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NEPAKĘSIME PAKARTOTINO SMURTO IR PROVOKACIJŲ
- Lietuvos Aukščiausioji Taryba reaguoja į TSRS ginkluotų pajėgų siautimą pasienyje —

TSRS JZULUMAS IŠŠAUKIA 
PABALTIEČIŲ BENDRĄ REAKCIJĄ

tunais mėnesiais prieš termino 
išsibaigimą, paskirtas vėl dvejų 
metų laikotarpiui būti JAV jung
tinio štabo viršininku. Prez. 
Bush, kurio oficialiu kariniu pa
tarėju yra gen. Povvell, praneš
damas apie paskyrimą, palankiai 
vertino generolo atliekamą dar
bą.

Abisinijoje žmonės šoko ir dai- 
. nava „. sostinės • gatvėse, kai 
paaiškėjo, jog žlugo 14 metų 
valdžiusio komunisto Mengistu 
vyriausybė, ir jis pats pabėgo j 
Zimbabvę. Valdžią perėmė ir 
tvarką šalyje prižiūri prezidento 
pareigas einantis gen. lt. Tes- 
saye Gebra-Kidan. Sukilėliai, il
gai kovoję prieš komunistinį 
režimą, sutinka įeiti į koali$Xę 
vyriausybę.

Rytų Vokietijos valdžia, kaip 
neseniai paaiškėjo iš rastų doku
mentų, politinių priešų vaikus 
atimdavo nuo tėvų ir leisdavo 
adoptuoti jos parinktoms šei
moms. Aiškinimas toks: politiš
kai nusikaltę tėvai negali išau
ginti gerų vaikų.

Sovietų Sąjungos vyriausybė 
oficialiai pareiškė protestą dėl 
to, kad Vokietijos saugumo orga- 
naTsuėmė buvusius Rytų Vokie
tijos pareigūnus, kurie kaltinami 
už duotus įsakymus policijai šau
ti į bėgančiuosius per sieną į Va
karus.

Pietų Korėjos prezidentas pa
skyrė naują premjerą, norėda
mas apraminti bendrąją opiniją, 
kai žmonės buvo pasišiaušę prieš 
jo vyriausybę ir studentai bei 
darbininkai kėlė riaušias.

Pietų Afrikos vyriausybė išlei
do įsakymą, draudžiantį nešioti 
ietis kartu su kitais primityvaus 
pobūdžio ginklais. Tai padaryta 
Afrikos Kongresui reikalaujant. 
Juodukų neramumų metu daug 
žmonių nuo jų žūdavo.

Irako kariuomenė pasitraukė 
iš Kurdų miestelio Dohuk, ku
riame įsikuria aliantų kariuo
menės daliniai, saugantys kur
dus nuo Irako persekiojimo. Tik 
nežinia ar kurdai, pabėgusieji 
karo metu iš Irako dabar ap-
sispręs sugrįžti ir vėl pradėti gy
venimą be baimės, kad bus 
skriaudžiami.

D. Britanija, po 45 metų per
traukos, atnaujina savo diploma
tinius santykius su Albanija. 
Santykiai buvo nutraukti 1946 
m., kai Albanijos pakrantėse mi
nas kliudė ir buvo susprogdinti 
britų laivai, už kuriuos kompen
saciją mokėti albanai buvo atsi
sakę. Dabar albanai pareiškė, 
kad jie nereikalaus iš Britų auk
so, kuris buvo Londone užšaldy
tas II Pas. karo metu.

Tunizijos saugumas suėmė 
apie 300 muzulmonų, kurių tar
pe yra apie 100 kariškių, kaltin
damas juos planavimu nuversti 
vyriausybę.

Kuveito vyriausybės prokuro
ras vėl pradėjo bylas prieš vadi
namus karo nusikaltėlius, kurie, 
Irakui užėmus šalį, talkino oku
pantams. Anksčiau buvo nuteisti 
asmenys, kuriems net neleista 
advokatų pagalbą. Dabar valdžia 
jau skiria advokatus.

Čekoslovakijos parlamentas 
priėmė įstatymą sugrąžinti žem
dirbiams ūkius, kuriuos komuni
stai buvo nusavinę. Dėl žemės, 
esančios kolūkiuose, bus spren
džiama .vėliau.

(New York, 1991 gegužės 28. 
LIC) Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba -ir Vyriausybė Lietuvių In
formacijos Centrui perdavė vals
tybinių pareiškimų, liečiančių 
TSRS ginkluotų formuočių tero
rą prieš Lietuvos Respublikos 
įstaigas ir gyventojus. Pateikia
me pilnus dokumentų tekstus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARY
BOS NUTARIMAS DĖL TSRS 
VIDAUS REIKALŲ MINISTE
RIJOS “OMON” BEI KITŲ 
TSRS FORMUOČIŲ IR JŲ 
VEIKSMŲ PRIEŠ LIETUVOS 
RESPUBLIKĄ IR JOS GY
VENTOJUS

Pastaruoju metu padažnėjo 
TSRS ginkluotų formuočių 
smurto akcijos prieš Lietuvos 
Respublikos įstaigas ir organiza
cijas, jų pareigūnus bei civilius 
gyventojus, kurias vykdo TSRS 
vidaus reikalų ministerijos 
OMON” ginkluotos formuotės, 

taip pat kitos TSRS kariškių 
ginkluotos grupės. Nepaisant to, 
kad tokio pobūdžio teroro akcijas 
visuotinai smerkia daugelio pa
saulio valstybių vyriausybės bei 
visuomenė, kad TSRS vadovybė 
ne kartą žadėjo nenaudoti jėgos 
prieš Lietuvą, TSRS ginkluoto
sios pajėgos ir TSRS Vidaus reL 
kalų ministerijos ginkluoti pada
liniai plečia prievartos veiksmus 
prieš nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.

Dabar smurtas nukreiptas 
prieš Lietuvos Respublikos pa
sienio kontrolės postus ir muiti
nes, jų darbuotojus bei pasienio 
gyventojus. Šiais veiksmais truk
doma normali Lietuvos Respub
likos valstybinių institucijų veik
la, niokojamas ir plėšiamas jų 
turtas, žalojami žmonės, keliama 
tiesioginė grėsmė jų gyvybei. 
Tokiais provokacinio pobūdžio 
veiksmais TSRS siekia destabili
zuoti politinę padėtį, sukurstyti 
neramumus ir tuo pakenkti Lie
tuvos valstybei.

Šiuose veiksmuose yra sunkių 
nusikaltimų požymių, todėl juos 
padarę asmenys turi būti trau
kiami baudžiamojon atsakomy
bėn pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus. Neteisėtas TSRS pro-
kuratores padalinys Lietuvoje 
mėgina suteikti teisėtumo 
įvaizdį šioms teroro akcijoms. 
TSRS vadovybei tenka visa atsa- 
komyHė už ginkluotų grupuočių 
veiksmus Lietuvoje, nepaisant 
mėginimų nuo jos atsiriboti.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba, smerkdama 
šiuos neteisėtus veiksmus ir 
siekdama užtikrinti Lietuvos Re
spublikos bei jos gyventojų sau
gumą, nutaria:

1. Paskelbti, kad TSRS Vidaus 
reikalų ministerijos formuotė 
“OMON”, taip pat bet kurios ki
tos formuotės, kurių nenumato 
Lietuvos Respublikos įstatymai. 
Lietuvos Respublikoje yra ne
teisėtos, o bet kurie tų for
muočių jėgos veiksmai prieš Lie
tuvos Respubliką ir jos gyvento
jus yra nusikalstami.

2. Pažymėti, kad pagal Lietu
vos Respublikos įstatymus bau
džiamojon atsakomybėn traukia
mi ne tik tiesioginiai atitinkamų 
nusikaltimų vykdytojai, bet ir 
šių nusikaltimų organizatoriai, 
kurstytojai, padėjėjai, taip pat 
asmenys, slėpę šiuos nusikalti
mus,. trukdę juos atskleisti ar 
apie juos nepranešę. Gauto ne

teisėto įsakymo vykdymas neat
leidžia nusikaltimą padariusiojo 
asmens nuo baudžiamosios atsa
komybės.

3. Priminti, kad kiekvienas 
Lietuvos Respublikos pareigū
nas, pilietis, taip pat kitas gyven
tojas turi Laikinajame Pagrindi
niame įstatyme įtvirtintą ir val
stybės garantuojamą konstitu
cinę teisę gintis pats ir ginti savo 
valstybę, saugomus objektus ir 
kitus asmenis nuo bet kokių pa
vojingų nusikalstamų pasikėsini
mų naudojant visas teisėtas prie
mones ir būdus, priešintis bet 
kuriam užpuolikui.

4. Pavesti Lietuvos Respubli
kos teisėsaugos įstaigoms, bend
radarbiaujant su kaimyninių vals
tybių institucijomis, imtis papil
domų veiksmų, kad visi tokie 
nusikaltimai būtų visapusiškai ir 
objektyviai ištirti, o juos pada
riusieji asmenys patraukti atsa
komybėn ir nubausti. Būtina pa
daryti išvadą, paremtą jau įvyk
dytais TSRS vidaus reikalų mini
sterijos “OMON” formuočių 
plėšikavimo veiksmais ir nuro
dytuoju tyrimu, ar visa ši gru
puotė gali būti paskelbta banditų 
ir teroristų gauja su atitinkama 
kiekvieno gaujos nario atsako
mybe.

5. Pavesti Lietuvos Respubli
kos Vyriausybei iš esmės susti
printi Lietuvos Respublikos val

PABALTIEČIŲ ATSTOVYBIŲ 
NUSAVINIMO KLAUSIMAI

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis 
ir Loyolos universiteto prezidentas Raymond C. Baumhart, SJ, Landsbergiui garbės 
doktorato suteikimo iškilmėse Cbicagoje. Nuotr. Julijos Izokaitytės

Trys Pabaltijo respublikos 
nori atgauti sovietų pasisavintus 
jų diplomatinių atstovybių Pary
žiuje pastatus, tuo tikslu Prancū
zijos teisme niošiasi iškelti So
vietų Sąjungai civilinę bylą. 
Apie tai gegužės 17 pranešė 
prancūzų žinių agentūra France- 
Presse.

Teisminis bylos iškėlimo so
vietam klausimą su prancūzais 
deputatais, be kita ko, svarstė 
Paryžiuje lankęsis Latvijos Au
kščiausiosios Tarybos pirminin
kas Gorbunovas. Sumanymui 
pritaria Estijos ir Lietuvos vy
riausybės.

Prancūzijos teisme pabal- 
tiečių vyriausybių vardu bylą so
vietam iškels advokatas Jean- 
Pierre Spitzer, procese, kaip in
formuoja agentūra France Pres- 
se. Pabaltiečiams atstovaus 
Prancūzijos nacionalinės asam

stybinės sienos apsaugą, organi
zuoti sunaikintų Lietuvos Res
publikos pasienio kontrolės po
stų bei muitinių atstatymą ir 
f tvirtinimą.
* 6. įpareigoti pasienio rajonų 
savivaldybes teikti Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ir 
Muitinės departamentams viso
keriopą paramą, kad būtų užtik
rintas normalus pasienio kon
trolės postų ir muitinių darbas.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tary bos 

Pirmininkas
V. Landsbergis

Vilnius, 1991 m. gegužės 27 d. 
Nr. 1-1.373

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖS POTVARKIS 
1991 M. GEGUŽĖS 22 D. NR. 
330 P VILNIUS

Atsižvelgiant į pastarosiomis 
dienomis įvykdy tas pro\ okacijas 
pasienio rajonuose, suaktyvėjusi 
tarybinės armijos junginių per
dislokavimą ir būtinumą su
griežtinti viešosios tvarkos ap
saugą bei užtikrinti gyventojų 
Saugumą:

1. įpareigoti Vidaus reikalų 
ministeriją:

sugriežtinti viešosios tvarkos 
apsaugą, įvedant Respublikos 
miestuose bei pasienio raionuo-

(nukelta į 2 psl.)

blėjos narys deputatas Michel 
Pelchat.

Sovietų pasisavintoje buvu
sioje Latvijos diplomatinėje at
stovybėje Paryžiuje yra įsikūręs 
sovietų konsulatas, buvusioje 
Lietuvos atstovybėje yra sovietų 
informacijos centras, senosios 
Estijos atstovybės namai buvo 
nugriauti, jų vietoje pastatyti 
nauji, kuriuose yra taip pat 
įsikūrę sovietai.

1940 metais, kai dar tebegalio- 
įo nacių ir sovietų draugystės su
tartis, vokiečių okupacinė val
džia Paryžiuje privertė trijų Pa- 
balt i jo valstybių diplomatinių i nuniokotą kraštą. Vieni siūlo 
misijų šefus atstovybių pastatus ‘ kraštą modernizuoti, kiti — 

sugrįžti prie arabų tradicijų, oatiduoti miesto prefektūrai, kuri 
savo ruožtų juos perdavė sovie
tam. Yra išlikęs tik vienas raštiš
kas pastatų perdavimo doku
mentas: tai pažymėjimas, kurio

(New York, 1991 gegužės 
30. LIC) Šiaulių poilsio parko 
vasaros estradoje gegužės 
29 buvo du sprogimai, pra
nešė Lietuvos ELTA Lietuvių
Informacijos Centrui.

Pasak korespondentės I .ai mos 
Peleckienės, estradoje vyko 
Šiaulių krašto Lietuvos demok
ratų darbo partijos (LDDP yra 
persikrikštijusi Lietuvos Komu
nistų Partija) atviras susirinki
mas, kuriame dalyvavo apie 
3000 LDDP narių ir rėmėjų bei 
grupė Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų. Lietuvos ELTos ži
niomis, saviveiklininkams atida
rius programą ir paskui pradėjus 
kalbėti LDDP ly deriui Gedimi
nui Kirkilai, “estradoje driokš- 
telėjo galingas sprogimas. Iškart 
po jo nuaidėjo antras, silpnesnis 
tribūnoje, kur sėdėjo žmonės. 
Per antrąjį sprogimą lengvai 
sužalota viena moteris". įvykis 
tiriamas ir iškelta baudžiamoji 
byla. Šiaulių miesto policijos vy
resnysis komisaras Romas Vai
tekūnas išreiškė nuomonę, kad 
akcija buvo suplanuota iš anksto. 
Tai rodo įvykio vietos patikrini
mas.

Tame tarpe 1 .atvijus pasiunti
nybė \Vashingtone LIC-ui pra
nešė, kad šiandien Latvijos vy
riausybės nariai ev akuavo valsty
binius pastatus Ry goje anonimui 
pranešus, kad bus sprogimai. 
Anonimas vietiniam laikraščiui 
iš ryto telefonu pranešė, kad 2 
vai. p. p. bus du sprogimai tuo 
pat metu Aukščiausiosios Tary
bos ir Ministrų tary bos pastatuo
se Deputatai patalpas apleido, 
bet apsaugos personalui nieko 
neradus, po pusvalandžio į darbą 
sugrįžo. -

Ūdrijos pasiuntiny bė taip pat 
pranešė, kad gegužės 25 d., po 

iš prancūzų pareikalavo tuometi
nis Lietuvos ministras Paryžiuje 
Petras Klimas ir kuriuo Pary
žiaus prefektūra patvirtina Lie
tuvos atstovybės pastato 
perėmimą.

Karo metu pastatus pasisavino 
vokiečiai, karui pasibaigus nau
joji Prancūzijos valdžia juos vėl 
perdavė sovietam, nors Prancū
zijos tuometinis užsienio reikalų 
ministras įsakmiai pareiškė, kad 
Prancūzija nepripažįsta teisėtu 
prievartinį Pabaltijo respublikų 
įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Aneksijos nepripažinimo politi
kos teljesilaiko ir dabartinė 
Prancūzijos valdžia.

Kuveito valdytojai suskilo 
savo planuose, kaip atstatyti karo 

yra ir tokių, kurie laikosi nusista
tymo. kad viskas pasiliktų “po 
senovei Tie pastarieji yra Ku
veito kilmingieji

sovietų užpuolių pasienyje, so
vietų tankai įvažiavo j Rygą, ap
supo AT-lx>s ir MT-bos pastatus 
ir uždarė visus išėjimus iš miesto 
centro. Po kelių valandų, sovie-
tų karinės pajėgos pasitraukė į 
vietinę bazę. Sovietų atstovai at
sisakė paaiškinti šio incidento 
motyvus.

BALTIJOS VALSTYBIŲ TA
RYBA KREIPIASI J PASAU
LIO ŠALIŲ PARLAMENTUS, 
VYRIAUSYBES IR TAUTAS

Ginkluotų pajėgų ir TSRS Vi
daus reikalų ministerijos padali
niai per pastarąsias savaites už
puolė keletą įvairių objektų, esančių 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos te
ritorijose. Dėl tų užpuolimų 
daug žmonių nukentėjo, padary
ta rimtų materialinių nuostolių. 
Kasdien didėja įžūlumas, tyčioji
masis bei agresyvus provokaci
nis užpuolimų pobūdis. Gegu
žės 24-ąją Lietuvoje prie Saločių 
kaimo, užpuolant muitinės pos
tą, tarybinių kareivių buvo 
apšaudytas Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos de
putatės Rasos Rastauskienės au
tomobilis, su ja buvo šiurkščiai, 
įžeidžiamai elgiamasi. ‘

Dabartinė situacija primena tą 
laikotarpį, kuris buvo prieš 1991 
metų sausio tragiškuosius įvy
kius. Vėl susiduriame su plačiai 
koordinuota operacija visose tri
jose Baltijos valstybėse. Šie įvy
kiai ryškiai rodo visam pasauliui, 
kokie nenuoširdūs buvo Krem
liaus patikinimai po sausio įvy
kių. Prievarta naudojama tuo 
metu, kai oficialiųjų delegacijų 
konstrukty vios derybos tarp Bal
tijos valstybių ir TSRS dėl TSRS 
kaltės vis dar neprasidėjo.

Baltijos Valstybių Taryba krei
piasi į viso pasaulio parlamentus, 
vyriausybes ir tautas, kviesdama 
pareikšti ryžtingą protestą prieš 
naujus TSRS prievartos veiks
mus Baltijos valstybėse. Kol bus 
užpuldinėjami žmonės ir pasta
tai, negalima rimtai patikėti, jog 
reformų ir demokratijos proce
sas Tarybų Sąjungoje tebesitę
sia. Sausio mėnesį tarptautinis 
solidarumas sugebėjo paveikti- 
įvykių eigą. Deja, tik po to, kai 
nepataisomi dalykai jau įvyko. 
Dabar būtina to neleisti.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis

Estijos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Pirmininkas Ar
noldas Riuitelis

Latvijos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos Pirmininkas 
Anatolijus Gorbunovas 
1991 gegužės 25 d.

(LIC)

— Lietuvos statistikos depar
tamentas apskaičiavo, kad per 
šių metų pirmuosius du mėne
sius Sovietų kariuomenė Lietu
vos ūkiui ir gyventojams padarė 
74.9 milijono rublių nuostolio. 
Tai sunaikinto (užgrobto) turto 
balansinė vertė — 69.3 mln.rb., 
sugadinto turto remontas —0.7 
mln. rb., prarasta (pagrobta, su
naikinta) finansinių išteklių ir 
valstybės popierių — 30.800 ru
blių. Nuostoliai dėl gyventojų 
•sužalojimų, traumų įvertinti 1,1 
milijono rublių. Dėl Sovietų ka
riuomenės veiksmų labiausiai 
nukentėjo ryšiai. Jiems padaryta 
48.3 milijono rublių nuostolių. 
Iš šios sumos 45.7 milijono ru
blių tenka Lietuvos radijui ir 
televizijai.

Kazimieras Antanavičius pa
sitraukė iš Lietuvių socialde
mokratų partijos pirmininkų, 
aiškindamas, jog esąs per daug 
užsiėmęs savo darbu parlamen
te. kur jis vadovauja ekonominei 
komisijai.



LIETUVOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ 
ATSTOVAI SUSITINKA SU 
EUROPOS PARLAMENTO SVEČIAIS

Literatūroje ir mene (1991. 
III.9) aprašomas Vilniaus Au
kščiausiojoje Taryboje įvykęs 
Lietuvos tautinių bendrijų susi
tikimas su Europos parlamen
tinės bendrijos delegacija, kuriai 
rūpėjo patikrinti ar Lietuvoje 
nediskriminuojamos mažumos.

Ar nebūsime engiami nepri
klausomoje Lietuvos Respubli
koje? Toks klausimas mums su
kelia atlaidžių šypsenų. Jeigu 
taip sakytų Kremlius, mes su- 
prastumėm... šitaip j parlamen
tarų klausimų atsakė Lietuvos 
tautinių mažumų atstovai.

Net tendencingi Kremliaus 
ideologai Lietuvoje nerodo jokių 
tautinės diskriminacijos pavyz
džių, išskyrus tai, kad Vilniuje 
troleibusų ir autobusų stotelių 
pavadinimai užrašyti lietuviškai, 
gražia, taisyklinga lietuvių kalba 
— kalbėjo Natalija Kasatkina, at
stovaujanti Lietuvos rusų inteli
gentijai.

Lietuvos lenkų mokslininkų 
draugijos pirmininkas, matema
tikos mokslų daktaras Romual
das Brazis apgailestavo, kad len
kų visuomenei labai trūksta inte
ligentų: iš Lietuvoje gyvenančių 
7 procentų lenkų tik 0.6 turi au
kštąjį išsilavinimų.

Gal lenkų tautinė mažuma

Savaitės 
įvykiai

Černobylio atominio reakto
riaus sprogimo sukeltoji radiaci
ja nebuvo taip pavojinga, kaip 
anksčiau apie jų buvo skelbiama. 
Jungtinių Tautų Atominės ener
gijos agentūra dabar pranešė, 
kad tasai radioaktingumas ne
buvęs aukštesnis už panašius at
vejus kituose kraštuose.

Sovietinio parlamento narys 
Leonid Sarin, gynybos ir val
stybės saugumo komiteto pirmi- 
ninkas, vokiečių žurnalui pa
reiškė, kad Sovietų Sųjunga iš
ves iš Rytų Vokietijos savo ka
riuomenę anksčiau, negu susi
tarta. Esu ta kariuomenė išei
sianti dar prieš 1994 metus, kaip 
sutartvje sakoma.

Izraelio valdžia ištrėmė ketu
ris palestiniečius į Libanu, kal
tindama juos neramumų kėlimu. 
Ištremtieji priklauso Palestinos 
Vadavimo Organizacijos šakai 
Fatah. Nuo 1987 gruodžio, kaip 
prasidėjo palestiniečių sukilimai 
prieš Izraelitus, ištremta jau 66 
asmenys. Pastaroji Izraelio akci
ja susilaukė tarptautinio pasmer
kimo, nes tai didina įtampų, kai 
tuo tarpu JAV darbuojasi, rūpin
damasi suvesti žydus su arabais 
prie bendro taikos stalo.

Romui Keziui, “Laisvės Žiburio” radijo vedėjui. New Yorko burmistras išleido specialių 
proklamaciją. Gegužės 23 d. New Yorko burmistro įstaigoje ta proklamacija buvo 
įteikta. Nuotraukoje iš k.: Edvardas Kezys, Vytis Kezys, Daiva Kezienė, Romas Kezys, 
burmistro atstovas VValter VV'ard, Ričardas Kezys, Algis Kezys, A) Marcelynas — 
burmistro įstaigos tarnautojas, Rimas Kezys. Nuotr. Vytauto Maželio

Lietuvoje neturi lenkiškų 
darželių, mokyklų, laikraščių? 
Gal jų nepakanka? Tautybių de
partamento generalinė direk
torė Halina Kobeckaitė nurodė, 
kad Lietuvoje yra 141 lenkiškas

ŽINIOS IŠ ATSIKURIANČIOS LIETUVOS
— Lietuvos Aukščiausiosios 

Tarybos nutarimu, norint su
mažinti ryšių ministerijos išlai
das, nuo balandžio 11 sustabdy
tas specialių trijų skaičių telefo
no linijų veikimas, išskyrus 
valdžios įstaigas. Šios specialios 
linijos buvo neoficialiai vadina
mos vyriausybinėm linijom. Tų 
abonentų skaičiuje buvo kariuo
menė ir Maskvai palanki komu
nistų partijos frakcija. Ryšių mi
nistrui pirma skambino Sovietų 
kariuomenės atstovas, o vakare 
į namus skambino Sovietų gene
rolas ir grasino, kad jei tos linijos 
nebus atstatytos, tai jis atvyksiąs 
su 100 karininkų “padaryti tvar
kos”. (LIC)

— “Draugystės” viešbutyje 
Vilniuje buvo paminėta Švedijos 
tautinė šventė — karaliaus Karo
lio XVI Augusto gimimo 45 me
tinės. Priėmimų surengė Švedi
jos generalinis konsulas Lenin
grade Dagas Sebastianas Ahlan- 
deris, Švedijos konsulas Rygoje 
Larsas Fredenas ir Švedijos at
stovas Lietuvoje Janas Nyber- 
gas.

— Vytauto Didžiojo universi 
teto atsteigimo faktų Sovietų Sų 
junga ignoravo. Neseniai oficia 
liai iš Maskvos prabilo Komunis 
tų partijos pareigūnas ir pra 
nešė, kad pastatas, kuriame imi 
versitetas įsikūrė, priklauso ko
munistų partijai. Anksčiau tame 
pastate buvęs partijos švietimo 
skyrius.

— Lietuvos socialdemokratų 
partijos XV suvažiavimas, įvykęs 
gegužės 4-5, prof. Kazimierui

NEPAKĘSIME PAKARTOTINO SMURTO IR PROVOKACIJŲ

(atkelta iš 2 psl.)

se iki 1991 m. birželio 1 d. nuo
latinį patruliavimų ir atitinkamai 
apginkluojant patrulines tarny
bas;

užtikrinti šios ministerijos si
stemoje esančių ginklų apsaugų.

2. Nustatyti, kad ginklai iš po
licijos komisariatų ir kitų jų sau
gojimo vietų gali būti perduoda
mi kitiems padaliniams ir apsau
gos tarnyboms tik Vidaus reikalų 
ministro ar Policijos departa
mento generalinio komisaro įsa
kymu, suderinus su Lietuvos 

darželis, 123 lenkiškos mokyk
los, 12 draugijų, leidžiami 7 laik
raščiai, 1 žurnalas.

Žydų atstovas pažymėjo, kad 
Lietuvoje iki šiol nesusikūrusi 
nė viena antisemitinė organiza-. 
cija, ko, deja, negalima pasakyti 
apie Rusiją. Jo supratimu, tokių 
organizacijų kaip “Pamiat”, Lie
tuvoje ir ateityje nebus. Už tai 
jis jaučiąs lietuviams pagarbų.

(Elta)

Antanavičiui atsisakius kandida
tuoti, naujuoju LSDP pirminin
ku išrinko prof. Aloyzų Sakalų. 
Kartu paminėta partijos 95 metų 
sukaktis. Suvažiavimas nutarė 
aktyviems Lietuvos socialde^ 
mokratams, gyvenantiems ūžt 
sienyje ir Lietuvoje, suteikti 
LSDP garbės nario vardus. Su
važiavimas nutarė kreiptis į So-. 
cialistų Internacionalų ir prašyti 
socialistų partijų pagalbos, kad 
šios darytų spaudimų"savo .vy
riausybėms paspartinti Lietuvos 
pripažinimų. į birželio 11-12 
dienomis vykstančių Soc. Inter
nacionalo konferencijų Istanbule 
LSDP delegavo prof. K. Antana
vičių, prof. A. Sakalų ir dr. J. 
Valaitį.

— “Spindulio” spaustuvė 
Kaune išspausdino 50,000 egz. 
tiražu knygų Lietuva, 1991.1.13. 
Ten sukaupta reikšminga 
medžiaga apie kruvinuosius sau
sio 13-osios įvykius: žmonių liu
dijimai, dokumentai bei nuo
traukos.

— Klaipėdoje Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba nutarė įsteigti 
universitetų, kuris sujungs iki 
šiol ten veikusius kitų mokymo 
įstaigų fakultetus ir turės stiprų 
jūrų fakultetų. Universiteto rek
toriumi išrinktas fizikos ir mate- 
itiatikos mokštų daktaras Dona
tas Švitra.

— Lietuvoje dėl mažų atlygi
nimų pradėjo streikuoti mokyto- — Šv. Cecilijos draugija, vei- 
jai. Gyvenimui reikalingiausios kusi iki 1940 m., vėl atkurta. Jos 
priemonės, ypač maistas, labai pirmininku išrinktas Remigijus 
pabrango. Remesa.

Respublikos Vyriausybės vado
vybe.

3. Laikyti, jog už šio potvarkio ' 
vykdymų yra atsakingas Policijos 
departamento generalinis komi-_ 
sąrąs P. Liubertas.

4. Supažindinti su šiuo potvar
kiu policijos komisariatus.

Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas

G. Vagnorius

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARY

VYTAUTO
LANDSBERGIO

VILTYS

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, kalbėdamas Chica- 
goje surengtoje spaudos konfe
rencijoje, pasakė, kad po ke
lionės Jungtinėse Amerikos 
Valstijose jis daug optimistiškiau 
vertina Lietuvos visiškos nepri
klausomybės atkūrimo galimy
bes.

Šios savo kelionės metu, pažy-^ 
mėjo Landsbergis, aš betarpiš
kai patyriau tiek amerikiečių vy
riausybės politinę paramą Lietu
vai, tiek dar didesnį amerikiečių 
tautos palankumą Lietuvos 
atžvilgiu. Landsbergis išreiškė 
viltį, kad Jungtinės Amerikos 
Valstijos artimiausioje ateityje 
dar aktyviau ir ryžtingiau pa
rems Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymų.

Atsakydamas į amerikiečių 
žurnalistų klausimus apie dabar
tinę padėtį Lietuvoje, Vytautas 
Landsbergis pasakė, kad Lietu
vai beveik kasdienų gresia sovie
tų kariškių smurto veiksmai. Šis 
pavojus yra nuolat jaučiamas, 
nes sovietai jėgos priemonėmis 
gali išspręsti bet kurių problemų, 
pažymėjo Landsbergis.

Jis betgi pridūrė, kad jei so
vietų kariškiai bandys užgrobti 
Lietuvos bankus, lietuviai 
pajėgs juos apginti.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WesLSLrSimsbury, Conn. 
06070. Tei. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84- 02 Jamalca Avė. (prie Fbrest 
P* *way  St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.

— Lazdijų pasienio punkte, 
kaip balandžio 22 d. paskelbė 
Lenkijos televizija, pasiektas re
kordas. Žmogaus troškimas pa
tekti iš Lietuvos į Lenkijų išsi
pildė po 110 valandų. Tiek laukia 
autobusų keleiviai, nes autobusų 
eilė ypač ilga. Važiuojantiems 
automobiliu tenka laukti truputį 
mažiau — tris paras. Viskas 
įstringa tarybinėje Lazdijų mui
tinėje.

BOS KREIPIMASIS J LIETU
VOS RESPUBUKOS PI
LIEČIUS IR GYVENTOJUS

• TSR Sąjungos politinė ir ka
rinė vadovybė, tęsdama ir plėto
dama agresyvius veiksmus prieš 
Lietuvos Respubliką, jos institu
cijas bei gyventojus, mėgina iš 
pastarųjų tarpo verbuoti samdi
nius ir juos įvelti į nusikaltimus, 
kurie kvalifikuojami ir kaip tarp
tautinis terorizmas, ir kaip ele
mentarus plėšikavimas. Tų nusi
kaltimų dalyviai turės atsakyti 
pagal įstatymus, taigi ir pagal 
Lietuvos Respublikos baudžia
mojo kodekso 75 straipsnį, kuris 
numato bausti už dalyvavimų 
banditų gaujos veikloje. #

Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
ragina asmenis, tarnaujančius
OMON teroristinėse for

muotėse, nutraukti savo nusikal
stamų veiklų prieš Lietuvos Re
spublikų ir jos gyventojus, ne
vykdyti gaunamų neteisėtų įsa
kymų ir pasitraukti iš tos tarny
bos, netapti nusikaltėliais net 
nesuvokus, ar tai daroma savo 
valia.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba kviečia visus 
Lietuvos gyventojus laikytis 
rimties ir viešosios tvarkos, ne
pasiduoti provokaciniams kur
stymams ir bauginimui.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininkas
V. Landsbergis

Vilnius, 1991 m. gegužės 27 d.
(LIC)

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruosta mos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras ialdomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Ave.,St Petersburg Beach, 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 S€, S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 34fr 
- 9393.

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tex pildymas. Įstaiga veikia naujo] Vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter.Gdrdeh Tavem. 
•1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis St.. Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 
9 -10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th 
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tei. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tol. 212 
349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leidime prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Music of Uthuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlft Dr., Watchung, N.J. 07060. 
Tei. 908 753 - 5636

Remkime ; :

TAUTOS F O N D Ą 
ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimų šešiomis 
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
Aukos Tautos Foindui nurašomos nuo federalinių mokesčių 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas, 
Lithuanian National Foundation, Ine., 

P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

ORIALS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ

66 S6 M) ST MIDDLE \ ll.l-AGE Ql EEXS \ >
PIIOX.ES (7IS) - I2-S2 326- U 50

KVECAS 
JONAS 
33 + I 97 6

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
- GAUSI PARODŲ SALE

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ■ R

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MQKESClO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

PIIOX.ES


Sunkiausi laikai dar prieš akis

' Jau 50 metų, kaip Lietuvą iš
tiko tragiškieji birželio įvykiai — 
kaip prasidėjo didysis tautos ge
nocidas, kuris tebesitęsia ir da
bar. Visa lietuvių tauta visada at
simins 1941 metų birželio 14 - 
15 įvykdytus masinius lietuvių 
trėmimus į Sibirą. Tai ir buvo 
pradžia didžiojo lietuvių tautos 
naikinimo.

Pradėję šį genocidą, Sovietų 
Sąjungos vadovai tikrai netikėjo, 
kad jis tiek ilgai tęsis. Jie buvo 
tikri, kad bus sunaikintos Pabal
tijo tautos ir įjungtos kitos, ne
priklausomybės siekiančios res
publikos.

1932 metais Stalinas jau turėjo 
15 milijonų politinių kalinių. Tai 
nebuvo kriminalistai, kokie val
katos, bet geriausias elementas, 
profesionalai, darbininkai, pa
triotai, kurie nenorėjo komuniz
mo. Stalinas tikėjo, kad pasiseks 
jėga palaužti ir perauklėti visuo
menę. Ateities kartos bus sovie
tiniai žmonės, kurie jau nieko 
nežinos apie kapitalistus arba 
žinos tik iš blogos pusės. Nieko 
nežinos, kad kadaise buvo ir jų 
laisvos respublikos, kad buvo ir 
bažnyčios, ir varpai skambino 
pamaldom. Ten bus miręs ir 
Dievas. Ir jis bus uždarytas ver
gų anglių kasyklose.

Bet juk mūsų akyse griuvo se
nieji režimai, pakilo naujas so
vietinis žmogus ir jis atsisakė ko
munizmo, pasirinko demokrati
ją

Tai atpalaidavo nuo vergijos 
bent keletą valstybių, bet Sovie
tų Sąjungą sudarančios tautos 
dar tebėra vergijoje.

Ir kokia baisi sovietinė — ru
siška moralė: jie suorganizavo 
okupaciją, sudarė pasidalinimo 
paktus, pavergė kaip kokius ver
gus, ir tu neturi teisės atsipalai
duoti, ieškoti teisybės.

Lietuva buvo toji, kuri labiau
siai sukrėtė Sovietų Sąjungą, 
pradėjusi savo kelią į nepriklau
somybę. Ji išjudino ir kitas tau
tas. Tas ir siutina sovietus, se
nuosius karininkus, rusofilus, 
senuosius partiečius, kurie prie 
komunizmo gerai ir sočiai gyve
no. Jie ir nori atkurti vergų vals
tybę ir vėl sočiai gyventi. Jie jo
kiu būdu nenori išleisti iš savo 
rankų nei Pabaltijo kraštų, nei 
kitų, kurie siekia laisvės.

Sovietai, kaip ir caro rusų ad
ministracija, mokėjo politikuoti, 
šypsotis Vakaram. Jie šį tą 
pažada Amerikos valdžiai, bet 
tikrumoje rengiasi ir toliau žmones 
skersti dar didesniu tempu. Va
karų pasaulis priprato prie nuo
latinio šaudymosi, lietuvių tautos 
skriaudimo ir nieko nedarys..

Jie turi priemones — infil
truoja agentus, paperka, pažada, 
pameluoja, moka kiršinti mažu
mas, kad sukiltų prieš Lietuvą. 
Juk ne paslaptis, kad ir toliau 
traukia kariuomenę, įsitvirtina 
KGB agentai, galvas kelia senieji 
komunistai. Metami kaltinimai 
dabartinei V. Landsbergio vy
riausybei, kad ji nedemokratiš
ka.

Reikia laukti dar sunkesnių 
priespaudos metų. Ir išeivijos 
lietuviai bus terorizuojami, skal
domi, kiršinami tarp savęs, kad 
jie nesugebėtų išvystyti reikia
mo spaudimo į kongresą. Tegu 
pavargsta visi laisvės trokštantie- 
ji, — tada jau vilkas bus sotus 
— išpjaus tautas, pripildys Sibi
ro kalėjimus.

Per 50 metų teko visko matyti, 
daugiau vargo, nei džiaugsmo. 
Išmokome kentėti ir nepasiduo
ti. Ir dabar visi vadai, visos orga
nizacijos tegu pamiršta savo di
dybes, tegu visur paskelbia di
dįjį budėjimą, kad sovietai nesu
naikintu Lietuvos Respublikos.

(Tgsa iš praeito numerio)
Tas nudelsimas

davė daugiau laiko geriau pasi
ruošti, todėl pasisekęs kongresas 
tapo didžiausiu tos rūšies rengi
niu nepriklausomybės laikais: 
Jame dalyvavo apie 45,000 pava
sarininkų, tai yra apie pusė viso 
narių skaičiaus. Sporto olimpia
doj buvo per 7,000 dalyvių. Dai
nų šventėj per 6,000 dainininkų 
iš 247 chorų. Eitynėse buvo 
nešama apie 2420 įvairių vėlia
vų, per 40 gyvųjų paveikslų ir 
daug kitų religinių, tautinių ię 
organizacinių simbolių. Rengi
nys nustebino ne tik oponentus 
ir pašaliečius, bet ir pačius 
rengėjus.

Okupacijos metu
1940 m. Sovietų Sąjungai oku

pavus Lietuvą, pavasarininkai 
buvo uždaryti. Federacijos va-1 
das dr. J. Leimonas suimtas, o 
centro būstinė užimta Raudono
sios armijos. Daug veikėjų užda
ryta į kalėjimus, išvežta į Sibirą,: 
nužudyta.

Tačiau ne tik organizacija, bet 
ir visas lietuviškas kaimas, visos 
sodžiaus kultūrinės tradicijos, 
gyvenimo būdas, asmens laisvė 
buvo naikinama ir slopinama. 
Jaunimas augo šeimose, “kur ofi
cialusis cinizmo ir atsargumo kir
minas pagraužė idealizmą, pasiš
ventimą ir orumą, pakeisdamas 
juos daiktų ir malonumų kultu, 
įspūdžių aistra, socialinės hie
rarchijos taisyklių priėmimu ir 
pačiu niekingiausiu nusistatymu 
— prieš vėją nepapūsi”, —

Teisybė juk turi būti. Amerika 
draskosi dėl Artimųjų rytų, kiek 
ten sudėjo milijonų, kad įsitvir-; 
tintų demokratinė laisvė. To da
bar laukia ir kiti kraštai, kur dar 
viešpatauja preivarta, smurtas j 
neteisybė.

Dabar ypač reikia įsigyti kuo 
daugiau amerikiečių ir kitų drau
gų, ' kad’ pajėgtume atlaikyti 
pačius didžiausius puolimus 
prieš Lietuvą. Bus naujos repre
sijos, naujos bausmės, norės 
Lietuvą paklupdyti ant kelių, 
kad ji atsisakytų savo laisvės troš
kimo.

Kokias sumas išleidžia žmonių 
pavergimui, tegu tai investuoja 
į nepriklausomybės įtvirtinimą, 
į išnaudotų kraštų atstatymą.

Mes ir dabar, tiek kentėję, 
tiek plakti, šaudyti, kankiniais 
papuošę padanges, ir dabar šau
kiame visi: Laisvės, Teisybės! 
Galybių Dievas su mumis!

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO ATGIMIMAS KATALIKYBĖJE

CEZARIS SURDOKAS

kalbėjo į Vilnių atvykusiems jau
niems studentamns filologas dr. 
Albertas Zalatorius (Mintys apie 
tėvynę, Vilnius, 1989, p. 172). 
Jaunimas kėlėsi į miestus ne tik 
dėl geresnių uždarbių, bet ir dėl 
kaime įsigalėjusios stagnacijos.

Išliko spalvingos vėliavos
Bet ne viskas buvo sunaikinta. 

Štai Rita Škiudienė Santaroje 
(89-vasarą) straipsnyje ‘ Ką pasa
koja vėliavos” rašo, kad “Kaune, 
Paveikslų galerijos salėse Tautos 
Nepriklausomybės dienos 
minėjimo išvakarėse kalbėjo XX 
a. pr.— 1940 m. Lietuvoje vei
kusių visuomeninių sąjungų ir 
draugijų vėliavų įvairiaspalviai 
šilkai. Juose išrašyti žodžiai 
brangūs — artimi mums ir šian
dien — Atgimimo laikotarpiu. 
1940 m. panaikinus beveik visas 
iki tol veikusias organizacijas ir 
sąjungas: skautų, moterų, katali
kų, pavasarininkų, jaunalietu
vių, tautininkų ir kt., jų vėliavos 
pateko į valstybinį Kultūros mu
ziejų (dabar M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus).

Dešimtmečius jos buvo laiko
mosios dailės skyriaus fonduose. 
Tik ilgamečių muziejaus darbuo
tojų — buvusių direktorių prof. 
P. Galaunės, P. Stausko, vedėjų 
L Aleksienės, A. Snitkuvienės 
didelės atsakomybės ir pareigos 
jausmo dėka, jų nepalietė įvairūs 
kultūros ir meno vertybių naiki
nimo vajai.

Pavasarininku pradžia
Apie pavasarininkus tame 

straipsnyje rašoma:
“Vienos seniausių Lietuvoje 

sąjungų — pavasarininkų — 
vėliavos kelių pavyzdžių. Pirmo
sios — melsvos ar žalios su išsiu
vinėtais organizacijos veiklą at
spindinčiais simboliais: knyga, 
kryžiumi, kanklėmis ir šūkiu 
“Dievui ir Tėvynei .

Pirmoji slapta lietuvių katali
kų jaunimo draugija buvo įkurta 
kun. J. Totoraičio iniciatyva 
1907 m. Seinuose. Tokių būrelių 
gausėjo, jie veikė prie oficialiai 
caro valdžios leistų “Žiburėlio” 
ir “Žagrės” draugijų, Žemaitijoje 
— prie “Blaivybės” draugijos, 
1912 m. pradedamas leisti nele
galus draugijų laikraštis Pavasa
ris, kurio vardu nuo 1919 m. pa-

Arkivysk. Mečislovas Reinys

vadinta ir sąjunga.
Pagrindiniai jos tikslai — ug

dyti jaunimo meilę savo Tėvy
nei, jos nepalikti ir neišsižadėti, 
mokytis ir kitus mokyti taisyklin
gai lietuviškai kalbėti ir rašyti, 
palaikyti, puoselėti liaudies 
kultūros ir meno tradicijas. 
Visuomeninės veiklos srityje 
daug nuveikė, steigdami žemės 
ūkio, labdaros ir šalpos draugi
jas, kultūrinėje — skaitė paskai
tas, ruošė vaidinimus, 
gegužines, organizavo chorus, 
šeimininkavimo ir ūkininkavimo 
kursus, sodybų ir darželių tvar
kymo konkursus. Tvarkė ir 
prižiūrėjo karių savanorių ka
pus. Propagavo blaivybę. Sąjun
gos nariai būrėsi į įvairias sporto 
sekcijas.

“Nuo 1932 m. pradedama var
toti melsvos spalvos vėliava — 
Merginų sąjungos simboliai — 
baltos ar geltonos saulės fone 
rūtos šakelė ir kryžius, vyrų — 
šv. Jurgio, kovojančio su slibinu, 
siluetas”.

Persiorganizuojant
Prie viso to, kas Santaroj 

aprašyta, telieka pridėti, kad 

nuo 1932 m. vėliavos buvo pa
keistos prisitaikant prie tais me
tais įvykusio persiorganizavimo 
iš sąjungos į federaciją su atskiro
mis vyrų ir mergaičių sąjungo
mis. Buvo dar bandyta suorgani
zuoti jaunųjų sąjungą, bet jos 
seikimą išvystyti sukliudė nauji 
valdžios potvarkiai. 1940 m. 
mergaičių sąjunga turėjo 615, 
vyrų sąjunga 618 kuopų. Narių 
buvo per 90,(XX).

Nepriklausomybės kovose
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo metais dauguma pava
sarininkų vyrų buvo išėję sava
noriais. Dažnai visi kuopų vyrai. 
Pirmasis laisvės kovose kritęs ka
rys buvo Surviliškio pavasarinin
kas Povilas Lukšys, į naujokų su
rašymą atėjęs su visais kuopos 
vyrais.

Kėdainių pavasarininkas Kos
tas Skinulis, žuvęs prie Daugpi
lio kovose su bolševikais, ištarė 
šiuos nepamirštinus žodžius: 
“Niekai gyvybė, jeigu šalis vėl 
būtų priešininkų pavergta .

Kiek ir kokių aukų iš pavasari
ninkų pareikalavo antrasis pa-

< nukelta į 4 p.sl.t

KELIONĖ į OPERĄ CHICACOJE

(Humoreska)

-------------- AURELIJA M. BALAŠAIT1ENĖ----------------

4 Dai
navo po vieną, ir po du, ir po 
tris, o paskui ir visas būrys net
varkingai susigrūdo į sceną. O 
kiek daug gražių žmonių, pasi
puošusių karališkais drabužiais, 
su šalmais, karūnomis ir kalavi
jais, traukė akį, bet buvo ir var
gšų, būrelis — matyt rengėjams 
pritrūko pinigų, kad galėtų visus 
gražiais drabužiais aprūpinti. Ne 
veltui maldavo rengėjai milžiniš
koms išlaidoms padengti aukų... 
ir juodu su Petru visą šimtinę 
ant aukų stalelio paklojo, ir kvitą 
gavo. Kad būtų žinojusi, būtų ir 
dar kelių dešimkių nepagailėju
si.

Pagaliau pasibaigė ir grojimas, 
ir lakstymas. Uždanga nusileido, 
o iš po jos tai po vieną, tai po 
kelis, lindo dainininkai, beveik 
iki žemės lenkėsi plojančiai pu
blikai. Marytė pastebėjo, kad 
vienas jų, ypatingai skurdžiai ap
sirengęs, tas, kuris ant galo liko 
scenoje kaip negyvas gulėti, ir 
jo, vargšo, niekas nepakėlė, ma
tomai atsigavęs, siuntė bučkius 
publikai. Publika sustojo, plojo. 

šaukė. Marytė buvo patenkinta, 
kad galėjo po ilgo sėdėjimo atsi
stoti. Ir ji plojo, kol užkaito del
nai, nes visi tą darė. Širdyje ji 
jautė pasitenkinimą, kad vis tik 
buvo operoje, kad lankosi Ame
rikos lietuvių sostinėje ir kad 
grįžus namo galės su savo įspū
džiais į pokalbius įsijungti, ir 
operą diskutuoti, ir jos patobuli
nimui siūlymus daryti. Dar plo
jimams nepasibaigus, Marytė 
jau pasiryžo sekančiame ben
druomenės susirinkime prašyti 
balso ir įsijungti į visuomeninę 
veiklą, remti Lietuvos laisvės 
kovą ne vien pinigais, bet ir dar
bu. Neturėdama jokio talento 
nei aukšto mokslo, ji vis tik galės 
bėdos atveju pasiūlyti nors savo 
vyro raumenis sugedusiai uždai- 
gai atitraukti. Reikėtų palaukti 
ir su renginiais, kol bus sutelkta 
pakankamai lėšų visus aktorius 
aprūpinti gražiais kostiumais, 
kad nebūtų gėda skurdžiai apsi
rengus išeiti į sceną. Turėtų būti 
daugiau tvarkos, sustatant cho
rą. ir neleisti pavieniams 
rėksniams po sceną lakstyti. Ma

rytė pasijuto daug patyrusi, daug 
pasimokiusi ir savo žiniomis pra
turtėjusi.

Vėlyvo pirmadienio ryto saulė 
lydėjo į namus grįžtančius Petrą 
ir Marytę. Automobilis slinko 
greitkelio kraštu, kad nereiktų 
perdaug skubėti. Ant užpaka
linės sėdynės gulėjo sukrauti 
maišeliai ir dėžutės su Chicagos 
miesto skanėstais: dideliu ski
landžiu, lietuviška duona, švei
cariško šokolado plytelėmis ir 
kilnių gėrimų buteliais. Petro ir 
Marytės veiduose matėsi nuo
vargio žymės, bet jiedu atrodė 
patenkinti ir laimingi. Marytės 
šukuosena jau buvo praradusi 
savo žvilgėjimą, o Petro naujas 
švarkas, kaip nuvytęs lapas, ka
bojo sudribęs ant sėdynės atlošo.

— Tai ką,’ Mariuk, nesigaili 
keliavusi į Chicagą?

— Kur čia gailėsies, Petriuk. 
Man toji kelionė akis atidarė! 
Tūnojome, sėdėjome namuose, 
iš jų kojos nekeldami, tik retkar
čiais nueidami į minėjimus ar ki
tus renginius. Dabar turėsime 
daug laiko, tai mūsų pareiga dalį 
savo laiko atiduoti lietuviškam 
reikalui ir įsijungti į visuome
ninę veiklą. Ne vien pinigus, bet 
ir darbą reikia aukoū. Antai Var
nelis, metų metais geležinkelio 
vagonų ratus tepęs, j rašytojus 
išėjo, per visus laikraščius rašo. 
Petraitis pirmininkauja šaulių 

kuopai, o Bronė taip pat yra vie
noje valdyboje.

— Tiesą sakai, Mariuk. Tapati 
Rastienė dvidešimt metų ofisus 
valė, o dabar su savo paveikiais 
per visus lietuvius važiuoja, pa
rodas rengia. Bet ką gi mudu ga
lime daryti? Nei rašyti, nei 
paišyti...

— Visuomeninėje veikloje vi
sokių reik, Petriuk. Dabar jau 
daug kas ir į valdybas eiti nebe
nori. Sako, pavargę, perdaug 
darbo ir atsakomybės. Kai ateis 
rinkimų laikas, tik reikia nesigin
čyti, ir tuoj išrinks. Ar mudu ne
mokėtume bilietų prie įėjimo 
pardavinėti, svečius pasitikti, 
prie bufeto nuvesti? Sugebėtu
me ir loterijas pravesti, ir barą 
sutvarkyti, ir į sceną gėles nu
nešti. Tik noro reik, o mudu ne 
iš kelpno spirti. Aš jau net sugal
vojau, kaip galima geriau operą 
pastatyti, uždangą laiku atidary
ti, gražius drabužius visiems ar
tistams įtaisyti, o dirigentų 
prašyti, kad chorą ir dainininkus 
geriau sutvarkytų, kad jie ne
lakstytų po sceną kaip lapės iš
gąsdintos vištos.

— Ale tu tikrai protinga, mano 
Mariuke. Ne veltui tave pra
dalgėmis vaikiausi, ne veltui į 
šieno kupetas ne kartą buvau 
įvertęs. Mes<dar svietui parody
sime, kad ne iš kelmo spirti esa
me...

Aurelija Balašaitienė, Darbininko ir kitų laikraščių bendra
darbė, lankėsi New Yorke su Čiurlionio ansambliu. Nuotr. 
Vytauto Maželio



LIETUVOS JURISTŲ VIEŠNAGĖ AMERIKOJE
Balandžio pabaigoje, Balti- 

morės universiteto pakviesti, 
Amerikoje lankėsi keturi žymūs 
Lietuvos teisininkai. Jie 
užmezgė ryšius su Amerikos 
teisės ir biznio atstovais bei išei
vijos lietuviais.

Grupei vadovavo advokatas 
Kęstutis Cilinskas, ministro pir
mininko Vagnoriaus štabo virši
ninkas. Jo žinioje yra ekspertų, 
patarėjų, spaudos ir kitų sričių 
specialistų štabas, kuriam pave
sta spręsti strategines ir regulia- 
tyvines problemas.

Grupėje buvo prof. Vladas Pa- 
vilonis, Vilniaus universiteto, 
Teisės fakulteto dekanas, krimi
nalinės teisės specialistas, ypač 
mažamečių nusikaltimų srityje. 
Jis dėsto kriminalinę teisę Vil
niaus universitete, vadovauja 
Lietuvos kriminalinių įstatymų 
kodifikavimui.

Prof. Stasys Stačiokas Vilniaus 
universitete dėsto konstitucinę 
teisę. Pernai jis buvo įsijungęs į 
naujų įstatymų ruošimą. Šiuo 
metu dalyvauja komisijoje, 
ruošiančioje naują Lietuvos kon
stitucijos projektą.

Prof. Gintautas Bartkus Vil
niaus universitete dėsto civilinę 
teisę ir civilinį procesą. Jo mok-

STIPENDIJA LIETUVOS 
ISTORIJAI STUDIJUOTI

Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė 
savo motinos Elenos Ciplijaus- 
kienės atminimui įsteigė stipen
dijų fondą prie Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos.

1,500 dolerių stipendija yra 
kasmetinė. Ji skiriama studentui 
ar studentei, kurie rašo doktora
tą iš Lietuvos istorijos arba, prof. 
dr. Pauliaus Rabikausko, SJ 
(Pontificia Universita Gregoria- 
na, Roma) vadovaujami, paren
gia spaudai Lietuvos istoriją 
liečiančius dokumentus Romos 
archyvuose.

Suinteresuoti studentai prašo
mi kreiptis į LKM Akademijos 
Centro Valdybą (Piazza della Pi- 
lotta 4, 00187 Roma, Italia). 

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO 
ATGIMIMAS KATALIKYBĖJE

(atkelta iš 3 psl.)

saulinis karas bei Sovietų ir Vo
kiečių okupacijos, sunku pasaky
ti, nes, berods, dar niekas tokių 
duomenų nesurinko.

Vysk. M. Reinį prisimenant
Pirmiausia čia reikėtų prisi

minti Lietuvos katalikų jaunimo 
Pavasario federacijos dvasios 
vadą ir federacijos globėją arki
vyskupą Mečislovą Reinį, Vil
niaus apaštališkąjį administrato
rių, filosofijos daktarą, psicholo
gijos profesorių, buvusį užsienio 
reikalų ministrą. Vyskupu jis 
buvo įšvęstas 1926 m. balandžio 
5 d., paskirtas Vilkaviškio vysku
po A. Karoso koadjutorium su 
paveldėjimo teise. Pavasarinin
kų dvasios vadu jis buvo nuo 
1928 m.

Mečislovas Reinys gimė 1884 
m. vasario 5 d. Madagaskaro 
vsd., Daugailių vis., Utenos 
aps., vienuoliktuoju vaiku šei
moje. Mirė Vladimiro kalėjime. 
Sovietų Sąjungoje 1953 m. lap
kričio 8. Suimtas ir išvežtas į tar
dymus ir kalėjimus 1947 m. bir
želio 12. Apkaltintas už “tėvynės 
išdavimą“.

Nemarumo žvaigždė
Po arešto arkivyskupas švel

niai uždėjo rankas ant buvusios 
šeimininkės galvos ir pasakė: 
“Melskitės už tuos, kurie mane 
išveda. Gyvas į Lietuvą nebegrį
šiu“. Rašo Aldona Kudžmaitė

slinių tyrimų pagrindinė sritis 
yra komercinė teisė.

Iniciatyvos juos pakviesti 
ėmėsi lietuvių draugai ameri
kiečiai — advokatės: Chellis 
Neal, baltiinorietė ir Laury Wy- 
man, vvashingtonietė. Neal, kuri 
yra baigusi Baltimorės universi
tetą, su kvietimo mintimi su
pažindino prof. Siff, kuris pernai 
lankėsi Lietuvoje, ir Fakulteto 
dekaną Lawrence Katz. Jie abu 
entuziastiškai tokiam projektui 
pritarė.

Svečių priėmimu rūpinosi 
Baltimorės Free Lithuania ko
mitetas, vadovaujamas dr. 
Onilės Šeštokienės. Pradžioje 
Lietuvių namuose buvo suruoš
tas susipažinimo vakaras, o 
dviem savaitėm baigiantis 
gegužės 2 — atsisveikinimas.-

Per tą laikotarpį Lietuvos tei
sininkai turėjo konferencijų su 
Baltimorės universiteto perso
nalu, kongresmanais ir jų štabų 
nariais, grupėmis advokatų ir bi
znierių Baltimorėje ir Washing- 
tone, Marylando valdžios žmo
nėmis ir Valstybės departamen
to pareigūnais. Jie aplankė Lie
tuvos atstovą VVashingtone Stasį 
Lozoraitį, grupės vadovas Ci
linskas buvo priimtas ir vicepre
zidento Quayle.

Kontaktais ir pasikeitimu nuo
monėmis pasiekta susitarimų, 
kurie bus naudingi Lietuvai. Pa
vyzdžiui, Baltimorės universite
tas ateinantį rudenį Lietuvos 
klausimais suruoš mokslinę kon
ferenciją, į kurią bus pakviesta 
ir Lietuvos mokslininkų. Panaši 
konferencija vėliau bus Vilniaus 
universitete, kurioje dalyvaus ir 
Amerikos mokslininkai. Taip pat 
sutarta, kad ateinančiais mokslo 
metais Baltimorės universitete 
bus sąlygos porai Lietuvos teisi
ninkų pagilinti studijas. Užmeg
zti kontaktai su biznieriais, kurie 
pasiruošę komerciniams ryšiams 
su Lietuva, kai tik praktiškai bus 
tai įmanoma. Be to, sutarta 
pradėti pastovius tarptautinius 
ryšius tarp Amerikos ir Lietuvos 
teisininkų organizacijų.

straipsnyje “Kančioje sušvitusi 
nemarumo žvaigždė (Švyturys 
16, 1989). Tame pat straipsnyje 
autorė perduoda arkivyskupo 
paskutiniojo laiško Vilniaus arki
vyskupijos dvasininkams ir tikin
tiesiems ištrauką, kuri užbaigia
ma šiais žodžiais: “Kuo skubiau 
atsikratykite, mylimieji Kristu
je, visų karo audrų atneštų nege
rovių ir stokite į kūrybinį darbų. 
Tiesoje ir teisybėje darbuotis 
tėvynei ir valstybei — praktikoje 
įgyvendinamas artimo meilės 
darbas”.

Ir lyg papildydamas paskutinį 
savo kaip ganytojo pareiškimų, 
visu savo gyvenimu paliudytų iš
tikimybę tiesai, iš Vladimiro 
kalėjimo 1951 m. jis dar prideda: 
“Tebūna pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą! Jie gyvena amži
nai“.

Kankinių koplyčioje
Vilniaus katedroje yra įrengta 

kankinių koplyčia. Tik pažvelgus 
į ją, arkivyskupas Reinys tokiu 
ramiu žvilgsniu pasitinka lanky
toją iš savo įprastojo atvaizdo. 
Atrodo, jog jis čia pasiliko gyven
ti per amžius, nes juk gerą kovų 
kovojo už tiesą ir amžinąjį gyve
nimą laimėjo.

Tad lietuvių tauta bus amžinai 
dėkinga dabartiniams Lietuvos 
Bažnyčios ganytojams, kad jie 
pradeda beatifikacijos pr<x-esų 
iškelti arkivysk. Reinį, o taip pat 
vysk. Matulionį ir vysk. Borise- 
vičių į altorių garl>ę.

(Bus daugiau)

Atsisveikinant, Cilinskas pa
reiškė, kad šis vizitas turės įtakos 
ir į darbus, kurie atliekami jo šta
be, ypač informacijos srityje. Jis 
taip pat pabrėžė, kad visi šios 
grupės dalyviai yra patenkinti, 
turėję progos arčiau susipažinti 
su užsienio lietuviais ir įvairiom 
jų organizacijom. Jie visi Ameri
koje lankėsi pirmą kartą.

NORI ATSIMINIMŲ IŠ DP ISTORIJOS

Redakcija gavo šį laišką iš San
taros žurnalo:

Mieli tautiečiai, šiandien Lie
tuvoje žmonės labai domisi išei
vijos gyvenimu. Tačiau, mums 
regis, kad tas domėjimasis kar
tais yra gana vienpusis. Visi žino, 
kaip jūs gerai gyvenat, kaip 
gražiai esat įsikūrę, bet nedaug 
kas suvokia, kokius kryžiaus ke
lius nuėjote tą 1941 vasarą, kai 
buvot priversti palikti Tėvynę.

Tad Kaune leidžiams Santa
ros žurnalas kreipiasi į jus su 
prašymu: užrašykit ir atsiųskit 
mums savo prisiminimus apie 
tai, kaip traukėtės iš Lietuvos, 
kokius vargus pergyvenot DP 
stovyklose, kokie buvo jūsų pir-

PIRMAS ROMANAS 
KONKURSUI

į Laisvę Fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti yra paskelbęs ro
mano konkursų lietuviškos rezi
stencijos tema. Premija — 
$3000. Konkurse dalyvauja rašy
tojai, gyvenų Lietuvoje ir išeivi
joje.

Konkursas Lietuvoje paskelb
tas praeitų metų gale, o čia Ame
rikoje šių metų pradžioje. Suda
ryta ir didelė vertinimo komisija 
iš rašytojų, gyvenančių čia ir 
Lietuvoje.

Antanas Sabalis, grįždamas iš 
Vokietijos, atvežė jau pirmų ro
maną, skirtų konkursui. Roma
nas vadinasi Kelias per kapines, 
turi 452 mašinėle rašytus pusla
pius. Pasirašė slapyvardžiu Do
mas Jasinskas.

Romano terminas yra gruo
džio L Kaip šis rašytojas su
gebėjo taip greit parašyti, neaiš
ku. Tikriausiai jis buvo anksčiau 
pradėjęs ir dabar prisiderino 
prie sąlygų ir romanų atsiuntė. 
Viena kopija siunčiama į Ameri
ką, kita įteikiama vertinimo ko
misijai Lietuvoje.

KILNOJAMA PARODA APIE 
KRUVINUOSIUS SAUSIO MĖNESIO ĮVYKIUS

• puiki švietimo priemonė mokyklom, konferencijom, kitiem renginiam

• dramatiški, padidinti vaizdai su angliškais užrašais

• dvi išlankstomos dalys, lengvai išstatomos ant stalo

• 100 dol. vienai savaitei plius persiuntimo išlaidos

UŽSAKYTI PER LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRĄ NEW YORKE

SKAMBINANT GINTEI DAMUŠYTEI, TEL. (718) 647 - 2434

Dr. O. Šeštokienė ir Chellis 
Neal padėkojo visiems, pri- 
sidėjusiems prie Lietuvos teisi
ninkų vizito suorganizavimo ir jo 
programos sėkmingo įgyvendi
nimo. Tarp tokių talkininkų pa
minėtini: R. Balčiūnas, Ed. Bu
delis, Chellis Neal, E. 
Razgūnas, L. Rimkus, Ed. Sin- 
kora, C. Surdokas, dr. O. Šešto
kienė, A. Vanderlain ir kiti.

C. Surdokas

mieji žingsniai Amerikos 
žemėje. Mus domina viskas — 
linksmi, liūdni, tragiški atsitiki
mai, iš pirmo žvilgsnio nereikš
mingos jūsų tuometinio gyveni
mo smulkmenos. Nesvarbu pri
siminimų literatūrinis lygis, 
svarbiausia — tikri ir jaudinan
tys jūsų vargų aprašymai.

Jūsų prisiminimus (užrašytus 
ranka ar įkalbėtus į kasetę) 
spausdintume Santaros žurnale, 
vėliau galvojame išleisti atskira 
knyga.

Mūsų adresas: Laimonas Ta
pinas, Santaros žurnalas, Lydos 
4, Kaunas 233000, Lietuva.

LE XV tomas “Lietuva” 
išleistas Lietuvoj'e

1990 m. pabaigoje Lietuvos 
enciklopedijų redakcija Vilniuje 
.50,000 egz. tiražu pakartotinai 
išleido LE XV tomą Lietuva. Tai 
fotografuotas leidinys, kurio 
nemaža kaina (25 rub.) nesulaikė 
besidominčių skaitytojų, nes 
buvo bematant išpirktas. Vėliau 
numatoma išleisati pilna 35 
tomų LE, kuri buvo išleista Bo
stone 1953 - 1966 m., papild. t. 
1969, 1985 m., XV m. 1968 m. 
LE straipsnius rašė laisvu nuo 
pagrindinio darbo laiku gausūs 
autoriai, redagavo keli redakto
riai. LE “neabejotinai yra lietu
vių išeivijos kultūros ir patrioti
zmo žygdarbis. Jį įvykdė paly
ginti nedidelis būrys tam darbui 
pasišventusių šviesuolių, ku
riuos sutelkė veiklus ir patyręs 
leidėjas ir poligrafininkas Juozas 
Kapočius”... rašoma pakartoti
nio leidinio redakcijos žodyje. 
LE XV tomą parengė 62 auto
riai, o suredagavo žymus litua
nistas Vincas Maciūnas. Juozas 
Kapočius išsaugojo šio tomo fo- 
topozityvus ir leido jais pasinau
doti. Dėka to “Lietuva", LF 
esminis veikalas, tapo plačiai 
skaitomas Tėvynėje.

Naujo pabaltiečių laikraščio American Baltic News vyr. re
daktorius Joseph Darius Ambrozaitis. Nuotr. Ed. Sulaičio

LAIKRAŠTIS PABALTIEČIŲ TEMOMIS, 
BET LEIDŽIAMAS ANGLŲ KALBA

Išeivijoje spausdinama daug 
įvairių leidinių, tačiau tokio dar 
neturėjome: neseniai pradėtas 
leisti Pabaltijo tautų problemas 
nagrinėjantis laikraštis anglų kal
ba. Jo vardas — American Baltic 
News ir jis žada rodytis kartą per 
mėnesį (ypatingais atvejais — 
dažniau).

Mums įdomiausia, kad jo su
manytoju ir vyriausiuoju redak
toriumi yra lietuvis Joseph Da
rius Ambrozaitis, gyvenantis Ka- 
lamazoo, Michigane. Tai viduti
nio amžiaus lietuvis, vaistų ben
drovės egzekutyvas, kuris, jo 
žodžiais tariant, nori atiduoti 
duoklę Lietuvos laisvės reika
lams.

Kadangi vien tik lietuviams ir 
Lietuvai tokį laikraštį leisti būtų 
per didelė prabanga ir jis turėtų 
ribotą paklausų, kartu su kitais 
pabaltiečiais jis nusprendė leisti 
bendrų pabaltiečių laikraštį, ku
ris kalbėtų ne tik lietuvių, bet ir 
latvių bei estų vardu. Tokiu bū
du jo svoris būtų didesnis, na ir

WORCESTER, MASS

Pagerbė Onę Keršienę

Lietuvių Labdaros Maironio 
Parko draugija turi nemažai 
veikėjų, kurie savo energiją, 
jėgas ir laikų skiria jos labui. 
Tačiau Ona Keršienė, pernai pa
sitraukusi iš finansų raštininkės 
pareigų ir nuėjusi užtarnauto 
poilsio, yra ne paprasta veikėja 
— ji šiose pareigose išbuvo 60 

paramos galima tikėtis daugiau 
susilaukti.

Nežiūrint to, kad prie šio laik
raščio paruošimo medžiaga prisi
deda latviai bei estai, tačiau visas 
redagavimo darbas atitenka mū
siškiui Dariui (amerikiečių tarpe 
jis žinomas kaip Joseph), labai 
daug gelbstint ir jo žmonai Gie
drei. Nors gyvena vietovėje, kur 
lietuvių labai maža yra, jiedu su
gebėjo lietuviškoje dvasioje iš
auklėti savo abu sūnus, kurių 
vienas net žmoną iš Lietuvos 
parsivežė. Beje, Dariaus sesuo 
yra žinomoji Lietuvos solistė ir 
parlamento narė Nijolė Ambra
zaitytė, kuri yra gimusi Sibire.

Pirmasis šio laikraščio nume
ris daro visai gerą įspūdį. Jo rei
kalais galima rašyti šiuo adresu: 
American Baltic News, P. O. Box 
19398. Kalamazoo, MI 49019 — 
0398. Metinė prenumerata (12 
numerių) 20 dol. Tai gera dovana 
angliškai kalbantiems.

Edv. Š.

metų! Nuo 1930 m., kada ji buvo 
išrinkta, iki 1990-ųjų pabaigos 
savo darbų rūpestingai atlikda
vo, nepaisant, kokie šeimyniniai 
rūpesčiai ar darbai ją slėgdavo. 
Ji net skolindavo pinigų, kai 
draugijai užeidavo sunkūs laikai.

Todėl C|nos Keršienės pager
bimas kovo 19 buvo savotiškai ir 
sentimentalus — prisiminta jos 
veikla ne tik Maironio Parko 
draugijoje, bet ir kita. Ji priklau
sė daugeliui lietuviškų draugijų, 
kurių buvo ir dar yra apsčiai: Šv. 
Kazimiero parapijos draugijoms, 
ypatingai Lietuvos Vyčių 26-ajai 
kuopai. Ji yra rėmėja daugelio 
lietuviškų telkinių, jų tarpe 
pranciškonų, Nekalto Marijos 
Prasidėjimo vienuolijos ir kt.

Keršienės veiklą ir nuopelnus 
lietuviškai bendruomenei šiame 
parengime nupasakojo Draugi
jos pirmininkas K. Abroma
vičius. Jis paminėjo ir jos dukrą 
Olgą, kuri savo motinai ne tik 
padėdavo, bet ir buvo jos “šofe
ri11 — j? vežiodavo į susirinki
mus ir į renginius. Keršienei tal
kino ir jos vyras Antanas, kuris, 
deja, anksti mirė (1943 m.).

Ona Keršienei, kurią į lietu
viškų organizacijų veiklą įvedė 
jos motina Marijona Anušaus- 
kienė, taip pat veikėja, pirmi
ninkas Adomavičius linkėjo gero 
poilsio ir ilgų gyvenimo metu, 
kvietė ir toliau nepamiršti ir lan
kytis Maironio Parko draugijoje, 
kuri yra tapusi jos antraisiais na
mais. Veikėjai draugijos vardu 
įteikta dovana — trumpų bangų 
radijo priimtuvas ir dar “prie
das”. Visų šiltumas ir draugišku
mas Keršienę sujaudino iki aša
rų

J.M.



VARŽĖSI ŠIAURĖS 

AMERIKOS LIETUVIAI
Balandžio 13-14 dienomis 

Chicagoje 41-ose Šiaurės Ameri
kos lietuvių sporto žaidynėse do
minavo krepšininkai. Jų čia buvo 
net 23 komandos, kurių tarpe 
viena iš Lietuvos (Kauno “Pluoš
tas”). Daugiausia komandų su
traukė vyrų “B” klasė (13), pa
skui - vyrų “A” klasė (6 koman
dos) ir jaunių “A” klasė (4 ko
mandos).

Daugiausia dėmesio skirta 
vyrų ‘A klasės varžyboms, ir čia 
pelnytai I vietų iškovojo New 
Yorko Atletų klubo krepšininkai, 
kurie baigmėje lengvai - 92:66 
- įveikė Chicagos “Nerį”. “Ne
is” tik iki pirmojo kėlinio vidurio 
dar pajėgė rimčiau pasipriešinti, 
o tada jau pradėjo dominuoti ne- 
wyorkiečiai, ir kėlinys baigėsi 
51:31 jų naudai. Po pertraukos 
chicagiečiai jau nedaug ką galėjo 
padaryti. Kadangi Nevv Yorko 
krepšininkai nelabai stengėsi ir 
išleido atsarginius, tai pasekmė 
nebuvo tokia aukšta, bet jų pra
našumas buvo aiškus.

Pusfinalyje “Neris” labai sun
kiai įveikė savo draugus iš Chica
gos — “Lituanicos” krepšininkus. 
“Lituanica” taip pat pralaimėjo 
ir rungtynes dėl III vietos. Juos 
čia nugalėjo Toronto “Vytis” su 
aukštuoju J. Karpiu - 70:62.

Vyrų “B” klasėje pirmų vietų 
iškovojo Clevelando “Žaibas”, 
kuris neturėjo jokio vargo prieš 
laimingai į finalų patekusius kau
niečius. Clevelando vyrai, kurie 
pernai žaidė vyrų “A klasėje 
(šiais metais nei Clevelandasr- 
nei Detroitas “A klasėjeKoman- 
dų neturėjo), laimėjo 86:51. 
Kauno komanda pirmajame rate 
nugalėjo Cicero “Ateitį”, tose 
rungtynėse žaidusių be trijų pa
grindinių žaidėjų, tik penkiems. 
Patyrusi šį vienintelį pralaimėji
mų, “Ateitis” turėjo iškristi į pa
guodos ratų, kur, jau pilnu susta
to laimėjo visas trejas rungty nes 
(paguodos rato finale ji nugalėjo 
Chicagos “Lituanicų - net 
78:51).

Kauno “Pluošto” komandų į 
JAV pakvietė Nevv Yorko sporti
ninkai. Iš viso atvyko 15 asmenų 
grupė, tarp jų ir “Žalgirio’ res
publikinės tarybos krepšinio tre
neris Vytautas Lenkutis, kuris 
Chicagoje teisėjavo ketverioms 
rungtynėms.

Jaunių “A” klasės baigmėje 
susitiko Chicagos “Neris” ir De
troito “Kovas”. Laimėjo chica
giečiai, įveikę “Kovo jaunuo
sius — 79:56.

PAGERBTAS SUKAKTUVININKAS 
ALBINAS STRAZDIS

Sunny Hills, Florida

Gegužės 26. pagerbdama savo 
vyrų 70-mečio sukakties proga. 
Rūta Strazdienė į gražių, ištai
gingų puotų sukvietė Sunny 
Hills lietuvius bei būrelį kita
taučių. Dalyvvo ir keletas Albino 
draugų iš Nevv Yorko bei kitų 
miestų. Iš viso puotoje, kuri 
įvyko Community Center salėje, 
dalyvavo beveik šimtinė žmo
nių. Jų būtų dar daugiau, jei ne 
Muzikos šventė Chicagoje, į ku
rių buvo išvykę bent keliolika 
vietinių lietuvių.
—Po- pirmųjų kokteilių ir val
giais gausios vakarienės, kurių 
palaimino kun. Leonardas Mu
steikis, įvyko trumpa programa. 
Pirmoji poetiškai prabilo Valė 
Zubavičienė. Ji sukaktuvininkų 
sveikino Antrosios jaunystės 
choro vardu ir įteikė bendrų cho
ro dalyvių dovanėlę. Po jos ilgiau 
kalbėjo Jurgis Navaitis, jubiliatų 
pažinęs Ukmergės gimnazijoje, 
ten buvęs vienametis ir viena- 
klasis iki pat brandos atestato, 
vėliau tapęs draugu New Yorke 
ir tokiu likęs čia, Sunny Hills. 
Labai gyvai, su humoru, jis atsk
leidė kai kurius Albino biografi

Truputį nuvylė tinklinis. Vyrų 
grupėje dalyvavo tik 5 koman
dos, o moterų iš viso nebuvo, 
nes, be Chicagos “Neries”, nie
kas nesiteikė atvykti. Todėl mo
terys žaidė tik vienerias parodo
mojo pobūdžio rungtynes, ku
riose susitiko “Neris” ir kita ko
manda (ji rengiasi važiuoti į IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
Lietuvon), sudaryta iš “Neries” 
žaidėjų ir keleto talkininkių iš 
kitų miestų.

Vyrų tarpe lengvai I vietų iš
kovojo “Neries” tinklininkai, fi
nale sukūlę Los Angeles “Ban
gų” - 15:2 ir 15:3. III, IV vietas 
dalinosi Detroito “Kovas” ir Cle- 
velando “Žaibas”. Paskutinėje 
vietoje liko Toronto “Perkūnas”.

Taip pat buvo varžomasi ledo 
ritulyje (buvo 4 komandos), 
kėgliavime (25) ir šachmatuose.

Šiaip šios žaidynės niekuo ne
pasižymėjo. Ko buvo galima 
laukti, nė žiūrovų daug nebuvo. 
Tik finalinėms rungtynėms sek
madienio popietę jų susirinko
kiek daugiau. Bet ir čia jų 
didžiuma — varžybose dalyvavę 
sportininkai ar kartu su jais iš ki
tur atvykusieji.

Balandžio 13-osios vakare Jau
nimo Centre vyko sportininkų 
šokiai, kur jaunimo tikrai 
netrūko. Ten vyko ir sporto klu
bo atstovų pasitarimas. Buvo 
kalbama apie IV Pasaulio lietu
vių sporto žaidynes Lietuvoje. 
Pranešimų padarė ŠALFASS- 
gos pirm. Valdas Adamkus. Są
jungos vadovybės visas dėmesys 
nukreiptas į Lietuvą ir tik toms 
■žaidynėms negailima laiko bei 
energijos.

Ed. Šulaitis

— Lietuvos ūkininkų centras 
organizuojamas Danijoje. Ten 
privačiam ūkininkavimui galėtų 
pasiruošti apie 300 Lietuvos ūki
ninkų. Tam tikslui Danijos vy
riausybė paskyrė 6 milijonus 
danų kronų. Danija taip pat nu
mato Lietuvoje įsteigti bandg-
mąjį ūkį, kuris praktiškai mokytų 
gerais ūkininkavimo pa
vyzdžiais.

— Žemdirbių sąjungos su
važiavimas įvyko Vilniuje. Ap
tarta ne tik privačių, bet ir val
stybinių ūkių reikalai. Lietuvos 
Žemės Ūkio ministeris R. Survi
la ir min. pirm. G. Vagnorius 
pasisakė už tai, kad valstybiniai 
ūkiai būtų perorganizuoti į akci
nes bendroves.

nius bruožus ir įteikė bendrą 
visų puotos dalyvių dovanų. Pa
skutiniu kalbėjo pats jubiliatas, 
iš pradžių angliškai, paskui lietu
viškai. Jis dėkojo žmonai bei ke
lioms ponioms, padėjusioms 
puotų surengti ir visiems sve
čiams už dalyvavimų bei dova
nas. Ant kojų pašokę, visi 
svečiai, muzikui Vincui Ma- 
maičiui diriguojant, sugiedojo 
“Ilgiausių metų" ir “Happy 
Birthday”, nes kitataučiams vien 
“Ilgiausių" neužteko. Beje, savo 
žodį baigęs, jubiliatas pristatė 
specialiai į puotą atvykusius iš 
Atlantos Daną bei Liutaverą Se
maškas, iš Nevv Yorko Ireną ir 
Jonų Vilgalius bei Celestinų Sul- 
tienę, o iš Bostono dukterėčią 
Danutę Siler.

Dabar i.šmušo orkestro valan
da. Pietiečių orkestrai nemoka 
valsų nei tango, bet rock-and- 
roll tai jau duoda iki soties. Šo
kiai tęsėsi net keletu valandų, iš
skyrus vienų ilgų pauzų kavai tai 
gausiems tortams ir kitokiems 
saldumynams. Šios puotos įspū
džiai daugeliui ilgai liks atmin
ty...

(nukelta į 8 ps/.l

Po pamaldų už Lietuvų Brooklyno St. James katedroje gegužės 5 vyko Tryptinio 
pasirodymas katedros parapijos salėje. Tautinius šokius stebi pirmoj eilėj iš k.: kun. 
K. Pugevičius, kun. J. Pakalniškis, Brooklyno vysk. Thomas Daily ir grupė lietuvių. 
Nuotr. Liudo Tamošaičio

RYTINIO JAV PAKRAŠČIO LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
— Prie Doylestown, Pennsylvanijoje, birželio 15 vyks tradicinė Maldos Diena už Lietuvę —

Pennsylvanijos gamtoje, ap
supta mažesnių kalvų, stovi di
dinga Marijos šventovė... 
Būdama nepilnos valandos at
stume nuo Philadelphijos, ši 
tėvų paulinų prižiūrima šven
tovė maldininkų yra gausiai lan
koma. Pradedant JAV preziden
tu L. Johnson, trys Amerikos 
prezidentai lankėsi šioje Marijos 
šventovėje. O kų jau bekalbėti 
apie katalikus, kurie šimtais, o 
kartais ir tūkstančiais, atvyksta į 
šventovę pasimelsti, pailsėti 
gamtoje ir pabendrauti.

Birželio 15, šeštadienį, 1 vai. 
popiet šioje Cestachovos Mari
jos garbei dedikuotoje šven
tovėje įvyks trečioji Maldos Die
na už Lietuvų. Rytiniame JAV 
pakrašty gyvenų tautiečiai auto
busais ir automobiliais suvažiuos 
iš Nevv Jersey, Nevv Yorko, Ma
ry land, Connectieuto, plačiosios 
Pennsylvanijos (įskaitant ir “an
gliakasių Lietuvų”) paminėti 50- 
ties metų lietuvių tautos genoci
do sukaktį. Masiniais trėmimais 
1941 birželio 14 dienos naktį 
pradėtas genocidas, tebesitęsia 
iki šių dienų. Tačiau Maldos 
Diena nesiribos tik skausminga 
praeitim. Aukščiausiajam bus 
taip pat dėkojama už dabartiniu 
metu lietuvių tautai teikiamų sti
prybę siekti pilnatinės valsty
binės nepriklausomybės.

Iškilmėse dalyvaus St. Lozo
raitis, Lietuvos atstovas Vatika
ne ir VVashingtone. Šiuo metu 
Amerikoje besilankųs Vilkaviš
kio vyskupas Juozas Žemaitis 
bus pagrindinis pamokslininkas 
lietuvių kalba. Vysk. Žemaitis, 
nežiūrint didelio nuovargio ir tu
rimų svarbių uždavinių, pasi
stengė pertvarkyti savo kelio
nes, kad galėtų dalyvauti Maldos 
Dienoje.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
ir anksčiau teikęs dėmesį šioje 
šventovėje suruoštoms dienoms 
už Lietuvų, šį kartų bus pagrindi
niu iškilmingų mišių celebrantu. 
Maldoje su lietuviais jungsis 
mums draugiškos ukrainiečių 
tautos sūnus — Ukrainiečių Ka
talikų Metropolitas JAV-ėms, ar
kivyskupas Stephen Sulyk. 
Priimdamas kvietimų Maldos 
Dienoje dalyvauti, arkivyskupas 
rašė: “Kadangi nepriklauso
mybės siekis mus jungia su bro
liais lietuviais ir visais kentėju
siais nuo stalinistinio rėžimo, 
man yra malonu priimti kvietimų 
ir su vyskupu Baltakiu jungtis 
maldoje už Lietuvos laisvę". 
Mišių metu trumpų anglų kalba 
pamokslų pasakys Lietuvos rei
kalus nuolat amerikiečių spau-

Lietuviška spauda yra pats 
svarbiausias ginklas kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Paremk 
įą auka!

doje keliąs Lietuvos V yčių cen
tro valdybos dvasios vadas kun. 
Juozas Anderlonis.

Iš Brooklno Apreiškimo para
pijos choras, kuriam vadovauja 
iš Lietuvos atvykusi muz. Gin
tarė Bukauskienė, giedos mišių 
metu ir vėliau, po suvažiavusių 
pabendravimo ir užkandos, 
gamtoje vykstančios procesijos 
metu.

Dienos programa suplanuota 
taip, kad būtų laiko pabūti gam
toje, pasigrožėti iš Baltimorės 
Lietuvių Muziejaus atvežtais 
dail. Alg. Gintalio lietuviškais 
kryžiais, aplankyti Lietuvių Re
liginės Šalpos atvežtas Sausio 13- 
sios žudynių iš Lietuvos perio
dinės spaudos parodas. Šven
tovės kavinėje bus tiekiami lie
tuviški pietūs.

Šių maldos dieną rengiant tal
kino Lietuvos Vyčiai su centro 
valdybos pirmininkę Onute 
Wargo, Pietryčių LB apygardos 
padaliniai, įvairios lietuvių vi
suomeninės ir religinės organi
zacijos. Ypač didelę atsakomybę 
nešė ir darbo naštą pakėlė inicia
torius paulinas kun. Timotiejus 
Burkauskas. Kilęs iš prie VVater- 
burio, CT, gyvenusios ankste
snių ateivių šeimos, kun. Bar
kauskas jau daugelį metų savo 
energiją skiria lietuvių tautos 
vardo garsiipfftui amerikiečių 
tarpe. Jo organizuojamos maldos 
dienos už Lietuvą turi ryškų tau
tinį bruožų. Maldos dienos 
plačiai išreklamuojamos vie

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
MININT 50-ęsias LIETUVIŲ TAUTOS

J SIBIRĄ TRĖMIMO METINES

birželio 15 d., šeštadienį, 1 vai. popiet 
Švč. Mergelės Marijos Šventovėje, 

Ferry Road - Doylestown, PA 18901
— Šv. Mišios ir iškilminga procesija
— Palaiminimas Švč. Sakramentu
— Tautodailės Ir leidinių paroda
— Lietuviški valgiai šventovės valgykloje

Dalyvauja:
— Vilkaviškio vyskupas JUOZAS ŽEMAITIS
— Lietuvių išeivijos vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM
— Ukrainiečių katalikų arkivysk. STEPHAN SULYK
— Pamokslą sakys kun. JUOZAS ANDERLONIS.

Šv. Jurgio liet parapijos Philadelphijoj klebonas
— Giedos Apreiškimo parapijos choras, Brooklyn, NY

Organizuokime autobusus arba 
atvykime automobiliais

THE NATIONAL SHRINE 0F OUR LADY 0F CZESTOCHOVA 

Ferry Road — Doylestown, PA

Šventovė pasiekiama: NJ TPK South, PA TPK, Exit 27, 
Doy1estown-Willow Grove, 611 North To 313

tinėje spaudoje, didžiuliai 
užrašai pasitinka atvykstančius, 
šventovėje iškabinamos kelia
sdešimt pėdų ilgio trispalvės, o 
valgykloje gaunami lietuviški pa
tiekalai. Tai pavyzdį teikiąs vie
no asmens ryžtas būti lietuvių 
tautos ambasadoriumi kitataučių 
vienuolyne.

Maldos dienoje už Lietuvą da
lyvaujant Lietuvos atstovui VVa
shingtone ir Vatikane, aukštie
siems hierarchams, kunigams, 
chorui, rengėjus vargina vienas 
klausimas — kaip kvietimą daly
vauti priims Rytinio Amerikos 
pakraščio lietuviai? Ar ryšis jie 
leistis į kelių valandų kelionę po 
dalyvavimo Chicagoje vykusiose 
kultūros dienose? Norisi tikėtis, 
kad kvietimą tautiečiai priims ir 
nepabijos kelionės į prie Doyle- 
stown miestelio esančią šven
tovę. Aukščiausiam juk turime 
tiek daug už ką padėkoti, ir iš 
asmeninio ir iš tautinio taško. 
Tesujungia mus šventovėje ben
dra malda, kad visų troškimai 
greitai išsipildytų.

Kaip vykti? Atvykstantieji iš 
tolimesnių vietovių yra raginami 
naudotis Pennsylvania Turnpike 
ir išvažiuoti Exit No. 27. Išvažia
vus, važiuoti Route611 šiaurėn, 
į Doylestovvn miestelio pusę. 
Pravažiavus Route 313, sukti į 
kairę ir privažiavus Ferry Road 
vėl sukti į kairę. Porų mylių pa
važiavus Ferry Road, šventovė 
bus dešinėje kelio pusėje.

Alg. Gč.

— St. Lozoraitis, Lietuvos at
stovas Vatikane ir VVashingtone. 
dalyvaus Maldos Dienoje už 
Lietuvų. Iškilmes įvyks birželio 
15. šeštadienį, 1 vai. popiet Ma
rijos šventovėje Doylestovvn 
PA.

— George K. Haydu, Sr.. 
žymus Amerikos vengrų veikė
jas. per Lituanistikos lyrinio ir 
Studijų Centrą praneša apie 
American Hungarian Federa- 
tion Nevv Yorke priimtą rezoliu
ciją Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
naudai. Ji buvo pasiųsta visoms 
Jungtinių Tautų narėms — val
stybėms bei visiems JAV senato
riams ir kongresmenams. Pasi
piktinę sovietų smurtu Pabaltv je 
ir Amerikos nereagav imu bei 
prisiminę savo krašto kančias 
1956 m., 5(X) Vengrijos neprik
lausomybės minėjimo dalyvių, 
visų Amerikos vengrų vardu, ra
gino JAV valdžią ir jos sąjungi
ninkus pirmoje savo darbų eilėje 
"sutramdyti mirštančias, bet dar 
pavojingas sovietų ekspansioni
zmo liekanas . V engrai prašo, 
kad Vakarų valdžios į kiekvieną 
šios grėsmės apraišką atsakytų 
bausminėmis sankcijomis tiek 
ilgai, kiek reikės, kad priversti 
sovietus atsitraukti .

— LB Hartfordo apylinkes 
valdyba, vadovaujama pirm. B 
Zdanytės. rengia birželinių 
išvežimų minėjimą birželio 9. 
sekmadienį. Minėjimas prasidės 
mišiomis 9 vai. ryto Švč Tre
jybės bažnyčioje. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavo
mis. Po mišių minėjimas tęsia
mas parapijos salėje Kalbės Au
drius Eiva iš Br<xkton. M A

— Hamiltono teatras ‘Auku
ras birželio 9, šį sekmadienį, 
atvyksta į Torontą ir Lietuvių na
muose suvaidins Antano Škėmos 
dviejų veiksmų veikalą \ ienas ir 
kiti. Veikalas labai tinkamas 
trėmimams į Sibirą paminėti

— Lietuvos Vyčių centro val
dybos susirinkimas įvvks šešta
dienį. birželio 15. Šv. \ntano 
parapijoje. 3550 \\ V omon 
Highvvay. Detroit. VII Pradžia 
1 1:30 v r. (.entro v aldv 1 ios pir
mininke Ona Klizas 'A argo pri
mena valdvbos nariams paruošti 
savo veiklos pranešimus apie 10 
rgz).

— Andrius Rudolfas Miro
nas, rašytojas ir kūrėjas su
laukęs ir premijų, gegužes 30 d 
atšventė 80 metų amžiaus su
kaktį.

— Anatolijaus Kairio 3 veiks
mų pjesė Mūsų vaikai, pastatyta 
Šiaulių profesinio teatro, keliau
ja po visą Lietuvą Jau buvo 
Šiauliuose. Kaune, Mažeikiuo
se, Rokiškyje. Jonavoje ir kitur 
Režisierei Audronei Bagaty rai
tei Šiaulių mokytojų namai pa
skyrė piniginę.- premiją už 
režisūrą. ’TT'Cnicagos jauna art
istė Audrė Budry tė už gerą pa
grindinio vaidmens atlikimą 
gavo sidabrinę lapę

— Kanados skautų skaučių 
stovykla įvvks rugpjūčio 4 - 1S 
“Romuvoje

— “Miško ženklo Gilvvellio 
kursai Camp Pomprraug, Uni- 
on. CT. įv v ks rugpjūčio 17-24.

— Kario Žurnalui paremti 
tradicinė ramovenų gegužinė 
Clevelande įvyks rugpjūčio 4 
prie ežero tarp Landseer ir Can- 
terbury gatvių. Pradžia 12 vai. 
vidurdienį.



Kiekvieną sekmadienį į Šv. Andriejaus bažnyčią, New Britain, CT, per lietuviškas 
mišias susirenka apie 80 tautiečių. Jų tarpe yra 12 Juozų. Nuotraukoje jie prie jų 
garbei suruošto Juozapinių vaišių stalo, kurį paruošė jų žmonos. Iš k. į d.: Juozas 
Rakšys, Juozas Leiberis, Juozas Petuška, Juozas Liūdžius, Juozas Slanina, kun. Juozas 
Matutis, buvęs Hartfordo Svč. Trejybės parapijos klebonas, o dabar Šv. Andriejaus 
parapijos klebono kun. Jono Rikteraičio asistentas, Juozas Vaiciekauskas, Juozas Sko- 
beika, Juozas Dlugauskas, Juozas Šemanskis ir Juozas Arlauskas. Trūksta Juozo Bal
čiūno.

DP^MCYK l®| 
r MAKMAvY Į|mI

Wm. AnastaA B. S. 
77-01 J AMAICA AVENUE 

(Cor. 77th 8tre«t) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DKUVd 

296-4130

VISI SIUNTINIAI J LIETU
VĄ siunčiami su PRISTATYMU 
Į NAMUS papigintomis kaino
mis. Drabužiai, maistas, vaistai 
— KIEKIAI NERIBOJAMI, 
MU1TO NĖRA. Savo—daiktus 
siųskite mums paštu arba UPS. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436 
-7772.

PARDUODAMAS NAMAS
Graži aplinka, patogi vieta 

vieno aukšto, pigus išlaikymas

Netoli nuo 44-to ir 21-mo 
keliy kryžkelės. Putnam, CT

Kreiptis: ]

Jonas V. Strimaitis 
(203) 651-0261 

(203) 651-8376 fax '

i J

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licenzija V/0 “VNESHPOSYLTORG”

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New York o rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Joną A. Vainiui, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

NAUJA KNYGA
Laikrodis

“LIETUVA”

Adresas

Malonu nešioti 
Puiki dovana!

Kiekvienas laikrodis:
* turi Laisvosios Lietuvos žemėlapį

tautinės vėliavos spalvose;
* Po žemėlapiu stambiomis raidė

mis užrašyta LIETUVA;
* Laikrodis plonas, paauksuotas ir

nebijantis vandens;
* Tikros odos dirželis;
* Kvarco mechanizmas su vienerių

metų garantija.
Šie laikrodžiai buvo suplanuoti ir pagaminti tos pačios 
kompanijos, kuri tokios pat geros rūšies laikrodžius par
duoda IBM, NBC, Xerox ir kitoms didžiosioms U.S. 
firmoms.

Užsakymo lapas:

Skaičius: vyriškų laikrodžių............
moteriškų laikrodžių .............

Kalifornijos gyventojai prideda 6.75% ($2.69) už kiekvieną laikrodį.

Kaina: 1 laikrodis ................. L'S $39.90
2 laikrodžiai $72.90

3 arba daugiau laikr. po .............. $32.90
Persiuntimas (už užsakymą) .......... 2.95

Su užsaky mu pridėti čekį ar money orderį 
pilnai sumai su persiuntimu ir mokesčiais 
ir siųsti:

"The L1THUANIA WATCIF 
BALTIC ENTERPRISES

249 Via Tavira, Encinitas, CA 92024

BnnK-Bv-mnii 

Pastoge pairi both urays 
Fort, convenient.privntE, safe,free! 
Thot's wtat BnnKintBVHnmiBrfėį " z 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, namvka-■ 
■Tnal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus psdėtl | ban
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukia sumą | sąskaitą. Prisideda Ir už tikri n L 

kad P,n,O•, > •ukščlauslus.

7J H ■ proC*MuS’ ^=7
* 123 Irt leidžiamus Įstatymų. \ t

Dėt lengvo taupymo bO- .« 
*” do per paštą skambinkit Mr.' j 

Donahue 268-2500 
arba rašykit paduotais adresais.

ALFacO* AMCMBALO HDtUT

South Boston , 
Savings Bankl

■»un»rs rnf

Gerai žinoma firma su 30-ties metų patirtimi gerai ir greitai aptarnauja savo klientus 
siunčiant *

SIUNTINIUS — DOVANAS
- r- — -su apmokėtu muitu ..
j TSRS, tame tarpe j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kt. 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA, VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.

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

Turime pardavimui mašinas: “Volga”, “Žiguli”, “Volvo”, “Toyota”.

VISI DRABUŽIAI, MEDŽIAGOS IR MAISTO PRODUKTAI, IŠSKYRUS ELEK
TRONINĘ APARATŪRĄ BEI ODOS IR KAILIO IŠDIRBINIUS, DABAR PER
SIUNČIAMI BE MUITO.

Dėl informacijos prašome kreiptis į mūsų pagrindinę kontorą arba i visus 
mūsų agentus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
25 West 45th Street, Room 301 A

New York, NY 10036
Tel. (212) 869-0347

Lietuvių kalbos vadovėlis an
gliškai Introduction to Modęm 
Lithuanian išleistas nauja laida. 
Kaina $25. Prie knygos labai tin
ka įkalbėtų tekstų 4 kasetės, — 
kaina $40. Persiuntimui pride
dama $3.00.

Vlado Kulboko naujausia kny
ga Laiko pagrėbstai jau gaunama 
Darbininko administracijoje. 
336 psl. Kaina $8.00, plius per
siuntimui $1.50.

Dr. Konstancijos Paprockai- 
tės-Simaitienės knyga Moteris su 
baltu clįalatu'jau platinama Dar
bininko spaudos kioske. Jos kai
na 20 dol., persiuntimui pridėti 
2 dol.

Jono Dainausko Lietuvos bei 
lietuvių krikštas ir 1387-ji metai. 
Išleido Vydūno fondas, Chicago. 
1991 m. Kaina 15 dol. Persiuntę 
mui pridedama 2 dol. Galimu 
gauti Darbininko spaudos kio
ske.

Lietuvos žemėlapis (J. An
driaus) didelio formato, gauna-1' 
mas Darbininko administracijo
je. Kaina su persiuntimu 12 dol.

Algirdo Gustaičio Karas 
braukia kruviną ašarą — Antro
jo pasaulinio karo dienoraštis? 
Didesnio formato, 240 iliustraci-- 

dų’t
žemėlapių. Gaunama Darbinin
ko administracijoje. Kaina su 
persiuntimu 35 dol.

Nauja knyga gauta Darbinin-. 
ko administracijoje. Jos autorė , 
Ava Saudargienė. Knyga vadi
nasi — Anapus Horizonto, Au
stralijos apysakos. Knyga turi 
188 puslapius. Sudėta 19 pasako
jimų. Išleido Nidos Knygos Klu
bas Londone 1989 m. Kaina 
12.50 dol. Knygos persiuntimui 
pridėti 1 dol.

BOSTON, MA 02127 632 Dorchester Avenue Tel. (617) 268-1303
BROOKLYN,NY 11222 661 Manhattan Avenue Tel. (718) 389-6747
BUFFAL0.NY14212 701 Filmore Avenue Tel. (716) 895-0700
CHICAGO,IL60622 2242 W. Chicago Avenue Tel. (312) 235-7788
CHICAGO,IL60622 1723 W. Chicago Avenue Tel. (312) 666-3985
CLEVELAND.OH 44134 6089 State Road Tel. (216) 884-1738
FORT WAYNE,IN 46808 1807 Beineke Road Tel. (219) 432-5402
HAMTRAMCK.MI 11415 Jos Campau Avenue Tel. (313)365-6350
HARTFORD,CT 06106 1839 Park Street Tel. (203) 232-6600
HERKIMER.NY 13350 RR No. 1, Box 765 McKennan Rd. Tel. (315) 886-3939
INDIANOPOUS, IN 46227 3216 St JudeDrive Tel. (317) 787-0052
IRVINGT0N,NJO7111 1082 Springfield Avenue Tel. (201) 374-6446
LAKEWOOD,NJ 08701 901 E. County Line Tel. (201) 363-2251
LOS ANGELES, C A90046 7706 Santa Monica Blvd. Tel. (213) 656-1962
MIAMI BEACH, FL 33139 1352 VVashington Avenue Tel. (305) 532-7026
MINNEAPOUS, MN55418 2422 Central Avenue N.E. Tel. (612) 788-2545
NEWARK,NJ071O6 698 Sanford Avenue Tel. (201) 373-8783
NEW YORK,NY 10009 122 First Avenue Tel. (212) 533-2906
PHILADELPHIA, PA 19116 10182 Bustleton Avenue Tel. (215) 969-1150
PITTSBURGH, PA 15203 1307 E. Carson Tel. (412) 481-2750
ROCHESTER.MY 14621 681-683 Hudson Avenue Tel. (716) 544-2151
TRENTON.NJ 08611 703 So. Broad Street Tel. (609) 393-9455 *

WATERVUET,NY 12189 1828 3rd Avenue Tel. (518) 274-5242
WORCESTER,MA016O7 22 Carlstad Street Tel. (508) 798-2868
WHEATRIDGE, CO 80033

s
4330 Quay Street Tel. (303) 422-4330

jų — nuotraukų, atspaus

Neužmirškime lietuviškos 
knygos. Ji šaukte šaukiasi 
mūsų pagalbos. Nusipirkime 
bent vienę lietuviškę knygę 
per mėnesj.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

----------------------------------------------------------Q -------------------------------

NEMY0RKE: 86-21114thStreet, Richmond Hill, N.Y., 11418 718-441-6401

CHICAGOJ: 2615 W. 71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445 So50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525So 79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

FLORIDOJ: 400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706, 813-367-6304

DETROITE: 24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, Ml 48034 , 313-350-2350

WATERBURY: 6CongressAvė.,Waterbury,CT06708 , 203-756-5223

Taupymo sąskaitos ir certifikatai, įvairios 
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.



Cypress Hills kapinėse lankomi lietuvių karių kapai, Prie a. a. Stasio Gudo kapo iš k. 
Malvina Klivečkienė, Marina Raulinaitienė, Alfonsas Samusis, Zigmas Raulinaitis, 
Aleksandras Vakselis, Vanda Sutkuvienė, Jonas Klivečka, Genovaitė Meiliūnienė, 
Eleonora Penikienė, Jurgis Zabielskis. Gėles prie paminklo deda Irena Vakselienė. 
V. Maželio

KARIŲ KAPŲ LANKYMAS
Gegužės 25, šeštadienį, su

rengtas tradicinis karių kapų lan
kymas. Rengė ramovėnai, šau
liai, birutietės.

Pirmiausia pranciškonų vie 
nuolyno koplyčioje buvo mišios 
už mirusius, žuvusius lietuvius 

t karius. Mišių pradžioje ra 
movėnų pirmininkas Aleksan 
dras Vakselis perskaitė čia mini 
šių karių pavardes. Mišias auko- 
jo ir tai progai pritaikytų pamok 
slų pasakė Tėv. Leonardas An

^driekus, OFM.
k -Į Po mišių visi nukeliavo į Cy- 
Į press Hills kapines. Čia 

pradžioje buvo sukalbėtos ben
dros maldos, paskui aplankytas 

! kiekvienas kapas. Kapas buvo 
•pašlakstytas švęstu vandeniu.

palaimintas. Padėta gėlių. Išviso 
taip aplankyta apie 40 kapų

Aplankę kapines, sugrįžo visi 
į Kultūros Židinį, kur turėjo 
bendrus priešpiečius, Tai graži 
tradicija, kai prisimenami ir pa
gerbiami iš mūsų tarpo išėję ka
riai, prisimenami ir žuvę dėl 
Lietuvos laisvės.

BROCKTON, MA , MIRĖ 
INŽ.VYTAUTAS EIKINAS

PALAIDOTAS JONAS RŪTENIS
Jonas ir Verutė Rūteniai, dau

gelį metų gyvenę New Yorko 
apylinkėje, prieš keliolikų metų 
išsikėlė į Hyannis, MA. Jonas po 
sunkios ligos mirė gegužės 17. 
Ten Cape Code ir buvo palaido
tas. Buvo pašarvotas Doane Beal 
& Ames Funeral Home. Atsi
sveikinimas buvo gegužės 19, 
sekmadienio vakare.

Maldas sukalbėjo vietos para
pijos klebonas, pačiam atsisvei
kinimui vadovavo velionio sūnus 
Gražvydas Rūtenis. Cape Codo 
LB apylinkės vardu atsisveikino 
pirmininkas Alfonsas Petrutis. 
Ramovėnų vardu kalbėjo Vladas 
Jančauskas.

Sūnus Gražvydas labai jautriai 
prisiminė savo tėvų. Jis išreiškė 
tėvo mintis savais žodžiais, kad, 
kai jis išeis į tylų pasaulį ir paliks 
visus, nekalbėtų apie jį su aša
rom. “Būkite linksmi su šypse-

na, jog aš čia su jumis. Kai mato
te gražių gėlę, išgirstate gražių 
dainų, — prisiminkite mane. Jus 
visus mylėjau, daug padaryti 
norėjau, bet tylaus pasaulio var
tus aš pamačiau. Mirti nebijau, 
bet palikti jus sunku. Ateityje 
vėl mes būsime kartu. Jūsų lauk
siu .

Mišios buvo Our kady of Vic- 
tory bažnyčioje. Mišias aukojo 
Anglijoje gimęs lietuviškos 
kilmės inisijonierius kun. Frank 
Spakauskas, jam asistavo klebo-

Skaitymus atliko anūkai: Ema 
Primas era ir Paul Rūtenis, aukas 
nešė taura Rūtenytė ir dr 
Arūnas Kuncaitis. Karstų nešė 
trys anūkai ir trys Osmolskiai, 
kuriem velionis buvo dėdė.

Palaidotas Šv. Pranciškaus 
Ksavero kapinėse.

ROM
ŽINIOS

Ruošiamasi minėjimui
Šv. Kazimiero bažnyčios • 

salėje Brocktone gegužės 23 * 
įvyko Baisiojo Birželio minėjimo 
išplėstinis narių susirinkimas. 
Dalyvavo org. komitetas, pirm. 
Brutenis Veitas, Naujosios An
glijos lietuvių parapijų kunigai ir 
visuomenės atstovai. Buvo ap
tarti nuveikti pasiruošimo dar
bai, einamieji reikalai ir planai. 
Baisiojo Birželio minėjimas • 
Įvyks birželio 16 d. 4 vai. popiet •, 
Bostono Šv . Kry žiaus Katedroje,

LMK Federacijos 
New Yorko klubas

A. A.
MARIJAI KAREČKIENEI - BUTKYTEI, 

mūsą klubo ilgametei narei, mirus, jos broliui Vaclovui 
Butkiui ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

laidotuvių metu Dovanos 
Lietuvai fondui suaukota Jrti 
1200 dol.

Palaidotuviniai pietūs buvo 
Mildred restorane.

J laidotuves buvo suvažiavę 
visi vaikai, sesuo Ona Osmols- 
kienė iš Richmond Hill, NY, 
svainis A. Deikis su žmona iš 
Floridos ir kiti artimieji, (p.j.)

dalyvaujant kardinolui Bernard 
Lavv ir Vilkaviškio vyskupui Juo 
zui Žemaičiui. Religinėse apei
gose ir procesijoje dalyvaus Bo
stono Lituanistinės mokyklos 
moksleiviai.

Renginio paruošimas sutelkė 
šiuos lietuvių katalikų centrus; 
Boston, MA, Šv. Petro parapija
— kun. Albertas Kontautas; 
Brockton, MA, Sv. Kazimiero 
parapija — kun. Petras Shakalis, 
Cambridge, MA. Nekalto Pra
sidėjimo parapija — kun. Simo
nas Saulėnas; Lavvrencr. MA. 
Sv. Pranciškaus parapija — kun 
Albinas Janiūnas; Iawell. MA 
Sv. Juozapo parapija kuo 
Leonard McGrath; Naslma

f’NH. Sv. Kazimiero parapija -- 
' Jaut. Juozas Bucevičius. Noi 

vvood, MA, Sv. Jurgio parapija
— kun. Vincas Valkavičius; Pro- 
vidence, RI, Sv. Kazimiero pa
rapija — kun. Adolfas Klimans- 
kis; VVe.stfield, MA, Šv. Kazi
miero parapija — kun. VVilliam 
Hamilton; VVorcester, MA, Šv. 
Kazimiero parapija — kun. Vin 
cas Parulis; VVorcester, MA,

Širdies smūgio ištiktas, ba
landžio 21 mirė inž. Vytautas Ei- 
kinas. Buvo gimęs 1930 m.,*bir
žietis. Su tėvais atvyko į JAV 
1950 m. Tarnavo Amerikos ka
riuomenėje Mūnchene, Vokieti
joje.

Grįžęs iš kariuomenes, Vytau
tas įstojo į Northeastvm L'niver- 
sitetų studijuoti statylms inžine
rijos, bet jį viliojo mechanika. 
Tad perėjoj \\ entvorth institutų 
studijuoti mechanikos inžineri
jos, kurių ir baigė. Dirbo Corri- 
gan Eng. (’o. Kaip konvejerių 
inžinierius, lankėsi Jugoslavijoje 
gauti konvejerių užsakymų. Po 
kiek metų jo darbovietė iš Bos
tono išsikėlė. Nenorėdamas skir
tis su tėvais ir draugais, jis liko 
Bostone ir dirbo Stone ir Web- 
ster Eng. bendrovėje kaip in- 
strumentacijos inžinierius.

Dainavo komp. Juliaus Gaide
lio vyrų, mišriam chore ir vyrų 
sekstete, kartais atlikdamas solo 
partijas. Paskutiniu laiku pri
klausė Brocktono Šv. Kazimiero 
parapijos chorui (ilgus metus 
buvo jo pirmininku) ir Bostono 
Vyrų sekstetui.

Vytautas Eikinas

A. A.
JONUI RŪTENIUI

mirus, jo žmonai Veronikai, mūsą klubo ilgametei na
rei, ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

LMK Federacijos 
New Yorko Klubas

A. A.
JONUI RŪTENIUI

mirus, jo mylimą žmoną Verutę, dukrą Margaritą, sūną 
Gražvydą ir ją šeimas, seserį Oną Osmolskienę ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Ona ir Aleksandras Keniausiai
Krikšto duktė Audrė ir Gediminas Campės 
Kazimiera ir Adolfas Campės

Lietuvos Kariuomenės Karininkui

JONUI RŪTENIUI
mirus, jo žmoną Veroniką, dukrą Margaritą, sūnų 
Gražvydą su ją šeimomis ir seserį Oną Osmolskienę 
su šeima bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me.

Elena ir Henrikas Andruskos

Kai pavasaris skleidė 
pirmuosius žiedus — 
Mirtis pasibeldė į mūsų namus

KAZYS ADOMAVIČIUS,

mūsą mylimas vyras, tėvas ir senelis, baigė šią žemiš
ką kelionę, ramiai užmerkdamas akis 1991 metais ba
landžio 26 dieną Centerville, Cape Code.

Skausme liko žmona Ona, sūnus Viktoras su šei
ma, dukros Birutė Ir Ramunė, sesuo Lietuvoje Liuda 
Linkevičienė ir daugybė giminią Mo n t real y jei r Aust ta
lijoje.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje!
Liūdesyje likusi visa šeima

Brangiam broliui ir dėdei
A. A.

JONUI RŪTENIUI
mirus, mielą Onutę Osmolskienę ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame.

New Yorko vyr. skaučių
Židinys VILIJA

A. A. 
JONUI RŪTENIUI

mirus, žmonai Veronikai, dukrai Margaritai, sūnui 
Gražvydui su šeimomis, seseriai Onai Osmolskienei 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

L.B. Cape Codo apylinkės 
valdyba ir nariai

Aušros Kartų parapija — kun. 
Alfonsas Vohmgis; Putnam, C7T, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serys — s. Marija Bernadeta 
Matukas; Brockton, MA, Nu
kryžiuotojo Jėzaus sesery s — s. 
M. Mercedes Petkūnas; Kenne- 
būnk|x>rt. M E, Pranciškonai — 
tėv. Placidas Barius, OFM. Iki 
birželio 4 paskelbtas aukų vajus, 
skirtas Įvykio išlaidoms.

Pajamų likutis bus perduotas 
vysk | Žemaičio kelionei pa
dengti n Katalikų Religinei Šal
pai.

Birželio 15 d 5 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje Įvyks 
susitikimas su vysk. Juozu Že
maičiu. Programėlę ir vaišių sta
lų ruošia Baltijos tunto vadovė, 
s. Jūratė Aukštikalnienė, talki
nant Bostono ateitininkams bei 
Baisiojo Birželioorg. komitetui.

Rankdarbių konkurso 
laimėtoja

Dail. Ina Nenortienė tapo šių 
metų tarptautinio dygsniuotų 
siuvinių International Festival 
of Quilts konkurso nugalėtoja. 
Konkursas — paroda, kuriame 
dalvvavo keli šimtai dygsniavi
mo technikos meistrų iš Įvairių 
šalių, beje ir Sovietų Sąjungos, 
v v ko balandžio 12 - 14 Costa 
Mėsa. Calif.

Inos Nenortienės siuviniui 
“Rays of Hope (vilties spindu
liai) buvo paskirta pirma premija 
"už geriausių dizainų, iliustruo
jantį kovų už laisvę". Tai viduti
nio formato kūrinys, atvaizduo
jantis stipruolį ųžuolų — lietuvių 
tautosakos simbolinį Įvaizdį.

Pasak pačios dailininkės 
įkvėpimas paskatino sukurti 
ųžuolų, kuris nuo pagonylrės lai
kų lietuvių tautai buvo pats svar
biausias. išskirtinas iš kitų 
medžių, kaip tikėjimo ir stipry
bės šaltinis. Iš gilios praeities 
per ųžuolo šaknis kamienu ša
koms ir lapams perduodami jėga 
ir tikėjimas, o naujiems daigams 
— tvirtybė nepalūžtant prieš 
darganas. Tarsi švyturio spindu
liai ųžuolo šakos skleidžia plačiai 
aplink naujos vilties spindulius 
ateičiai

Dailininke išradingai panau
dojo lietuvių audinių ir liaudies 
kostiumo ornamentus, gintaro 
intarpas. Įnešdama originalų lie
tuviškų koloritų l>ei liaudfes 
meno elementus Į dygsniuoto 
siuvinėjimo tradicijas Konkurso 
rengėjai Country Store Piece- 
makers specialiai pakvietė tuo 
metu besilankančių Califomijoje 
Gražiną landsbergienę pasi
grožėti Amerikos lietuvių daili-

Velionis Įsteigė Bostono spor
to klubų ir Įjungė Į jį beveik visų 
lietuviškų jaunimų. Dar praėju
siais metais jis Bostone surengė 
sporto šventę, kurioje dalyvavo 
Amerikos, Lietuvos, Kanados, 
Australijos ir kitų kraštų lietuviai 
sportininkai. Šiemet vasarų 
planavo su savo klubu vykti Į 
sporto šventę Lietuvoje.

Priklausė Lietuvių Piliečių 
draugijai ir kurį laikų ėjo pirmi
ninko pareigas, buvo Kredito 
unijos Taupa vicepirmininkas, 
valdylx)s nariu inžinierių-archi- 
tektų sąjungoje ir kt.

Netikėta mirtis sukrėtė visų 
Bostono apylinkę. Skaudi žinia 
pasiekė visus N. Anglijos lietu
vius. Liudėdami liko ir jo motina 
Ona Eikinienė, žmona Dana, 
dukros Audra ir Vilija ir broliai 
Vladas ir Romas su šeimomis.

Šermenyse Ed. Vaitekūno lai
dotuvių patalpoje atsilankė apie 
2000 žmonių. Religines apeigas 
atliko Šv. Kazimiero parapijos 
klelx>nas kun. Petras Šakalys ir 
Tėvas Rafaeiis Šakalys, OFM. 
Atsisveikinimų pravedė dr. Kun
caitis. Kalbėjo Kredito unijos 
pirm. R \ eitas, skautų vardu sk. 
Kiliulis, seksteto vardu Banaitis, 
Piliečių draugijos — Skabeikis ir 
kiti.

Balandžio 24 Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Brocktone gedulin
gas mišias atnašavo klebonas 
kun. Petras Šakalys, asistuojant 
kun. A. Abračinskui ir Tėv. R. 
Šakaliui, OFM. Pamaldų metu 
giedojo Šv. Kazimiero parapijos 
choras ir sekstetas. Velionis pa
laidotas Kalvarijos kapinėse, 
Brocktone, šalia savo tėvo.

Gili užuojauta motinai Onai 
Eikinienei, žmonai Danai, duk
roms Audrai ir Vilijai ir broliams 
Vladui ir Romui su šeimomis.

Vaclovas Senūta

ninkės kūriniu, savo išraiškos 
idėja išsiskiriančiu iš kitų kon
kursinių darbų.

G. Apanavičiūtės koncertai

Gegužės 18 Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje ir gegužės 21 Cam
bridge Dante Alighieri kultūros 
centre vyko solistės Gražinos 
Apanavičiūtės koncertai. Kon
certų organizatorius ir akompa
niatorius — komp. Darius La
pinskas. Plati ir Įvairi koncertų 
programa atspindėjo daininin
kės pasiruošimo lygį bei balso 
technikos galimybes. Lietuvių 
liaudies ir šiuolaikinių kompozi
torių kūriniai, operos arijos, ita
lų Banxpie kamerinė klasika, 
visa tai skambėjo sodriomis tem
bro spalvomis su savita atlikimo 
išraiška.

E. Vasyliūnienes paroda

Dvi savaites Cambridge Pu
blic Library vyko Elenos Vasy- 
liūnienės tapybos paroda 
(gegužės 13 - 25). lankytojų 
dėmesiui buvo pateikti aliejumi 
tapyti paveikslai realistiniai 
jūros ir gamtos vaizdai, d veikią 
Lietuvos nostalgija, bei natiur
mortui. Paroda susilaukė šiltų 
Įvertinimų ir susidomėjimo iš 
Lietuvos kilusios dailininkės 
kūryba.

L. Ž.


