia 
šio krašto pastangas plėsti ir 
įtvirtinti visur demokratiją.

Jachtų kapitonus ir įgulas sveikina P LB valdybos vicepirmininkas dr. Vytautas Dam-
brava, atvykęs specialiai iš Venecuelos. Nuotr. Vytauto Maželio.

J. Barauskas užleido parapijos 
patalpas, ir taip, pasikvietus 
Chicagos diecezijos liturgis- 
tą Fr. Michael WestoiH-įvyko šis 
pirmą kartą bandomas liturgijos 
tema seminaras.

Nebent kuris nors ima teologi
jos kursus ar savoj diecezijoj 
klausosi paskaitų ruošiantis dia- 
konatui, retas iš mūsų turi sąly
gas gilinti liturginį supratimą. 
Rytą 48 dalyviai (iš 13 parapijų ir 
5 valstijų) klausėsi prelegento, 
kuris persiėmęs meile liturgijai 
savo dinamine asmenybe palietė 
kiekvieno klausytojo mąstyseną 
bei širdį. Prelegentas pirmiau
siai aiškino patį liturgijos vyks
mą, t. y. ritualą, kuris sužadina 
visų dalyvių bendrąją maldą. 
Mišių maldoj iš esmės esame su
sirinkę ne privačiai maldai, bet 
bendram Dievo garbinimui, 
klausytis Dievo Žodžio, patirti 
Dievo veikimą visų tarpe ir iš
reikšti padėką; (pats žodis ‘Eu
charistija’ reiškia dėkingumas). 
Jis praplėtė tarnybos sąvoką 
kaip dėmesį skiriamą kitam 
asmeniui; toks dėmesys, kuris 
leidžia kitam, pajusti jo svarbą 
kad dalyvauja, ir kad savo buvi
mu papildo tikinčiųjų bendruo
menę; šitoks patarnavimas vie
nas kitam (pagarba ir pripažini
mas kito svarbos), kaip tik atve
ria mūsų širdis gilesniam slėpi
niui, būtent: tai kad visi susi
rinkę sudarome sąlygas pačiam 
Kristui mums tarnauti, nes 
mišių eigoje, pats Viešpats 
moko, gydo, ir keičia mus iš 

meilės ir pagarbos mums, jo my
limus kūrinius.

Vaišingumas ir pakarta, pagar
ba kitam asmeniui — lietuvių 
bruožas nuo krikščionių laikų. 
Atėjus bažnyčion, mums terei
kia įgyvendinti šį mūsų gautą 
tautinį bruožą. Beveik kiekvieną 
pagrindinę mintį kun. Weston 
palydėjo trumpai apžvelgdamas 
apeigų ar apraiškos istorinę rai
dą. Gi visa Eucharistinė malda 
istoriškai vystėsi; išsamesnis su
pratimas tegali tik padėti bend
ruomeninei maldai. Kai kurias 
mintis paryškino ne atpasakoda
mas istorinį vystymąsį, kiek pats 
klausdamas dalyvių klausimus; 
pvz. kada prasideda mišios? Aiš
ku, visi atsakė: su pirmąja gies
me, arba su kryžiaus ženklu! Ne! 
— atsakė prelegentas, — su pir
muoju ateinančiu į bažnyčią. 
Kiekvienas ateinantis žmogus 
kelia tikėjimo energiją, ir kai pir
masis įžengia pro duris, jau 
tikėjimas pradeda reikštis. Visa 
tai neįmanoma vien privačioj 
maldoj. Todėl, kiekvienas daly
vis svarbus!

Pabrėžė jog Žodžio liturgijoj 
svarbviausia klausyti! Būtina 
geri skaitytojai, kurie perduoda 
skaitinio prasmę; gi visi atėję yra 
ištroškę išgirsti Dievo mintį 
mums, Dievo pamokymą, pa
drąsinimą, paguodos žodį. Kaip 
svarbu muzika ir giedojimas, nes 
tai būdas visiems tikintiesiems 
atsiliepti savo širdimi į vyksmą, 
žodį bei Dievo palietimą. Gies

mė apjungia tikinčiuosius ir visą 
maldą.

Vaišingumo (hospitality) bei 
dalyvio svarbos sąvokos mums 
savotiškai naujos, nes kiek ap
mirštos. Todėl prelegentas taip 
ilgai jas aiškino ir kiek trumpiau 
gvildeno antrąją Mišių dalį. Jaut
riai visiems priminė, kokios 
reikšmės bei svarbos nuo senų 
senovės turi bendravimas už sta
lo, kuomet laužydami duoną, 
draugai dalinasi savimi ir mes, 
esame kviečiami lygiai jautriai 
atkartoti tai, ką Kristus vykdė su 
savo draugais, mokiniais, šali
ninkais; bendraujame prie vieno 
stalo, laužom Žodžio ir Eucha
ristijos duoną. Taikliai priminė 
visiems, jog mišioms baigiantis 
paskutinysis palaiminimas kaip 
tik reiškia būti siunčiamu. 
Tikėjimu pagyvinti ir Viešpaties 
pamokyti bei sutvirtinti, esame 
siunčiami kitiems visa tai per
duoti: kitus paliesti gailestingu
mu, gerumu, mokymu, gydy
mu; jog mes dabar kaip Kristus 
turime tapti kitiems duona, t.y., 
leisti kitiems dalytis mūsų ener
gija, dovanomis, mūsų laiku. 
Mes esame įpareigoti būti ki
tiems Kristus.

Papietavę dalyviai žiūrėjo Vi
dos Kuprytės redaguotą vaizda
juostę, gautą iš Sibiro. Joje 
matėme lietuvius, kartu su savo 
tikinčiųjų bendruomene, susi
dedančia iš vokiečių, lenkų ir uk
rainiečių švenčiant liturgines 
apeigas. Čia vaizdžiai buvo ste
bimas sutautinimas (incultura- 
tion) pačioje liturgijoje.

Pasistiprinę šeimininkių (M. 
Kuprienės, E. Radvilienės, T. 
Zailskienės) pietumis, prieš išsi
skiriant į diskusinius būrelius, 
įvadinius žodžius tarė Aldona 
Zailskaitė (lektoriai), Dalia Vi- 
skontienė ir Kazys Skaisgirys 
(muzika ir giesmės)ir Darius 
Polikaitis (mišios ir jaunimas). 
Visi dalyviai susiskirstę į tris 
būrelius: muzikai, lektoriai ir li
turginiam planavimui. Valandą 
gvildeno galimybes kaip geriau
siai įgyvendinti visas girdėtąsias 
mintis. Aišku, kad įgyvendini
mas priklauso nuo sąlygų bei 
pačių kunigų, tačiau tikintieji 
turi būti pasiruošę imtis tarnavi
mo atsakomybės ir pagal sąlygas 
padėti visiems tikintiesiems.

Štai keletą išvadų: atsižvelg- 

(nukelta į 4 psl.)'

VINCAS KUDIRKA 

VIRŠININKAI

Padaryta Varpo ir Vinco Ku
dirkos veiklos apžvalga norėjo 
tik pagerbti Varpo 100 metų su
kaktį, ją priminti mūsų skaity- 
tyojams, pagilinti lituanistinį 
žinojimą, bet nesiekė jokio mok
slinio įsitvirtinimo. Tai buvo 
žurnalistinė kelionė į praeitį.

Kad būtų labiau suprantamas 
Vincas Kudirka ir jo kūryba, čia 
spausdiname vieną iš įdomiausių 
jo satyrų “Viršininkai”. Tai vaiz
duoja anuos 19 amžiaus galo lai
kus okupuotoje Lietuvoje. Virši
ninkų tema ir dabar tebėra ak
tuali ten, kur gavę valdžią, iš
naudoja žemesniuosius.

Tad grįžkime į praeitį ir pa
žiūrėkime kaip V. Kudirka šmaikš
čiai ir su humoru aprašo rusų val
dininkus Lietuvoje. (Red.)

I
Aš apskrities Dievas! — pa

sakė garsiai Vakkanalijus Vziat- 
kovičius Kruglodurovas, naujai 
atvažiavęs į Naujapilę viršinin
kas, susirinkusiems prisistatyt 
valdininkams. Pasakė, apsisuko 
ir išėjo.

Nusistebėjo valdininkai, iš
vydę toki keistą ir netikėtą virši
ninko pasirodymą. Tas nusiste
bėjimas greit perėjo į nusimini
mą. Buvo ko nusiminti. Ką reiš
kia tie žodžiai: “apskrities Die
vas”? Koks jis bus Dievas: ar visa 
matantis, ar visa imantis? Kaip 
elgtis patiems ir su tokiu virši
ninku?

Nors valdininkai nosis nuleidę 
tylėjo, vienok jų visų galvose 
slinko tos pačios mintys. Kada 
jau paskutinė mintis atliko savo 
darbą paskutinio valdininko gal
voje; pradėjo visi skirstytis 
namo.

Instinktas dažnai gelbsti žmo
gų: reikia tik mokėt juo pasinau
doti. Valdininkai, matyt, buvo 
tokie gudrūs, nes visi iki vieno, 
nors nebuvo susitarę atsidūrė 
pas Dinę rūpesčio prigirdyt.

Ypatingas rūpestis, ypatingai 
reikėjo gert, ypatingos buvo ir 
pasekmės. Vienas, grįždamas 
namo, pataikė pas svetimą pačią. 
Kitas nužengė šalia tilto ir ko 
neužsimušė. Trečias pradėjo 
vaikščioti atbulas, ir užuot pa
taikęs ant namų, atsidūrė už 

miesto durpinėje: tik antrą dieną 
rado vargšą vos gyvą, bet jau vi- 

■ sai išsipagiriojusį.
O tai vis iš nusiminimo.
Viršininko pareiškimas tą 

pačią dieną pasklido po Naupilę, 
o rytojaus dieną ir po visą apskri
tį. Ir visur sėjo nusiminimą.

Nusiminė vaitai. Vienas iš nu
siminimo net išsipagiriojo, bet 
ūmai susiprato negerai padaręs, 
ir tuoj vėl pasigėrė.

Nusiminė valsčių raštininkai 
ir ėmė knistis po leistrus, sku
tinėt, prirašinėt, kad viskas 
būtų... o nieko nebūtų.

Labiausiai nusiminė žydai, tik . 
jie tuoj susigriebė:

— Kas mums, — sako, — lau
žyt galvas visiems, jeigu mes tu
rime rabiną? Tegul jis įspėja 
mįslę, o mes dirbkime savo dar
bą toliau.

Taip ir padarė. Išrinkę nu
siuntė pas rabiną du gudresniu 
žydeliu, kuriuodu užsidarė su 
rabinu ir ilgai, ilgai kažin ką 
tarėsi. Po kelių dienų tuodu pat 
pasiuntiniu atėjo vėl pas rabiną 
ir džiaugsmingai išpasakojo štai 
ką:

Vakkanalijus Vziatkevičius 
Kruglodurovas buvo paprastu 
kareiviu kare su turkais 187... 
Viename mūšyje įlindo iš baimės 
į balą. Kada vieni kitus nuo tos 
vietos nusivijo, išlindo Kruglo
durovas iš balos ir žiūri, ką čia 
dabar daryt. Apsiraiščiojo kaipo 

didžiai sužeistas, paėmė nuo 
užmušto turko kepuraitę o savą
ją užsidėjo ant galvos. Išvydęs 
atjojančius turkus, užsimaudavo 
turkų kepuraitę, savąją kišdamas 
po skvernu. Prieš maskolius 
užsidėdavo savo kepurę ir žeg
nodavosi į trikampį. Taigi nei 
vieni, nei kiti nieko jam nedarė. 
Besivalkiodamas po mūšio lau
ką, rado turkų vėliavą ir neapsa
komai nudžiugo tokiu radiniu 
tik kaip ją nunešt pas vyresnįjį? 
Tuo besirūpinant, pakilo nuo 
žemės atsigaivinęs arklys. Kru
glodurovas pasinaudojo tuo ir, 
pasigavęs arklį, prisirišo. Kada 
pamatė iš tolo atjojančius masko
lius, užsėdo ant arklio ir nulėkė 
priešais juos, iškėlęs vėliavą. 
Žinoma, tapo pristatytas vyre
sniajam, gavo už narsumą šven
tojo Jurgio kryžių ir buvo pa
keltas karininku. Kai jis atitarna
vo paskirtą laiką, neturėjo ką su 
juo daryt, nes visai buvo nemo
kytas ir didelis girtuoklis, tai ir 
atsiuntė dabar čion apskrities 
viršininku.

— Gerai, — tarė rabinas — 
duokite man tris dienas pamąs
tyti, o tada gausite iš manęs atsa
kymą.

Sukakus trims dienoms, rabi
nas davė žydams tokį atsakymą: 
— Jis sakosi, kad apskrities Die
vas, tik neškite jam aukas — 
priims..

Žydeliai čia pat susitarė 

išmėginti rabino patarimą, bet 
išsyk nepasisekus, pradėjo iš tik
rųjų rūpintis.

Visai nerūpėjo viršininkas tai 
kaimo žmonėms. Jie lemtai nė 
nežinojo, ar pasikeitė senasis 
nauju. Jie su viršininkais pažin
ties neturi nė kokios, mokesčiai 
tie patys ar prie vieno, ar prie 
kito, tiesioginių reikalų su virši
ninkais neturi, tai ko dar čia 
rūpintis? Žydeliai tačiau 
neiškęsdavo neužkabinę ir kai
mo žmonių su žinia apie tokią 
naujieną.

— Juozai, ar žinai, kad dabar 
dūrime naują viršininką? Ui tai 
laukinis žmogus, nė artyn nepri
sileidžia.

— Tai ką, toks ponas smarvę 
žydą prie savęs leisis?

— Ui, Juozai, Juozai! Aš tik 
nenoriu sakyt, kad tu kvailas, o 
tu iš tikrųjų kvailas. Tu nieko 
neišmanai. Palauk, paskui kitaip 
kalbėsi, kai tau reikės to pono 
kišenių pripilt, — tik to tu neiš
manai.

Teisybė, Juozas to neišmanė, 
kaip jis turės pilt viršininkui į 
kišenių; jam nė į galvą niekad 
neatėjo, kad tai gali būt ir kad 
toks dalykas reiktų suprast.

Vakkanalijus Vziatkovičius 
tikrai buvo toks, kaip jį atvaizda
vo savo kalbose žydeliai: pusaklis 
karininkas”. Nežinodamas, nei 
kas tai apskritis, nei kas tai admi

nistracija, tapo išsyk apskrities 
viršininku. Bet kas tai yra būt 
apskrities viršininku, ką reik da
ryt, šito visai nenumanė.. Dėl 
to, vos tik atvažiavo nuėjo pasik
laust patarimo pas Matviejevą, 
buvusi prieš jį viršininką ir dabar 
laukiantį bylos, kurioje pats 
žymėjo didžiausiu kaltininku.

Matviejevas pasakė šitaip:
— Kas jums galvoj, Vakkana- 

lijau Vziakovičiau, kas tai admi
nistracija, kas tai apskritis? Jums 
gana žinot tiktai, kad jūs virši
ninkas ir turit rūpintis, kiek ga
lima daugiau,prisigriebt štai šitų, 
— ir galais suglaustų dešinės 
rankos pirštų sudavė keliasyk į 
sugaubtą kairės delną. — Ar 
šiaip valdysi, ar taip, vis tiek 
mes, visi viršininkai, atsidursi
me ten, — čia mostelėjo ranką į 
Sibiro šalį. — Štai, aš esu dabar 
įskųstas, žinau tikrai, kad išsiųs 
mane ten, bet man vis tiek, nes 
spėjau prisirinkti skatiko tiek, 
kad man ir ten bus ramu. Aš kal
bu atvirai. Tiktai įsidėmėkite, 
Vakkanalijau Vziatkevičiau, — 
pridūrė Matviejevas pasirengu
siam eit Kruglodurovui: — iš 
pradžių pasibranginkite! O iš kur 
imt pinigų, kokiais keliais, taipgi 
nesirūpinkite. Jau čia įprasta 
nuo seniai, kad patys pinigai pas 
jus ateis, tik žerkite! Reikia tik 
išsyk gerai pasirodyt, — dar 
pridėjo Matviejevas.

(Bus daugiau)



KAIP KLEVO SĖKLA - POEZIJA

“Kaip klevo sėklos rudenį 
išsklidom į šalis, 

nei į jaunystę, nei įjos vietas 
negrįšim.

Be mūsų oš Paneriuose šilai 
žali, 

o metai trauks gijas iš mūsų 
ryšio, 

kolei visai lyg svetimus ati
dalins.“

Gediminas Jokimaitis — ŽIE- 
MOS BIJŪNAI. Eilėraščiai ir 
poezijos vertimai, 1988 m. Vil
nius,“Vagos” leidykla. Dail. 
Klaudijus Petrulis. Įvadinis 
žodis — Vandos Zaborskaitės.

Tai pomirtinis G. Jokimaičio 
(1920 - 1986) poezijos leidinys- 
rinktinė, žmonos Pranės ir drau
gų rūpesčių paruoštas ir skaity
tojams atiduotas.

G. Jokimaitis, kėdainiškis, bu
vo pirmųjų išvežimų auka, Sibi
ro tremty praradęs nemažai kū
rybingų metų ir sveikatą. Jo poe
zija ir kiti kultūros darbai, kaip 
tremtinio, buvo sovietinės spau

PIRMAS LITURGIJOS
SEMINARAS LIETUVIAMS
(atkelta iš 3 psl.)

darni į tai, kad labai trūksta 
bendro giesmyno, muzikai suti
ko ruošti giesmyną kaip tik atliks 
jau turimus įsipareigojimus; bus 
atsiklausta Kunigų Vienybės 
(kuri rūpinasi mišiolėliais) ar su
tiktų atspausdinti mišiolėlių gale 
giesmių su tekstais ir gaidomis; 
taip padėtų sulyginti visų lietu
vių giedojimą; šį projektą vykdy
ti pasisiūlė Kazys Skaisgirys. Ne 
visos parapijos turi lietuviškai 
sukirčiuotus skaitinių tekstus; 
reikia rasti būdą paskleisti šiuos 
tekstus tiems, kurie prie jų ne
prieina.

Daug dėmesio susilaukė litur
ginių komisijų svarba. Daugumai 
atrodė įvedus liturgines komisi
jas parapijose sustiprėtų ir pa
gerėtų liturginė padėtis. Drauge 
su kunigais būtų ieškoma būdų, 
kaip geriausiai pritaikyti įvairias 
sutautinimo galimybes, ugdyti 

dos ignoruojami. Ir apie šią kny
gą. išleistą jau prieš metus, dar 
nesimato ten platesnių atsiliepi
mų.

Studijavęs filosofiją ir kalbas 
Kauno bei Vilniaus universite
tuose, iškentėjęs labai skaudžią 
tremtį, pirmą savo knygą grįžęs 
išleido tik 1969 m. — vardu Van
dens muzika.

Po jo mirties rinktinė Žiemos 
Bijūnai talpina ano pirmojo 
atrinktus eilėraščius, kitų leidi
nių — Su naktim kalbėsiu, Tu 
esi vasara, Rasa, Kai patekės sie
tynas, Mažasis paukštis, taip 
pat, eilėraščius iš rankraščių ir 
jo gausius vertimus — italų, estų 
ir latvių literatūros. Gediminas 
gerai mokėjo šešias svetimas kal
bas ar daugiau. Rinktinę redaga
vo poetas Sigitas Geda, Kęstutis 
Nastopka ir Vanda Zaborskaitė.

G. Jokimaičio poezijai būdin
ga — filosofinis gamtos ir žmo
gaus būties suvokimas. Tyla ir 
muzika, vandenys, saulėtos pak- 

vaišingumą bei svetingumą pa
gal liturginę sampratą; be to, tai 
sudarytų sąlygas tikintiesiems ir 
kunigams pasidalyti mintimis ir 
pareikši pageidavimus. Visa tai 
suburtų daugiau jėgos entuziaz
mo bei intereso.

Buvo norėta užbaigus semina
rą sudaryti pastoviai veikiančią 
liturginę komisiją Sielovados Ta
ryboje, kuri palaikytų ryšius bei 
puoselėtų įvairių projektų 
pažangą. Tačiau norėta komisija 
nesusidarė.

Visa turininga diena baigėsi 
dalyviams aptarus tos dienos 
mišių tekstų reikšmę, kun. A. 
Saulaičiui aukojant mišias, P. 
Zarankai giedant psalmes ir vi
siems įsijungiant į giesmes. Vi
sos dienos seminaras užrekord- 
duotas. Norį pasiskolinti vaizda
juostę gali kreiptis adresu: Semi
naras, ICC — RT 21, Putnam 
CT 06260. «.

rantės, nakties žvaigždynai —jo 
eilėraščių pagrindiniai įvaiz-
džiai. Gamta ir vienatvė, kaip 
amžinybės ir begalybės atšvai
tai, meilė —jo mintijimų esmė; 
žiemos bijūnai — irgi meilės 
įvaizdžiai. Nors meilės motyvais 
tėra nedaug jo eilėraščių, tačiau 
dauguma posmų — saviti ir gi
lūs, atliepiąjo pasaulėjautos dva
singumą.—

“Meile, didele ištikimybės
upe, ,

neblokšk prie kranto...”

Yra G. Jokimaičio poezijoj gi
laus susimąstymo ir apie istorinį

NAUJA LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS VADOVYBĖ

Praeitą rudenį lietuvių Rašy
tojų Draugija pravedė naujos 
valdybos rinkimus. Rinkimai 
vykdomi kas treji metai. Iki šiol 
porą kadencijų valdyba buvo 
Chicagoje. Dabar perkelta į 
New Yorką.

Išrinktoji valdyba posėdžiavo 
gegužės 7 ir pareigom taip pasi
skirstė: pirmininkas — Paulius 
Jurkus, vicepirmininkas ryšiam 
su kitų tautų rašytojais — Algir
das Landsbergis, vicepirminin
kas ryšiam su okupuotoje Lietu
voje esančiais rašytojais — To
mas Venclova, iždininkas — 
Leonas Lėtas, sekretoriaus pa
reigas kol kas eina pirmininkas;

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

(atkelta iš 2 psl.) ‘

— Klaipėdos valstybinės kon
servatorijos fakultetų dėstytojai 
susibūrė į ansamblį “Muziko- 
riai”, kurio kūrinėliai, skirti 
mažiesiems žiūrovams, skiepys 
jiems meilę Lietuvos gamtai. 
Kolektyvas, vadovaujamas 
dėstytojo Broniaus Mūro, jau pa
ruošė tautinę programą “Nykštuko 
Dainorėlio koncertas” pagal A. 
Mačiulio tekstus. Netrukus 
“Muzikoriai” parengs dar vieną 
programą, kurią žada pavadinti

Lietuvos kelią (“Gedimino laiš- žinomų Lietuvos žmonių portre- instrumentalistų ir solistai), va- 
' kai’’ir kt.) " • ‘ J - ‘■•tai:«- - "■ , dovaujamas Sauliaus Sondeckio.

Literatūrologė Vanda Zabor
skaitė įvadiniame žody taip 
užbaigia savo svarstymus: “Ge
dimino Jokimaičio lyrika savaip 
įsijungia į tradiciją, paženklintą 
J. Baltrušaičio, V. Mykolaičio- 
Putino, V. Mačernio vardais, nu
dažo ją nepakartojama savo indi
vidualaus likimo patirtimi. Ji bus 
sava ir suprantama tiems, kurie 
poezijoje pirm visko mato žmo
gaus širdies išpažintį ir jo dvasi
nio gyvenimo dokumentą”.

- Alė Rūta 

valdybos nariai: Leonardas An- 
driekus Danguolė Sadūnaitė.

Savo posėdyje birželio 9 į 
Draugijos garbės narius pakėlė 
poetą Bernardą Brazdžionį.

Lietuvių Fondas jau yra pa
skyręs 2000 dol. Rašytojų Drau
gijos metinei premijai. Dabar 
sudaroma vertinimo komisija. 
Premija bus paskirta vasaros 
metu. Jos įteikimas numatomas 
rudenį. Taip pat rūpinamasi 
suorganizuoti Aloyzo Barono 
vardo novelės premiją.

Draugija turi per šimtą narių. 
Jos adresas yra toks: Lietuvių 
rašytojų Draugija, c/o Kultūros 
Židinys, 361 Highland Blvd., 
Brookly n, N. Y. 11207.

“Vakaras sodžiuje .

— Vilniuje, Menininkų rū
muose, birželio 7 įvyko Lietuvos 
rašytojų devintasis neeilinis su
važiavimas.

— Maskvoje. A. Puškino rusų 
kalbos institute, atidarytos iš 
karto dvi lietuvių fotoparodos. 
Žinomas kaunietis fotomeninin
kas R. Juškelis eksponavo 60 
nuotraukų iš serijų "Daiktų for
mos” bei “Atspindžiai”. Kitoje 
instituto salėje atidaryta teminė 
A. Pupkevičiaus, R. Požerskio, 
A. Švenčio bei A. Kairio darbų 
ekspozicija “Atgimstanti Lietu
va”. Tai ekologinių protestų 
žygių, Sąjūdžio renginių vaizdai,

— Lietuvos vargonininkės da- ~ Koncertas buvo suruoštas žemės
lyvavo Kijeve suruoštame tarp
respublikiniame konkurse, kuris 
vyko 10 dienų. Pirmąją premiją 
pasidalijo Irena Budrienė ir var
gonininkė Vita Kalnciema iš Ry
gos. Antroji premija teko Renatai 
Marcinkutei, o trečioji — Audrai 
Telksnytei. Konkurso diplomas 
įteiktas Jūratei Landsbergytei. 
Vertinimo komisijai pirmininka
vo Lietuvos konservatorijos pro
fesorius Leopoldas Digrys. Ver
tinimo komisijoje buvo ir Vytau
tas Gaidamavičius.

— Vilniuje kovo 5 įvyko Lie
tuvos žydų kultūros draugijos 
steigiamasis susirinkimas. Jame 
dalyvavo 493 delegatai iš 70 
draugijos rėmimo grupių. Pirmi
ninku išrinktas Emanuelis Zin
geris. Visai slaptu balsavimu, o 
ne kokio nors komiteto ar pa
reigūno nurodymu. Jis daugiau
sia pasidarbavo kuriant tą orga
nizaciją.

— Solistė Gina Capkauskienė 
buvo išvykusi į Lietuvą ir kon
certavo Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Panevėžyje. Taip pat ji 
giedojo Vilniaus katedroje vysk. 
Pauliui Baltakiui aukojant mi
šias.

— Gamtos apsaugos komite
tas per pirmąjį šių metu ketvirtį 
Lietuvoje iškėlė bylas — 73 ieš
kinius už vandens teršimą, ypač 
Kuršių marių teršimą naftos pro
duktais. Taip pat byla užvesta Si- 
lutės-Stoniškių kelyje išsilieju
sios mazuto avarijos kaltinin
kams — Šilutės vykdomajam ko
mitetui. Pabaltijo geležinkelio 
Šiaulių apygardai už vandens te
ršimą pateiktas 9,333,896 rublių 
ieškinys.

— Dailės parodų rūmuose 
gegužės 12 buvo atidaryta daili
ninko Augusto Savicko paroda, 
skirta jo 70-čiui paminėti. Čia ju
biliatą pasveikino partijas pirma
sis sekretorius Algirdas Brazaus
kas ir eilė aukštųjų partijos pa
reigūnų. Rudenį jo darbai bus 
eksponuojami Paryžiuje.

— Londone, Royal Festival 
Hali didžiojoje salėje birželio 8 
koncertavo iš Vilniaus atvykęs 
Lietuvos kamerinis orkestras (30 

drebėjimo Armėnijoje nukentė- 
jusiems paremti. Po kožfeerto or
kestras grįžo į Vilnių.

— Vilniaus Menininkų rūmų 
Baltojoje salėje didelio pasise
kimo sulaukė solistė Lilija Šu
kytė, atvykusi iš Vokietijos su 
savo rečitaliu. Ten ji padainavo 
du dainų ciklus — Mendelsoh- 
no-Bertoldi šešias dainas ir Fitc- 
mano penkias dainas. Koncerto 
antroje dalyje įvyko Juzeliūno 
kantatos “Gėlių kalbėjimas” 
premjera balsui ir styginiam 
kvartetui. Šis kūrinys dedikuo
tas L. Šukytei. Gale koncerto ji 
dar dainavo Kačinsko ir Banaičio 
kūrinius, o bisui Gruodžio kūri
nius. Jai akomponavo Raminta 
Lampsatytė. Kitame koncerte su 
Filharmonijos simfoniniu or
kestru, diriguojamu J. Domar
ko, ji atliko Naujalio, .Grygo, 
Liadovo kūrinius.

— Jono Biliūno 110 gimimo 
metinės okupuotoje Lietuvoje 
buvo paminėtos balandžio pra
džioje. Primenam, kad jo raštuo
se ir šiandien randama įdomių 
paralelių su dabartiniu gyveni
mu. Rašytojo palaikai iš Zako
panės 1953 buvo parvežti į Lie
tuvą. Jo memorialinis muziejus 
yra įrengtas Niūronyse, Anykš
čių apylinkėje.

— Okupuotoje Lietuvoje 
gegužės 19 prasidėjo šeštasis lie
tuvių gydytojų sąjungos suvažia
vimas. Penktasis suvažiavimas 
įvyko prieš 52 metus — 1937 
metais Kaune. Dabartiniame su
važiavime dalyvavo ir gausus 
būrys gydytojų iš Vakarų pasau
lio. į tą suvažiavimą vyko ir JAV 
lietuvių gydytojų grupė, joje ir 
jaunas gydytojas dr. Petras Ki
sielius, to paties vardo žinomo 
veikėjo sūnus. Jis turėjo vizą ir 
visa dokumentacija buvo tvar
kinga. Atvykus į Maskvą, jam 
buvo pareikšta, kad jam viza 
buvo išduota per klaidą, kad ji 
negalioja ir kad jis į Lietuvą vykti 
negali, o turi tuoj pat grįžti į Cbi- 
cagą. Jis tai ir padarė. Kokia to
kio keisto sprendimo priežastis 
— neteko paatirti.

S.L.K.



MASKVOS NURODYMAS 
LIETUVOS DVIRATININKAMS

Philadelphijoje birželio 18 
vyko Core States banko suorga
nizuotos tarptautinės dviratinin
kų varžybos. Jose dalyvavo pro
fesionalai dviratininkai iš įvairių 
pasaulio šalių. Į šias varžybas at
vyko ir Lietuvos dviratininkų ko
manda, nusiteikusi kovingai jose 
dalyvauti. Reikia pažymėti, kad 
tai pirma sportinė grupė iš Lie
tuvos, kuri išvyko į užsienį, ne
prašiusi jokio Maskvos leidimo.

Dviratininkai prieš varžybų 
dieną gerai susipažino su lenkty
nių trąša, kuri jų vertinimu ne
buvo ypatingai sudėtinga. Ne
gąsdino jų ir trąšoje pasitaikęs 
statusis kalnas, bei kiti sunku
mai. Gal truputį neįprastai ilga 
atrodė jiems šį distancija (150
mylių), sakė komandos treneris. 
Tačiau visi dviratininkai buvo 
entuziastingai nusiteikę įveikti 
šią trąšą.

Iš vakaro jie visi rimtai ruošėsi 
varžyboms, pasiryžę pade
monstruoti savo aukštą meistriš
kumą, sukaupti visą savo ištver
mę, valią, vyriškumą. Visi dvira
tininkai buvo užsidegę gerai pa
sirodyti šiose varžybose ir pagar
sinti Lietuvos vardą.

Tačiau tą vakarą iš Maskvos at
skubėjo telegrama. Joje buvo 
nurodyta, kad Lietuvos dvirati
ninkams šiose varžybose daly
vauti draudžiama, nes tai nėra 
atviros varžybos.Tai reiškia, kad 
jose dalyvauja tik profesionalai.

ŽMOGAUS TEISIŲ APIMTIES 
KONFERENCIJA PARYŽIUJE

Paryžiuje vykstanti Žmogaus 
teisių apimties (The Human Di- 
mensįpn) konferencija, yra pir
moji iš trijų numatytų (Pary
žiuje, Kopenhagoje ir Maskvo
je).

Pirmoji plenumo sesija įvyko 
gegužės 30 -.31 istorinėje Sor- 
bonne universiteto auditorijoje, 
kurios priekinėje sienoje yra iš
kalti Prancūzų Revoliucijos šū
kiai — Fraternitė, Ė galite, Li- 
bertė, kurie labai tiko ir šios kon
ferencijos dvasiai.

Sorbonne sesiją atidarė Pran
cūzijos Užsienio reikalų ministe- 
rio pavaduotoja Madame Edwi- 
ge Avice. Ji ir Prancūzijos Užsie
nio reikalų ministeris R. Durnas 
sesijai toliau pirmininkavo. 
Pradžioje kalbėjo Prancūzijos 
prezidentas Franęois Mitterand. 
Jis pabrėžė žmogaus teisių reikš
mę kaip pagrindą visom reikš
mingiausiom laisvėm ir pareiš
kė, kad šiuo metu reikalinga 
dėti pastangas, kad Rytų ir Vaka
rų skirtumai būtų išlyginti.

Atidaromoje sesijoje nedaly
vavo sekretorius James Baker 
III, turėjęs atstovauti Jungtinėm 
Amerikos Valstijom. Dėl to teko 
girdėti negatyvių komentarų net 
ir iš pačių Amerikos delegatų.

Amerikos vardu kalbėjo dele
gacijos pirmininkas, ambasado
riumi paskirtas Morris Abram. 
Jis paminėjo, kad prezidentas 
Bush šią savaitę Briuselyje 
NATO posėdyje, siūlė kad ypa
tingai naudingas uždavinys Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijai būtų išvysty
ti standartus tikrai laisviems rin
kimams visuose Europos kraš
tuose. Kartu su laisvais rinkimais 
Helsinkio 8-tas principas sutei
kia galimybę užgydyti Europos 
dvasinius bei istorinius sužaloji
mus, įskaitant ir negalią Pabalti
jo kraštų inkorporaciją į Sovietų 
Sąjungą prieš 50 metų. Tai buvo 
vienas iš geriausių delegacijos 
vadovų pareiškimų kiek tai liečia 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bylą.

Kalbėjo Sovietų Sąjungos Už
sienio reikalų ministeris Eduard 
Shevardnadze ir dauguma, daly
vaujančių valstybių užsienio rei
kalų ministerių. Jaudinančią kal

Maskva pabijojo, kad lietuviai, 
dalyvavę šiose varžybose, praras 
mėgėjų statusą ir ateityje ne
galės dalyvauti mėgėjų varžybo
se. Tačiau kodėl Maskva nepa
lieka to apsispręsti patiems 
sportininkams, arba bent tą 
klausimą išspręsti Lietuvos spor
to Komitetui? Juk, atrodo, patys 
sportininkai neturėjo nieko prieš 
dalyvauti profesionalų varžybo
se. Be to, jų sportinis pasirengi
mas yra tolygus profesionalų pa
sirengimui. Šie dviratininkai 
treniruojasi kasdien be išeiginių 
dienų su vienais iš geriausių tre
nerių. Jie visą savo laiką yra pa
skyrę dviračių sportui. Ir kaip jie 
patys sakėsi, per ištisus metus 
namuose tebūna vos keletą sa-
vaičių.

Tačiau Maskvai, atrodo, nepa
tiko, kad dviratininkai savaval- 
diškai nusprendė dalyvauti šiose 
varžybose, bei išvyko į užsienį 
be jų leidimo. Be abejo nepatiko 
dar ir tai, kad dviratininkai savo
komandą norėjo reprezentuoti 
su lietuvišką trispalve.

Ką gi, Lietuvos sportininkai 
turėjo pakluksti šiam nurody
mui, nes į Lietuvą reikės grįžti, 
per Maskvą. O už nurodymo ne- ' 
silaikymą reikėtų labai rimtai pa
siaiškinti. Gaila, tačiau dar dau
gelio klausimų Lietuva negali 
spręsti savarankiškai.

Raimonda Rukšienė 

bą pasakė Kipro salos ministeris 
George lacodou. Savo kalbą jis, 
paįvairino skaidrėmis, paroda
nčiomis žmogaus teisių laužymą 
ir teroro veiksmus. Jis susilaukė 
didesnio dalyvių pritarimo negu 
bet kuris kitas kalbėtojas. Šioje 
sesijoje taip pat kalbėjo Lichten
šteino, San Marino, Islandijos, 
Maltos, Airijos, Belgijos, Lenki
jos, Italijos, Šveicarijos, Austri
jos, Danijos, Kanados, Vokieti
jos bei Prancūzijos atstovai.

Pasaulinei Pabaltiečių Santal
kai atstovvo Maido ir dr. K, Bo
belis VLIKas buvo atstovauja
mas pirmininko dr. K. Bobelio 
ir Jono Bobelio. Pasaulinės San
talkos atstovai turėjo daug bend
rų ir asmeniškų pasimatymų su 
įvairiomis delegacijomis ir jų ats
tovams buvo įteiktas Pasaulinės 
Pabaltiečių Santalkos bendras 
memorandumas. VLIKas įteikė 
savo paruoštus dokumentus ir 
naujai atspausdintą Memoran
dumų knygą su papildomais (dr. 
D. Krivicko redaguotais) doku
mentais. Buvo ypatingai naudin
ga turėti šią naują pakartotiną 
laidą, nes ten yra apibūdinta tik
roji Lietuvos padėtis ir dėl jos 
vykstanti kova. Visų delegacijų 
nariai šią dokumentaciją mielai 
priėmė.

Bendrai konferencijoje jautėsi 
visų dalyvių noras taikiai kalbėti 
ir teisinio kompromiso ieškoti, 
nors Rytai ir Vakąrai kartais vieni 
kitus užsipuldavo ir pasikeisdavo 
aštriais žodžiais.

Birželio 1 VLIKo pirmininkas 
dr. K. Boblis turėjo progą pasi
kalbėti su Sovetų Sąjungos dele
gacijos pirmininku ambasado
riumi Yuri D. Kashlev. Buvo 
nuostabu, kad ambasadorius 
buvo simpatingas, mielai išklau
sė VLIKo pirmininko jam prista
tytų dokumentų apibūdinimą, 
priėmė visus jam įteiktus doku
mentus ir pažadėjo, kad Sovietę 
Sąjungos delegatai jiems įteiktą 
medžiagą peržiūrės. Tai buvo di
delis kontrastas nuo ankstyves
nių pasimatymų su rusif delega
cijos nariais, kada jie net ne
norėjo kalbėti ir atsisakydaVo 
priimti bet kokį jiems siūlomna 
pareiškimė ar bert kokią jiems 
norimą įteikti medžiagą. (g]ta)

Publika nuo laivo mojuoja lietuviškom vėliavom ir sveikina atplaukiančias jachtas.
Nuotr. Vytauto Maželio

ARVYDAS JUOZAITIS DALYVAVO 
PARYŽIAUS KONFERENCIJOJE

Paryžiuje įvykusioje žmogaus 
teisių konferencijoje be kelių 
užsienio lietuvių — nevaldinių 
organizacijų atstovų, — dalyva
vo ir svečias iš Lietuvos — Per
sitvarkymo sąjūdžio seimo tary
bos narys Arvydas Juozaitis.

Jis buvo supažindintas su 
amerikiečių, anglų ir kai kurių 
kitų Vakarų kraštų delegacijų 
pirmininkais ir nariais, dalyvavo 
amerikiečių delegacijos sureng-
tame pokalbyje apie žmogaus 
teises, kuriame buvo pakartoti
nai iškelti Pabaltijo kraštus 
liečiantys klausimai.

Susitikimuose Arvydas Juo-— 
zaitis nušvietė žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje, trumpai ap- l. atvirai reikalauja laisvo apsi
tarė paskutiniaisiais metais •įvy-ytr sprendimo tejsės.
_____________________________o* į___________________________ ' ■

DAILININKŲ DOVANA
Los Angeles Šv. Kazimiero 

parapijos Lietuvių diena patrau
kia daugelį Kalifornijos lietuvių, 
nes be gražių pamaldų, pateikia 
ir meninę programą: koncertą, 
dailės darbų parodą, gintaro ir 
tautodailės dirbinių. Gražu ir 
naudinga.

Tautodailė — Julijos Šlapely- 
tės, Rasos Gustaitės ir kitų — 
visada patraukia daugumą žiū-- 
rovų ir pirkėjų. Tapytojų darbų
— ateina žmonės pasigrožėti 
ir... praeina. Šiemet jų dalyvavo 
keli: Ona Dokalskaitė, Mykolas! 
Paškevičius, Jonas Andrašiūnas, 
keramikė ir grafikė Livija Li- 
paitė. Du pastarieji buvo sėk-' 
mingesni komerciškai. Ypač ste
bina kantrybė ir meno pamėgi-' 
mas pensininko — pulkininko 
Jono Andrašiūno; savo nostalgiš
kus, spalvingus Lietuvos vaizdus 
jis perleidžia už savikainą (kas tik 
padengia tapybai reikalingą 
medžiagą), arba išdovanoja orga
nizacijoms ir savo draugams, 
užtat jis visų mėgiamas ir gerbia
mas.

Graži dailininkų Onos Dokals- 
kaitės ir Mykolo Paškevičių filo
sofija: dalyvauti parodose - savų 
žmonių dėmesiui ir džiaugsmui. 
Tai optimistinis žvilgsnis, drau
ge nurodąs tikrąją menininko 
esmę: menas — dovana visuo
menei. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad jie turi kūrinius išdalinti... 
Bet jie kantriai dirba — tapo, 
pasiruošia parodai, žmonėmspa- 
sidžiaugus vėl nuima; ir nebūna 
nusiminę, jei ir nieko nepelno, 
kūrinių neparduoda.

Ona Dokalskaitė parodė vie- 
nuoliką nuotaikingų tapybos 
(aliejum) darbų. Patrauklūs 
“Bijūnai” — tartum su visu 
ąsočiu tik atnešti iš darželio ir iš 
seklyčios... spalvingų gėlių “Pie
va”, charakteringi poniučių vei
dai “Kavutėj”, “Naturmortas”,
— taip pat, “Gėlių impresija” — 
tartum natūralūs, tik skink, ar 
imk vaisių nuo stalo... Pa- 

kių permainų apraiškas— nepri
klausomos spaudos suklestėji
mą, masinius mitingus, bado 
streikus už politinių kalinių išlai
svinimą, politinių partijų steigi
mą.

Kaip vieną sunkiausių mo
mentų Juozaitis iškėlė tragišką 
rugsėjo 28 dieną, kai ginkluoti 
milicininkai grubiai smurto prie
monėmis išvaikė taikius demon
strantus. Juozaitis padarė išva
dą, kad pagrindinius pastaruo
sius laimėjimus iššaukė demo
kratiškas, racionalus, nors ir 
greitai plintantis, politinis tautos 
vystiinasis ir brendimas. Tauta 

trauklūs, ryškūs, labai tikri. Kad 
moka dailininkė piešti veidus, 
rodo ir Lėlės , —margos, tau
tiniais drabužiais, bet jų akys — 
lėliškos, ne gyvų mergaičių... 
Įdomi mergaitė “Etiudą" ir mo
ters veidas “Nepažįstamoji pa- 
veikslę. Ona Dokalskaitė gera
portretiste. (Tarp kitko, priima 
ir užsakymus, jos telef. 213 395- 
4858.)

Mykolas Paškevičius — daili
ninkas akademikas, jei taip gali
ma pavadinti: ir jo paveikslai gal

statula, gilumoje Vatikano paviljono paminklas, skulptūra su
kurta dail. V. K. Jonyno. Kennebunbkportas jau laukia 
svečių. Liepos 2 ten bus jų metinė gegužinė — lietuvių diena.
Nuotr. M. Tarabildos

Juozaitis įteikė kai kuriem 
konferencijos dalyviam Baltų an- 
samblėjos Taline atsišaukimą į 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos narius bei 
Lietuvos aukščiausios tarybos 
deklaraciją dėl valstybinio suve
reniteto. Juozaitis suteikė inter- 
view įtakingam Federacinės Vo
kietijos dienraščiui Frankfurter 
Allgemeine. Arvydas Juozaitis, 
kaip nevaldinės organizacijos at
stovas Paryžiaus žmogaus teisių 
konferencijoje dalyvauja ameri
kiečių delegacijos kvietimu. 
(LIC) 

labiau patrauklus ir suprantami 
gilesnių dvasinių klodų žiūro
vams. Jis parodė tik šešias akva
reles, porą iš jų — didesnio for
mato. “Gitaristas" ir “Violon
čelistas — impresyvūs muziki
nių instrumentų ir interpretato
rių vaizdai, pateikiu lyg trijų di
mensijų meno kūrinį. Giliausią 
įspūdį palieka “Mūšis" ir “Bale
tas . Žirgų, rankų su ginklu ju
desiai ir baleto figūrų scenoje 
impresija — sunkiai suvokia
mos, bet įsižiūrėjus kelia pa
sigėrėjimą. įdomūs ir du “Abs
traktai , griežtų kontūrų, skaid
rių spalvų dailininko vaizduotės 
kūriniai.

Tokie darbai yra tikra žiūrovui 
dovana. Gaila, po detalios kon
certinės programos minima tik 
Meno parodos — tapyba, kera
mika, drožiniai ir audiniai. Tapy
ba — kieno? Dailininkų pa- 
vardėms neskirta vietos.

A.R.

Iš visur Į
— Lietuvių Susivienijimas 

Argentinoje liepos 15 švenčia 
savo veiklos 75 metų sukaktį.

— Tautos Fondo taryba po 
metinio susirinkimo savo po
sėdyje 1989 - 90 metų kadencijai 
išrinko Tarybos pirmininku Jur
gį Valaitį, vicepirmininkais — 
Rimą Gudaitienę, Alfonsą Pa
tamsį ir Algį Vedecką, tarybos 
sekretore — Romualdą Šidlau
skienę. Tautos Fondo Valdybos 
pirmininku pakviestas Juozas 
Giedraitis, kuris vienuolika 
metų sėkmingai vadovauja Tau
tos Fondo veiklai. Finansų — in
vestavimo komisija buvo sudary
ta iš Jurgio Bobelio, Vytauto 
Kulpos ir Algio Vedecko. (E.)

— Dail. Vytautas Virkau 
laimėjo 1,500 dol. Burlington 
Northern Foundation premiją. 
Ši premija yra skiriama kolegijų 
dėstytojams, ypatingai pasižy
mėjusiems profesioniais, moks
liniais pasiekimais. North Cent
ral kolegija, Naperville, Iii., ku
rioje dail. Virkau yra Associate 
Professor of Art, šią premiją jam 
paskyrė už jo psaulinio garso su
silaukusius ekslibrisus.

— Rasa (Sandra) Valaitytė, 
dr. Jono ir mikrobiologės Jonės 
dukra, baigė Chicagos universi
teto Pritzker medicinos fakulte
tą, gaudama medicinos daktarės 
laipsnį. Rasa priklauso prie 
jūrų skaučių ‘Nerijos” tunto, 
baigė žemesniąją ir aukštesniąją 
Kristijono Donelaičio lituanisti
nes mokyklas.

— Palm Beach, Fla., “Dai
nos” choras išsirinko naują val
dybą: choro vadovė I. Manomai- 
tienė, pirm. V. Šalčiūnas, iždo 
ir turto globėjas J. Garla, sekr. 
D. Augūnienė, estetinė patarėja 
R. Zotovienė, išvykų vadovas M. 
Sodonis.

— Montrealio kino teatre 
eina filmas “Malarek”. Jam visą 
muziką yra sukūręs lietuvių tar
pe dirbąs muz. Aleksandras 
Stankevičius. Jis taip pat vado
vauja ir lietuvių chorui.

— Prof. Vytautas Klemas pa
kviestas Jungtinių Tautų organi
zacijos pravesti seminarus apie 
pajūrio gamtos apsaugą Azijos, 
Afrikos ir Pietų Amerikos moks
lininkams. Pirmas seminaras Af
rikos kraštų okeanografams ir 
pajūrio apsaugos pareigūnams 
įvyko Kanarų salose gegužės 7- 
12. Azijos regioninį seminarą dr. 
Klemas praves liepos 2-7 Kara- 
chi, Pakistane Šeštame Mokslo 
ir Kūrybos simpoziume, kuris 
įvyks Padėkos dienos savaitgalį 
Chicagoje, prof. Klemas skaitys 
pranešimą apie naujausių sate
litų panaudojimą jūros tyrinėji
mams ir pajūrių gamtos apsau
gai.

— Lietuvių Bendruomenės 
Colorado apylinkė išsirinko nau
ją valdybą, kuri pareigomis pasi
skirstė taip; pirm. Julius Bulota, 
vicepirm. Arvidas Jarašius, sekr. 
Barbara Matthews. ižd. Juozas 
Kalėda.

— Irena Blekytė buvo pa
kviesta pagrindine kalbėtoja į 
Seattle Eastshore Unitarian 
bažnyčios studijų grupės susirin
kimą. Ji kalbėjo apie perestroiką 
Lietuvoje praėjus metams, kai ją 
paskelbė M. Gorbačiovas.



JA^ŠŲOLIŲ ATBUDIMO

Nežiūrint ilgojo (Memorial) 
savaitgalio vestuvių, piknikų, 
balių ir kitų pasilinksminimų, 
organizuojamų paties jaunimo, 
37 jaunuoliai iš skautų, ateitinin
kų ir jaunimo sąjungos susirinko 
Dainavoje geg. 26-28 vysk. P. 
Baltakio kviečiami į tarporgani- 
zacinį jaunimo pasitarimą. Šio 
savaitgalio iššūkis buvo per
žvelgti kur esame savo ideologi
nių organizacijų tikslų siekime, 
imdami pavyzdį iš Lietuvoje at
sikuriančių ideologinių jaunimo 
organizacijų.

Šis savaitgalis pasižymėjo ne 
vien tuo, kad dalyviai iš įvairių 
jaunimo organizacijų tarėsi, bet 
ir tuo, kad laisvai ir draugiškai 
visi savo mintimis dalinosi su 
savo vyskupu P. Baltakiu ir ką 
tik atvykusiu į JAV (specialiai 
paankstinusiu savo kelionę daly
vauti šiame jaunimo savaitgaly
je),-kun. A. Svarinsku.

Savaitgalio pradžioje penkta
dienio vakare, užklaustas, kas 
per • gyvenimą jam labiausiai 
atėmė viltį, mielas kun. Svarins- 
has atsakė, jog negali klausimo 
atsakyti, nes nepažįsta nevilties! 
Žino savo tikslą, apsisprendęs jo 
siekti; vis iš naujo ryžtasi eiti po 
žingsnį priekin. Nei badas, nei 
kankinimas, nei kiti kalėjimo 
pergyvenimai nevilties jame 
neiššaukė. Jaunuoliai susidūrę 
su šiuo gyvu pavyzdžiu aiškiai 
girdi: turėk tikslą, apsispręsk jo 
siekti, ir tai daryk savęs nežiū
rėdamas.

Atvykę iš Toronto, Hamilto
no, Chicagos, Detroito, Cleve- 
lando ir Bostono jaunuoliai dis
kutavo ir ieškojo savo veiklai gai
rių atgaivinti organizacijų dva
singumą. Dažnai jaunimas pati
ria tautiškumo ir kultūros verty
bių ugdymą^ tačiau, pasisakė: 
‘^mokykit mus melstis”, “suor- 
ganizuokim sau rekolekcijas”,

“mes nepažįstame Šv. Rašto”, 
“nežinome, ką atsakyti kitų kon
fesijų žmonėms”, “mums reikia 
laiko susimąstyti, pergalvoti gy
venimą, tradicijų ir papročių 
esmę”. Kaip tik dėl panašių pa
sisakymų prieita išvados, kad po 
Sielovados Tarybos skraiste, 
bent sykį metuose suruošti jau
nuoliams krikščioniškus savait
galius, kurie papildytų šias dva
sines spragas.

Dažnesni ryšiai su Lietuva, at
sikuriančios jaunimo ideologinės 
organizacijos kiton švieson pa
statė visus ryšius su Lietuva ir 
bendravimą su atvykstančiais. 
Patiriama panašią nedvasinę ap
linką, bei materialistinę propa
gandą; krikščioniškųjų tradicijų 
be papročių laikymosi pagalba 
išlaikyti vertybes ir dorą. Reika
linga ypatingų pastangų irtis 
prieš aplinkos srovę. Jaunimo 
energija ir vizija prisideda prie 
vertybių išlaikymo ir visos tautos 
moralinio lygio.

Vėliau, susiskirstę jaunuoliai į 
savo organizacijos grupes, na
grinėjo būdus savo veikloj nauju 
ryžtu gilintis organizacijos ideo
loginę paskirtį,. Savaitgaliui bai
giantis iš visų miestų dalyviai 
mielai sutiko būti ryšininkais 
prie Sielovados Tarybos ir tal
kinti ateities darbuose. Rudenį 
Audrė Budrytė ir Darius Polikai- 
tis tarsis ir bandys sudaryti jauni
mo reikalams pastovų branduolį 
Chicagoje.

Šio savaitgalio techniškais rei
kalais padėjo rūpintis jaunimo 
reikalams prie Sielovados Tary
bos atstovė Audrė Budrytė; stu
dentiškai visi padėjo rūpintis vir
tuve bet ypač talkino Milda Pa
lubinskaitė ir Viktoras Lukošius. 
Programos pravedimu rūpinosi 
kun. A. Saulaitis ir sės. Igne.

(S.I.)

PRISIMINTAS KOMP. V. JAKŪBĖNAS
Chicagoje ilgą laiką gyvenęs, 

dirbęs ir miręs žymusis komp. 
Vladas Jakubėnas buvo prisimin
tas jo 85 metų gimimo sukakties 
proga įvykusioje vakaronėje. 
Gegužės 12 Jaunimo centro ka
vinėje buvo susirinkęs gražus 
būrys prof. Jakubėno draugų bei 
gerbėjų, kuriuos čia sukvietė VI. 
Jakubėno vardo draugija, vei
kianti nuo 1981 metų.

Programą pradėjo draugijos 
pirmininkas Edvardas Sulaitis, 
kttrfs ją pravesti pakvietė draugi
jos valdybos vicepirm., Ameri
kos lietuvių muzikos veteraną 
prof. Leonardą Šimutį . Šis 
trumpai supažindino su pačia 
Draugija, jos valdyba ir su pa
grindine kalbėtoja muzikologe 
Loreta Tamulyte - Venclauskie- 
ne.

Kalbėtoja, kuri dabar yra prof. 
Jakubėno kūrybos tyrinėtoja 
(rašo ir redaguoja monografiją 
apie šį muziką), apžvelgė jo 
asmenį ir darbus, kiek plačiau 
sustodama su profesoriaus sun
kiomis sąlygomis Amerikoje. 
Prelegentė savo paskaita na- 
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FOTOGRAFIJOS PARODA

iliustravo VI. Jakubėno kūrybos 
garsais.

Kelias sukaktuvininko sukom
ponuotas dainas vaizdžiai per
davė sol. Aldona Buntinaitė, 
akomponuojant muz. Arūnui 
Kaminskui.

Po pertraukos, kurios metu 
buvo pasivaišinta bei privačiai 
pasikalbėta, susirinkusieji su 
dėmesiu stebėjo foto ir filmų 
menininko A. Kezio kūrinį — 
dokumentinį filmą apie prof. Ja- 
kubėną, kuris paliko gilų įspūdį. 
Publika vėl iš arti, lyg gyvą, 
galėjo pajusti šį žymų kūrėją, ku
rio kūryba ir darbai niekada ne
mirs.

Tada ir vėl buvo grįžta prie 
vaišių stalo ir tęsiamas tarpusa
vio bendravimas. Beje, vaišes 
surengė valdybos iždininkė Eri
ka Dilytė-Brooks (ji yra viena iš 
pagrindinių šios draugijos valdy
bos darbuotojų) su savo talki
ninkėmis.

Atsilankiusieji teigė, jog šis 
buvo vienas iš įdomesnių rengi
nių Jaunimo Centro kavinėje da
bartinio sezono laikotarpyje, (eš)

LIETUVOJE

Lietuvos Foto-meno Draugi
jos “Lietuvių Išeivijos Fotografi
jos paroda bus atidaryta Vil
niaus Parodų Rūmuose lapkričio 
14. Anksčiau parodos organiza
toriai prašė tų, kurie norėjo toje 
parodoje dalyvauti, atsiųsti savo 
nuotraukas iki gegužės 31. Šį 
ankstyva data todėl buvo nusta
tyta, kad norėta iš atsiųstų nuo
traukų paruošti parodos atidary
mo dienai katalogą. Dabar gi, 
paaiškėjo, kad dėl techniškų 
kliūčių, parodos katalogo spaus
dinimas bus pavėluotas. Todėl, 
parodos organizatoriai nuotrau
kų nusiuntimo terminą pratęsė 
iki spalio mėn. pabaigos.
i: Išeivijos fotografai gali pasi
naudoti ilgų vasaros dienų šviesa

ir naujomis nuotraukomis paro
dyti lietuviams Lietuvoje kaip 
mes gyvename ir ką veikiame 
būdami per tiek daug metų at
skirti nuo gimtojo krašto. Žino
ma, reikėtų neužmiršti ir tų ne
gatyvų, kurie stalčiuose “ilsisi” 
daugelį metų, būdami mūsų pra
eities liudininkai.

Siunčiamų nuotraukų skaičius 
— neribotas. Jos gali būti bet 
kokio formato, nepaklijuotos, 
baltai juodos ar spalvotos. Adre
sas: S. Paukštys, Lithuanian 
Photo Art Society, Universiteto 
4, Vilnius 232600 Lithuania, 
USSR.

Ant voko dar patartina pridėti: 
“Exhibition photographs. No 
commercial value”. K. Da.

Chicagos "Vaidilutės "teatro kolektyvas, kuris gegužės 21 Jau
nimo Centre suvaidino “Daktarą Gedvydą”. Vidury sėdi 
režisierė Laima Sulaitytė, už jos stovi teatro valdybos pirmi
ninkas dr. Petras Kisielius. Nuotr. Ed. Šulaičio

Titulinį veikalo vaidmenį su 
pasigėrėjimu išvežė Vytautas 
lapenas, kuris nors iki šiol sce
noje nedaug pasireiškęs vaidino 
laisvai ir sugebančiai.

Iš jaunųjų vaidintojų būtų ga
lima išskirti įsimylėjusių porelę 
— Audrių Viktorą (Rimo rolėje) 
ir Gitaną Braslauskaitę (vaidinu
sią Giedrę). Dar savo laisvumu 
išsiskyrė Rolandas Jankauskas 
(advokatas Rimdžius). Nuo jų 
nedaug atsiliko ir kiti kolektyvo 
nariai: Sigitas Gūdis, Daiva Vik- 
toraitė, Aldona Pankienė, Edis 
Sulaitis, Kristina Bielskutė.

“VAIDILUTE” SUVAIDINO 
“DAKTARĄ GERVTDĄ”

Chicagos “Vaidilutės” teatras 
įveikė nemažą kliūtį gegužės 21 
Chicagos Jaunimo Centre pasta
tęs sudėtingą, dar niekur nevai
dintą V. Mykolaičio - Putino 4 
veiksmų dramą “Daktarą Gervy- 
dą’. Daugiau negu 400 žmonių, 
kurie atėjo į šio veikalo premje
rą, galėjo gėrėtis viso šio kolek
tyvo pastangų vaisiumi. Per 4 
metų laikotarpį “Vaidilutė” yra 
davusi 4 premjeras, tačiau ši 
buvo pati brandžiausia.

Naujoji teatro režisierė Laima 
Šulaitytė-Day, nors pati dar 
būdama jauna, pajėgė įsigilinti į 
šį sudėtingą veikalą ir jį gražiai 
apiforminti. Vaidintojai, kurie, 
su keliomis išimtimis, irgi am
žiumi jauni žmonės, sugebėjo t()rędaiį. Ada Kor^aka?tę-Sutkū- 
puikiai atlikti jiems patikėtas ro- vienę, dekoracijų kūrėją — dail. 
les

Čia reikia pažymėti ir kitus 
talkininkus: scenovaizdžio au-

linus
Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

3001 WEST 59TH STREET 
CHfCAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.S.A.

' iiiHUSNUii nmm*
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po 

dvitaškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, 
asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1989 m. kovo mėn.
2 x $10 Kapčius Jonas ir Irena, $120; Vailokaitis Julia 

ir Juozas (miręs), $110.
1 x $20 Urbonienė Bronė atm. įn.: Urbonas Vincas, 

$390.
7 x $25 Baltrušaitis Jonas atm. įn.: Udrys N. irJ., $125; 

Cheleden Charles, $1,376,68; Keliuotis Juozas atm. įn.: 
Petrauskienė Marijona, $125; Kviklys Bronius ir Bronė, $225; 
Palionienė, Sofija, $85; Petrauskas Steponas atm. įn.: 
Petrauskienė Marija, $350; Shatas Romas, Gertrude ir Mrs 
S. Shatas, $1,125.

1 x $30 Navickas Peter, $280.
1 x $35 Satkunas Steponas atm. įn.: Plečkaitis Juozas, 

$35.
1 x $40.45 Marquette Parko Lituanistinė Mokykla, atst. 

Prapuolenienė Bronė, $2,740.82.
6 x $50 Augonis Stasys, $425; Draugelis Arūnas ir 

Irena, $175; Marma Benadas atm. įn.: Naumanas Ona, $175; 
Meškauskas Jonas, Ph. D., $50; Naumanas Ona ir Mikalo
jus (miręs), $400; Pauliukonis Ričardas atm. įn.: Alsėnas E. 
ir S., $50.

1 x $53 Dariaus ir Girėno Lituanistinė Mokykla, atst. 
Plačas Juozas, $1,330.72.

2 x $75 Leškys Gediminas ir Jina, $200; Žilinskas oetras ■ 
ir Ona (mirusi), $200.

1 x $82 Pauliukonis Pranas atm. įn.: Pauliuko- 
nienė-Rudienė Elzbieta, $500.

1 x $85 Basiulis Gediminas ir Nijolė atm. įn.; Petrulienė 
Ona $30, Petrulis Algis $30, Petrulis Saulius ir Diana $25 
$185.

28 x $100 Abelkis Povilas atm.: Abelkis Sigutė, $700; 
Adomėnas dr. Antanas įm. Jurkėnienė Elena, $100; 
Aleksienė Marcelė ir komp. Aleksandras (miręs), $305; Auš
rotas Bronius ir Veronika, $1,600; Baltakis Vysk. Paulius, 
OFM, $300; Baltramonaitienė Danutė, $200; Bikinas 
Stanislovas atm. įn.: Mikalauskienė Bikinaitė Emilija, $100; 
Černius Rimas, $1,300; Deveikis Audra, $100; Domanskis 
Rimas ir Pranutė, $425; Doveinis Juozas ir Danutė, $200; 
Janušis Antanas ir Zuzana, $1,100; Kasakaitis Bronius atm.: 
Viskanta R., $415; Klova Vincas, $3,100; Liaukus Justinas 
ir Elena, $1,900; Liaukus Sigitas ir Milda, $200; Mažiulis An
tanas ir Ona atm. įn.: Mažiulis Antanas, $405; Miknius Stasys 
ir Elena $300; Pabedinskienė Bronė atm. įn.: Pabedinskas 
Kazys, $800; Pakštas Balys ir Emilija, $400; Palionis Tadas 
ir Gailutė, $200; Povilaitis Algimantas atm. įn.: Povilaitienė 
Jadvyga, $100; X, $1,700; Rasys Juozas, Vasario 16 proga, 
$1,200; Stankūnė-Stankūnas Magdalena Birutė, $100; 
Tumaitė Laima, $300; ValeŠka Edvvard F. ir Marcella A., 
$200; Žukauskas Elly, $200.

1 x $125 Šidlauskienė Birutė atm. įn.: V. Krėvės Lit. Mo
kyklos tėvai ir mokytojai $50, Palys Petras ir Marta, $30, Stir- 
bys Rimantas ir Jūratė $25 ir 1 kt asm., $125.

1 x $127 Bemotavičienė Irena Regina atm. įn.: Berno- 
tavičius Petras, $654.

1 x $185 Sutkus dr. Pranas atm.: Valaitis dr. Jonas ir

aima
Day

Laima Sulaitytė-Day, kuri režisavo V. Mykolaičio Putino dra
mą “Daktaras Gervydas”, pastatytą gegužės 21 Chicagoje.

Rasą Sutkutę, šviesų tvarkytoją 
Viktorą Radvilą, grimuotoją 
Stasį Bernatavičių ir kt.

Pasibaigus spektakliui, gėlė
mis buvo apdovanoti ne tik vai
dintojai bei kiti teatro darbuoto
jai, bet ir jo vadovybė — dr. Pet
ras Kisielius, Ona Sulaitienė, 
Edvardas Sulaitis. Buvo atžy
mėti Vilniaus Jaunimo teatro ak
toriai — Apolonija ir Petras Ste
ponavičiai, Los Angeles Dramos 
Sambūrio rež. Petras Maželis.

Po to buvo persikelta į Jauni
mo Centro kavinę vaišėms ir pa
bendravimui. Čia porą valandų 
praleista pramogaujant, dainuo
jant ir džiaugiantis gražiu jaunų
jų teatralų pasiekimu. Smagu, 
kad tiek j premjerą tiek į pobūvi 
atsilankė nemažas būrys mūsų 
senųjų scenos darbuotojų, kurie 
sveikino jų vietas užimantį jauni
mą. Buvo raginimų veikalą dar 
pakartoti rudenį Chicagoje, o 
tada parodyti ir kitų kolonijų lie
tuviams. e. Tyl.

Jone $100, Baras Stasys ir Elena $50 ir 1 kt. asm., $2,685.
1 x $175 Keblinskas Algirdas P., $500.
4 x $200 Černius Kazys ir Filomena, $3,300; Gru- 

dzinskas Vytautas atm. įn.: Nikantienė Salomėja, $200; 
Mikalčius Juozas, $300; Pūkelis Marijonas ir Vanda atm. įn.: 
Laukys Eduardas A., $400.

1 x $275 Keblinskienė Vida, $500.
3 x $300 Dįmp^S dr. Adolfas ir Jadvygą, $500; 

D r užeiki s Petras ir Julija(dthn. įn.: Druseikis Algimantas, 
$1,725; Žitkus Edvardas atrii. įn.: Žitkuvienė Janina, $1,300.

1 x $345 Ribinskas Jurgis ir Ona, $1,000.
1 x $400 Adomaitienė Konstancija atm, {n.- Adomaitis 

Jonas, $900.
5 x $500 Didžiulis Vytautas ir Jadvyga, Vasario 16 pro

ga, $500; Gajauskas Balys ir Irena: suaukojo ir įrašė nariais 
26-to LF narių suvažiavimo dalyviai, $500; Griežė-Jurgele- 
vičius Stasys ir Barbora (mirusi), $9,500; Pažemėms Juozas 
ir Eugenija, $1 ,£00; Sapetka Kazimieras, $8,000.,

1 x $601 Vaitkus Andrius atm.: Famous Barr Restaurant 
Employees $81, Gumbelevičius Jonas ir Anelė $50, Kassly 
Patricia ir Mr. & Mrs. John III, $50, Grybinas, Dalia, Loreta, 
Tomas, Kristinai Jonas ir Linas, $35, Grigaravičius Mary $30, 
Kemežienė Vitalija $30, X $30, DominickCarl ir Georgia $25, 
Gregovvicz dr.& Mrs. Andrevv, $25, Grybinas Zigmas ir Vir- 
ginia $25 ir 18 kt. asm., $3,421.

4 x $1,000 Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis 
Vytautas ir Jadvyga, $8,000; Radžiūnas Juozas, tes
tamentinis palikimas, $1,100; Sidrys dr. Rimvydas ir Giedra 
(mirusi), $57,000; Valaitis dr. Jonas ir Jonė, Gajauską Balį 
pagerbti, $5,80Q.

1 x $1,550.21 X, testamentinis palikimas, $3,550.21.
Iž viso $15,753.66.

1989 m. balandžio mėn.

1 x $10 Ribinskas Jurgis ir Ona, $1,010.
2 x $20 Palionienė Sofija, $105; Vaitkus Andrius atm., 

$3,421.
1 x $25 Dabšys Aleksandras atm.: E. J. & Sons, Ine., 

$845.
2 x $50 Ambrazieius Vincas atm.: Ambrose Marius, 

$550; Puzinas dail. Povilas atm.: Puzinienė Austrą, $800.
6 x $100 Baltutis Vytautas ir Ona, $800; Jasas Adomas 

P. ir Zuzana, $454; Lapatinskas Vytautas ir Alice, $400; 
Leugoud Edward, $5,394.40; Liutermoza pulk. Albertas atm. 
įn.: Liutermozienė Ona, $1,800; Petroliūnas Pranas ir Albina, 
$200.

2 x $200 Kučas Linas ir Renata; įm. Baras Pranas ir 
Vincenta už jaunavedžius, $200; Vizgirda Justinas atm. įn.: 
Vizgirda Juozas ir Marytė, $200.

1 x $270 Juodeikienė Gražna atm.: Kloris Jonas ir 
šeima $50, Nelsas Aleksandras ir Elena $50, Tack Jim ir 
Regina $50, Pretkus Mr. & Mrs. P. S. $25, Rukšėnienė J. 
$25 ir 5 kt. asm., $445.

2 x $300 Baras Pranas ir Vincenta, $300; Remienė 
Marija, $1,400.

Iš viso $2,045.00.
Pataisa: Sausio mėn. pranešime, J. Masaičio atminimui 

aukojo Jelionis (ne Salionis). Už klaidą atsiprašome.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1989.IV.30 pasie

kė 4,267.208 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, 
lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą 2.307.586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso 
palikimais gauta 1,136.805 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lie
tuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.



SKLEIDŽIANT LIETUVIŠKĄ ŽODĮ 
TAUTINĖJ IR RELIGINĖJ PLOTMĖJ

Prisiminęs Washingtoną, pri
simeni ir baltąjį vienuolį-domi- 
ninkonų tėvą dr. Tomą Vytautą 
Žiūraitį, tą nuostabų mokslo 
vyrą, visada pakilios nuotaikos, 
plataus mosto, draugišką, Ro
dos, taip dar neseniai jis švytravo 
savo baltu abitu Vilniaus 
gatvėse, paskui buvo dažnai su
tiktas Vokietijoj ir New Yorko 
aplinkoje, kai čia netoliese gyve
no. Bet laikas negailestingai mus 
apkrauna metais. Štai ir miela
jam baltajam vienuoliui domi
ninkonui Tėvui Tomui Vytautui 
Žiūraičiui sueina 50 metų, kaip 
jis aukoja nekruvinąją auką, kaip 
jis įšventintas kunigu. Įšventin
tas buvo 1939 liepos 16.

Šia proga noris arčiau susi
pažinti su jo balto abito istorija, 
kur jis gimė, kaip jis pateko į 
domininkonų vienuolyną, kur jis 
sukrovė savo mokslo lobynus ir 
kokiais laurais pasipuošė.

-o-

Tomas-Vytautas Žiūraitis 
gimė 1915 m. Grigoriškės

viensėdyje, Šimkaičių valsčiuje. 
Raseinių apskrityje. Raseinių 
gimnaziją baigė 1933 metais.

Raseiniuose kadaise buvo do
mininkonų vienuolynas, įkurtas 
17 amžiaus pradžioje, kai Že
maičių vyskupu buvo vysk. Jur
gis Tiškevičius. Jis įkūrė bent ke
lis vienuolynus. Domininkonus 
įkurdino Žemaičių Kalvarijoje, 
Raseiniuose ir Virbalyje. Nors 
rusų okupacinė administracija 
praeito amžiaus gale vienuolyną 
uždarė, bet Raseiniuose buvo 
gyvas domininkonų vienuolių 
prisiminimas. Juos priminė ir 
bažnyčia, jų altoriai su dominin
konų šventaisiais. Todėl jaunuo
liui ir kilo noras stoti į dominin
konų vienuolyną ir vėl baltuoju 
abitu papuošti Raseinius ir Lie
tuvą.

Gimnaziją baigęs, 1933 jis ir 
įstojo į domininkonus.

Mokytis išvyko į užsienius. 
Studijavo domininkonų akade
mijose: 1934 - 37 VValberge, Vo
kietijoje, 1937 - 39 Le Sailchoir, 
Kain, Belgijoje. Belgijoje 1939

LIETUVIŠKO MUZIEJAUS 
APŽVALGA
Muziejus gavo- Lietuvos ka

riuomenės generolo Vlado Na
gevičiaus ir jo žmonos Veronikos 
svarbią palikimo dalį. Tarp gene
rolo Nagevičiaus daiktų yra jo 
asmeninis kišeninis laikrodis, 
kuris, kaip žmonės sako, sustojo 
tą valandą, kada generolas mirė 
jam Lietuvos prezidento suteik
tas Vyčio Kryžiaus ordinas; jo 
asmeninis žiedas su Nagevičių 
šeimos herbu ir vedybinis žie
das. Taip pat ponios Nage- 
vičienės labai įspūdingi gintari
niai karoliai, žiedai ir kiti reik
menys.

Regina Budrienė, Klaipėdos 
išvaduotojo ir Lietuvos Respu
blikos konsulo Rytprūsiuose ir 
New Yorke Jono Budrio našlė, 
muziejui padoavanojo savo vyro 
didelį dalį asmeninio archyvo. 
Tarp medžiagos yra dokumentai 
ir korespondencija iš Lietuvos, 
Prancūzijos, New Yorko. Taip 
pat jam suteikti medaliai, tarp jų 
vienas “Už nuopelnus New Yor
ko miestui”, be to, ponia Bu
drienė dar padovanojo retą 1735 
metų Mažosios Lietuvos 
žemėlapį, kurį jos vyras gavo 
savo 70 metų gimtadienio proga 
ir daugel originalių nuotraukų iš 
Klaipėdos sukilimo ir jos vyro 
veiklos atgaunant Klaipėdą Lie
tuvai ir po to.

Praurime Murinienė muzie
jaus meno kolekcijai padovanojo 
vyro Broniaus didelį aliejinį pa
veikslą pavadintą “Nidos Žve
jai”. Šis kūrinys praturtins auga
nčią muziejaus meno kolekciją, 
kurioje jau yra daugiau kaip 200 
įvairios technikos, stilių ir daili
ninkų darbai.

Dalė Overaitė, viena iš Vil
niaus Jaunimo Teatro svarbiau
sių vaidintojų, muziejaus meno 
rinkiniui padaovanojo Lietuvoje 
gyvenančio dailininko Antano 
Kmieliausko spalvotą grafikos 
kūrinį, pavadintą “Vilniaus Per
spektyva Nr. 3”. Chicagos Tarp
tautinio teatro festivalio metu ji 
su kitais Jaunimo Teatro akto
riais lankėsi muziejuje, kuris 
jiems sudarė labai didelį įspūdį. 
Tuo metu jie komentavo, kad čia 
mato tokių dalykų, kurių Lietu
voje nėra ar kurių draudžiama 
rodyti.

Sekanatį sezoną, kuris pra
sidės spalio mėnesį ir baigsis 
1990 m. pavasarį, be muzikos 
koncertų, muziejus planuoja du 
scenos pastatymus lietuvių ir an
glų kalba. Pirmasis, spalio 
mėnesį, bus Kosto Ostrausko 
Kaliausės mirtis. Šį vaidinimą 
režisuos Živilė Numgaudaitė- 

Jiepos 16 jis ir buvo įšventintas 
į kunigus.

Grįžo į Lietuvą. Raseiniuose 
jau buvo įsikūrę domininkonai. 
Jie buvo atvykę iš Amerikos. 
Tėvas Tomas ten buvo vikaru.

Kai Lietuvai buvo grąžintas 
Vilnius, greitai ten subaltavo ir 
Tėvo Tomo abitas. Vilniuje nuo 
seno gyveno domininkonai vie
nuoliai. Čia jis 1942 - 43 studija
vo Vilniaus kunigų seminarijoje 
ir baigė teologijos studijas. Buvo 
vienas iš pamokslininkų Šv. Jono 
bažnyčioje, kuri buvo prie uni
versiteto ir kur dažnai pamoks
lus sakydavo kun. Alfonsas Lip- 
niūnas.

Bet karai ir naujos okupacijos 
viską sujaukė, išblaškė Lietuvos 
žmones. Tėv. Tomas pasitraukė 
iš Lietuvos ir atsidūrė Austrijo
je, Alpių kalnų papėdėje. Ten jis 
buvo lietuvių kapelionu. Čia pat 
buvo ir Salzburgo universitetas. 
1946 - 47 studijavo filosofiją Sal
zburgo katalikų universitete. Į šį 
universitetą jam dar teko grįžti 
jau iš Amerikos. 1954 įsigijo filo
sofijos licencijatą, o 1957 filosofi
jos doktoratą.

Veikla Amerikoje
Į Ameriką atvyko 1949 m. ir 

Providence, R. L, kolegijoje 
metus dėstė vokiečių kalbą. 
1950-56 kapelionavo Metuche- 
ne, N.J. Ten gyvendamas, 
dažnai lankydavosi ir New Yor- 
ke.

Šilgalienė, o pagrindinę rolę vai
dins Nijolė Martinaitytė. Antra
sis pastatymas bus paskelbtas 
vėliau.

— Muziejus yra pasiryžęs iš
leisti knygą The Lithuanian He- 
ritage: The Many Vietos ofYout- 
h”. Šį knyga yra skirta lietuvių 
jaunosios kartos etninės tapa
tybės (ethnic identity) charakte
ristikai. Daugiausia ji susideda 
iš pasikalbėjimų su vidurinių 
mokyklų ir universitetų lietu
viais studentais ir liečia naujo
sios, Amerikoje gimusios, gene
racijos pažiūras į įvairiausius lie
tuvybės aspektus. Turima čia 
omenyje; lietuvių kalbos mokėji
mas, Lietuvos istorijos ir lietu
vių literatūros įsisavinimo laip
snis. Daug dėmesio kreipiama į 
sakytinę istoriją (orai history) ir 
jos reikšmę naujosios generaci
jos jausmų ir pažiūrų formavimą
si. Labai svarbus yra skyrius, ku
riame patalpinti jaunųjų lietuvių 
pasikalbėjimi su tėvais apie pa
starųjų atvykimą į Ameriką, jų 
imigracinį patyrimą naujoje šaly
je. Parodyta, kokiu laipsniu tėvų 
tautinė tapatybė, susiformavusi 
dar Lietuvoje, įtakojo jų, čia gi
musių vaikų, mentalitetą ir jau
smus.

Klubo priestatas per gegužės 
mėnesį gerai pasistūmėjo — jau 
buvo uždengtas stogas, dedami 
langai, tvarkomi vidaus įrengi 
mai. Per gegužės mėnesį šiam 
priestatui aukojo: M. ir J. Linar- 
tai — 1000 dol., L. ir J. Žvyniai 
— 500 dol., B. ir C. Astra — 
300 dol. Po 100 dol. aukojo: J. 
Grėbliauskas, A. Kablerienė, I. 
ir A. Kusinskiai, C. Modestas,

Nuo 1961 metų gyvena domi
ninkonų vienuolyne Washing- 
tone, D.C., ir yra atsidėjęs reko
lekcijoms, misijų vedimui ir tuo 
pačiu bendradarbiauja spaudo
je, rašo įvairius mokslinius 
straipsnius. Su misijom, pa
mokslais jis siekia net Kanadą. 
Pastoracija lietuvių tarpe yra jo 
pagrindinis rūpestis.

Daugiausia jis domisi kultūros 
filosofijos klausimais. Filosofijo
je atstovauja tomizmui. Spaudo
je bendradarbiauja nuo 1934 m. 
Yra rašęs: Tiesos Kelyje, Mūsų 
laikraštyje Vyrų Žygiuose, Lux 
Christi, Ateityje (1949 m. buvo 
vienas iš to laikraščio redakto
rių), gytyje, Tėvynės Sarge, Lie
tuvių Dienose, Aiduose, Drau
ge, Darbininke ir kitur.

Svarbesni straipsniai yra iš
spausdinti šie: Tautos ir valsty
bės sampratų klausimu, Tėvynės 
Sargas, 1965 m. Nr. 1; Politikos 
ir kultūros santykio prasmė, 
Tėvynės Sargas, 1967, nr. 1; 
Christian Truth and Natūrai 
Sciences, Vytis, 1961 1971, Nos. 
9-10; Evoliucinio madingumo 
įvairovės, Darbininkas 1976 nr. 
28-43, nr. 45-51 ir 1.1.

Atskirom knygom yra išleidęs 
Eucharistija — kasdieninė mūsų

ST. PETERSBURG, FLA.
E. ir J. Purtuliai, A. Urlnma- 
vičius, P. Zelba. Po 50 dol. auko
jo: J. Kalėda, G. ir J. Rimkūnai; 
30 dol. —V. ir J. Gliosai; 25 dol. 
— F. Kasparas, B. and A. Urlx>- 
nai,S. Žiūraitienė, 10 dol. — B. 
Daukantas. Iš viso klubo pasta
tui yra suaukota 24,965 dol. Au
kos priimamos ir toliau kiekvie 
ną sekmadienį.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

•727 SOUTH WESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 80043 
TEL. (312) 23B4787

1989 m. KELIONĖS į U ETŲ V Ą

6. Liepos 11 * Liepos 30
7. Liepos 24 . Rugpjūčio 09
8. Liepos 29 * Rugpjūčio 19
9. Rugpjūčio 01 * Rugpjūčio 18

10. Rugpjūčio 21 * Rugsėjo 08

11. Rugsėjo 12 - Spalio 01
12 . tpsflo 03 • Spetto 18

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

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVĖL SERVICE BUREAU, 9727 S. Western 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.

Kun. dr. Tomas Vytautas Žiūraitis, O.P., švenčiąs savo kuni
gystės 50 metų sukaktį.

stiprybė, 1943, Nevystančios 
rožės 1944 ir 1948, Žodis ir gyve
nimas, 1955, vokiškai — Dos 
Wesen der menschlichen Per- 
sonlichkeit 1959 (disertacija), 
Zur Problematik der Personlich- 
keit als kulturintegraler Wirk- 
lichkeit 1963 (atspaudas iš kolek
tyvinio veikalo Der Mensch als 
Personlichkeit und Problem 
1963). Buvo ir šio veikalo korek
torius.

Buvo paruošęs ir prancūzų- 
lietuvių kalbos žodyną, bet rank
raštis žuvo karo metu Lietuvoje 
§$aliorių kaime, netoli Stakių.

“^Gyvendamas - Washingtone, 
nuo 1965 metų yra vienas iš Pen
tagono kapelionų, skaučių sese
rijos vyriausias dvasios vadas 
nuo 1985 m.

Savo filosofijos raštuose jis 
dažnai kalba apie asmenybę, 
kuri integralinės kultūros gyve-

sekmadienį, liepos 23 d.

Nek. Pr. Marijos seserų
< vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
- Lietuvių susiartinimo šventė

11:00 Šv. Mišios, pamokslas
12:00 Pietūs pramogos
3:00 Neringos stovyklautojų programa
4:00 Procesija ir Palaiminimas

Mišias laikys Vyskupas Paulius Baltakis
Pamokslą sakys Kun. Alfonsas Svarinskas

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti
Pasikvieskite ir savo draugus

nimą kiek galėdama vis tobulina, 
giliau ją įžvelgia ir pastoviai ją 
ugdo. Tai paliudijo Tėv. Tomas 
ir savo asmeniu — aplink save
vis organizavo, mokė ir auklėjo 
per spaudą ir savo pamokslais, 
kad gyvenimas būtų kilnesnis, 
šventesnis ir kad žmogus būtų 
mokytesnis.

Ilgiausių metų, mielam To
mui, mūsų laikraščio bendradar
biui!

Šios garbingos sukakties proga 
Tėv. dr. Tomas gavo raštišką 
sveikinimą iš savo vyriausio vir
šininko Tėv. Thomas J. Ertle, O. P.

Washingtone ši sukaktis bus 
minima liepos 30, sekmadienį, 2 
vai. popiet. Dalyvaus lietuvių 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, gausa lietuvių konfratrų, 
o taip pat ir amerikiečių kunigų 
bei vienuolių bendraminčių. 
(P-j-)

Chicago 
2,795.00 
2,695.00 
2,695.00
2,595.00 
2,595.09 
2.795 00
1,895.00

New York 
2,645.00 
2,545.00 
2,545.00 
2.445.00 
2.445.00 
2.645.00 
1.850.00

— Pietų Amerikos lietuvių 
devintasis kongresas įvyks San 
Paolo mieste, Brazilijoje, liepos 
6 - 9. Dalyvaus lietuviai iš Brazi
lijos, Argentinos, Urugvajaus, 
Venecuelos ir Kolumbijos. Kvie
čiami tautiečiai ir iš kitų kraštų. 
Pirmasis Pietų Amerikos lietu
vių kongresas įvyko 1961 m. 
Buenos Aires mieste, Argenti
noje.

— Danguolė Valentinaitė, 
JAV LB Krašto valdybos sociali
nių reikalų tarybos pirmininkė 
ir Chicagoje įsteigto centro vy
resnio amžiaus lietuviams direk
torė, pasitraukė iš pareigų. Visas 
jos turėtas pareigas perėmė JAV 
LB Krašto valdybos vykd. vice
pirm. Linas Norusis.

— VLIKo-ELTA-s įstaiga 
persikėlė į naujas patalpas: 1609 
Connecticut Avenue, N. W. 
Suite 400 Washington, D. C. 
20009. Telefonas liko tas pats.

— Vladas Bacevičius, foto 
žurnalistas, v. sktn., mini 50 
metų foto žurnalistikos darbo su
kaktį. Jo pirmoji nuotrauka buvo 
įdėta 1939 Skautų Aide. Sukak
tuvininkas savo foto noutrauko- 
mis dažnai papuošia ir Darbinin
ko puslapius. Nuoširdžiai sveiki
name gražios sukakties proga ir 
linkime skaidrios ateities kūrybi
niame veikime.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitė bus rugpjūčio 6- 
13 Dainavoje. Jai vadovaus Juo
zas Masilionis. Tuo pačiu metu 
veiks lietuviškai besimokančių 
grupė, kuriai vadovaus Bronius 
Krokys.

— Kanadoje, netoli Toronto, 
Ont., The Mississauga Civic 
Centre meno galerijoje buvo iš
statyti trijų lieuvių dailininkų 
darbai. Atskiroje patalpoje buvo 
dail. D. Jonkaitytės, grafikės iš 
Lietuvos, kūriniai. Dail. J. Rač- 
kui atstovavo didelis emalio ir 
vario paveikslas bei austas kili
mas. Dail. J. Baldo skulptūra 
stovėjo pagrindinėje galerijos 
patalpoje.

— D. L. K. Birutės skyrius 
Los Angeles, Calif., per savo 
iždininkę Gražiną Raibienę Dar
bininkui stiprinti atsiuntė 25 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja
me.

— Montrealio lietuvių kredi
to kooperatyvo "Lito” susirinki
me balandžio 29 paaiškėjo, kad 
kooperatyvas turi 26 milijonus 
dolerių, kuriuos sudėjo taupyto
jai. Kalbėta apie savų natalpų 
statybą, nes žemė tam reikalui 
jau nupirkta. "Lito” valdybą da
bar sudaro: Juozas Bernotas, 
Bruno Bulota, Alma Drešerie- 
nė, Andrius Gustainis ir Rūta 
Rudinskienė. Revizijos komisiją 
sudaro: Joana Adamonytė, Ri- 
chard Martel ir Juozas Šiaučiu- 
lis. Kredito komisiją sudaro: Jus
tas Kibirkštis, Vincas Piečaitis ir 
P. Rutkauskas.

— “Lietutis”, tautinių šokių 
grupė, susilaukė didelio pasise
kimo Latvių šokių šventėje Seat- 
tle, Wash., balandžio 22. Jis pa
sirodė su trimis lietuviškais šo
kiais. Balandžio 29 "Lietutis” pa
sirodė VVorldfest tautiniame fes
tivalyje. Vaikučių šokių grupė 
atstovavo vaikų parade, rankose 
nešdami balionus su žodžiu “Li- 
thuania”.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S. Šimoliūnas, Detroit, 
Mich., V. Kazynic, Grayling, 
Mich. Užsakė kitiems: A. ir J. 
Rygeliai, Kinnelon, N.J. —duk
rai R. R Rygėlytei, Newton, 
Mass. Sveikiname naujus skaity
tojus ir dėkojame užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnaujinant 
— visiems 20 dol.



Jachta “Daile” prie Amerikos Laisvės statulos. Jūreivis ant 
jachtos galo dešinėje mosuoja lietuviška vėliava. Nuotr. Vytauto 
Maželio

SPORTO VETERANAS 
KONSTANTAS J. SAVICKAS

Žinomas sporto ir visuomenės 
veikėjas Konstantas J. Savickas 
(Savickus) 1988 spalio 15 sulaukė 
garbingos 80 metų amžiaus su
kakties. Gimęs istorinės Lietu-’'' 
vos ribose — Punske 1908 spalio 
13, sekančiais metais tėvų buvo 
atvežtas j Chicagų ir čia praleido 
visų savo gyvenimų, išskyrus pu
santrų metų, kuomet buvo 
sugrįžęs į Lietuvų. Čia tebegy
vena ir dabar, dar vis aktyviai 
teljesireikšdamas lietuviškoje ir 
kitoje veikloje.

Sporto mėgėjams, aišku, yra 
labai svarbi jo sportinė veikla, 
ne be reikalo jis yra vadinamas

mas, šniokšdamas prisiyrė prie 
krantinės ir prisirišo, nuleido til
tus išlipti publikai. Jachtos nu
plaukė prie kito krantinės šono, 
kur buvo gana daug vietos jom 
sustoti ir prisirišti prie kran
tinės.

Svečiai tribūnoje
Krantinėje stovėjo didelė 

tribūna su kėdėm svečiam, gar
siakalbiai. Plačiam transparente 
buvo parašyta “Welcome Lit- 
huanian Liberty Sailors”. Už 
įrašo kabėjo lietuviškų spalvų 
balionai.

Visom šiom ceremonijom va
dovavo jaunuolis Arūnas Gudai
tis, laisvai kalbus abiem kalbom.

Lietuvos krepšinio tėvu, nors su 
krepšiniu lietuvius kiek anksčiau 
už jį supažindino Steponas Da-; 
rius. Tačiau tik Savickui atvykus 
į Lietuvų, šis žaidimas sublizgėjo 
ir tuoj pat pasiekė Europos aukš
tumas. Mano rankose nuostabi 
24 puslapių knygelė Krepšinis, 
parašyta dr. K. Savicko ir Spin
dulio bendrovės išleista 1936 
metais Kaune. Pirmame pusla
pyje minima, kad tai Kūno 
Kultūros Rūmų leidinys.

Šis leidinys pradedamas to
kiais žodžiais:

“Rašydamas šį dalykų, panau
dojau visas savo žinias, kurias 
esu įsigijęs beskaitydamas kny
gas, žurnalus ir straipsnius apie 
krepšinį ir bestebėdamas garsių 
trenerių komandų lavinimų. 
Norėčiau, kad mano darbas 
turėtų praktiškos reikšmės skai
tytojui ir kad prisidėtų prie kre
pšinio žaidimo gerinimo Lietu
voje“.

Toks K. Savicko noras išsi
pildė ir tas jo kuklus leidinėlis, 
o taip pat jo Lietuvoje pravestos 
treniruotės, o be to žaidimai 
Lietuvos krepšinio komandose ir 
Lietuvos rinktinėje, be abejo, 
daug prisidėjo, kad Lietuva du 
kartus — 1937 ir 1939 metais — 
laimėjo Europos pirmenybes, o 
ir po to pirmautų pasaulyje.

Šiandien jau netenka aiškinti, 
kad Kauno “Žalgirio” krepšinin-

LIETUVIŠKO.
NEW YORKO
(atkelta iš 1 psl.)

Yorko “downtown’ų ir negaliu 
atsigėrėti. Sodai, žalumynai ir iš 

kyl^dSngdtaižiai.' Lekia auto
mobiliai greitkeliais. Krantinėse 
daugumoje nauji pastatai, ma
tėm tik vienų senų prieplaukos 
namų, kuriame kadaise remonta
vo laivus.

Per garsiakalbius pranešė, kad 
horizonte pasirodė lietuviškos 
jachtos. Tikrai pamatėme tauti
nių spalvų burę - geltonų, žalių, 
raudonų. Burė didelė, vėjo iš
plėsta, majestotiškai plaukė į 
uostų.

Laivų palyda
Lietuviškos jachtos artėjo 

pamažu. Tuoj iš uosto suplaukė 
kokia 12 laivų su lietuviškomis 
vėliavomis. Buvo vienas ir dido
kas laivas. Jie sukosi aplinkui 
jachtas, jas sveikino šaukė, moja
vo. Taip pat ir nuo didžiojo laivo 
žmonės tiesė atsineštas vėliavas, 
mojavo ir skandavo Lietuva, 
Lietuva, šaukė jachtų vardus.

Palydos laivai priplaukdavo ir 
prie mūsų laivo. Žiūriu, kad prie 
vieno palydos laivo priplaukusi 
antelė. Pagalvojau, kad tai tikrai 
antytė, bet greitai pasir<xlė, kad 
ji buvo medinė, prie laivo galo 
pririšta, kad žiūrovus nustebintų 
ir sukeltų juokų.

Mūsų laive daug kas nešėsi iš
rašytus sveikinimo plakatus. 
Juos ir ištiesė, kad iš jachtų ma
tytų ir perskaitytų. Žmonių entu
ziazmas buvo tikrai didelis: 
šaukė, mojavo vėliavomis, dai
navo.

Pagarba Laisvės Statulai
. Trys lietuviškos jachtos, iške- 

liaudamos iš Klaipėdos uosto, 
kaip tik ir minėjo, kad jos plaukia 
į New Yorkų, prie Amerikos 
Laisvės statulos. Jų minėjo 
todėl,’ kad Amerikos laisvės sta-
tūla yra simbolis viso pasaulio 
pavergtom tautom, paguoda ir 
viltis.

Dabar buvome tos didžiosios 
Laisvės statulos papėdėje. Viso
je didybėje ji stovėjo priešais

S VĖLIAVOS 
UOSTE

kurie vežė keleivius į salų, 
plaukė ir tie, kurie apsuka Man- 
hattano salų.

Turėjo ir lietuviškos jachtos 
atiduoti pagarbų Laisvės statu
lai, bet pranešė per garsiakal
bius, kad plaukti negalime. 
Jūroje buvo atoslūgis, o jachtų 
grimzlės yra didelės, jos negali 
priartėti prie statulos. Tik plokš
čiu dugnu laivai gali priplaukti 
prie salos.

Pasisukinėjo Laisvės statulos 
artumoje. Atplaukusi jachta į 
uostų su lietuviškų spalvų bure 
tų burę suglaudė. Jachtos dabar 
plaukė motorų varomos. “Dai
lės" jachtos buvo sugedęs moto
ras, tai jų traukė “Audra .

Sveikina vandens fontanai
Esame matę filmuose ir tele

vizijoje, kad pirmų kartų į uostų 
įplaukiančius laivus pasveikina 
ugniagesių laivas, švirkšdamas 
vandens fontanus.

Ir šias lietuviškas jachtas taip 
pat pasveikino ugniagesių laivas. 
Plaukė atokiau, kad neužpiltų 
vandens nei ant jachtų, nei ant 
kitų palydos laivų. Paleido sep
tynias sroves. Vanduo kilo labai 
aukštai, paskui lenkėsi ir tiško į 
jūrų.

Fontanai sveikino lietuvius jū
reivius, kurie stovėjo ant savo 
jachtų, mojavo vėliavom, ran
kom. Ir jiem ir mum visiem buvo 
didis džiaugsmas, kad esame 
drauge, kad New Yorko miestas 
sveikina pirmųsias lietuviškas 
vėliavas, atplaukusias iš tiek toli, 
iš Klaipėdos.

Mūsų laivas irgi turėjo dvi di
dokas lietuviškas vėliavas, paka
bintas prie kapitono tilto. Ir tos 
vėliavos plevesavo ir sveikino at
vykstančias savo drauges. Laivas 
ne kartų įjungė savo sirenų ir 
dūdavo sveikindamas.

Įplaukiame į uostų
Dūmei, kad diena buvo apsi-

niaukus, kitaip mus saulutė būtų 
išvarginusi. Dabar gana patogiai 
jautėmės laive. Kiti aplankė net 
barų, kuris buvo įrengtas antra
me aukšte.

Apsukę ratų, pasisveikinę, pa-

Į tribūnų buvo pakviesti atvykę 
jūreiviai. Pirma pakvietė jachtos 
kapitonų, paskui ir kitus įgulos 
vyrus. Kapitonai taip pat pristatė 
kiekvienų įgulos narį. Kiekviena 
jachta turėjo savo daktarų. Įgulo
je buvo 7 jūreiviai.

Pradedame invokacija
Labai jautrių,, vietai ir Jakui 

pritaikytų maldų sukalbėjO'Sibi- 
ro kalinys kun. Alfonsas Svarins
kas. “Dėkojame tau, Dieve, kad 
leidai mum demonstruoti pasau
liui, jog lietuvių tauta yra kovo
janti, bet nenugalėta“, — 
kalbėjo kunigas. “Mes dar neži
nome, kas bus rytoj, bet mes da
bar norime atsigauti ir iš naujo 
persitvarkyti”. Ir užbaigė: “Die
ve, laimink mūsų kelių į visiškų 
laisvę ir nepriklausomybę”.

Programai vadovavęs Arūnas 
Gudaitis prisiminė drųsiuosius 
lakūnus—Darių ir Girėnų ir. jų 
skridimo prasmę sujungė su trijų 
jachtų kelionės prasme.

Sveikinimo pirmųjų kalbų pa
sakė Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke Anicetas Simutis. 
Pirma kalbėjo angliškai, paskui 
lietuviškai. Jis pasveikino jūrei
vius, atvykusius į laisvės šalį. Pa
sidžiaugė, kad jie atplaukė su lie
tuviška vėliava. Pabrėžė, kad 
mes visi esame vienos tautos vai
kai, tautos, kuri atkakliai siekia 
savo tikslo — nepriklauso
mybės.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vardu pasveikino dr. Vy
tautas Dambrava, specialiai at
vykęs iš Venecuelos, kur jis pa
stoviai gyvena. Kalbėjo pirma 
angliškai, paskui lietuviškai, 
džiaugėsi lietuvių žygiu per 
Atlantu.

Dar pasveikino Angelė Nel- 
sienė, JAV LB Tarybos pirmi
ninkė, atvykusi iš Los Angeles, 
CA. Emanuelis Singeris pasvei
kino Sųjūdžio vardu. Jis buvo 
specialiai atvykęs iš Vilniaus, 
kad čia pasveikintų jūreivius.

Buvo atvykęs ir burmistro at
stovas. Pasisakė esųs lietuviškos 
kilmės. Jam buvo įteikta Lietu
vos Laisvės statulos replika. Jis

kai yra geriausi Sovietų Sųjungo- 
je, o taip pat jie yra laimėję pa
saulio klubines varžybas. Žino
me, kad keturi Lietuvos krepši
nio žaidėjai buvo Sovietų Sujun
gęs rinktinėje, kuri neseniai P. 
Korėjoje tapo olimpiniu čempi- 
jonu. Lietuvos krepšininkus da
bar kviečiasi net ir Amerikos 
profesionalų krepšinio koman
dos. Čia galima suminėti nemaža 
ir kitų dalykų, kurie parodytų, 
kad šiandien lietuviai krepšinkai 
yra pirmaujantys pasaulyje, nors

padėkojo kalba.
Jūreivių vardu kalbėjo kapito

nas Ignas Miniotas, ryškindamas 
savo žygio prasmę ir padėkoda
mas už šiltų sutikimų.

Sutikimo iškilmės baigtos Lie-
mus. Laisvės rankos žibintas dar 
buvo įžiebtas.

^Aplinkui zujo motoriniai lai- 
vėliai, plaukė reguliarūs laivai.

sukom į uostų. Pamažu, didingai 
praplaukėme pietinę salos dalį ir 
pasiekėm Seaportų.

Mūsų laivas tingiai pūškuoda-

tuvos himnu. Publikos uosto ai
kštėje buvo apie porų tūksta
nčių. (p. j.)

(Bus daugiau)

Žymus sporto veteranas 
sukaktuvininkas K. Savic
kas. Nuotr. Ed. Sulaičio

ne visada jie yra pristatomi kaip 
tokie ir jų pergales pasisavina ru
sai.

Tie laimėjimai tai daugumoje 
nuopelnas sukaktuvininko K. 
Savicko, kuris nesigailėjo nei lai
ko, nei energijos ar pinigų prieš 
karų betreniruodamas Lietuvos 
krepšininkus ne tik Kaune, bet 
ir kituose miestuose. Tai padėjo 
sudaryti geras Lietuvos krepši
nio tradicijas, kurių nesužlugdė 
nė karo audros, nė pokario 
rūščios dienos tėvnėje.

Smagu buvo matyti sukaktuvi
ninkų 1988 m. pavasaryje Chica- 
gos Jaunimo Centre su dabar 
plačiausiai pasaulyje linksniuoja
mu krepšininku — mūsiškiu Ar
vydu Saboniu. Jie ten nemažai 
kalbėjosi ir aiškinosi. K. Savickui 
buvo miela patirti, kad jo darbas 
nenuėjo veltui, bet atnešė tokių 
gražių rezultatų. '

Prieš išvažiuodamas į Lietuvų 
1935 metais, sukaktuvininkas or
ganizavo Lietuvos vyčių krepši

nio komandas, nes jis bendrai 
šioje organizacijoje daug 
reiškėsi, dar ir dabar čia darbuo
jasi. Ilgų laikų jis yra buvęs šios 
organizacijos organo Vytis re
daktoriumi. Iš profesijos būda
mas teisininkas, jis net 19 metų 
buvo Lietuvos vyčių teisiniu pa
tarėju ir šį darbų atliko nemoka
mai. Kuomet šios organizacijos 
veikla ėmė pastebimai silpnėti, 
1984 metais jis atgaivino jos 5- 
tųjų kuopų, tuoj sudarė 16 narių 
ir išvystė veiklų.

Matydamas, kad reikia talkos 
Amerikos Legijono Don Varnas 
lietuviškame poste, jis nuo 1986 
iki 1988 buvo posto komandie- 
riumi ir nemaža prisidėjo prie 
šio vieneto sustiprinimo.

Buvo plačiai žinomas teisinin
kas visoje Chicagje, turėdamas 
atsakingas pareigas. Nuo 1958 
iki 1981 m. jis buvo Chicagos 
miesto “Assistant Corporation 
Counsel”, kurį laikų dirbdamas 
kartu su jau mirusiu Harold Wa- 
shingtonu, kuris po to buvo iš
rinktas Chicagos miesto burmi
stru.

Turėjo pamėgimų keliauti: ša
lia jau minėtų kelionių į Lietuvų, 
jis 6 kartus pervažiavo skersai- 
išilgai Europų. Daugiau negu 
kartų yra buvęs Pietų Ameriko
je. Moroke, Kinijoje, Kuboje, 
Bali, Fiji, Australijoje, Naujojo
je Zelandijoje, Kanadoje, Sin
gapūre ir kitur.

Edvardas Sulaitis

— Tautos šventės minėjimas 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoje salėje įvyks rugsėjo 10. 
Rengia Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sųjunga.

— Julius ir Gabrielė Rimkū- 
nai iš Redington Beach, Fla., 
Tautos Fondui paaukojo žemės 
sklypų, esanti Somerset Town- 
ship, Mich., gražioje vietoje prie 
ežero. Norinčius gautf išsa
mesnės informacijos prašoma 
kreiptis į Tautos Fondų, kuris 
nori šį sklypų parduoti. (E.)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG”
Gerai žinoma firma su 30-ties mėty patirtimi gerai Ir greitai aptarnauja savo klientus 
siunčiant

SIUNTINIUS — DOVANAS 
su apmokėtu muitu

j TSRS, tame tarpe Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Klientų patogumui visi mūsų agentai turi didel] pasirinkimą aukštos kokybės prekių 
prieinamomis kainomis.

Dėl informacijos prašome kreiptis J mūsų pagrindinę kontorą arba J visus 
mūsų agentus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
40 East 49th Street, New York, N.Y. 10017,

Tel. (212) 832 - 7550
BOSTON, MA 02122 
BROOKLYN, N.Y. 11222 
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11415 Jos Campau Avenue 
1839Park Street
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Kai Kultūros Židinyje lankėsi Balys Gajauskas, susitiko jis su Lietuvos geri, konsulu 
Anicetu Simučiu. Viduryje konsulo žmona Janina Simutienė. Nuotr. L. Tamošaičio

LAWRENCE, MASS.
SULAUKĖM NAUJO KUNIGO

Trys saleziečiai buvo įšventin
ti į kunigus. Jų tarpe kun.Rich- 
ard Paul Alejūnas, SDB, iš East 
Boston, MA. Įšventino Bostono 
arkivyskupijos kardinolas Ber- 
nard Law gegužės 28 Šv. Antano 
bažnyčioje, Cambridge, MA, 
kur susirinko devyni šimtai ti
kinčiųjų. Per mišias giedojo Bos
tono liturginis berniukų choras. 
Koncelebruotose mišiose daly
vavo 60 kunigų, jų tarpe kun. 
Simeonas Saulėnas iš Cambrid-

. ge, Mass. kun. Albinas Jankūnas 
iš Lavvrence, kun. Antanas Bal- 
trushunas iš So. Boston, MA.

• Primicijos buvo birželio 3, 
šeštadienį, ,'Marijos Mt. Carmeį

> dsažnyčjojeE-astBoStone, kur gy 
vena kunigo Alejūno tėvai, My
kolas ir Sofija (Jankauskas). Ten 
jie turi savo kepyklų Sofija’s Ba- 
kery.

Mišiose dalyvavo daug gimi
nių, pažįstamų ir kunigų. Jų tar
pe seselės Elžbieta Žemaitis ir 
Dovydą, Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys, kurios buvo kun. 
Alejūno mokytojos.

Vakare įvyko dvigubos pa- 
gerbtuvės Lombardo svetainėje, 
East Boston, t.y. kun. Richardo 
Alejuūo ir jo tėvelių, Mykolo ir 
Sofijos Alejūnų, kurie švenčia 40 
metų savo vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Dalyvavo ir jų vyresnie
ji vaikai — sūnūs Robertas ir Vy
tautas ir dukra Loretta. Abu 
tėvai gimę Lietuvoje, po antrojo 
pasaulinio karo iš Vokietijos at
vyko į Cambridge, Ma. Močiutė 
Jankauskienė turi aštuoniasde
šimt šešerius metus ir dabar gy
vena Melrose, MA.

Birželio 17 kun. Alejūnas grįž
ta į Nekalto Prasidėjimo lietuvių

parapijų Cambridge, Ma., kur jis 
buvo pakrikštytas ir kur priėmė 
pirmų komunijų, patarnavo 
mišiom. Ten jis aukos padėkos 
mišias.

Taip pat rugpjūčio 19, jis au
kos padėkos mišias Šv. Pranciš
kaus lietuvių bažnyčioje Law- 
rence, MA, kur jis baigė Šv. 
Pranciškaus parapijinę moky klų

STASYS STANČIUS - GARBĖS DAKTARAS

Nashua, N.H., Šv. Anselmo 
kolegijoje gegužės 20 graduaci- 
jos metu buvo įteikti baigimo di
plomai 400 studentų ir pagerbti 
šeši pasižymėję tos kolegijos 
aliumnai, gavę garbės daktarų 
laipsnius.

Stasys A. Stončius buvo vie
nas tų pagerbtųjų. Vietinė spau
da paminėjo, kad atvykęs iš Lie
tuvos, 14-metis S. Stončius ne
kalbėjo angliškai. 1957 metais jis 
baigė Šv. Anselr^ kolegijų ir 
gavo bakalauro laipsnį iš istorijos 
su magna eum Įaudė įvertinimu.

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

Lietuvių Fondo spaudos sekcijoje įspūdžiais dalijasi trys pedagogai, iš k. LB vicepirm. 
Br. Juodelis, mokytojas — žurnalistas A. Bagdonas ir K. Donelaičio lituanistinės mo
kyklos direktorius Julius Sirka. Nuotr. J. Tamulaičio

Mokytojaudamas didelėje Na- 
shua miesto gimnazijoje, jis 
užėmė anglų kalbos skyriaus 
vedėjo pareigas, o 1977 metais 
tapo tos mokyklos direktoriumi 
(High School, Principal). 1984 
metais New Hampshires Mo
kyklų Vedėjų Draugija (Associa- 

Lietuvių Mokytojų pagerbimą Chicagoje surengė Liet. Tau
tinė Sąjunga. Pagerbimą atidarė tos sąjungos pirmininkas dr. 
Leonais Kriaučeliūnas. Nuotr. KriauČeliūnienės

1974 m. Iš Šv. Pranciškaus mo- 
klyklos tai antras graduantas, ku
ris išėjo į kunigus.

Linkime kun. Richardui Ale- 
jūnui ištvermės ir Dievo malo
nių Kristaus vynuogyne.

Šv. Pranciškaus lietuvių para
pijos metinis piknikas bus rug
pjūčio 20, Šv. Pranciškaus salė
je, prie gražaus Forest Lake ir 
pušyno, Methuen, MA. Pradžia 
12 vai. Bus lietuviškų valgių ir 
muzika šokiams. Visi laukiami.

AFK

tion of School Principais) suteikė 
S. Stončiui ypatingų žymenį — 
Outstanding Principal Award. 
1988 m. Nashua miestas S. Stal
čiui įteikė Golden Deeds žyme
nį už jo vertingą visuomeninę 
veiklų.

Nashua ir apylinkių lietuviai 
labai didžiuojasi S. Stončiumi, 
kuris priklauso prie vietinės Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos ir 
mielai sutinkamas savo tautiečių 
tarpe.

L. Da.

NEW WORLD MANAGEMENT, INC.
APMOKĖTO MUITO SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

per penkias dienas!
* >>l

. # J

Siuntiniai nuo 10 iki 40 kg. oro paštu jūsų giminėms ir draugams! 
Jei norite įsigyti mūsų katalogą, kuriame yra surašyta 5000 lei
džiamų siųsti prekių (VCR, kompiuteriai, TV, radijai, medici
niški reikmenys, drabužiai, maistas, etc.) pasiųskite mums voką 
su savo adresu ir 50 c pašto ženklu:

New VVorld Management, Ine., 
105 James Way, Southhampton, PA 18966, 

tel. 215-953-8795, FAX 215-364-0920
arba NWM 3071 Brighton 2nd St., Brooklyn, NY. 11235.

VĖL SURINKIME MILIJONĄ PARAŠŲ [

Amerikos lietuvių veikėjų su
važiavime, įvykusiame 1921 
gegužės 30 - 31 Washingtone, 
dalyvavo apie 150 įvairių Ameri
kos lietuvių organizacijų atsto
vų. Jie su atitinkamomis iš
kilmėmis įteikė tuometiniam 
JAV’ prezidentui W. G. Harding 
peticijų, kurių buvo pasirašę mi
lijonas Amerikos piliečių (pa
rašai buvo įrištį į 138 knygas), 
prašant pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę de jure.

Toks pripažinimas įvyko 1922 
metais, o Amerikos pavyzdžiu 
pasekė ir kitos didžiosios valsty
bės.

Parašai šiai peticijai buvo 
pradėti rinkti 1919 metais. Šie
met sukanka 70 metų nuo to isto
rinio dokumento gimimo, liudi
jančio tuolaikinių Amerikos lie
tuvių susipratimų bei svarbias ir 
pažymėtinas pastangas visoke
riopai padėti jaunai, nepriklau
somai Lietuvai.

Lietuvių’Fondo pelno skirstymo komisijos pirmininkas Povilas 
Kilius daro pranešimą kam paskirstė pelną. Nuotr. Jono Tamu
laičio

Labai vertėtų ir dabar paruoš
ti naujas peticijas, reikalaujan
čias nepriklausomybės atstaty
mo Lietuvoje. Reikėtų vėl suor
ganizuoti parašų rinkimų — su
rinkti milijonų parašų JAV-se ir, 
kiek įmanoma, kituose laisvojo 
pasaulio kraštuose.

Parašų koordinuotas rinkimas 
bei peticijų įteikimas atitinkamų 
kraštų vyriausybėms, efektingai 
ir efektyviai prisidėtų prie naujo 
tautinio atgimimo tėvynėje ir jos 
pastangų išsilaisvinti.

Tokios peticijos būtų prasmin
gas ir svarbus išeivijos lietuvių 
įnašas, renius jos gyvastingu
mų.

Vyt. Plukas

Paremkime kiekvieną 
sąjūdį, kuris palengvina tau
tos vergiją ir mažina jos ka
nčias, tačiau neužmirškime, 
kad mūsų tikslas yra — Ne
priklausoma Lietuva!

— Lietuvių Fondo metinio 
vajaus užbaigtuvių banketas bus 
spalio 21 Martiniąue pokylių 
salėje, Chicagoje.

— Dr. Robertas Vitas dėstys 
Lietuvos istorijos 1918 -1940 m. 
kursą šių vasarą Lituanistikos se
minare, kuris vyks rugpjūčio 6- 
20 Plano, III. Į seminarą kviečia
mi ne vien tik studentai, bet ir 
dirbantieji bei pensininkai. Re- 
gistruojamasi Chicagos Jaunimo 
Centre.

— Muz. Bronius Kazėnas iš 
Clevelando, kuris šiemet diriga
vo Chicagos Lietuvių Operos 

“Trubadūro” operos pastaty
mus, dainuos Dariaus Lapinsko 
operoje “Dux Magnus Lietuvo
je-

— Jungtinių Amerikos Pabal- 
tiečių komitetui šiemet pirmi
ninkauja Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas Gražvydas 
Lazauskas. Paprastuose posė
džiuose pirmininkaus atstovas 
VVashingtone dr. Jonas Genys, 
jo pavaduotoja yra Milda Vaiva- 
dienė. Jungtinio Amerikos Pa- 
baltiečių komiteto (JBANC) rei
kalų vedėja ir informatorė yra 
Ginta Palubinskaitė.

— Penkioliktas lituanistikos 
seminaras bus šią vasarų 
rugpjūčio 6-20 La Šalie Manor, 
Plano, III. Kursus dėstys prof. 
R. Šilbajoris, prof. I. Gražytė- 
Maziliauskienė, prof. R. 
Misiūnas, dr. R. Vitas, kun. J. 
Vaišnys, M. Dranga, prof. A. 
Klimas, prof. V. Kavolis. Į semi
narų kviečiami studentai ir suau
gusieji.

“Ateities” žurnalo akademinis 
savaitgalis rengiamas spalio 27 - 
29 ateitininkų namuose Lemon- 
te, prie Chicagos. Bus bandoma 
pasikviesti dalyvių ir iš Lietuvos. 
Planuojama tema suksis apie li
teratūrą, jos kūrybą ir jos kritiką.

—Kun. dr. Alfonsas Savickas, 
trejus su puse metų apstarnavęs 
Pertho lietuvius gyvenančius 
toli nuo kitų lietuviškų kolonijų 
Australijos Vakaruose, išvyko į 
Naująją Gvinėją dėstyti mora
linės teologijos Port Moresby se
minarijoje, kur pramato išbūti 
pusantrų metų. Dirbdamas Per- 
the, kun. Savickas šalia religinės 
pastoracijos buvo įsijungęs ir į 
visuomeninę veiklą, dvejus me
tus būdamas LB Pertho apylin
kės valdybos pirmininku.

— Romuvos LB apylinkė vei
kia Vasario 16-tos gimnazijoje 
Vokietijoje. Ji turėjo 82 narius, 
dabar įstojo dar 17 naujų narių. 
Visa veikla sukasi apie Vasario 
16-tos gimnaziją ir jos jaunimų. 
Pirmininkas yra kun. Edis Putri
mas.

— Lietuvių vyčių 76-ojo sei
mo vakarienė bus Martiniąue 
restorano pokylių salėje rag- 
pjūčio 5, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. Martiniąue restoranas yra 
Evergreen Parke.

- — Montessori seminaras su
rengtas Vilniuje. Jį pravesti iš 
Chicagos nuvyko D. Petrutytė

i ir M. Kucienė. Seminare daly
vauja 260 priešmokyklinio ugdy
mo specialisčių. Organizavo 
Švietimo ministerija. Po dviejų 
savaičių Vilniuje, seminaras kar
tojamas Kaune.

— Marija Aušrotaitė-VViener 
yra užkrečiamų ligų skyriaus vir
šininkė Fort Lauderdale, Fla. 
U ž gerų tarnybą ji buvo išrinkta 
šių metų geriausiai pasižymėju
sia slauge ir apdovanota žyme
niu. Ji yra gimusi Lietuvoje, au
gusi Vokietijoje ir Venecueloje, 
o vėliau atvykusi į JAV ir čia 
pasižymėjusi savo darbe. Marija 
Aušrotaitė-Wiener priklauso 
prie jaunųjų lietuvių kultūros

i klubo Floridoje.
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1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

2 Zuriche
Ketonė nr. 803 rugpjūčio 3-17 $2,299 iš Bostono ir Niujorko

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

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

P.rel. 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.

NERINGA!

ATSIPŪSTI!
RUGPJŪČIO 12-20, 1989 

N E R I N G O JE 
Vermonte,

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norj įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Jonę A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tei. 516 261-3797, ofiso te!. 718 847 - 2686.

JAUNUOLIAMS 
STUDENTAMS 
DIRBANTIEMS

Jaunystę išaugusius jaunuolius kviečiame sugrįžti 
&ERINGON 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. Brattieboro, 
VT 05301. 1 - 802 254-9819.

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 — 10d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje.

' Ketone 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.
Ketonė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko

r $2,342 iš Čikagos

LAPKRITIS
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje.
Ketonė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,899 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS
UETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje, 

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

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą Ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Baftfc 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.

LITHUANIAN SASKES. Tai didžiulis albumas, iš
leistas Lietuvių Tautodailės Instituto Toronte. Pirmoje 
dalyje daugybė įvairiaspalvių juostų nuotraukų, o an
troje dalyje — gaminimo technikinės instrukcijos. 316 
psl. Veikalą paruošė Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai. Įrišta j ištaikingus viršelius. Geriausia do
vana svarbiomis progomis. Kaina su persiuntimu tik 
50 dol. Gaunama: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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.

INTERNATIONAL
INDUSTRIES -

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

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.

ŽAIBO greitumu Jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokla kita proga. Sveikinimai pristatomi j namus.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALT1C TOURS

Sufte 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02184 
T»i. 817-965-8080 Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus^?

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

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

LIETUVOJE

INTERNATIONAL
Nelauk, kol atsiųs paragini

mą susimokėti prenumeratą. 
Pats tai atlik laiku ir dar pridėk 
auką lietuviškai spaudai palai
kyti. G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą ir 

patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais

8906

8907

8908

EXPRESSWAY TOURS PATOGI KELIONĖ 12 NAKTŲ/13 DIENŲ10 NAKTŲ LIETUVOJE - 1 NAKTIS MASKVOJE

J ETWAYTOURS-APŽIŪRĖJIMO KELIONĖ15NAKTŲ/16 DIENŲ

419 04 gegužio — 16 gegužio $2115.00
420 29 birželio — 11 liepos $2215.00
421 13 liepos — 25 lieoos $2215.00
422 24 rugpjūčio — 05 rugsėjo $2215.00
423 05 spalio — 17 spalio $1965.00

2 NAKTYS MASKVOJE - 10 NAKTŲ LIETUVOJE - 2 NAKTYS LENINGRADE
409 11 gegužio — 26 gegužio $2480.00
410 08 birželio — 23 birželio $2580.00
411 22 birželio — 07 liepos $2580.00
412 10 rugpjūčio — 25 rugpjūčio $2580.00

Šventės Europoje. Paklausk apie kitus galimus sustojimus
Pasiruošk keliauti vienas. Klausk apie mūsų tinkamų 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: 
į Vilnių, Kauną, Klaipėda, Rygą, Tallinų, 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 Msdison Avenue. New York. N.Y. 10016 / (212) 683-9500

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nH *z- d., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d.
Iš Čikagos: $2,496.01 IŠPARD .1* ew Yorko; $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d.
Iš Čikagos: $2,366.00 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 HILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

------------------------------------------ o ----------------------------------------
čia 8a’’te gaut’:

f \ z \ Lietuviškas VISA korteles
i i Pinigines perlaidas
į J 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 Kili, N.Y. 
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



Žmonių minia su lietuviškomis vėliavomis jachtų sutikime New Yorko uoste. Nuotr. V. 
Maželio

DŽIUGŪS ĮTEMPTO DARBO VAISIAI

Š. m. pradžioj, iškilus aikštėn 
inž. Vytauto Pauliaus planui per- 
keldinti Patersono Šv. Kazimie
ro lietuvikų parapiją j jaukesnę 
aplinką West Patersone, šiau
rinėj New Jersey gyvenančių lie
tuvių tarpe kilo nemažas šiuo 
planu susidomėjimas. Su šio 
plano pagrindinėm mintim teko 
supažindinti ir platesnę lietuvių 
visuomenę sausio 6 Darbininke. 
Vėliau daugelio buvau ragina
mas supažindinti tautiečius ir su 
pačiu plano autorium ir jo sukur
tos kompanijos “V. Paulius & As
sociates” veikla.

Tad vieną dieną, gavęs inž. 
Pauliaus malonų pritarimą, pasi
siūliau atvykti į jo vadovaujamos 
bendrovės būstinę smulkesnių 
informacijų gauti ir susitariau 
dėl patogesnio laiko.

Šakota štabo veikla

V. Paulius & Associates yra 
patogiai įsikūrus šiaurinės New 
Jersey Allendale miestely impo
nuojančiam 2 aukštų mūriniam 
name ir išsiskleidusi abiejuose 
namo aukštuose. Įstaiga yra 
aprūpinta paskutinės technikos 
aparatūra, kaip kompiuteriais,

LIETUVIAI SUKAKTUVINĖJE
KATALIKŲ UNIVERSITETO LAIDOJE

Amerikos Katalikų Universi
tetas (The Catholic University of 
America) Washington, D.C. šį 
pavasarį įspūdingomis iškilmė
mis atžymėjo savo įsikūrimo pir
mąjį šimtmetį. Popiežius Leonas 
XIII savo raštu 1887 m. balandy - 
ir patvirtino universiteto steigi
mą, gi po dviejų metų oficialus 
universiteto atidarymas pra
dėtas iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Pauliaus koplyčioje universi
teto Caldvvell salėje. Neabejoti
na, kad šimtmečio bėgyje ne vie
nas lietuvis šiame aukšto lygio 
universitete įgijo mokslo laip
snius ir diplomus, o švenčiant šią 
ypatingą universiteto sukakti 
džiugina tai, kad sukaktuvinėje 
laidoje matome ir gražų lietuvių- 
diplomantų būrį.

Sukakties minėjimas pradėtas 
gegužės 12'iškilmingomis mišio- 
mis katedroje (The National 
Shrine of the Immaculate Con- 
ception), jas celebruojant kun. 
W. JJByron, S. J., universiteto 
prezidentui, įspūdingas buvo 
baigusiųjų universitetą įžygiavi- 
mas į katedrą (jų buvo 1600), di
plomantų komunija, universite
to prezidento pamokslas, solistų 
giedojimas ir muzika. Po pamal
dų universiteto salėse buvo pa
ruoštos vaišės diplomantams ir 
jų šeimoms bei svečiams, kurių 
buvo keli tūkstančiai.

Sekančią dieną vyko diplomų 
įteikimo iškilmės. Pavasario sau
lei beriant savo spindulius ant 
daugtūkstantinės minios ir di
dingos katedros, prie jos atžygia
vo ir laiptų aikštėse susėdo uni

kopijavimo mašinom greito su
sižinojimo priemonėfh, vienu 
kitu braižomuoju stalu ir kitom 
tokio tipo įstaigom charakterin
gom priemonėm.

Čia ne tik pagaminami statybų 
planai, bet projektuojami staty
bom reikalingos žemės pirkimai 
ir jos paruošimas statybai, suda
romi reikalingi kontraktai su 
įvairiom savivaldos įstaigom, 
vykdoma pati statyba ir atlieka
ma jos technikinė priežiūra. Sa
vaime suprantama, kad tokiai ša
kotai įstaigos veiklai yra reikalin
ga ir eilės įvairių šakų prityrusių 
specialistų — planuotojų ir įvai
rių sričių kvalifikuotų darbinin
kų. Geresniam vaizdui susidary 
ti bendrovės prezidentas inž. V. 
Paulius pasiūlė pasidairyti dabar 
vykdomų statybų vietose New 
Yorkerir New Jersey valstijose.

Plačiais Amerikos greitkeliais
Ir taip, patogiai įsitaisę inž. 

Pauliaus vairuojamam Lincolne, 
išsileidom artimiausių statybų 
pasižiūrėti, vykdomom Chester, 
N.Y., Pompton LakeirWest Pa- 
terson, N.J. Kitų projektų vie

versiteto vadovybė su kardinolu 
James A. Hickey, universiteto 
kancleriu, priekyje, o tūkstantis 
šeši šimtai diplomantų užėmė 
jiems skirtas kėdes. Po kardinolo 
invokacijos dideles ovacijas 
sukėlė įspūdinga Peace Corps 
direktorės L. Miller Ruppe kal
ba ir universiteto prezidento 
žožiai.

Toliau diplomų įteikimas vyko 
atskirų universiteto fakultetų 
salėse. Dr. Antanas Sužiedėlis 
yra universiteto School of Arts 
and Sciences dekanas ir Jiame 
fakultete kaip tik mokėsi keli lie
tuviai diplomantai. Savo įžan
ginę diplomų įteikimo kalbą dr. 
Sužiedėlis pradėjo žodžiais apie 
diplomantų naują gyvenimo tarps
nį su laisve nuo pamokų, lais
viems nuo paskaitų, nuo profeso
rių, nuo universiteto regulos, 
bet yra ir kita laisvės reikšmė, 
kalbėjo dr. Sužiedėlis, kuri čia 
gimusiemš ir augusiems ir kas
dienybėje visomis laisvėmis be
sinaudojantiems gal nevisai su
prantama. Ir čia dr. Sužiedėlis 
pasakė, kaip jis lankydamasis 
okupuotoje Lietuvoje, kuri yra 
jo gimtinė, matė ir girdėjo kaip 
tūkstančiai pavergtų lietuvių de
monstracijose prieš okupantus 
skandavo: “laisvės, laisvės, lais
vės”! Išversdamas šiuos žodžius 
į anglų kalbą, dr. Sužiedėlis 
pažymėjo, kad laisvės atgavimas 
pavergtuose kraštuose yra tikroji 
laisvės prasmė, kurios įgyvendi
nimo ir diplomantai turėtų siek
ti. Šiuo momentu didžiulėje sa
lėje nuskambėjo diplomantų ir 

tos, kaip Fort Carteret pramoni
nio uosto sandėlių statyba dėl 
laiko stokos liko neaplankyta. 
Tikram bendrovės veiklos vaiz
dui susidaryti reikia apsilankyti 
statybų vietoj, nes tik tokiu būdu 
galima pamatyti į kokius plačius 
vandenis yra dabar išplaukusi 
inž. Pauliaus vadovaujama ben
drovė.

Tik statybų vietose pamačius 
didingai ilgus kaklus iškėlusius 
kranus, žemės lyginimo ir kasi
mo mašinas, išsprogdintų uolų 
malimo mašinas, vandenų dugną 
gilinančius siurblius, įvairias ke
lių statybos mašinas ir eilę įvai
rios paskirties sunkvežimių ir kt. 
statybom reikalingą techniką, 
galima įsitikinti, kad šiai kompa
nijai išaugti iki dabartinės jos 
būklės reikėjo ne tik išmonės, 
bet ir didelio kapitalo.

Bešnekučiuojant paaiškėjo, 
kad šiuo metu bendrovė atlieka 
visus su statyba susijusius dar
bus pati, išskyrus elektros ir ka
nalizacijos, ir yra pajėgi statybos 
reikalam pasigaminti visas reika
lingas medžiagas, išskyrus ce
mentą.

Plačių polėkių derinys
Bendrovės struktūra rodo, 

svečių pritarimo šauksmai. 
Įteikdamas diplomus lietu
viams, dr. Sužiedėlis kiekvieną 
pasveikino lietuviškai, o šie savo 
ruožtu jam lietuviškai padėkojo. 
Štai tie diplomantai: Rimutė M. 
Pliuškonytė (Philadelphia, PA), 
Laura K. Reventaitė ir Roma J. 
Reventaitė (dvynukės iš Ridge- 
field, CT), Darius A. Sužiedėlis 
(dr. Sužiedėlio sūnus iš Wa- 
shington, D.C.) ir Rūta B. Vir- 
kutytė (Hartford, CT). Dar buvo 
du diplomantai lietuviškomis pa
vardėmis — Gwen W. Baronas 
ir Joseph P. Gvozdas — tik nete
ko patirti iš kur jie kilę. Čia pa
minėtieji pirmieji penki gavo 
Bachelor of Arts diplomus, o pa
skutinieji du — Bachelor of Che
mical Engineering ir Bachelor of 
Science in Engineering. Atskirai 
dar reikia paminėti Rūtą B. Vir- 
kutytę, baigusią Magna Cum 
Laude pažymiu.

Stebint ir pergyvenant šią 
pažymėtiną šventę, tenka pa
sidžiaugti kad šią išskirtiną ame
rikiečių mokslo instituciją jos 
šimtmečio sukakties proga bai
gia ir lietuvių jaunimo grupė, 
kuri yra pasiryžusi siekti ir toli
mesnių mokslo aukštumų, (jvs)

— Dr. Virginija Gudaitė Van- 
couverio, B.C., General ligoni
nėje dirba kaip chirurgė. Ji pir
moji moteris chirurgė yra perso
dinusi širdį ir vadinama “Širdies 
karaliene . Dr. V. Gudaitė yra 
kilusi iš Montrealio, baigusi 
Newfoundlando universitetą, 
padariusi chirurgijos specialybę 
ir iš si praktikavus i širdžių opera
cijose. Ją plačiai aprašė Kanados 
The Medical Pont žurnalas. 

kad ji yra didelio masto bendro
vė, išaugusi j pilną pastatų plana
vimo ir konstrukcijos organizaci
ją, kuri iki šiol JAV ir Kanadoj 
yra įvykdžiusi už daugiau kaip 
pusę bilijono dol. vertės statybų. 
Ji atlieka visus žemės įsigijimo, 
pastatų planavimo, architektū
ros, inžinerijos ir statybos vado
vavimo ir priežiūros uždavinius. 
Jos. darbai nesiriboja kuriuo nors 
geografiniu plotu, bet yra išsiša
koję po visą Šiaurinę Ameriką** 
Stiprus bendrovės architektūros 
ir inžinerijos užnugaris padėjo 
V. Paulis & Associates išaugti į 
tikrą planavimo ir konstrukcijos 
firmą. Bendrovės įsigytas profe
sinis patyrimas įgalino ją vykdyti 
sudėtingus statybos projektus, o 
profesinis išplanavimas ir rūpe
stingas statybos darbų vykdymas 
ir jiems vadovavimas bendrovę 
iškėlė tiek, kad dabar jai pačiai 
jau nereikia ieškoti ir dairytis 
užsakymų, nes užsakovai patys 
kreipiasi į bendrovę ir siūlo jiem 
atlikti vienokias ar kitokias staty
bas.

Profesinis vadovo pasiruošimas
Inž. Paulius yra pokarinės 

imigracijos į Kanadą atstovas. 
Atvykęs su tėvais iš Vokietijos 
stovyklų, jis baigė McGill uni
versitetą ir įsigijo konstrukcinės 
inžinerijos bakalauro laipsnį. 
Kurį laiką dirbo eilėj didelių Ka
nados korporacijų deseineriu, 
vyr. inžinieriaus pavaduotoju ir 
vyriausiuoju inžinierių. Įsigijęs 
reikiamos patirties savo profesi
joj, su tėvais persikėlėj JAV. Be
dirbdamas profesinį darbą, lan
kė universitetą New Yorke ir įsi
gijo konstrukcinės inžinerijos 
magistro laipsnį. Dabartinę 
bendrovę įsteigė 1967 m. Buvo 
pradėjęs ir daktaro laipsniui rei
kalingas studijas, bet vadovavi
mas naujai įsteigtai bendrovei ir 
įvairūs firmos rūpesčiai nepaliko 
laiko šiom studijom užbaigti. 
Pradėjus verstis konstrukcijų 
konsultavimo darbais, bendrovė 
greitai išaugo į visapusišką pasta
tų planavimo ir konstrukcijos or
ganizaciją.

Lietuviškos vizijos
Nors daugybė bendrovės 

įvykdytų projektų yra išmėtyta 
po visą šiaurinę Ameriką, tačiau 
lengviausiai pasiekiamas ir arti
miausias bendrovės baigiamas 
vykdyti projektas yra Garret 
aukštumose dviejų miegamųjų 
butų kondominiumų miestukas, 
kur šiuo metu yra vykdomi ap
linkos gražinimo darbai. Didelė 
dalis butų yra jau išparduota. 
Projektas pasiekiamas Interstate 
No. 80 kur, išvažiavus Sųuirrel- 
wood Rd. išvažiavimą ir pasukus 
West Paterson kryptim, netru
kus pasiekiamas kondominiumų 
rajonas ir numatoma vieta per- 
kelsiamai Šv. Kazimiero parapi
jai.

Inž. Paulius turi gražių vizijų 
lietuviškumui bent šiaurinėj 
New Jersey daly išlaikyti ir ug
dyti, tačiau, nežiūrint kaip 
gražūs būtų planai, be čia gyve
nančių lietuvių pasiryžimo tuos 
planus paremti savo konkrečiu 
prisidėjimu (ne pinigine prasme) 
prie šio lietuvybės židinio įgy
vendinimo, ir liks tiktai neįvyku
siais planais. Turėti lietuviam 
teisių melstis gimtąja kalba nau
joj parapijoj tik dabartinių Šv. 
Kazimiero parapiečių neužtenka 
šiam tikslui pasiekti. Reikai, kad 
į talką ateitų ir daugiau lietuvių, 
priklausančių ar nepriklausančių 
ir kitom parapijom. Nes tik tu
rint keletą šimtų lietuvių, vys
kupija bus linkusi užtikrinti pa
rapijai teisę turėti pamaldas lie
tuvių kalba, o gal ir lietuvį klebo
ną ar bent lietuvį kunigą. Parapi
jai įsikūrus geroj vietoj, nebūtų 
neįmanomai sunku susirasti lie
tuvį kunigą, nors jų ir labai 
trūksta.

I^nž. Paulius turi rimtą, gerai 
išmąstytą planą naujosios parapi
jos ateičiai, bet jam reikia gyvų 
lietuvių paramos jo planam įgy-

Naikinimo ir pasipriešinimo 
sukakties minėjimas

Tragiškųjų birželio įvykių Lie
tuvoje minėjimas — tai naikini
mo ir pasipriešinimo, dviejų su
sikertančių jėgų ir jų kovos re
zultatų minėjimas, kuriame ly
giai ryškintini abu tie veiksniai, 
kaupiant ryžtą, kad naikinimo 
jėgos būtų pasmerktos ir nu
galėtos. Ta mintimi atliktas ir 
Worcesterio apylinkės sureng
tos birželio 18 d. Maironio parke 
Shrevvsburyje minėjimas.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė 
apylinkės pirmininkas Stasys 
Rudys, platesnei maldai ir susi
kaupimui vadovavo kun. Jonas 
Petrauskas, pagrindinę kalbą pa
sakė Laisvės Varpo vedėjas Pet
ras Viščinis iš Brocktono, aukų 
įvairiems lietuviškiems reika
lams surinkta 439 dol. Iš jų 272 
dol. skirti LB Krašto valdybos 
vykdomam vajui padėti Lietu
vai.

Visa minėjimo programa buvo 
trumpa, suglausta, bet apėmė 
visa tai, kas tokiais atvejais reika
linga. Ji truko apie valandą. 
Minėjime dalyvavo gana daug 
Worcesterio ir apylinkės lietu
vių. Sakoma, kad jų būtų buvę 
daug daugiau, jei ne privatūs pa
rengimai, vykę tuo pačiu metu. 
Dėl to kai kurių šeimų nariai 
turėjo pasidalinti: vieni ėjo į 
minėjimą, o kiti — į privatu pa
rengimą. Šiuo atžvilgiu visiems 
pavyzdžiu šviečia kun. Jonas Pe
trauskas ir kiti, kurie tik po 
minėjimo nuėjo į privačius pa
rengimus. Iš tikrųjų taip galėjo 
ar net turėjo pasielgti visi tie, 
kurie neįstengė išvengti paren
gimų sutapimo. Tokiais atvejais, 
visur ir visuomet pirmenybė 
priklauso minėjimams, ypač to
kiems, kaip Tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimas.

Pagrindinis kalbėtojas Petras 
Viščinis išryškino tris pagrindi
nius Tragiškųjų birželio įvykių 
elementus — Lietuvos okupaci
ją, trėmimus ir lietuvių tautos 
pasipriešinimą įvairiomis formo
mis, kaip sukilimas, partizaninės 
kovos, pogrindžio spauda ir da
bartinė atvira veikla legaliomis 
priemonėmis. Apibūdinęs da
bartinę padėtį Lietuvoje ir jau 
pasiektus laimėjimus, jis iškėlė

vendinti. Tad atėjus sprendžia
mam metui, sukruskime jo pla
nus paremti taip, kad jie galėtų 
būti įgyvendinti.

Inž. Paulius yra labai dosnus 
Šv. Kazimiero parapietis daug 
darbo ir išlaidų skyręs Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčiai pa
gražinti ir taisyti.

K. Jankūnas

išeivijos paskirtį ir galimybes 
atlikti savo uždavinius patikėta 
me kovos fronto ruože.

Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”.

Mirė J. Skabeikis, Sr.
Birželio 19 Carney ligoninėje 

Dorchesteryje mirė Juozas Ska
beikis, Sr. Paliko našlę Jadvy
gą, sūnūs — Juozą, Algį ir Joną, 
7 vaikaičius, tris provaikaičius ir 
eilę draugų. Velionis palaidotas 
birželio 22 Naujosios Kalvarijos 
kapinėse Bostone iš J. Caspero 
laidotuvių namų po mišių, ku
rios aukotos Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. Laido
tuvių dalyviams priešpiečiai su
ruošti So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos užkandinėje. Žinią 
apie mirtį ir laidotuves pranešė 
Laisvės Varpas, užskleisdamas ją 
sol. Algirdo Brazio atliekama 
giesme “Sveika Marija”.
Dalyvavo buriuotojų sutikime

LB-nės apylinkės ir ALTo 
Bostono skyriaus bendromis pa
stangomis birželio 24 buvo pa
samdytas specialus autobusas 
nuvežti Bostono ir apylinkės lie
tuvius į Lietuvos buriuotojų su
tikimą New Yorke. Autobusu 
vyko 22 asmenys. Kiti nuvyko 
savo priemonėmis. Autobusu 
vykusiųjų tarpe buvo LB Bosto
no apylinkės pirmininkas Brute- 
nis Veitas, ALTo Bostono sky
riaus pirmininkas Gintaras Če
pas, Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriaus ir Taupos pirmininkas 
Romas Veitas, Bostono skautų 
Žalgirio tunto tuntininkas Vy
tautas Jurgėla ir kiti. Nuvykusie- 
ji įsijungė į pasamdytą laivą ir 
plaukė Lietuvos buriuotojų pasi
tikti.

Piknikas Cape Code
Anksčiau Bostono ir apylinkės 

lietuviuose buvo labai popu
liarūs piknikai, kuriuos kasmėt 
rengdavo lietuvių radijo valan
dėlės ir kitos organizacijos. Da
bar tokie piknikai jau išėjo iš ma
dos. Juos rengia tik LB-nės Cape 
Code apylinkė, Dėl kurortinės 
vietos ir daugybės lietuvių iš šio 
krašto ir Kanados atostogavimo 
joje rengiami piknikai sutraukia 
daug lietuvių iš plačiosios apy
linkės. Tai sudaro retą progą su
sitikti turimus draugus ir pažįs
tamus, užmegsti naujas pažintis, 
pasidalinti mintimis įvairiais ak
tualiais reikalais.

Šiemet toks piknikas įvyks lie
pos 15, šeštadienį, Bronės ir An
tano Jucėnų sodyboje, 195 Ful- 
ler Rd., Centerville. Kaip vi
suomet, piknike bus karšti lietu
viški pietūs ir kiti užkandžiai, 
įvairūs gėrimai, loterija. Įėjimas 
— auka, įsigyjant loterijos lape
lius. Piknikas pradedamas 12 
vai. Jei šeštadienį lytų, tai pikni
kas vyktų sekmadienį nuo 1 vai. 
po pietų.

LB Cape Code apylinkė visus 
kviečia ir visų laukia.
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Darbininko kitas numeris 
išeis tik po vasaros atostogų. 
Spaustuvė pradės dirbti tik lie
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dakcijos darbas. Numeris išeis 
su liepos 28 data, Tam numeriui 
skirta medžiaga turi redakciją 
pasiekti liepos 21. Atostogų 
metu redakcija bus uždaryta, 
neatsakinės nei telefono.

Apreiškimo parapijos tradi
cinė gegužinė — piknikas bus 
rugpjūčio 6, pirmą sekmadienį, 
Kultūros Židinio kieme ir salėse, 
visi kviečiami iš anksto rezer
vuoti tą dieną ir dalyvauti šioje 
gegužinėje.

Prof. dr. Vytautas Landsber
gis, Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio pirmininkas, atvyksta j 
JAV. Sustodamas New Yorke, jis 
padarys pranešimą liepos 6, ket
virtadienį, 7:30 vai. vak. Kultū
ros Židinyje. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Rasa Bobelytė Brittain, dir
banti WLTW radijo stotyje kaip 
žinių redaktorė, neužmiršta ir 
lietuviškų reikalų. Ji dalyvavo 
“Harmonijos” kvartete, gieda ir 
dainuoja Apreiškimo parapijos 
chore, o taip pat pasireiškia ir 
kaip kylanti solistė. Lietuviški 
reikalai jai arti širdies ir nepra
leidžia progų iškelti lietuvišką 
reikalą. Pastebėjusi Daily Netvs 
dienrašty, kad “Metropolitan 
Museum of Art” patalpose vyk
sta tarptautinė priejuosčių paro
da, susidomėjo argi ten nerastų 
ir lietuviškų eksponatų. Ir rado! 
Priejuostės tai ne vien tik šeimi
ninkių apsigynimo priemonė 
nuo riebalų taškymosi ar pana
šių nešvarumų, bet taip pat gali 
būti ir meno kūriniai. Tokių me
niškų priejuosčių kolekciją Mu
ziejus išstatė publikos dėmesiui. 
Paroda tęsis iki rugsėjo 3 dienos. 
Lietuvai atstovauja meniška 
priejuostė iš “Late 19th C., early 
20th C., Kapsi region”.

Operų mėgėjai nebus užmirš
ti ir vasaros metu. Metropolitan 
opera dabar gastroliuoja kituose 
miestuose arba New Yorko par
kuose. Keletą savaitgalių buvo 
transliuojama iš Chicagos Lyric 
Operos. Liepos mėnesio šešta
dieniais 1:30 vai. popiet New 
Yorko laiku per radiją bus tran
sliuojamos šios operos, anksčiau 
užregistruotos Miami operos 
1988 - 89 sezone. Liepos 1 bus 
transliuojama W. Mozart opera 
“Le Nozze di Figaro”, liepos 8 
— “La Voix Humaine” — F. 
Poulenc ir “III Tabarro” — G. 
Puccini, liepos 15 — “Les Con- 
tes d’Hoffmann” — J. Offen- 
bach, liepos 22 — “La Forza dėl 
Destino” — G. Verdi.

Dalia Bulvičiūtė nuo liepos 23 
negali priimti telefono pranciš
konų spaustuvėje. Prašom jai 
skambinti į namus tarp 9-10 
v.v. 718 782 - 1541.

BLUSŲ TURGUS - FLEA 
MARKEI

LIEPOS 29 - 30 D.D. 12 - 5 v.v.
APREIŠKIMO PARAPIJOS APATINĖJE SALĖJE 

North 5th Ir Havemeyer gatvės 

Galėsime pigiai Jslgytl reikalingų daiktų 

gerai pavalgyti Ir paremslm Apreiškimo parapiją, 

įtaikome savanorių padėti prie turgaus stalų Ir taip 

pat paaukoti daiktų. Dėl Informacijos: (718) 436 * 6618

Kun. dr. Kornelijus Bučinys, 
OFM, šį rudenį švenčiąs savo 40 
metų kunigystės sukaktį, visas 
viešas minėjimo apeigas ir iškil
mes atšaukė. Negavę kvietimų 
nenustebkite, nes niekam kvie
timai nebus siuntinėjami.

Armonikos ansamblis iš Ha
miltono į New Yorką grįžo 
birželio 26, pirmadienį. Tą vaka
rą gražų priėmimą jiem surengė 
inž. Vytautas ir Bronė Pauliai 
savo namuose Patersone, N.J. 
Dalyvavo ir kviestinių svečių. 
Vaišėse ansamblis atliko ir dainų 
programą. Nakvojo V. Pauliaus 
pasamdytame viešbutyje. į Vil
nių išskrido birželio 27 vakare. 
Ansamblį kelionėje lydėjo 
“Tėviškės” draugijos pirminin
kas Vaclovas Sakalauskas, kuris 
anksčiau dirbo Sovietų Sąjungos 
ambasadoje Washingtone.

JACHTŲ 
JŪREIVIAI

N E W YORKE
Jachtom atplaukę ir atskridę 

jūreiviai N’ew Yorke buvo priim
ti įvairių šeimų, kur jie praleido 
kelias dienas. Vieni apžiūrinėjo 
miestą, lankė muziejus, kiti 
svečiavosi lietuvių šeimose.

Trečiadienį, birželio 28, jų at
stovus priėmė miesto burmistras 
Koch. Delegacijoje buvo laivų 
kapitonai: Ignas Miniotas, Os
valdas Kubeliūnas ir Zvaigždras 
Drėma. Juos palydėjo kelios lie
tuvaitės, pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Iš priėmimo ko
mitetų dalyvvo: Kęstutis Miklas 
ir Juozas Kazlas.

Jachtų kapitonai miesto bur
mistrui įteikė atsivežtą Lietuvos 
Laisvės statulos repliką — sta
tulėlę. Burmistras svečius apdo
vanojo specialiais kaklaraiščiais, 
k^i rie yra juodos spalvos, su 
įspaustu auksinių miesto herbu. 
Dar visi nusifotografavo. Paskui 
laivų kapitonai, palydėti K. Mik- 
lo, aplankė Jungtines Tautas.

Birželio 28 vakare visi jūrei
viai susitrinkoį Kultūros Židinio 
kiemą. Čia atvyko didžiulis auto
busas ir juos 11:15 vai. vakaro 
išvežė į Clevelandą. Iš ten ke
liaus į Chicagą, kur jų priėmimo 
balius bus lieps 2.

J New Yorką grįžta liepos 6. 
Jachtom atplaukę jūreiviai liepos 
8 išskrenda lėktuvu į Lietuvą, o 
juos pakeisti atskridę jūreiviai

- rengsis grįžimo kelionei. Kada 
tos trys jachtos išplauks atgal 
dar tiksli data nežinoma, nes yra 
sugedę dviejų jachtų motorai. 
Juos reikės pataisyti, supirkti ke
lionei maistą, pasiimti vandens 
didelius kiekius. Kelionė iš New 
Yorko iki Klaipėdos užtruks apie 
40 dienų.

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

Armonikos ansamblis Vilniaus senamiestyje. Iš k. stovi: Z. Žemaitis, A. Klimas, A. 
Grašys, J. Ališauskas, J. Valuckas, P. Grudzinskas, R. Kaspariūnas, R. Lėgeudas, A. 
Jonušas; sėdi iš k. G. Butautas, S. Liupkevičius, A. Klimka.

Lietuvos vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, N. Y., organizuoja sep
tynių dienų kelionę laivu Karibų 
jūroje. Išvykstama gruodžio 3 iš 
San Juan, P. R. Kelionė lėktuvu 
į San Juan ir atgal nemokamai. 
Ląnkomos šios salos: St. Tho- 
mas, St. Maarten, Barbados ir 
Martiniųue. Bus keliaujama lai
vu Festivale, kurį administruoija 
Camival Cruise Lines bendro
vė. Užsisakant anksčiau duoda
ma 20 nuošimčių nuolaida. Eks
kursijos kapelionas bus kun. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM, Dar
bininko redaktorius. Keleiviai/ 
turės kiekvieną dieną galimybę 
išklausyti šv. mišias, priimti ko
muniją ir atlikti kitas religines 
pareigas. Dėl informacijų kreip
tis į Eleną Matulionytę, 61-36 
56th Avė., Maspeth, N. Y. 
11378. Tel. 718 326 - 3398.

Dr. S. Sužiedėlio parašyta 
anglų kalba Lietuvos Bažnyčios 
istorija The Stvord and the 
Cross, A Htstory of the Church 
in Lithuania ką tik išėjo iš spau
dos. Kaina su persiuntimu 11.50 
dol. Gaunama: Darbininkas 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207

Jūsų pinigai į Lietuvą siunčia
mi per banką į “dolerines” par
duotuves: tinka Jūsų giminių ap
sipirkimui, automobiliams ir pa
likimams tvarkyti. Muito nėra. 
Romas Pūkštys, Transpak, Telef. 
312 436- 7772, namų telef. 312 
430 - 4145.

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.
Kaune parduodamas naujas 

automobilis — Žigulis, Lada 
modelis. Galite tuoj nupirkti 
savo giminėms Lietuvoje. Infor
macijos reikalais skambinti Vy
tui Gerulaičiui 718 847 - 5522.

Skubiai reikalinga mote
ris,kuri penkias dienas į savaitę 
galėtų prižiūrėti dvi vyresnio 
amžiaus nesveikuojančias mote
ris. Dėl informacijos skambinti 
vakarais po 7:30 vai. vak. tel. 718 
268 - 7105.

DEXTER PARK 
(M PHARMACY ftį 

Wm. An&at&sl, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woo^h«ven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
296-4130

“ARMONIKA” KONCERTAVO
KULTŪROS ŽIDINYJE

Vilniaus televizijos ir radijo 
ansamblis “Armonika” lankėsi 
Amerikoje ir Kanadoje ir kon
certavo lietuvių didesnėse kolo
nijose. Birželio 18 jie koncertavo 
ir Kultūros Židinyje Brookly - 
ne, N.Y. Į čia atvyko iš Balti-

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

Ieškomas Izidorius Stane
vičius, kuris išvyko į Ameriką 
caro laikais. Tai ankstesnės emi
gracijos siuvėjas, gyvenęs 
Brooklyne. Buvo atsiuntęs 
sūnaus Vytauto nuotrauką 1930 
m. Karui užėjus, ryšiai nutrūko. 
Žinantieji prašomi pranešti Dar
bininko administracijai telef. 
718 827 - 1351 arba rašyti Stane
vičiaus seseriai adresu: Lithua
nia, USSR, Kaunas 31, Dujotie
kio 18, Domicėlė Kalinauskienė.

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

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.

EARN MONEY Reading 
books! $30,000/yr income poten- 
tial. Details, (1) 805 - 687 - 6000,
Ext. Y-450-5

AUTOBUSAS Į SESELIŲ 
PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, 
Conn.,liepos 23. Autobusas iš
vyksta sekmadienį 6:30 vai. ryto 
iš Kultūros Židinio kiemo. Pake
ly autobusas sustos prie Shalins 
Funeral Home, 84 -02 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. Kaina 
^smeniui 25 dol., įskaitant 
įėjimą į pikniką. Registruotis pas 
Marytę Šalinskienę, tel. 296 - 
2244 arba Darbininko administ
racijoje, tel. 827 - 1351. 

morės, kur jie po koncertro ke
lias dienas pailsėjo. Atvyko kon
certo dienos rytą ir čia, kiek 
pailsėję, apsitvarkę, jau 2 valan
dą buvo scenoje ir pradėjo kon
certą.

Ansamblio respertuaras

Visi ansamblio nariai yra pro
fesionalai, atidainavę šimtus 
koncertų. Jų repertuaras - leng
vojo žanro muzika, dainos, daug 
vietos skiriama patriotikai, ro
mantinėm ilgesio dainom , dai
nom apie tėvynę.

Dainuodami ar grodami, jie 
nestovi scenoje, bet juda, net ir 
pašoka, vaidina linksmas scenas, 
įterpia ir juokelius, kad tik publi
ka nenuobodžiautų. Koncertą 
praveda be pertraukos. Jo laikas 
buvo arti dviejų valandų.

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.

Ansambliui vadovauja Stasys 
Liupkevičius, kuris ir groja ar
monika. Dar dalyvavo trys smui
kai, kontrabasas, trimitas, bir
bynė, kuri turėjo įdomią garso 
spalvą, ir būgnai. Dažnai jie 
keitė savo instrumentus, pasi
telkdavo kokius žvangučius, 
skambučius.

Ansamblyje grojo ir dainavo 
dešimt žmonių, dar buvo du an
samblio solistai — sopranas ir 
baritonas, ir Vilniaus operos jau
nas tenoras. Solistai dainuodavo 
ansamblio priekyje, o ansamlis 
jau prisiderindavo prie jų. Kar
tais įsijungdavo su savo dainom 
smuikininkai, o dažnai ir visas 
ansamblis.

Programai vadovavo Vilniaus 
akad. teatro aktorius Tomas Va- 
sieta. Jis turi gražų balsą, gerai 
jį valdo, įsijaučia, labai aiškiai iš
taria kiėicvieną žodį. Pradėjo 
“Sveikas, svieteli margs...” — 
ištrauka iš Donelaičio Metų

Vėliau jis su kokiu anekdotu 
ar linksma istorija supažindinda
vo su nauja daina ir grojamu 
kūriniu.

Publiką kiek šokiravo to akto
riaus labai ilgi plaukai ir barzda. 
Čia tokių ilgaplaukių jau nema
tysi nei televizijoje nei scenoje.

Programa buvo tikrai puiki, 
patraukli, judri, žmonėm paliku-
si gerą įspūdį. Tai gražus pramo
ginis koncertas.

Gaila, kad nebuvo jokio lape
lio atspausdinta su jų pavardėm. 
Nebuvo ir programos. Taip pas
kui greitai užsimiršta. Juk visi 
menininkai mum nepažįstami, 
norėtųsi ir susipažinti, pavardę 
atsiminti.

Po koncerto Židinio aikštėje 
prasidėjo linksmas pobūvis. Čia 
buvo kepamos dešrelės, kotlie- 
tai, seikėjamas alus. Prie stalų 
publika šnekėjosi iki vėlumos.

Ansamblio nariai nakvojo pas 
privačius žmones, o pirmadienio 
ankstų rytą iškeliavo į Montrealį.

Gastrolėm ansamblį pasikvietė 
Chicagos žmonės. Čia jų koncer
tą rengė Laisvės Žiburio radijas, 
kuriam vadovauja Romas Kezys. 
Publikos buvo pilna salė, apie 
500, nes rengėjas moka savo 
koncertus gerai išreklamuoti ir 
publiką sutraukti net iš tolimų 
vietų, (p.j.)

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

Bus proga išmėginti laimę 
prie “slot-machines”. Vakarienė. 
Į 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.


