
DARBININKAS
________ . i

Vol. LXXVU, Nr. 24
Birželio — June 12, 1992 Penktadienis-Friday

SECOND-CLASS 
Postage paid at Brooklyn, N.Y.

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207 50 centų

Savaitės Į 
įvykiai I

---------- ----------------------- —

Apaštalų Sosto delegacija da
lyvauja Rio de Janeiro, Brazilijo
je, Jungtinių Tautų pasaulinėje 
gamtosaugos konferencijoje. Va
tikano delegacijai vadovauja 
nuolatinis Apaštalų Sosto 
stebėtojas Jungtinėse Tautose 
New Yorke arkivyskupas Renato 
Martino. Konferencijai besibai
giant, Rio de Janeiro rengiamoje 
pasaulio “viršūnių” konferenci
joje Apaštalų Sostui atstovaus 
Vatikano Valstybės sekretorius 
kardinolas Angelo Sodano.

Boris Jelcin, Rusijos Federa
cijos prezidentas, birželio 16-17 
dienomis atvyksta į VVashingto- 
nų ir turės pasitarimus su prezi
dentu George Bush dėl JAV eko
nominės paramos Rusijai ir dėl 
jos administracijos vykdomų re
formų, vedančių prie laisvosios 
rinkos.

Maskvos meras Gavrill Popov 
atsistatydino ir ketina atsidėti 
veiklai demokratinio judėjimo, 
kuriam jis vadovauja. Jo vieton 
meru Jelcinas paskyrė Popovo 
pavaduotojų Jurijų Luškov. Yra 
nuomonių, kad Popov išeina iš 
miesto savivaldybės kaip vienas 
“turtingiausTų žmonių” Maskvo
je. Šiuo metu Maskvoje yra apie 
9 milijonai gyventojų.

Saudi Arabijos vyriausybė 
įspėjo užsienio firmas nutraukti 
naftos paieškų darbų teritorijoje, 
esančioje Jemeno pasienyje, 
prie kurios Saudi Arabijaz reiš
kia pretenzijų. Naftos paieškas 
tebevykdo JAV, Kanados, Pran
cūzijos ir D. Britanijos firmos. 
Dėl to gali pabrangti nafta ir pa
blogėti santykiai tarp Saudi Ara
bijos ir Jemeno, kuris lig šiol ga
mina apie 200,000 statinių naftos 
kasdien neseniai atrastuose naf
tos laukuose. Nafta yra pagrin
dinė Jemeno pragyvenimo paja
mų nešėja. Sienų ginčai, pra
sidėję 1930 metais, dabar labiau 
aštrėja dar ir dėlto, kad Persijos 
įlankos karo metu Jemenas pa
laikė Irako pusę.

LIETUVA DALYVAUJA JUNGTINIŲ 
TAUTŲ ŽEMES KONFERENCIJOJE

— Laukiama atvykstant Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio —

Penkių asmenų delegacija, va
dovaujama Lietuvos Aplinkos 
apsaugos departamento direkto
riaus Evaldo Vėbros, atstovauja 
Lietuvai birželio 3-iųjų Rio de Ja
neiro mieste, Brazilijoje, pra
sidėjusioje Jungtinių Tautų 
aplinkos ir vystymosi konferen
cijoje. Ši konferencija populia
riai vadinama “Žemės Konferen
cija”.

Jeigu kokie nors nelaukti įvy
kiai Lietuvoje nesutrukdys, lau
kiama atvyksiant Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio, kuris dalyvaus 
konferencijos “viršūnių pasitari
me”. Birželio 10 d. pramatomas 
jo apsilankyms Sao Paulo lietu
vių kolonijoje, o birželio 11d. 
jis kalbės konferencijoje.

Iš Nevv Yorko konferencijoje

dalyvauja Darius Sužiedėlis, 
Lietuvos misijo-'Jungtinėse Tau
tose patarėjas.

Įspūdingoje Rio Centro paro
dų rūmų salėje susirinko atstovų 
iš daugiau kaip 180 šalių pasitarti 
saikingo ekonominio vystymosi 
ir žemės aplinkos išsaugojimo 
klausimais. Iškilmingame atida
ryme susirinkusius delegatus 
sveikino Jungtinių Tautų Gene
ralinis Sekretorius Boutros Bou- 
tros-Ghali, Brazilijos Federaci
jos prezidentas Fernando Collor 
de Mėlio ir Žemės Konferencijos 
Generalinis Sekretorius Mauri- 
ce Strong. Sveikinamuosius 
žodžius taip pat tarė Švedijos ka
ralius Carl XVI Gustaf, Norvegi
jos ministrė pirmininkė Gro 
Harlem Brundland ir Portugali
jos prezidentas Mario Soares.

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS VEIKLOS

Leidinys apie Vasario 16 
minėjimų JAV Kongrese

Amerikos Lietuvių Taryba su
darė kongresmanų pasisakymų 
Vasario 16 dienos proga rinkinį, 
kuris buvo atitinkamai paskleis
tas.

Alto vardu pasiųsti padėkos 
laiškai, prašant ir toliau remti 
Lietuvos reikalus, šiems kon- 
gresmanams: Lee Hamilton, 
William Broomfield, Richard 
Durbin, Benjamin Gilman, 
Doug Berenter, Jan Meyers, 
Christopher Cox, Robert Dor- 
nan, Dante Fascell, Benjamin 
Cardin, Steny Hoyer, Dan Ro- 
stenkovvski, Peter Hoagland, 
Sander Levin, Edvvard Feighan, 
Marty Russo, Frank Annunzio, 
Frank Guarini, Mary Roe Oa- 
har, Lavvrence Coughlin, Che- 
ster Atkins, Mathevv Rinaldo, 
Bemard Svvyer, Raymond 
McGrath, John LaFalce, Geor
ge Hochbrueckner, VVilliam Li- 
pinski.

“Lithuania after

ninku ilgų laikų buvo K. Radvila, 
kuris kartu su valdyba atsisakė 
toliau kandidatuoti. Neatsiradus 
savanorių, skyriaus veiklai vado
vauti ir sudaryti valdybų pavesta 
patyrusiam visuomenininkui 
Mykolui Vitkui. Tęsiant veiklų, 

(nukelta į 5 psl.)

Konferencijos Generalinis 
Sekretorius, kanadietis versli
ninkas Maurice Strong, savo kal
boje atkreipė konferencijos daly
vių dėmesį į tai, kad finansinė ir 
techninė parama įgyvendinti 
konferencijos siekiams reikalin
ga tiek besivystančioms šalims, 
tiek buvusioms sovietinio bloko 
valstybėms. Šios Rytų Europos 
valstybės, pažymėjo Generalinis 
Sekretorius Strong, šiandien su
siduria su siaubingai kenksmin
go industrinio vystymosi pasek
mėm, todėl būtina joms sudaryti 
sųlygas, suteikiant reikalingų 
tarptautinę paramų, palengvinti 
jų kelių į saikingų ekonominį 
vystymusi.

Po iškilmingo atidary mo kon
ferencijos delegatai pasiskirstė į 
darbo grupes, kur aptars plataus 
mato aplinkos apsaugos ir ekono
minio vystymosi planų 21-ajam 
amžiui.

Planas pramato tarptautinių 
akcijų programų užtikrinti gam
tos resursų prieinamumų atei
čiai, švarių pramonę ir plačių 
ekonominės veiklos programų 
besivystančiam pasauliui. Lig 
šiol valstybių delegacijoms ne
pavyko susitarti dėl šio plano fi
nansavimo ir finansinių resursų 
tiekimo mechanizmo besivysta
nčioms šalims ir buvusioms ko
munistinėms valstybėms.

Jau ardomos barikados prie Lietuvos Parlamento Vilniuje.
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

BUVUSI SSSR KARIUOMENĖ TURI 
PASITRAUKTI IŠ LIETUVOS

IAV LB organizuoja demonstraciją* Washingtone birželio 16 d.

Nepaisant gausių diplomati
nių pastangų. Lietuvos žemę dar 
vis įžūliai mindo buvusi sovie
tinė kariuomenė. Ji trukdo tautai 
konsoliduotis, graso senosios 
padėties atstatymu, destabili
zuoja valstybinius planus, rem
damasi savuose postuose užsili
kusiais senojo režimo pareigū
nais. Pagalbos iš Maskvos Lietu

vai nepavyksta prisiprašyti. Ven
giama konkrečiai tartis, kariuo
menė ne tik neatitraukiama, bet 
grįžtantieji Rusijon pakeičiami 
naujai atskraidinamais naujo
kais.

JAV LB Krašto valdyba imasi 
intensyvios akcijos Lietuvai pa
gelbėti. Prieš keletu savaičių 
JAV Kongreso nariams Krašto 
valdyba pasiuntė formalų pareiš
kimų (position paper), kad ji ne
gali pritarti JAV Administracijos 
prašomos Rusijai paramos teiki
mo svarstymui esamoje formoje. 
Pasisakoma už senatorių Dennis 
DeConcini — l,arry Pressler 
siūlomų pataisų (Amendment to 
S.2532) Senate ir kongr. Diek 
Durbin (H. R. 5282) Atstovų 
Rūmuose. Abi pataisos riboja pa
ramų Rusijai, iki jos karinės 
pajėgos nebus atitrauktos iš Bal
tijos valstybių. LB vienetai laiš
kais. telegramomis ir apsilanky
mais Kongreso narių vietovių 
įstaigose įtaigauja paremti 
m i nė tųs ias pataisas.

Birželio 16 d.. antradienį. JAV 
LB Krašto valdyba organizuoja 
JAV Kongreso įstaigų lankymų 
VVashingtone. Planuojami susiti-

LIETUVA NESIJUNGS 
PRIE BUVUSIOS SSSR

RESPUBLIKŲ
Lietuvos misija Jungtinėse 

Tautose pranešė, kad Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Tary
ba birželio 8 d. 109 balsais, vie
nam susilaikius, priėmė nutari
mų, jog Lietuva neketina dėtis 
su jokia unija ar valstybių san
drauga, pakeitusia buvusių So
vietų Sąjungų.

Tasai konstitucinis aktas paaiš
kina, kad Lietuva neketina jung
tis prie naujos politinės, karinės, 
ekonominės ar kitokios rūšies 
unijos, atsiradusios vieton buvu
sios Sovietų Sąjungos. Tačiau tas 
pats aktas pabrėžia Lietuvos 
norą plėtoti konstruktyvius 
ryšius su paskiromis buvusios 
Sovietų Sąjungos respubliko
mis.

Aukščiausiosios Tarybos nuta
rimas taip pat nurodo, kad bet 
kokia akcija, turinti tikslą įtrauk
ti Lietuvą į panašius unijos ar 
valstybių sandraugos ryšius bus 
laikoma nekonstitucine ir einan
čia prieš Lietuvos nepriklauso
mybę.

gaining independence”
Tokia tema skaitė paskaitų 

ALTo atstovas VVashingtone dr. 
Jonas Genys Maryland Universi
teto balandžio 9 d. Prof. Genys, 
kaip Fulbright Scholar profeso
rius, dėstė keletą mėnesių Kau
ne ir Vilniuje. Dabar jis yra Vy
tauto Didžiojo Universiteto se
nato narys.

Maironio lituanistinės mokyklos abiturientų išleistuvės įvyko birželio 6, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Prie garbės stalo sėdi iš k. Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų Anicetas Simutis, LB NY apygardos vicepirm. Kęstutis Bileris. abiturientų 
klasės auklėtojas Alfonsas Samušis. Abiturientų vardu kalba Marius Maldutis, abitu
rientės iš k. Andreja Volotkevičiūtė, Aušra Siminkaitė, Lina Penikaitė, Kristina Šilba
jorytė, Lina Matusaitytė, Monika Pintsch. Nuotr. V. Maželio

3 JACHTOS IŠ LIETUVOS TARP 200 LAIVŲ 
DALYVAUS "TALL SH1PS" PARADE LIEPOS 4

Dovana Lietuvos reikalams
R. V. Lechovich, Ph.D., dir

bąs Illinois Technologijos Insti
tute, Moffott Campus, Amerikos 
Lietuvių Tarybai padovanojo 
Epson-Equity mikrokompiu
terį, norėdamas paremti lietuvių 
veiklą.

Ryšiai su Islandijos konsulu
Tarp Amerikos Lietuvių Tary

bos ir Islandijos konsulo P. S. 
Johnson užsimezgė glaudūs 
ryšiai, vos tik Islandija pirmoji 
pripažino Lietuvos vyriausybę. 
Ir dabar Altui tenka tarpininkau
ti įvairiais klausimais.'

ALTo skyriuose
Miami ALTo skyriaus pirmi-

“ Operation Sail 1992”, kuri 
vyks Nevv Yorke liepos 1-7 die
nomis, dalyvaus daugiau kaip 
200 laivų su apie penkiais tūksta
nčiais jūreivių. Pats iškilmin
giausias įvykis — liepos 4 d.,

— Iš VVashington, DC, Ame
rikos Informacijos įstaiga pra
neša, jog planuojama šiais metais 
pasiųsti vieną koncertuojančių 
grupę į Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Jos išlaikymas būtų pilnai ap
mokėtas.

— Turkijos ambasadorius 
Lietuvoje Erkanas Gezeras 
įteikė skiriamuosius raštus Vy
tautui Landsbergiui. Tas pats 
ambasadorius paskirtas ir Latvi
jai bei Estijai.

kada bus laivų paradas.Tai įvyk
sta ryšium su 500 metų sukakti
mi, kai Kolumbas atrado Ameri
ką.

Lietuvai atstovaus trys jachtos 
“Sparta”, 54 pėdų ilgio, su 12 
įgulos narių; “Lietuva — taip 
pat 54 pėdų ilgio, su 8 vyrų įgula, 
ir 41 pėdos ilgio “Bravo”, kuri 
bus prisirišusi Pier 97, netoli In- 
trepid laivo. “Sparta” ir '"Lietu
va” prisiriš Morris kanale, esa
nčiame New Jersey valstijos Li- 
l>erty State Parke.

“Operation Sail 1992”, kuri 
rūpinasi visais tų dienų įvykių 
reikalais, turės ir savo Hospital- 
ity centrus trijose vietose. Vie
nas centras bus ir netoli Intrepid 
laivo, kur stovės prisirišusi jach
ta “Bravo”.

Tie centrai teiks įvairių infor
macijų jūreiviams. Centrams 
reikia savanorių darbuotojų-tal
kininkų. Gal atsirastų ir lietuvių, 
kurie norėtų patalkinti — suteik
ti turistinių žinių savo tau
tiečiams jūreiviams iš Lietuvos 
ar iš kitų šalių.

Centrai veiks liepos 4 d. nuo 
3popiet iki 10 vai. vakaro, liepos 
5-6 dienomis nuo 8 vai. ry to iki 
10 vai. vakaro ir liepos 7 d. — 8 
vai. ryto iki 4 popiet. Galintieji 
patalkinti kreipiasi į Ken VVol- 
lenberg, tel. 212 912-1234.

Taip pat galima kontaktuoti ir 
paskirus laivus, rašant šiuo adre
su: (Laivo vardas) c/o Operation 
Sail 1992. Two VV'orld Trade 
Center, Suite 2126. Nevv York, 
NY 10048.

kiniai su Kongreso vadovais, pa
ramų Rusijai svarstančių Kon
greso komisijų nariais, Lietuvai 
palankiais Kongreso nariais. Tų 
pačių dienų. Rusijos prezidentui 
Borisui Jelcinui esant VVashing
tone pasitarimams su prezidentu 
George Bush. 4 vai. popiet prie 
Rusijos (buv. Sov. Sąjungos) am
basados organizuojama demon
stracija buvusios sovietinės ka
riuomenės iš Baltijos valstybių 
atitraukimo reikalu. Į lietuvių 
ruošiamų demonstracijų jungsis 
latviai ir estai. Lietuvių organi
zacijos ir pavieniai lietuviai yra 
kviečiami jungtis į akcijų Kon
grese ir dalyvauti, tikimasi, pa- 
skutinioje demonstracijoje VVa
shingtone.

Šia demonstracija siekiama at
kreipti Amerikos visuomenės 
dėmesį į delsimų atitraukti Rusi
jos Respublikos žinoję esančių 
kariuomenę iš Baltijos valstybių. 
Demonstracija nėra nukreipta 
prieš Boriso Jelcino asmenį ar 
rusų tautų. Bus protestuojama 
prieš pareigas einančius konser
vatyvius šaltojo karo generolus 
ir sovietinio režimo liekanas, ku
rias Rusijos valstybė tebetole- 
n,o*a’ / nukelta į 6 psl.)



Pranciškonai klierikai, gegužės 29 d. iš Lietuvos atvykę į JAV7. Jie trumpam buvo 
sustoję lietuvių pranciškonų vienuolyne Brooklyne ir išvažiavo į pranciškonų vienuolyną 
Kennebunkport, ME, kur atliks vienerių metų naujokyną. Padarę vienuolinius įžadus, 
grįš į Lietuvą studijuoti Kauno Kunigų seminarijoje. Žaliajame kalne statomi pranciš
konų klierikato namai.

Savaitės
įvykiai

John Demjanjuk byla, kuri 
šiuo metu nagrinėjama Izraelio 
Aukščiausiajame Teisine, bus 
pradėta peržiūrinėti ir Ohio Fe- 
deraliniame apeliaciniame tei
sme. Demjanjuk, kuris buvo ap
kaltintas žydų žudymu nacistų 
koncentracijos stovyklose, to pa
ties Cincinnati teismo išduotas 
Izraeliui jį nuteisti mirtimi, atsi
radus naujiems įrodymams, turi 
galimybių būti išteisintas. Jis 
visą laiką laikėsi savo tvirtinimo, 
kad jis nebuvęs tuo “Žiauriuoju 
Ivanu , kurio žydai ieškojo.

VValdemar Pawlak, valstiečių 
partijos vadas, išrinktas naujuoju 
Lenkijos premjeru. Jis yra 32 
metų amžiaus ir mažai žinomas 
Lenkijos politiniame gyvenime, 
bet buvo remiamas prezidento 
Lech VValęsos ir gavo 261 (prieš 
149) balsų parlamente. Naujasis 
premjeras patvirtintas tuojau 
pat, kai tik buvo atleistas buvęs 
premjeras Olszevvski, sukėlęs vi
suotinį pasipiktinimą dėl neaiš
kių komunistų agentų sąrašų, 
kuriuos, manoma, jis pats padėjo 
sufabrikuoti.

Erich Honecker, buvęs Rytų 
Vokietijos komunistų partijos 
vadas, pagal Berlyno prokuroro 
pranešimą, kaltinamas už val
stybės turto grobstymą ir jo nau
dojimą kartu su kitais savo parti
jos vadais per visą jo 18 metų 
valdymą. Sis jau yra antras kalti
nimas Honeckeriui. Pradžioje jis 
buvo kaltinamas už tai, kad buvo 
davęs įsakymą sargybiniams šau
dyti žmones, liėgančius per Ber
lyno sieną. Kaltinamasis tebėra 
Rusijoje, nepaisant Vokietijos 
reikalavimų jį sugrąžinti vo
kiečių jurisdikcijai.

Zaire vyriausybė nacionaliza
vo naftos pramonę, pažadėdama 
užsienio firmoms atlyginti. Tarp 
paliestųjų firmų yra D. Britani
jos, Olandijos ir Italijos korpora
cijos. Vyriausylx\s žingsnis aiški
namas bandymu gelbėti blogė
jančias ekonomines sąlygas. Tai 
antras toks nacionalizavimas. 
1971 m. buvo daug užsienio kor
poracijų įmonių nacionalizuota, 
net perimtos misijų ligoninės ir 
mokyklos, lx*t vėliau vėl teko 
sugrįžti prie privačių savininkų.

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Kaune švenčiamas dvigu

bas jubiliejus: šiemet sukanka 70 
metų nuo Vytauto Didžiojo Uni
versiteto ir ,JLietuvių Katalikų 
Mokslo akademijos įkūrimo. Šia 
proga, gegužės 28 d. Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete buvo 
iškilmingai suteikti du garbės 
doktoratai: Nobelio premijos 
laureatui, Lietuvoje gimusiam 
poetui Česlovui Milošui ir Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos pirmininkui, ilgamečiam Po
piežiškojo Grigaliaus Universi
teto Romoje profesoriui kunigui 
Antanui Liuimai.

— Lietuvos kino studijos nau
jas dokumentinis filmas, kurio 
premjera įvyko gegužės 5 d., va
dinasi “Memento Mori . Filmo 
scenarijaus autorius ir režisie
rius — Henrikas Šablevičius, 
operatorius — Rimvydas Lei-

Prezidentų Reagan ir Bush 
administracijos, nepaisydamos, 
kad buvo pakankamai įrodymų, 
jog Irako diktatorius Saddam 
Hussein rėmė tarptautinį terori
zmą, pažeidinėjo žmogaus teises 
ir žudė politinius oponentus, vis 
tiek palaikė su juo geriausius 
ryšius ir leido eksportuoti JAV 
technologiją. Šitai paaiškėjo pe
reitą savaitę, kai State Departa
mentas deklasifikavo kai kuriuos 
dokumentus, reikalaujant Con- 
necticut kongresmanui demok
ratui Sam Gejdenson. 

Lietuvos prekybininkai ir pramonininkas buvo atvykę į Clevelandą su savo gaminiais 
ir dalyvavo IX parodoje gegužės 19-21 dienomis. Čia svečiai gegužės 17 d. prie Lietuvių 
Namų Clevelande. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

pus. Dokumentinės juostos 
kūrėjai nagrinėja mirties temą. 
Nors ir skirtingos laidojimojapea- 
gos Airterikos, Azijos, Europos 
šalyse, tačiau visur žmonėms iš
kyla tie patys klausimai. Apie tai, 
kas laukia žmogaus po mirties, 
kaip reikia gyventi, kad mirtį pa
sitiktum oriai ir be baimės, filme 
samprotauja įvairių religijų —- 
krikščionių, budistų, musulmo
nų, judėjų dvasininkai, tikintie
ji. “Momento Mori” su kitais 
kino studijos bei televizijos fil
mais atstovavo Lietuvai tarptau
tiniame Baltijos šalių dokumen
tinių filmų festivalyje "Balti- 
cum" Danijoje, Bornholmo salo
je.

— Gargždų zonoje esančios 
naftos eksploatacijos teisė bus 
sprendžiama konkurso keliu. 
Norą jame dalyvauti pareiškė as
tuonios firmos: iš Danijos, 
Didžiosios Britanijos, JAV, Suo
mijos, Švedijos, Vokietijos ir 
Lietuvos. Gegužės 18-22 dieno
mis jų atstovams surengtas semi
naras, kuriame pretendentai su
pažindinti su ekonominėmis ir 
teisinėmis darbų Lietuvoje sąly
gomis, pateikta reikalinga geolo
ginė informacija. Konkurso or
ganizatoriai — Lietuvos valsty
binė geologijos tarnyba, energe
tikos ministerija ir Gargždų naf
tos geologijos įmonė.

— Rusijos kariuomenės da
lies, dislokuotos šalia Marijam- 

poiės, vadas pareiškė Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerijos 
Marijampolės komendantui, kad 
po Lietuvos teritoriją važinės 
okupacinės kariuomenės auto
mobilių kolonos su ginkluota ap
sauga. Sovietų, kariškis pagrasi
no, kad jie neklausys Krašto ap
saugos pareigūnų nurodymų ir 
priešinsis jiems. Panašų ultima
tumų gavo ir Kauno komendan
tas.

Lietuvos parodų ir mugių or
ganizavimo centre, Vilniuje, 
gegužės 19 d. pirmą kartą atida
ryta daugiau kaip trisdešimties 
Suomijos firmų, gaminių paroda: 
nuo popieriaus ir drabužių iki 
kompiuterių ir automobilių.

— Lietuvos teisingumo minis
terijoje įvyko Baltijjos asamb
lėjos posėdis, kuriame dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tei
sininkai. Jie tarėsi kaip atsteigti 
Baltijos valstybių juridinį biurą, 
veikusį nuo 1931 iki 1940 metų.

— Vilniuje įvyko Kalinių glo
bos draugijos, veikusios Neprik
lausomybės metais, suvažiavi
mas, kurį iniciatorių vardu 
pradėjo V. Petkus. Draugija 
žadėjo tęsti senąsias trdicijas — 
rūpintis kalinių ir jų šeimų narių 
teisių gynimu, švietimu ir amatų 
mokyklomis.

—- Lietuvoje per tris pirmuo
sius šių mėtų mėnesius iš apy
vartos išimta 50,000 padirbtų 
JAV' dolerių banknotų ir 30,000 
padirbtų Vokietijos markių.

— J Vilnių atvežtas 200 tonų 
humanitarinės pagalbos krovi
nys. Tai Italijos vyriausybės do
vana Lietuvai. Geležinkeliu at
gabentoje siuntoje — sausos jau
tienos milteliai, tinkami gaminti 
įvairiems patiekalams ir sriubos 
koncentratai. Labdara yra dalija
ma per Socialinės apsaugos mi
nisteriją. Ją gaus visi 31 Lietuvos 
senelių ir vaikų narnai^.kiti. So
cialinės apsaugos ministerijos 
žinioje esantys pensionatai.

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vidaus reikalų ministrai pasi
rašė bendradarbiavimo sutartis. 
Baltijos respublikų policininkai 
neatlyginamai naudosis vieni 
kitų informaciniais bankais, kon
troliuos ginklų išvežimą bei 
įvežimą, rengs priemones kovo
je su terorizmu, keisis žiniomis 
apie dingusius asmenis, nuvary
tus automobilius, kita informaci
ja.

— Netoli Kauno, senojoje 
Marvelėje, pradėta miesto nute
kamųjų vandenų valymų įrengi
mo statyba. Iki šiol Kauno mies
to kanalizacijos vandenys neva
lomi teka į Nemuno upę. Mo
dernus kompleksas užims 27 
hektarus. Jį projektuoja Lietu
vos ir Švedijos specialistai. Pir
mieji įrengimai pradės veikti 
1995 metais. Visą statybą pla
nuojama baigti 1998 metais.

— Prof. Antanas Praške
vičius, Kauno Medicinos Akade
mijos katedros vedėjas, išrinktas 
Europos mokslų, ir menų akade
mijos nariu. Akademijos centras 
yra Austrijoje. Salzburge. Ji ska
tina Europos šalių mokslo įstaigų 
meno kolektyvą, žymių meni
ninkų lx?ndradarbiavimą, siekia 
pažangos įvairiose gy venimo sri
tyse.

— “Spindulio” spaustuvė techniką, jų istoriją Lietuvoje, 
Kaune išspausdino Nijolės Da- labiausiai nusipelniusius žmo- 
riutės, Algirdo Gamziuko ir
Gyčio Ramoškos knygą “Darius 
ir Girėnas. Dokumentai”. Kny
goje pasakojama apie lakūnų gy
venimą ir darbus, jų skrydį per 
Atlantą. Ši knyga — pirmasis 
Lietuvos technikos muziejaus 
leidyklos “Plieno sparnai” leidi
nys. Naujoji leidykla leis knygas 
ne tik apie aviaciją, bet ir apie 
automobilizmą, laivyną, karinę 

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-$Lr-Sifnsbury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie FOrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oraą šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave.,St. Petersburg Beach, Ra., 
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 34& 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, {staiga veikia naujoj 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. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter JSarden Tavern. 
•4883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakmg Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm? bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, 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 SL 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. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302. „ • u;

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominljumų reikalai. Turi leidimą 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 Lithuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. 
Tel. 5 908 753 - 5636

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broack 
way, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.
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PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
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• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUIŠES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
* 2129 KNAPP STREET

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

nes.
. ••••:• v'* -

— Klaipėdoje prieš 70 metų 
įkurta pirmoji lietuvių gimnazi
ja, kuri 1930 m. pavadinta Vy
tauto Didžiojo vardu, o nuo 1955 
m. — Kristijono Donelaičio vi
durine mokykla. Gegužės 15 
dieną joje prasidėjo šventinės iš
kilmės.
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ JAU ČIA PAT
— Dalyvauja rekordinis šokėjų skaičius —

Liūdesio birželis
Jau praėjo 51 metai, kai sovie

tiniai okupantai birželio 14 d. 
pradėjo Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje masinius žmonių areš
tus ir juos išvežė — ištrėmė į 
Sibiro platumas. Po tiek metų, 
atrodo, turėtume primiršti įvy
kius ir apie juos nebekalbėti. 
Tačiau kaip tik priešingai — apie 
trėmimus ir tremtinius kalbama, 
rašoma. Visiems kelia siaubą, 
prisiminus, kiek tie nekalti 
žmonės turėjo iškentėti. Ir už 
ką?

Į tai atsako žymusis Rusijos 
rašytojas Aleksandras Solženici- 
nas savo veikale “Gulago archi
pelagas”. Tame veikale jis šiltai 
prisimena estų ir lietuvių kali
nius. Jis sako, kad jam kaip rusui 
būdavusi didelė gėda, susitin
kant su šiais kaliniais ir matant, 
kad šie nekalti žmonės turėjo 
tiek daug kentėti vien dėl to, kad 
jie “buvo mūsų artimiausi kai
mynai ir kad jų tėvynės mums 
stovėjo ant kelio, vedančio prie 
Baltijos jūros”.

Tačiau Sovietų Sąjunga pati iš- 
simontavo — subyrėjo, buvusios 
pavergtos valstybės pasiskelbė 
nepriklausomos ir mėgina gana 
sunkiose sąlygose savo neprik
lausomybę įtvirtinti, išauginti 
kaip kokį medį iš nulaužtos ša-_

Nuosaikieji Rusijos* žmonės 
pripažįsta teisę į nepriklauso
mybę visoms buvusioms jų pa
vergtoms tautoms. Bet šalia yra 
kraštutinė nacionalistinė forma, 
kuri jau siekia rusiško imperiali
zmo. Tai yra pavojinga to jungo 
atsikračiusioms tautoms.

Vienas to rusiško nacionaliz
mo sparno vadu, Vladimiras Zi- 
rinovskis, per paskutinius Rusi: 
jos prezidento rinkimus surinkęs 
per 6 milijonus balsų, dar ir da
bar tebegąsdina, kad jis, tapęs 
Rusijos prezidentu, Baltijos

kraštus paverstų atominių ban
dymų lauku. o

1991 m. rudenį Zirinovskis 
kalbėjo, kad jis būdamas prezi
dentu tuoj atšauktų Baltijos val
stybių nepriklausomybės pri? 
pažinimą. Rusija turinti grįžti į 
1917 m. sienas, kada jai prik
lausė Baltijos provincijos, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nebuvo. 
Ir dar pridėjo, kad pulk. Alksnį 
jis paskirtų Baltijos provincijos 
gubernatoriumi. Zirinovskis ne
vengia vartoti gąsdinančių 
žodžių. Viename interview su 
Lietuvos laikraščio korespon
dentu jis pasakė: “Aš jus, bal- 
tiečius, sunaikinsiu. Lietuviai 
mirs nuo ligų ir radiacijos, prie 
Baltijos greit nebebus nei lietu
vių nei latvių, nei estų. Aš pada
rysiu taip, kaip padarė Hitleris”. 
Jis taip pat žada susigrąžinti Len
kiją Rusijai. (Cituota iš žurnalo 
“J Laisvę”, 1992 m. pavasario nr. 
psl. 51.)

Tai aiškiai pasako, kodėl Lie
tuvoje taip sunku įtvirtinti ne
priklausomybę, kodėl Rusija 
taip delsia atitraukti savo kariuo
menę iš Lietuvos.

Lietuvos nepriklausomybė 
nepatinka ir buvusiems aukš- 
tiemskomunistams, kurie turėjo 
gerai apmokamas tarnybas, viso
kias‘privilegijas ir tarnų būrius. 
Nors komunizmas yra šluojamas 
iš gyvenimo, bet tai ne taip leng
va. Lietuvos parlamente kairysis 
elementas ir sukėlė vyriausybės 
krizę, vedė didelę propagandą 
prieš referendumą, kad nereikia 
Lietuvos valstybei prezidento. 
Referendumas nepavyko, ne
gauta tiek balsų, kad Lietuvoje 
būtų įtvirtintas prezidento po
stas ir pats prezidentas.

Padėtis pasidarė įtempta. Vie
ni labai jaudinasi, kad vėl grįš 
senasis režimas, vėl bus kalėji
mai pilni nekaltų žmonių, vėl į

Šventei ruošti komiteto pilna
ties posėdis, pirmininkaujamas 
dr. Petro Kisieliaus, įvyko 
gegužės 30 d. Seklyčioje, Chica- 
goje. Išklausyta komiteto prezi
diumo ir komisijų pirmininkų 
pranešimų, išsiaiškinta išryškėję 
nenumatyti klausimai.

Dr. P. Kisielius pranešė, kad 
šalia bendrojo organizacinio ko
miteto posėdžių, dažnai pasita
riama su komisijų pirmininkais 
ir sprendžiami iškilę klausimai. 
O tų klausimų yra daug, nes ren
giant tokį, pasauliniu mastu
ruošiamą renginį, kaip tautinių 
šokių šventė, dažnai susiduria
ma su įvairiomis kliūtimis, ku
rias tenka šalinti ar jas apeiti.

Komiteto vicepirmininkė Bi
rutė Jasaitienė, ne tik pavaduoja 
pirmininką, bet turi ir kitų įsipa
reigojimų. Daug laiko sugaišta
ma su Pietų Amerikos šokėjų 
grupėmis, nes ryšys yra sunkus 
ir dažnai nepatikimas. Telefonas 
ir faksas yra pagrindinės ryšių 
priemonės, bet ir tos kartais ne
veikia.

Galutinai jau yra sutarta, kad 
iš Argentinos atvyks dvi šokių 
grupės — Inkaras ir Dobilas, o 
iš Brazilijos — Nemunas. Su 
Lietuva ne geresni reikalai, bet 
jau žinoma, kad atvyksta 
Klaipėdos instituto šokėjų grupė 
— Vėtrungė. Jiems visiems rei
kia nakvynių, nes nepajėgūs 
mokėti aukštas viešbučių kainas. 
Jų susidarys daugiau šimtinės ir 
reikės apgyvendinti 8-10 die-

Sibirą dundės traukiniai su nau
jais tremtiniais.

Kyla klausimas, kur Jungtinės 
Tautos, kur kitos valstybės, ku
rios didžiuojasi savo galingumu, 
kodėl leidžia siautėti šiai netei
sybei?! Į laisvę turi teisę didelis 
ir mažas. Sukūrėm tokią techni
ką, tokį mokslą, o pasaulio mo
ralė subyrėjo į dulkes — leidžia 
siautėti barbarams.

Todėl ir susimąstome prieš 
liūdnojo birželio liūdnus įvy
kius. Kokia tai didelė auka buvo 
sudėta lietuvių vien dėl to, kad 
norime būti laisvi. Ar ir vėl už 
laisvę prireiks sumokėti naujais 
trėmimais į Sibirą?! To neturėtų 
būti, kai dabar Lietuva jau yra 
daugelio tarptautinių organizaci
jų nariu, turi užtarėjų pasaulio 
valstybių tarpe. Be to, vienas 
svarbiausių dalykų — laisvajame 
pasaulyje turi stiprią tautiškai ir 
valstybiškai susipratusią išeiviją, 
kuri per 50 metų šaukė pasauliui 
už kovojančią tautą ir daug toje 
srityje nuveikė.

noms. Visuomenininke Jasai
tienė kreipiasi į Chicagos ir apy
linkių lietuvius, prašydama 
priimti po vieną ar kelis jaunuo
lius, atvykstančius į šokių 
šventę. Parodykime lietuviškų 
nuoširdumą. (Kreiptis į šokių 
šventės būstinę: 2713 West 71st 
St., Chicago, IL 60629, telef 
312-436-0197)

Lėšos

Šokių šventės lėšas sudaro pa
jamos iš renginių ir asmenų bei or
ganizacijų aukos. Lėšoms telkti 
komisijos pirmininkai —dr. An
tanas Razma ir Vaclovas Moin- 
kus, kartu su iždininku Kostu 
Dočkum rūpinasi sutelkti pakan
kamai lėšų visoms šventės išlai
doms padengti. Išlaidų sąmata 
siekia daugiau kaip $200,000.

Iždininko pranešimu, iki ge
gužės mėn. pabaigos gauta aukų 
iš mecenatų $26,000, aukotojų 
— $17,000, dovanų paskirstymo 
($8,000 ir $7,000) $15,000. 
Mažokai išpirkta bilietų į tauti
nių šokių šventę, bet suaugusių 
bankete vietų jau nebėra, o jau

Šokėjai. Dail. Ados Korsakaitės-Sutkuvienės piešinys Penkto
sios šokių šventės leidiniui. Toji šokių šventė buvo 1976 m. 
rugsėjo 5 d. International Amfitheatre Chicagoje.

nimui skirtoje salėje dar yra.
Suaugusių banketo vadovė 

Marija Remienė informuoja, kad 
norintieji dalyvauti bankete ir 
atsiuntę pinigus vėliau, bus pa
sodinti prie papildomų stalų ar 
gretimoje salėje arba jaunimui 
skirtoje salėje, jei ten būtų laisvų 
vietų. Vienu žodžiu, komitetas 
stengsis neatstumti nė vieno, 
norinčio dalyvauti bet kuriame 
renginyje, jaunimo pokyliui va
dovauja Lidija Rasutienė. Aukos 
dar nepasiekė užplanuotos su
mos, todėl prašoma nedelsiant 
paremti šokių šventę.

Lėšoms papildyti yra renkami 
sveikinimai ir skelbimai, kurie 
bus įdėti į šventės leidinį.

Gal daugiausia darbo turi ko
miteto sekretorė Jūratė Bu
drienė, kuri ne tik rašo sudėtin
gus posėdžių protokolus, bet ir 
talkina bei teikia žinias visoms 
komisijoms.

Šokėjai

Meno vadovė Dalia Dzikienė 
nustebino posėdžio dalyvius, 
pranešdama, kad šioje šventėje 

šokėjų skaičius yra pasiekęs 
2,175. Tai didžiausias dalyvių 
skaičius iš visų buvusių šokių 
švenčių. Jaunimas ir veteranai, 
dalyvavę pirmosiose Šokių 
šventėse kaip studentai, dabar 
papildo gausią veteranų grupę. 
Tai rodo, kad lietuvių tautinis Šo
kis neišnyksta su prabėgusiomis 
šventėmis, l>et palieka gilius pri
siminimus visam gyvenimui.

Šokių šventei yra pilnai pasi
ruošta, grupių vadovai gavo nu
rodymus apie nustatytą tvarką, 
įėjimus - išėjimus irt. t. Genera
linės repeticijos vyks liepos :> d 
penktadienį, popiet ir liepos 1 
d., šeštadienį, nuo ryto 10 vai. 
iki 6 vai. popiet. Šetadienio ge
neralinės repeticijos metu šokė
jams ir vadovams bus parūpinti 
užkandžiai. Tai nėra jau toks pa
prastas reikalas, nes per trumpą 
laiką reikia pamaitinti apie 25<X) 
žmonių. Dėl taupumo bus ban
doma maitinimą suorganizuoti 
savomis jėgomis.

Ten pat bus vy kdoma ir Šokėjų 
registracija, kuriai vadovauja 
Dalia Dundzilienė.

Šeštadienį, po generalinės re 
peticijos Rosemonte, visi rinksis 
Jaunimo Centre, kur kavinėje 
bus pagerbti šokių moky tojai ir 
vadovai, o jaunimo susipažinimo 
šokiai vyks abiejose salėse ir so
delyje. Pagerbimu rūpinasi Ni
jolė Pupienė, o šokiais — Jonas 
('inkus. Su jaunimo šokiais y ra 
daug problemų ir rūpesčio, nes 
visus sutalpinti pastogėje bus 
neįmanoma. įėjimo bilietai į jau
nimo šokius beveik išparduoti, 
ir tvarkdariams reiks gerai pasi
tempti, kad būtų išlaikyta tvarka 
ir rimtis.

Muzika ir chorai

Šokių šventės muzikos vado
vas Darius Polikaitis yra sukom
plektavęs 39 muzikantų orkestrą 
ir paruošęs orkestracijas. Šven
tėje dalyvaus Chicagoje veikian
tieji chorai, 80-ies narių. Repeti
cijos vyksta ir bus pilnai pasi
ruošta šventei.

Leidinys, informacija

Leidinio redaktorė rašytoja 
Danutė Bindokienė gautą me
džiagą sutvarkė ir atidavė spau
stuvei. Tenesigraužia neranguo- 
liai. nepatekę į knygą. Leidinį

(nukeltu į I ji.sl

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRJŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS r f)
Manhattan College

Mikėnų akropolis aukštokas. Į 
viršūnę veda laipteliai. Iš tikrų
jų, lipant aukštyn darosi vėsiau. 
Vejuosi kun. Vladą D. Ne įkan
din, bet neatsilikdamas per toli. 
Pasiekiame Mikėnų akropolio 
278 m. aukščio viršūnę. Kara
liaus rūmų aslos ir pamatai, kur- 
ne-kur nuo vėjo linguoja drą
suolė smilga... Šiaip tik akme
nuota Mikėnų viršūnė. Tik vai
zdai nepaprasti. Matome ne tik 
Liūtų vartus, ne tik karalių kapų 
terasą, bet akimis aprėpiame ir 
visą akropolį. Be to, visa Argolio 
lyguma — jos miestai ir mieste
liai, upeliai, laukai, pievos ir so
dai prieš akis... Gaila tik, kad 
nėra laiko prisėsti. Nulipt reikės 
slidžiais akmeniniais laipteliais.

Žiloji Mikėnų senovė
Nūdien Mikėnai — tylus se

novės miesto akropolis Argolio 
lygumos šiaurėje. O visgi į kalną, 
kur kadaise stovėjo karalių 
rūmai, ir į šlaitus, su karalių šei

mos kapinėmis, pro Liūtų vartus 
atskuba vis naujos saulėje įkaitu
sių turistų grupės.

Mikėnų kalno rytinį šoną te- 
besaugoja 604 m Zeros kalnas, o 
šiaurinį — 809 m Pranašo Elijo 
kalnas. Pietų pusėje tebežaliuoja 
upelių vagomis išsipuošusi Argo
lio lyguma.

Pats vidurdienis. Dangus 

Mikėnai. Bendras vaizdas. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

mėlynas, be debesų. Lyguma 
kaip ant delno. Nuo Mikėnų se
novės miesto griuvėsių ant kalno 
akys pasiekia ne tik Argos mies
tą, bet ir Argolio įlanką. Lipda
mas žemyn nuo kalno, matau ne 
tik aplinką, bet ir dešimtis auto
busų, atvežusių turistus. Auto
busai iš daugelio Europos kraš
tų.

Kai Apaštalas Paulius atėjo į 
netolimą Korintą su Žinia apie 
Kristų, Mikėnai jau buvo sunai
kinti. Vargu, ar jis domėjosi grai
kų senove. Bet Mikėnų senovė 
masino graikų pasakorius, istori
kus ir dramaturgus. Mikėnai ne
siliauja mane masinti. Dėl ko? 
Iš dalies dėl vardo ‘“Mikėnai ! 
Juk taip lietuviškai skamba...

Grįžtame prie autobuso nie

kur neuždelsdami. Gidė jau 
sugrįžusi ir malšina troškulį. 
Užklausiau ją apie Mikėnų ryšį 
su Kretos salos minojiečiais ir 
žemyno achajais.

— Ir tau rūpi tokia žila Graiki
jos senovė? — atsako.

— Ne tiek senovė, kiek graikų 
tautos ištakos — paaiškinu.

Mūsų gidė žininga ir paslaugi. 
Ji tiksliai cituoja ne tik Homerą, 
bet ir Herodotą, ir Tukididą, ir 
Pausaniją.-.Mikėniečiai atėjo į 
Graikiją iš šiaurės ar iš šiaurės 
rytų maždaug apie 2000-uosius 
metus prieš Kristų ir išstūmė, 
atrodo, be smurto civilizaciją, 
gyvavusią maždaug nuo 4(XX)- 
ųjų metų prieš Kristų. 
Mikėniečiai buvo graikiškai kal
bantys indo-europiečiai, guvūs 
keramikos gamyboje, metalų ap
dirbime ir statybos mene.

Gidė ūmai užklausia:
— Ar pažįsti Kretos salos 

kultūrą?
— Esu buvęs Kretoje — atsa

kau.
— Mikėniečiai išvystė preky

bą su Kreta. Užtat minojiečių 
kultūra darė didelę įtaką ir skati
no pažangą. Mikėniečiai buvo 
pernelyg imlūs: Mikėnai tapo 
vienu didžiausiu antikinio pa
saulio centru, — gidė toliau aiš
kino.

— Ar Graikijos istorikai turi 
tikslių duomenų apie mikė- 
niečių ir minojiečių santykius

Mikėnai: Atrėjaus iždas ir Agamemnono kapas. Nuotr kun. 
prof. Antano Rubšio

tarp 1600 ir 14(X) prieš Kristų? 
— klausiu.

— Ne!

— Bet tais šimtmečiais, — 
tęsia gidė, — Viduržemio jūros 
salos varžėsi su žemyno gyvento
jais, norėdamos viena kitą sau 
pavaldžia padaryti. Apie 1400 m. 
prieš Kristų, žemės drebėjimui 
sunaikinus Knosą, Mikėnai gavo 
viršų ir didumą Kretos kultūri
nio kraičio perkėlė į žemyną. Po 
to perdu šimtmečius vyravo mi- 
kėniečių prekybine imperija ir 
kultūrinė įtaka, kol doriečiai 
neatnešė nuosmukio visai Grai
kijai XII a. prieš Kristų... O kas 
tie doriečiai?

Urnai autobuso vairuotojas pa

garsina. kad jau laikas pajudėti 
Gidė skuba paaiškinti, kad Mi
kėnų lankymo dar nebaigėme — 
sustosime pamatyti Atrėjaus lo
bio. Gidė man sako, kad apie do- 
riečius dar pakalbėsime.

Prie Atrėjaus iždo

— Atrėjaus iždas, — aiškina 
gidė — yra įspūdingas kapas — 
požeminis mauzoliejus, pastaty
tas po kalva, ant kurios kadaiM* 
gyveno paprasti mikėniečiai 
Atrėjaus iždas yra vadinamas ir 
—Agamemnono kapu.

Bus (laukiau)



SUKILĖLIS
PASAKOJIMAS

Vytautas Volertas

—4--------
Niekam niekam Runta 

nėra prasižiojęs — būtų baisus 
savęs išdavimas! — kai retkar
čiais jautėsi esąs jos nevertas. Jį 
varžydavo išmintingas Aldonos 
santūrumas kalboje ir elgesy. 
Kai nuo jos atsipalaidavo, 
atrodė, kad padidino savo vertę. 
Jei Aldona nebūtų linkusi į arit
metikų ir visų amžių neskaičiavu
si, “dar kelios dienos nepraėjo, 
o tu vėl kabiniesi, kai man skau
da galvų”, jis galėjo pakelti ir tų 
slaptai kankinusį jos pranašumų. 
Tokia ji buvo. O jei bandydavo 
prie jos artėti koks nors svetimas 
vyras, ji supurkšdavo katės bal
su.

Žinoma, dabar ji yra jau sen
stelėjusi moteris. Bet tokios fi
zinės paniekos, kokių Runta ligo
ninėje matė, nenusipelnė. Iš 
viso, kodėl žmogui reikia žemėje 
atsidurti? Gimimas su mirtimi 
— žiaurūs, nešvarūs prozos reiš
kiniai. O kas tarp šių dviejų krau
jo pelkių0 Beveik visiems paties
ta amžina purvo pelkė ir tik re
tam skirta šviesesnių blykstelėji
mų.

Kai abu dar kartu gyveno, 
Runta įsidėmėjo keistokų po
kalbį su Aldona. Vienų rytų ji 
paklausė:

- Ar girdėjai, kaip šiųnakt stip
riai lijo?

— Negirdėjau. Bet negalėjo 
lyti, nes lauke visur sausa, — kad 
būtų tikresnis, Runta dar kartų 
pažvelgė pro langų.

— Keista. Dėl to įsivaizduoto 
ar tikro lietaus man neramu.

— Še tau! Visokių nesųmonių 
pri.sapnuojame. Vienam, žiūrėk, 
velnias veltui konjakų pilsto, už 
baro atsistojęs, kitam tas pats 
velnias ant plikės suželdo garba
notus plaukus, trečių po pelkes 
vedžioja.

— Bet šitas... Išlipau iš lovos, 
priėjau prie lango, lašai bliaukia 
stiklu, lauke tamsu. Ir staiga ma
tau save lyg veidrodyje. Ne šian
dieninę save, o jaunų mergaitę. 
Aš mirkteliu, mirkteli ir mer
gaitė. Aš pajudinu antakius, pa
judina ji. Buvo taip arti prie 
manęs, kad rodėsi, per langų į 
vidų įsiskverbs. Nusigandusi pa
sitraukiau, o jaunoji mergaitė 
dar labiau glaudžiasi prie šlapio 
stiklo. Toks didelis metų tarpas, 
l>et jaunystės vaizdas atrodė vi
siškai arti. Gyvos jaunystės, ne 
fotografijoje atrastos.

Runta žmonų suprato. Kai iš 
šiandieninės amžiaus pozicijos 
jis pažvelgia atgal, visada prisi
mena tų pokalbį su Aldona. Nu
bėgusias šešias dešimtis metų, 
jis, rodosi, gali vienu žingsniu 
apžergti, nors per tų laikų keliau
ta sunkiai. O kai žiūrėjo iš ano 
galo, kai jaunuoliškas akis bedė 
ateitin, per tolumų nieko ne
matė. Gyvenimas... Lyg armo
nikos dumplės. Jaunystės vai
zduotė jas ištempia iki bega
lybės, o senatvės žvilgsnis praei
tin jas suspaudžia, sugrūda į 
pusės sprindžio erdvę. Kai šešio
likmečio ausyse gaudžia muzika, 
senų skandina tyla.

— Gyvenimas yra žmogaus 
įžeidimas, — automobily pu
sgarsiai svarstė Jonas Runta, 
grįždamas iš ligoninės. — Rite
riškai galvojant, už pajuokų, už 
tyčiojimųsi turėtų būti atkeršyta. 
O gal iš gėdos reikėtų nusižudy
ti. Bet žmogus niekados riteris 
nebuvo. Žmogus buvo ir yra gy
venimo vergas. Bažnyčioje krin
ta ant kelių ir išverčia nugar
kaulį, kad nelaimėms būtų leng
viau jo nugarų pliekti. Žemėje 
reikia maišto, revoliucijos, žmo
gui reikia sukilti prieš tvarkų, ko
voti prieš skriaudas, neteisybę. 
Sukilti visu žiaurumu. Dabar

kažkam pataikaujame ir už tai 
mus be gailesčio taršo! Ne vienas 
luošas gimsta, ne vienas nuo 
savo pirmos dienos šviesos ne
mato. Už kų? Ir vis nuolanku
mas... Be pasipriešinimo žmo
gus buvo ir liks be vilties švie- 
sulėlio.

Pats Runta, žinoma, skiriasi 
nuo visumos, jis turi savo gyve
nimų, specialios architektūros ir 
pagal užsakymų sumeistruotų. 
Atsilankymas kritiškų ligonių 
skyriuje dar labiau pakėlė šios 
konstrukcijos vertę. Runta gyve
na tarsi tvirtovėje, neliečiamas 
ir neerzinamas. Gal kažkas bijo, 
kad jis nesupyktų ir netaptų 
maišto kurstytoju, sukilėlių 
vadu? Iki širdies operacijos jis 
niekados nesirgo, susiraukęs ir 
susirietęs nevaikštinėjo, savo 
padėtimi nesiskundė ir užuojau
tos neieškojo. Prireikė nušveisti 
širdies papuvimus — nušveitė. 
Runta pasiima, kas jam priklau
so, o jam priklauso viskas, ko tik 
prireikia.

— Kažkas manęs privengia, 
gal tasai Stefos Dievas, — galvo
ja jau ne pirmų kartų. — Kiek 
aplink sudribusio šlamšto, tų 
nuolankiųjų bailių, kuriais ne
laimės joja... Aš esu aukščiau pa
keltas. Kam nors stinga pinigų? 
Tepasirūpina. Neturi maisto? Jo 
kaltė. Taip, jo! Aš esu kitoje plo
kštumoje, kaip sukiužėliai, nes 
norėjau aukščiau stovėti ir ten 
atsistojau. Pats, niekas ne
gelbėjo, nes nėra kam. 
Pasiėmiau ir turiu!

-o-
Pasiėmė ir turi nuo pat 

mažens. Nuo pat mažens savo 
aplinkoje jis tarsi ant kalnelio 
stovi, kaip būdavo varginguose 
Krikštonyse, tolimoje vai
kystėje. Visada jų prisimins. Pri
simins ir išdidų tėvų, jo krau
tuvėlę, jo siuvamų mašinų.

Nieko gero Krikštonyse ne
galėjai rasti. Tokiai vietai 
bažnyčia buvo per didelė. Ant 
kalnelio pasistiepusi, pušų ap
supta ir taip virš jų išlindusi, ji 
atrodė lyg koks krepšininkas, 
vaikų būry vaikštinėjųs. Salia 
baltos bažnyčios Runtų namelis, 
pakalnėlėn iki kapinaičių nu
riedėjęs, tupėjo kaip viščiukas 
šalia perekšlės. Bet šio viščiuko 
lengvai nepaspirsi! Kur žiemų 
dėsis žmonės po mišių! Juk dau
giau nieko Krikštonyse nebuvo, 
išskyrus pašto agentūrų. Ir 
agentūra tik dėl didesnės Dievo 
garbės įsteigta — matai, paštas 
yra, ne vien bažnyčia, kurioje 
žiemos metu kailinių apikaklės 
šarmoja... O greta šių dviejų 
miesto institucijų gyveno ponas 
Runta. Jo rūmas susidėjo iš prie
menės ir kambario. Priemenėje 
glaudėsi parduotuvė: buvo žiba
lo, buvo degtukų, buvo saldai
nių. Prieš atlaidus įtalpindavo ir 
statinaitę limonado, pačio Run- 
tos daryto.

Tai priemenė. O kambary po
nas Runta turėjo krosnį, didelį 
stalų ir siuvimo mašinų ant jo. Ir 
dabar Jonas, tada buvęs Jonukas, 
mato paauksuotų užrašų Sing- 
er”. Kų šis užrašas reiškė, jis ir 
visa Krikštonių visuomenė ne
žinojo. Paprastom dienom pas 
Runtų užsukdavo koks nors l>er- 
nužėlis dėl šventadieninių kel
nių ar net dėl visos eilutės pasi
derėti. Jonuko tėvas temų išma
tuodavo,’ sąsiuviny surašydavo 
kažkokius skaičius ir eidavo 
siūti. Sekmadienį gal tas pats, 
gal kitas bernas priemenėje nu
sipirkdavo šimtų gramų saldai
nių, žvilgančiuose popierėliuose 
suvyniotų, ir. kišenėje laikyda
mas rankų, tuos popierėlius gar
siai šiugždindamas, drąsiai siūly- 
davosi namo palydėti į jo akis gi
liai įstrigusią mergaitę. Berno 
širdis šiugždėdavo kaip tie sal
dainiai. O žiemos sekmadieniais 
priemenės lubas kilnodavo ga
rai, kai aptirpdavo apikaklių šer
kšnas, po mišių čia žmonėms 
pašilti susigrūdus.

(Bus (Idiifiiuu)

SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS IR STOVYKLA

Lietuvių Skautų Sąjungos suvažiavime “Su meile į ateitį” gegužės 23-25 dienomis 
Dainavoje dalyvavo 80 su viršum skautininkų-kių, Vyr. Skaučių, Sk. Vyčių, Gintarių 
ir Jūrų Budžių iš įvairių JAV ir Kanados vietovių. Nuotr. s. fil. Teresės Meiluvienės.

Lietuviškos Skautijos šeimos suvažiavime “Su meile į ateitį” 
gegužės 24 d. Dainavoje buvo suvaidintos lietuviškos ve
stuvės. Prieky “jaunoji” Gina Jankauskaitė ir “jaunasis” 
Ričardas Chiapetta. Toliau “motinos” M. Mickienė ir R. Pe- 
nčylienė. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

Kun. v.s. Juozas Vaišnys, SJ, ir kun. v.s. Antanas Saulaitis, 
SJ, aukoja mišias Lietuviškos Skautijos šeimos suvažiavime 
Dainavoje. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

Dainavoje per Skautiškos šeimos suvažiavimų gegužės 23 d. 
paminėtas Lietuvos Skautijos Pirmūnas a. a. v. s. Petras 
Jurgėla (1901 m. rugsėjo 30 d. — 1992 m. vasario 10 d.),- v. 
s. St. Ilgūnas padeda gintarėlį prie Pirmūno fotografijos. Sesė 
eina garbės sargybą. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

J.., * •- * • 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ JAU ČIA PAT
(atkelta iš 3 psl.)

prašoma įsigyti iš anksto, kad 
šventės metu nereikėtų mokėti 
net 40% platinimo komiso salės ’ 
pareigūnams.

Šokių šventės informacijos ko
misijos anglų kalba — Silvija 
Foti-Kučėnaitė, lietuvių kalba 
— Bronius Juodelis ir lietuvių 
radijo — Petras Petrutis, infor
muoja apie šokių šventę ir daly
vaujančius aukštuosius valdžios 
pareigūnus.

Vietinės radijo laidos be atly
ginimo duos lietuviškų muzikų 
liepos 2 d. ir skatins dalyvauti 
šioje šventėje. Atrodo, kad žinių 
apie ruošiamą šverttę yra pakan
kamai radijo ir lietuviškoje spau
doje, o taip pat ir vietiniuose in
formacijos šaltiniuose. Visuo
menė negali priekaištauti, kad 
apie šventę nežinojo, o nežinojo 
tik tie, kurie neskaito laikraščių 
ir neklauso radijo laidų.

Kiti reikalai
Garbės svečiais rūpinasi An

gelės Kamienės vadovaujamas 
komitetas. Šventėje turėtų daly
vauti viceprezidentas Dan 
Quayle, Illinois gubernatorius 

Jim Edgar, Gbicagos meras Ri- 
chard Daley ir kiti.

Juozas Polikaitis rūpinasi pa
maldomis, kurios vyks Švč. M. 
Marijos Gimimo (Marquette 
Parke) ir liuteronų evangelikų 
Tėviškės parapijų bažnyčiose, 
bendra tvarka.

Į šokių šventę bilietų platini
mu rūpinasi Genė Rimkienė ir 
prašo bilietus įsigyti Vaznelių 
parduotuvėje ar komiteto būsti
nėje, nes prie įėjimo į salę tenka 
mokėti nustatytų komisą, o ko
mitetas taupo kiekvieną dolerį ir 
nenori be reikalo išleisti.

Nakvynių ir transportacijos 
komitetams sudaro rimtą rūpestį 
šokėjų apgyvendinimas ir at
siėmimas iš aerouostų. Nakvy
nių komisijai vadovauja Linas 
Norušis, ir jo žiniomis, kai ku
riuose viešbučiuose rezervacijos 
yra išsemtos. Aleksas Šatas orga
nizuoja atvykusių šokėjų pa
ėmimą iš aerouostų.

Užjūrio šokėjų nakvynėmis 
rūpinasi komiteto vicepirmi
ninkė Birutė Jasaitienė, pasitel
kusi būrį talkininkių. Reikia 
šokėjams ir jų vadovams pasto
gių bei globos. Bent savaitei pri- 
glauskime juos.

Skautiškos šeimos suvažiavime gegužės 23-25 dienomis daly
vavo ir skautijos vyriausia vadovybė. Iš k.: v.s. fil. A. Paužolis, 
ps. A. Lingertaitienė, v.s. G. Stankūnienė, s. V. Jankau
skienė, dvasios vadas kun. v.s. J. Vaišnys, SJ, Brolijos vyr. 
skn. G. Deveikis, Seserijos vyr. skn. B. Banaitienė, L.S.S. 
Tarybos pirm. S. Miknaitis. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

Dail. Petras Aleksa, daugelio 
renginių nepavargstantis talki
ninkas, sukūrė lipinukus ir pla
katus. Jonas Beržanskis yra 
salėje vykstančių pasirodymų 
techninis koordinatorius.

Užsklandai
Organizacinis komitetas užsi

spyrusiai stumia darbus pirmyn. 
Gal šis reportažas bus paskutinis 
iš šokių šventės posėdžio salės, 
nes laikas negailestingai bėga, o 
pašto patarnavimas slenka vėžlio 
žingsniu. Man malonu įspūdį pa
liko šokių šventei ruošti komite
to ryžtas ir pasiaukojimas, atlie
kant savanoriškai prisiimtas pa
reigas. Čia juk niekas negauna 
užmokesčio, o tik pabarimus. 
Ypač vertintini jaunieji talkinin
kai, kurie savo energiją, su
gebėjimus bei profesinį patyri
mą skiria lietuvybės išlaikymo 
darbams.

Tinkamai įvertinkime komite
to ir visų komisijų pastangas bei 
pasiaukojimą. Dalyvaukime 
asmeniškai visuose renginiuose 
ir pagal išgales remkime jų pa
stangas. Vieni darbu, kiti pinigi

ne parama, treti savo meniniu 
pasirodymu prisidedame prie 
lietuvybės išlaikymo.

A. Juodvalkis

FOTO ALBUMAS

“IŠEIVIAI

IŠ LIETUVOS"

Vilniaus “Minties” leidyklos 
rūpesčiu balandžio mėn. Lietu
vos knygų rinkoje pasirodė dvi
kalbis;' fotografo inž. Kazio 
Daugėlos albumas ‘ Išeiviai iš 
Lietuvos". 244 puslapių didelio 
formato knygos redaktorė — 
Milda Šeškuvienė, teksto auto
rius Kazys Daugėla, dailininkas 
ir meninis redaktorius Romas 
Dubpnis, vertėjas Alfonsas Ber
notas.

Knygoje nuotraukos iš prieš
karinės Lietuvos ir išeivių gyve
nimo Vokietijos stovyklose. 
Knygos tiražs 10,000 egzemplio
rių. Pirkėjams nustatyta “Kaina 
sutartinė". Šiuo metu tiriama 
kaip atgabenti ribotą knygos eg
zempliorių skaičių į Ameriką. 
“Minties leidykla už vienos kny
gos (2,5 sv.) persiuntimą oro paš
tu sumokėjo 246 rublius.



Į Tėvynę
jau galite
vykti su

IS AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VEIKLOS

Swissair
Trokštate vykti į Lietuvą? Dabar jau 

galite ten vykti ištaigiai, naudodamiesi 
pasaulyje aukščiausiai vertinama oro linija 
— Swissair. Mes siūlome kasdien 
skrydžius iš Atlanta, Boston, Chicago, 
Los Angeles, New York, Montreal ar 
Toronto į Zurichą; iš ten kiekvieno 
trečiadienio ir sekmadienio vidudienį 
išskrisite be sustojimo į Vilnių. Tačiau, 
skrendant Swissair, svarbiausia yra tai, 
kad, vos tik įlipę į lėktuvą ir pajutę mūsų 
patikimos ir kvalifikuotos, mandagios ir

daugiakalbės įgulos patarnavimą, 
pasijusite kaip namuose, lėktuvui dar 
nenusileidus Vilniuje.,

Dėl rezervacijų ir platesnių 
informacijų pasitarkite sau savo kelionių 
agentu arba tiesiog su Svvissair tel. 
1-800-221-4750.

The cMHzed way to the world.®
Į At the end of the day. there is always Svvissair. 1
DEP New York 5:00 pm
DEP Chicago 6:30 pm
DEP Toronto 6:50 pm
DEP New York 7:00 pm
DEP Atlanta 7:15 pm
DEP Los Angeles 9:00 r>m
DEP Montreal 9:05 pm '
DEP Boston 9:25 pm I

Abidian • Abu Dhabi • Accra • Algiers • Amsterdam • Ankara • Athens • Atlama • Bangkok ♦ Barcelona ♦ Basei • Beijing • Beirut • Belgrade • Berlin • Berne • Bilbao • Bimungham • Bombay 
Boston • Brazzaville • Brussels • Bucharest • Budapest • Buenos A iręs • Caifo • Casablanca • Chicago • Cologne/Bonn • Copenhagen • Dakar • Damascus • Dares-Salaam • Delhi • Douala • Dubai 
Dusseldorf'Frankfurt • Geneva • Genoa • Gothenhurg • Hamhurg • Hanover • Helsinki • Hong Kong • Istanbul • Izjnir • Jeddah • Johannesburg • Kafachi • Kiev • Kinshasa • Lagos • Lamaca 
Libreville • Lisbon • Liubliana • London • Los Angeles • Lyon • Madrid ♦ Malaga • Malta • Manchester • Manila • Marseille • Milan • Montreal • Mosi ow • Munich • Nairobi • New York • Nice 
Onorto • Oslo • Paima de Majorca • Paris • Philadelphia • Prague • Rio de Janeiro • Riyadh • Rome • Salzburg • Santiago • Sao Paulo • Seoul • Singapore • Sofia • Stockholm • St. Petersburg 
Stuttgart • Tehran • Tel Aviv • Thessaloniki • Tirana • Tokyo • Toronto • Toulouse • Tripoli • Tunis • Turin • Valencia • Vienna • Vilnius • Warsaw • Zagreb • Zurich

(atkelta iš 1 psl-) 

balandžio 26 d. buvo surengta 
išvyka-gegužinė Irenos Strong- 
vilaitės ir jos motinos erdvioje 
rezidencijoje.

Radvila, vasarai atsikėlęs į 
Chicagą, prireikus pavaduos 
ALT centro valdybos vicepirmi
ninką Vytautą Jokūbaitį, gyve
nantį Clevelande, Ohio.

Cicero, IL ALTo skyriaus at
stovai pirm. Andrius Juške
vičius, Viktoras Motušis, žum. 
Zuzana Juškevičienė, dr. Bronė 
Motušienė ir Augustinas Ašoklis 
dalyvavo miesto valdybos ba
landžio 14 d. posėdyje ir įteikė 
miesto prezidentui Henry Klo- 
sak žymenį. Pirm. Juškevičius 
pasveikino miesto prezidentą ir 
valdybą, pareikšdamas padėką 
už nuolatinį lietuvių reikalų 
rėmimą.

Apie Cicero lietuvių veiklą 

vietos Cicero-Berwyn “Tbe Li
fe laikraštis įdėjo platų straipsnį 
“Lithuanian Spirit Long Felt in 
Tovvn”.

Žum. Juškevičienė paruošė 
lietuvių spaudai išsamų straipsnį 
apie Cicero miesto lietuvių vi
suomeninę veiklą, apžvelgdama 
visų organizacijų darbus.

Genocido paroda Lietuvai

1970 m. Chicagoje buvo išsta
tyta Lietuvių Genocido paroda. 
Tą parodą apipavidalino dail. Z. 
Kolba. Jo meninė kūryba realiai 
pavaizdavo ir sukaupė pilną liu
dijimą bolševikų ir nacių genoci
do lietuvių tautai ir valstybei. 
Čia pasitarnavo ir gyvi likę nacių 
lagerių ir bolševikinių kalėjimų 
politiniai kaliniai, atėję dailinin
kui į pagalbą ir talką.

Paroda buvo pradėta jau 1963 
m., bet galiausiai ją įkūnyti 
apsiėmė Amerikos Lietuvių Ta

ryba. 1969 metų gale par<xla 
buvo baigta.

Pasitarus Cbicagoje su Ameri
kos Lietuvių Taryba, kurios nuo
savybėje ta paroda buvo, nutarta 
ją perduoti Lietuvos Tremtinių 
muziejui Vilniuje. VLIKas pa
rūpino persiuntimo lėšas ir pa
skyrė dar lėšų tos parodos atnau
jinimui.

Paroda atidaryta Vilniuje 
gegužės 28 d., tuo pradedant 
istorinį VLIKo iškilmingą seimą, 
vykusį Vilniuje gegužės 29-31 
dienomis. Parodos atidaryme 
dalyvavo ALTo ir VLIKo delega
cijos, Vytautas Landsbergis ir 
Gediminas Vagnorius.

Ryšiai su Lietuvos šauliais

Lietuvos Saulių Sąjunga 
Tremtyje, remdama Lietuvos 
laisvinimo ir ALTo veiklą, visą 
laiką palaikė gerus ryšius su 
ALTu, kas buvo dar patvi rtinta 

ir 1982 m. abiejų delegacijų 
aktu.

Lietuvai išsilaisvinus, ALTas 
užmezgė ryšius ir su šauliais Lie
tuvoje. Lietuvos Saulių Sąjun
gos Centro Valdybos (Kaune) 
pirmininkas Gediminas Jankus, 
l>e kito, ALTo pirm. G. Lazau
skui taip rašo:

“Be abejo, neblogai žinojome 
apie Jūsų vadovaujamos organi
zacijos ypatingą įnašą į Lietuvos 
laisvės bylą, apie Jūsų, pasiš
ventėlių, tvirtą nusistatymą ir 
tikėjimą Lietuvos laisve. Jūsų 
organizacija labai daug nuveikė, 
nuolat bekompromisiškai kelda
ma mūsų laisvės klausimą au
kščiausiose lygiuose. Labai 
džiaugiamės, kad ir toliau dar
buojatės Tėvynės labui, nes dar 
daug darytina, įtvirtinant realią 
nepriklausomybę”.

Pastangos dėl svetimos 
kariuomenės išvedimo

ALTo pirm. G. Lazauskas 
kaip JBANC prezidentas, Ame
rikos pabaltieji ų vardu parašė

PASKIRTA 1 
PREMIJA UŽ 
LITERATŪRĄ

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba atskirai skiria 
3000 dol. premiją už literatūrinę 
kūrybą ir už lituanistinį mokslo 
veikalą. Skiria paeiliui — vieną 
metą už literatūrą, kitą metą — 
už mokslo veikalą.

Šiemet atėjo eilė 1991 metų 
premijai už literatūrą. JAV LB 
Krašto taryba sudarė tokią \ erti- 
nimo komisiją: Algirdas Land
sbergis, Viktorija Skrupskelytė 
ir Alina Staknienė. Komisijos 
darbus koordinavo Alina Stak
nienė, nes komisijos nariai g\ ve
na įvairiose vietovėse. S s ai st\ - 
ta išleistos knygos ir taip pat at
siųstieji rankraščiai.

Svarstymui buvo pasiūlyta 13 
veikalų — knygų ir rankraščių. 
Keturi buvo atmesti, nes buvo 
išleisti ne išeivijoje, o Lietuvoje, 
arba nepriklausė grožines lite
ratūros kategorijai.

Iš likusių 9kūrinių penki buvo 
prozos ir dramos veikalai, keturi 
— poezijo rinkiniai.

Vertinimo komisija atsky re du 
veikalus, kurie sudarė šio verti
nimo viršūnę. Tai buvo du poe
zijos rinkiniai: \ lado Šlaito Ru
dens vynas , išleistas 1991 tu. ir 
Liūnės Sutemos (Zinos Katiliš
kienės) eilėraščių rinkiny s rank
raštyje — “Graftiti .

Komisija nutarė premijuoti 
abu šiuos autorius ir 3(KM) dol. 
premiją padalyti pusiau, kiek
vienam po L5(X) dol.

Premijų pasky rimo akte apie 
Vladą Šlaitą taip sakoma; už 
eilėraščių rinkinį Rudens \ v- 
nas ’, kurio grakščiose, trmnpa- 
sakėse eilutėse telpa prabėgusio 
gyvenimo apmąstymai ir rami 
rezignacija .

Apie Liūnę Sutemą taip sako
ma: už rankraštyje parašytą 

kunaį,.
me žmogaus gyvenimas sugreti
namas su nuolat besirašančiu 
eilėraščio tekstu, o šis su besibai
giančio šimtmečio kontekstu .

Vladas Šlaitas gy vena Anglijo
je, Liūne Sutema —: Leinonte, 
IL.

Nuo 1980 m. tokias premijas 
yra gavę 5 p<x*tai: Kazys Bradfi
nas, Bernardas Brazdžionis. An
tanas Gustaitis, Alfonsas \yka- 
Niliūnas ir Tomas V enclova.

įdomu pastebėti, kad vyrauja 
poetai. Taip ir Lietuvių Rašy tojų 
Draugijos premija dažnai paski
riama poetams. Gal čia turi įta
kos ir Lietuvoje rengiamas Poe
zijos pavasaris , kurio ly g kokia 
filialinė šventė rengiama ir Chi- 
cagoje. Tai sukėlė susidomėjimą 
poezijai, poetam sudarė progos 
plačiau pasireikšti ir pasirodyti 
su naujais rinkiniais.

Kultūros tary bai derėtų tokias 
premijas registruoti, kartote- 

j kuoti, kada ir kas gavo kokią pre
miją, ir premijų įteikimo metu 
išleisti specialų biuletenį. Tai 
būtų pasitarnauta premija apdo
vanotiems menininkams, (p.j.)

laiškus šen. Clairborne Pell ir ki
tiems senatoriams, ryšium su S. 
2532 rezoliucijos sekcijos 7 (9) 
(8) papildymu dėl kariuomenės 
išvedimo. Taip pat J BAN C atsto
vai VVasbingtone niekad nepra
leidžia progos tiesiogiai padisku
tuoti ir patarti šiuo svarbiu klau
simu.

JBANC taip pat paruošė Rusi
jos prezidento Boriso Jelcino 
lankymosi Washingtone proga 
raštą-peticiją Rusijos ambasado
riui Vladimirui Lukin ir J A V val
stybės sekretoriui James Baker 
Šią peticiją pasirašė lietuvių, lat
vių ir estų organizacijų pirminin
kai. Taip pat lietuviai ir latv iai 
su estais buvo raginami per We- 
stem Union siųsti savo senato
riams inailgramas, prašant remti 
de Con<-; •’ papildymą prie rezo
liucijos dėl buv. SSSR karinome* 
nis išvedimo iš Estijos. laitvijos 
ir Lietuvos respublikų taritori- 
jos. -

IS VISUR
— I)r. S. A. Bačkis, buvęs 

Lietuvos atstovas Paryžiuje ir 
\Vasliingtone, Prancūzijos pre
zidento Franęois Mitterrand 
kvietiniu, kartu su prezidento ir 
jo žmonos palyda lankėsi Vilniu-

mis. Jis daly va\ o s isose ceremo
nijose Vilniuje pagal nustatytą 
Prancūzijos prezidento vizitui 
programą.

— Prel. dr. Juozas Prunskis, 

spaudos mecenatas, paskutiniu 
laiku įteikė $22.(XX) Ateitininkų 
namų lemont. IL. išlaiky mui.

— Lietuvos ambasados Pran
cūzijoje personalas suformuotas 
balandžio pabaigoje. Be ambasa
doriaus (žsvaldo Balakausko, jo
je dirbs Saulius Mykoliūnas po-

dožas ekonominiu patarėju, Pe
tras Klimas II sekretoriumi kon
suliniams reikalams. Žiba Kli- 
niiene kanceliarijos sėdėja, Mi
rimu Meraite-Mikšienė sekreto-

— Jdomią savaitę Birštone or
ganizuoja JAV I.B Krašto valdy
ba drauge su Lietuvos Parla
mentu rugpjūčio 16-22 dieno
mis Tai bus neeilinė ir atminti
na savaitė Lietuvos kurorte Birš
tone Smulkesne informacija ne
trukus .bus. paskejbta. Suintere
suoti skambinkite į LB būstinę: 
215-739-9.353 arba Ingridai Bu
blienei — 216-486-8692.

— Prel. Justinas Bertašius, 
’.Vinnipego lietuvių parapijos 
klebonas. gegužės L d., daly
vaujant vy sk. Pauliui Baltakiui, 
OFM ir vietiniam vyskupui, 
atšventė kunigy stės 50 metų su
kakty

— Iškilmingieji suaugusiu ir 
jaunimo banketai prasidės tuoj

O Kare

vai. p. p.. o banketai prasideda 
6 vai. v ak. Reikia atkreipti 
dėmesio. kad nebus laiko 
sugrįžti namo po šventės persi
rengti ir susitvarkyti. \ isi yra la
bai prašomi šią informaciją ge-

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus Chicagoje šiemet šve
nčia 2b ąiį gimtadienį. Muzie
jaus taryba. valdyba, darbuotojai 
ir lx*ndradarbiai kviečia visus at
silankyti į gimtadienio vaišes, 
kuriosįvy ks birželio 20 d., šešta
dienį. muziejaus Gintaro salėje. 
Bus geras maistas, muzika, 
dviem asmenim kelionės į Lietu
vą loterijos traukimas. Kaina 
asmeniui $15. porai $26.

— Jau galima užsisakyti IX-

lietus ir bilietus į susipažinimo 
šokius lx*i banketus. Bilietai 
gaunami šokių Šventės būstinė
je arba \ aznelių parduotuvėje. 
Gifts International. '2501 W. 
Vist Street, Chicago. IL 60629. 
tel 112-471-1424. Užsisakykite 
dabar, kol dar yra pasirinkimas.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: Virs. V Petrikas, Putnam, 
< I K Pridotkas, \Vorcester, 
M \ Jeronimas Kantanavičius, 
Likeland, FL. Užsakė Darbi
ninką kitiems: Juozas Račius

kštelei. Sun City. AZ. Sveikina
me naujus skaitytojus ir dėkoja
me užsakytojams. Darbininko 
metinė prenumerata 20 dol.



Tautodailės puoselėtoja Stasė Šimoliūnienė (1900-1990) pagal buvusių tautinių šokių 
švenčių emblemas sukūrė eilę šiaudinukų paveikslų. Šiaudai buvo klijuojami ant drobių,

ištemptų ant lentų. Paveikslai parengti Detroto meno instituto restauratoriaus Kenneth 
Katz pastangomis. Nuotr. Vlado Staškaus

NAUJOS PARODOS 
LIETUVIŲ MUZIEJUJE

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus ką tik atidarė dvi nau
jas parodas. Jo adresas: 6500 
South Pulaski Road, Chicago, IL 
60629.

Viena, paroda pavadinta 
“Nepriklausomybės kelias”, 
įrengta muziejaus “Laisvės kam
baryje” ir sudary ta iš trijų dalių. 
Pirmoji dalis vaizduoja 1990 m. 
nepriklausomybę atstačiusios 
Lietuvos Respublikos filatelijų. 
Čia rodomi po 50 metų Sovietų 
valdžios režimo išleisti pirmieji 
lietuviški pašto ženklai. Taip pat 
išstatyti “pirmosios dienos” paš
to ženklai, vokai ir antspaudai, 
proginiai vokai ir nemaža kitos 
vertingos filatelinės medžiagos. 
Kaip žinia, pašto ženklai yra vie
nas svarbiausių ir akivaizdžiau
sių būdų nepriklausomai valsty
bei įtvirtinti savo teritorijos kon
trolę.

Antroji parodos dalis skirta 
Lietuvos sportui, ypatingai Pa
saulio Lietuvių sporto žai
dynėms, įvykusioms Vilniuje 
1991 m. liepos 26 - rugpjūčio 4 
dienomis. Tai buvo pirmas kar
tas po 1938 m., kai lietuviai spor
tininkai iš viso pasaulio, tarp jų 
ir Jungtinių Amerikos Valstijų, 

rungtyniavo kartu.
Be to, eksponuojami daiktai, 

pasakojantys apie atnaujintų Lie
tuvos dalyvavimų Žiemos ir Va
saros olimpinėse žaidynėse. Pir
mų kartų po 64 metų Olimpinėse 
žaidynėse lietuviai gina savo val
stybės spalvas. Lietuvos sporti
ninkai jau pasirodė 1992 m. Žie
mos olimpinėse žaidynėse Al- 
bertville, Prancūzijoje, ir netru
kus startuos Vasaros žaidynėse 
Barcelonoje, Ispanijoje. Tikima
si, kad Lietuvos krepšinio 
žvaigždės — Marčiulionis, Sabo
nis, Chomičius, žaidžiantys įvai
rių šalių klubuose ir praėjusiose 
Vasaros olimpinėse žaidynėse 
laimėję Sovietams aukso meda
lius, atstovaus Lietuvos rinkti
nei.

Trečioji parodos dalis vaiz
duoja 1989-1992 metų pagrindi
nius įvykius vedusius į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymų. 
Nuotraukomis dramatiškai atvai
zduotas “Kruvinasis sekmadie
nis", 1991 m. sausio 13 d., kai 
sovietinė kariuomenė nužudė 14 
beginklių žmonių, daugiau nei 
5(X) sužeidė. Taip pat eksponuo
jamos nuotraukos iš demonstra
cijų prieš Sovietų valdžių Lietu

voje bei išeivijoje, ir kitų įvykių.

Antroji paroda įrengta Muzie
jaus fotografijų galerijoje ir pava
dinta “Ekspedicija į Igarkų”. Tai 
fotodokumentinė paroda apie 
1988 m. lietuvių ekspedicijų į 
stalinistinio režimo mirties sto
vyklų Igarkoje, Sibire. Šioje sto

PANEVĖŽIO MERGAIČIŲ 
GIMNAZIJOS SUKAKTIS

Šiemet spalio 10 d. Panevėžio 
mergaičių gimnazija mini savo 
rūmų atidarymo 60 metų sukaktį 
ir ta proga išleidžia knygų. Ji va
dinsis “Panevėžio mergaičių 
gimnazija” ir joje bus atspau
sdinti buvusių mokinių ir moky
tojų atsiminimai. Tarp jų rašo: 
Vanda Zaborskaitė, A. Damida- 
vičiūtė-Baubinienė, Halina 
Didžiulytė-Mošinskienė, buvę 
mokytojai: G. Maksimaitienė, 
E. Gabulaitė, J. Dičius ir kt.

Mokyklos direktorius E. Ur
bonas apie šių sukaktį pranešė 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norj įsirašyti kreipkitės i Susivienijimo Centrų, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo Ne~ Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Jonų A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

“PERSEVERING PEASANT” 
(“IŠTVERMINGOJI VALSTIETĖ”) 

Nei Kaye (Anieli Klimaytis)

Lietuviškos kilmės rašytojos romanas apima 70 metų 
pirmos kartos lietuvės emigrantės įdomų, spalvingą 
gyvenimą Amerikoje. Knyga turi 375 psl.

Knyga gaunama pas leidėją: 
Peter Randall

P. O. Box 4726
Portsmouth, N.H. 03802 - 4726

Kaina minkštais viršeliais su persiuntimu — $9.95

vykloje kentėjo ir mirė tūks
tančiai ištremtų mūsų tautiečių.

Fotografas Raimundas Urba- 
kavičius meniškai užfiksuoja se- 
nųsias lietuvių kapines su išvar
tytais kryžiais, barakus ir garsaus 
“Stalino geležinkelio” griuvėsius 
bei “Lietuvių miestelį”, kur dar 
tebegyvena keli lietuviai.

Vytautui Skuodžiui, kuris savo 
ruožtu informuoja išeivijos lietu
viškų spaudų, kad iš jos apie šių 
sukaktį sužinotų buvusios tos 
gimnazijos mokinės.

Prie direktoriaus laiško buvo 
pridėtas ir kreipimasis — kvieti
mas atvykti į Panevėžį iš visur 
— Lietuvos ir iš plačiojo pasaulio 
ir dalyvauti sukakties paminėji
me. Taip pat nurodoma, kad no
rintieji prisidėti aukomis prie 
knygos išleidimo ar paremti gim
nazijų knygomis ar aparatūra, 
gali rašyti tokiu adresu: 5319 2-

BUVUSI SSSR KARIUOMENE TURI 
PASITRAUKTI IŠ LIETUVOS

(Atkelta iš 1 psl.)
Plakatais ir komunikatais spau

dai priminsime Jelcino duotus 
pažadus, tautų sugyvenimo svar
bų, reikalų laikytis demokratinių

oji vidurinė mokykla, Smėlynės 
g. 29, Panevėžys, Lithuania. Va
liutinė gimnazijos sąskaita yra 
Lietuvos Banke. Account No. 
5189-000-333-001/670849196/ 
130080002 in the name of the 
Bank of Lithuania for Panevėžio 
2-oji vidurinė mokykla.

Pažymėtina, kad Panevėžio 
mergaičių gimnazija nuo berniu
kų gimnazijos atsiskyrė tik tada, 
kai buvo pastatyti jos gimnazijos 
rūmai 1932 m. Todėl iš čia ir toji 
60 metų sukaktis, nors mergaitės 
Panevėžio gimnazijoje atskirose 
klasėse mokėsi jau nuo 1915 m. 

15 dienų kelionė iš Bostono ar New Yorko 
Kaina $2,489.00 asmeniui

principų ir valstybinių sutarčių. 
Priminsime, kad Kongreso plan
uojama skirti parama turi padėti 
Rusijos ekonomijai, alkiui 
sumažinti, o ne okupacinės ar
mijos Baltijos valstybėse užlai
kymui.

Pagrindinis LB akcijos Wa- 
shingtone koordinatorius yra 
JAV LB Krašto valdybos vice- 
pirm. ir Visuom. Reik. Tarybos 
narys Rimantas Stirbys. Jam į 
talkų jungiasi LB įstaiga Wa- 
shingtone (dir. Asta Banionytė, 
tel. 703-524-0698) ir Krašto val
dybos įstaiga Philadelphijoje 
(adm. Linas Orentas, tel. 215- 
739-9353). Pateiktais telefonais 
prašoma kreiptis dėl papildomos 
informacijos.

LB Inf.

Low Travel Bargains!
New York — Vilnius $999 (round trip) 

$545 (one way)

Florida — 7nights $360 (includes airfair)

Havvaii — 7 nights $599 (includes airfair)

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, Suite 1211
New York, N Y 10107
Tel.: (212) 541-5707
Ask for Chris Dobrzynski

ITSEASYTO

Kelionės maršrutas — 4 dienos Vilniuje, 2 — Kaune, 1 — Šiauliuose, 
3 — Palangoje ir 3 — Bergen, Norvegijoje.

Išvyksta: birželio 22 — liepos 6 
liepos 6 — liepos 20 
rugpjūčio 3 — rugpjūčio 17 
rugsėjo 7 — rugsėjo 21

Kelionės kainoje įskaityta lėktuvo bilietas į abi puses, viešbučiai, 
pilnas maitinimas, ekskursijos kiekvieną dieną, kelionė autobusu 
į Lietuvos miestus ir kelionė laivu į Norvegijos fiordus.

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės į:
Aibinę Rudžiūnienę 

Kristinę Mitkutę 
BALT1C TOURS 

77 Oak St., Suite 4 
Newton, MA 02164

Tel. 617 - 965 - 8080 Telefaksas: 617 - 332 - 7781

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

296-4130

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

The South Boston Savings 
Bank's famous postage paid 
both ways bank by mail 
plan is easy, convenient 
and sensible.
When the bank rece<ves your savings or 
checking account transaction it’s 
processed and mailed back to you the 
šame day Tbousands of our customers 
have enjoyed this free Service for years

When you bank by mail, the South 
Boston Savings Bank is as olose as the 
nearest mail box

Open an account today by filling out the 
coupon be*ow or visiting one of our conve- 
mently located offices

PAYTHE 
POSĮĄGE 

■ BOTH 
i WAYS!

t
H 
r«

€4
7J

i South Boston < 
‘Savings Bank’

Auvars r«f uadcr

MAM OFFICE 
4«o w«« eoaOMv 
Soutn Boskyi 
26S-2SOO

kpomstt OAO.E 
7<CG**v«rBX0 
82S9090

oueevomet

WEYltOUTM OFHCE 
544 Mate S< 
337 1050

MCMBER rote OI« ALL DEPOSJTS IMSUAEO IN fULL

HCEDHAM OFFICE 
3SSO<I<AM<SI 
44SO2 0

wtSTnox»u*v 
1833C»-V«SI 
3238000

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

—-------------------------------------- o -----------------------------------------

NEWYORKE: 86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 718-441-6401
■*» DARBO VALANDOS
MON — 9:00-3:00 THUR — 9:00 - 3:00
TUES — 9:00-3:00 FRI — 9:00-3:00
WEI) — 9:00-3:00 SAT — 9:00-12:00

CHICAGOJ: 2615 W. 71st Street, Chicago, IL60629 312-737-2110

Taupymo M»Kaitos ir certifikatai, 
įvairios paskolos ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.
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Morkus Raugas Nevv Yorke domisi teatru, kuriame vaidino 
artistai iš Lk&ivos.

TVIRTI ŽINGSNIAI 
Į MOKSLO PASAULĮ

Morkus Raugas, Valentino 
Raugo ir Gražinos sūnus, Balio 
ir Marijos Raugų vaikaitis, šį pa
vasarį baigė su aukščiausiais 
pažymiais The Bronx High 
School of Science, NY, š. m. 
kovo mėn. laimėjęs National 
Merit finale, vieną iš aukšči ’isių

-įvertinimų. Sn šiuo laimėjimu jj -vienas iš-t-ų- 
pasveikino specialiu raštu mo-*5^f^’ASSA ce
kyklos direktorius (principai), 
pareikšdamas, kad šis pasieki
mas užtikrina šviesią ateitį ir kad 
tai pasiekta stropumu.

Morkus Raugas buvo priimtas 
į 6 aukštojo lygio universitetus 
su pilna stipendija, tačiau jis pa
sirinko Nevv York University

BROOKDALE HOSPITAL 
IŠGELBĖJO LIETUVAITĘ

Šeši Nevv Yorko laikraščiai at
spausdino pranešimą apie prieš 
metus išgijusią Sonatą Petra
vičiūtę. Jie taip pat įdėjo ir nuo
trauką, kurioje tarp dviejų bal
tais chalatais vyrų Stovi mergina; 
tai Sonata stovi tarp gydytojų, 
kurie padovanojo jai pačią 
didžiausią pasaulyje dovaną — 
sugrąžino jai gyvybę. Tie dakta
rai tai: Dr. Stanley L. Lee ir dr. 
Jonas Gintautas.

Istorija prasidėjo, kai Sonatai 
buvo 15 metų. Tada paaiškėjo, 
kad ji serga reta kaulų smegenų 
liga — angliškai aplastic anemia. 
Nei Vilniuje, kur Sonata gyvena, 
nei kur nors Sovietų Sąjungoje 
nebuvo daktaro, kuris jai būtų 
galėjęs padėti.

Atsitiko taip, kad, besirūpin
dami savo dukrai pagalbą gauti 
Vakaruose, jos tėvai susitiko su 
dr. Gintautu. Jisai, kuris yra 
Brookdale Hospital Medical 
Genter Tyrimų direktorius, toje 
pat ligoninėje kontaktavo dr.

Lee, hematologijos-onkologijos 
sky riaus viršininką, kuris sutiko 
atlikti gydymą. Buvo gautas ligo
ninės administracijos pritari
mas. Tada dr. Gintautas atsi
kvietė ligonę (su jos motina) j 
Ameriką, ir prasidėjo gydymas.

Laikraščiai parašė apie 
sėkmingą gydymą, kai mergaitė, 
dabar jau 18 metų amžiaus, atvy
ko su gėlėmis į ligoninę padėkoti 
geradariams. Ji iki susijaudinimo 
dėkoja visiems už jai suteiktą 
didžiausią pasaulyje dovaną — 
sveikatą, o ypač daktarams. So
nata, jau Amerikoje gyvendama, 
baigė aukštesniąją moky klą. Da
bar ketina eiti aukščiau.

Dr. Gintautas jau ne pirmą 
kartą padeda lietuviams. Jis 
rūpinasi ir Nevv Yorke gyvenan
čiaisiais, bet labiausiai — tai Lie
tuvoje. Lietuvos klinikoms ir li
goninėms jis periodiškai padeda 
vaistais, medicinos aparatūra ir 
konsultacija ligoniams.

Bostone 23 d., referendumo balsavimo proga, anketa Lietu
vos pilietybei atstatyti domisi Elena Baltušienė, 1921 m., 
šešerių metų būdama, atvežta i Lietuvą. Balsavimą prižiūri 
balsavimo komisijos nariai Antanas Januška, Aidas Kupčins
kas ir Leonas Grinius. Nuotr Lilijos Kulbienės

BROCKTON, MA

(NYU), kuris jam suteikė 4 me
tams stipendiją po $16,(XX) kiek- 
vieneriems mokslo metams. Jis 
ruošiasi studijuoti fiziką ir mate
matiką.

Baigimo proga už kompiuterio 
ir matematikos specialius pro
jektus jis gavo 6 apdovanomniijS,

V— apmokėfttkSiodė 
S<ASSA eentr,: ’-”--**»• 1

Mokslo metais jis buvo šios 
mokyklos laikraščio kompiuterio 
ir matematikos sky riaus redakto
rius.

Pridurtina, kad Morkus lankė 
lituanistinę šeštadieninę mokyk
lą Elizabethe, o vasaros atostogų 
dvi savaites praleisdavo lietuvių 
jaunuolių stovyklose.

BALSAVO UŽ 
PREZIDENTĄ

Brocktono lietuviai, Lietuvos 
piliečiai, gegužės 23 d. Sandaros 
salėje balsavo už Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos paskelbtąjį 
referendumą, prezidento insti
tucijos atsteigimą. Paduota 49 
balsai, t. y. 73% visų Lietuvos pi
liečių.

Balsavimą tvarkė Lietuvių 
Bendruomenės Brocktono apy
linkės sudary ta balsav iino komi
sija, kuriai vadovavo apylinkės 
pirmininkas Stasys Eiva.

Lietuvos piliety bei įrody ti 
balsuotojai pateikė įvairiausius 
dokumentus: gimimo metrikus, 
pilietybės popierius, užsienio 
pasus ir Nepriklausomos Lietu-

minė 1926 m. Lietuvoje prieš
rinkiminį eilėraštį:

Prie urnų, prie urnų 
skubėkit visi, 
laisvosios tėvynės 
Piliečiai laisvi.

Kas laisvę tik myli
Ir geidžia vien jos.
Rinkimuos į seimų 
tikrai tas balsuos.

Atidarius urną ir suskaičius 
balsus, rasta, kad visi---- 19 bal
savo “TAIP . Taip pat balsavo 
keli Amerikoje viešinty s Lietu
vos žmonės.

• >/■ >■<
Z;/’- •

Tarp savo geradarių gydytojų-Sonata Petravičiūtė, kuri jų 
dėka tapo išgelbėta nuo mirties. Dešinėje — dr. Jonas Gin
tautas,“suorganizavęs pagalbą, kairėje — dr. Stanley L. Lee, 
atlikęs gydymą.

ną senelė, gal 80 m.. pristatė ge
rai išlaikytą vidaus pasą ir pa
reiškė: “Tai kokia gali būti val
stybė be prezidento?

Visi balsuotojai buvo labai su
sidomėję balsavimu. Tai pri

Vargonų virtuozas Gedimi
nas Kviklys birželio 7- d. grojo 
Apreiškimo parapijos bažny čioje 
per 11 vai. mišias. Paskui 2 vai. 
popiet toje pačioje bažnyčioje 
buvojo koncertas. Kaip lietuvių

spaudoje buvo rašyta, jis yra pir
maeilis vargonų virtuozas, Lie
tuvos valstybinės konservatori
jos profesorius, daug kur koncer
tavęs, apkeliavęs eilę lietuviškų 
kolonijų Amerikoje. Visur jo 
koncertai buvo aukšto lygio ir 
įspūdingi. Gaila, kad šis koncer
tas nebuvo tinkamai išreklamuo
tas. Ir to puikaus koncerto 
klausėsi tik 30 žmonių.

“Lietuvos Aidas", pagrindinis 
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da vyriausybės žinias ir objekty - 
vų atsikuriančios Lietuvos vaiz
dą. Jo žinios išeivijai yra labai 
naudingos. Prenumerata me
tams oro paštu $85. Clėkius rašy ti 
Lietuvos Aido vardu ir siųsti 

JAV įgaliotiniui adresu: Bronius 
Juodelis. 239 Brookside Lane. 
VVillovvbrook, IL 60514. (Sk.)

Apie užsiėmimus
Didesnis berniukas: Mano tė- 

. as yra policininkas. O ką daro

jam liepia mama.

Arabų humoras
— Kelionė lėktuv u y 

nepavojinga. Tai kod

Allah vis vien tave

— Tai tiesa. Bet prileiskim. 
jog esam lėktuve ir jog Allah pa
šauks ne mane, o pilotą.

Vertinga muzika
— Mano dukros skambinimas

ma.

galėjau labai pigiai nusipirkti 
namą iš kaimyno.

Lietuvos Vyčių 110 kuopa iš Maspeth, NY, V. Atsimainymo lietuvių parapijos, šiemet 
vėl dalyvavo iškilmingame parade gegužės 24 d., prisimenant JAV žuvusius, sužeistus 
ir dingusius karius. Šiemet, kaip ir pereitais metais, prisiminti taip pat 1991 m. sausio 
13 d. Vilniuje žuvę lietuviai. Čia su plakatu matoma dalis Lietuvos Vyčių, dalyvavusių 
eisenoje. Nuotr. Vytauto Maželio _____

A. A.
KĘSTUČIUI KULPAI

mirus Huntsville, Alabamoje, jo žmonai Romai ir vai
kams, motinai Albinai Kulpavičienei, broliams Vytau
tui, Alfredui ir Algiui bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bitėnai 
Laura, Jonis, Andrius, Linda

MIRĖ K. KULPA- 
KULPAVIČIUS

Alabamoje gegužės 16 d. mirė 
Kęstutis Kulpa-Kulpavičius. 
Nuliūdime liko motina ir trys 
broliai.

Pokarinėje Vokietijoje lietu
vių sporto gyvenime buvo žino
ma stipri Eichstatto krepšinio 
komanda. Velionis buvo šios ko
mandos narys. Tvirtas, petingas, 
kuklus, nesavimyla — iš jo visa
dos gaudavai kamuolį, esant ge
resnėje padėtyje.

Jis pasiliks draugų, ypač spor
tininkų. mieloje atmintyje. Privatus prekybininkas Šiauliuose. Nuotr Viktoro Kapočiau'

VARGONAI SUTAISYTI
Brocktono Šv. Kazimiero pa

rapija turi labai gerus vargonus, 
1922 m. padirbtus Hook and 
Hastings bendrovės buvusiam 
Gordon s Olympia teatrui. 1964 
m. klebonaujant kun. Feliksui 
Norbutui, vargonai buvo nu
pirkti už $40,(XX) ir pastatyti Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
Pirmasis koncertas įvyko 1965 
m., kurį atliko vargonų virtuozas 
George Faxon. Kadangi tokiais 
vargonais groti gali ne bet kas, 
tai apie 20 metų beveik niekas 
visų vargonų nenaudojo, o cho
rui akompanuoti užtekdavo pia
nino.

Margaritai Sinkevičiūtei fi
nansiškai parėmus, klebono 
kun. Petro Šakalio rūpesčiu, var
gonai dabar atremontuoti ir vei
kia pilnu galingumu.

Šiemet gegužės 31 d. 
bažny čioje įvyko vargonų virtuo
zo Robert K. Love vargonų reči- 
talis-koncertas. Muzikas atliko 
Gounod, Mascagni, Bacho, Si
belijaus, Bandelio, Griego, Wi- 
der ir kitų kompozitorių kūri
nius. Tai buvo kažkas nepapra
sto!

Muzikas Love moka išgauti iš 
šių vargonų visų muzikos instru
mentų balsus: fleitos, violon
čelės, stygų, armonikos, trum
pėtos, musetės, smuiko ir kitų 
instrumentų. V argonai turi 1772 
vamzdžius, nors jų tiek daug ne
simato. Gal šitie vargonai ir yra 
didžiausi visoje Naujoje Anglijo
je.

Muzikos pasiklausyti buvo su
sirinkę daug žmonių ir visiems 
ji patiko. Po palaiminimo, klau
sytojai susirinko j parapijos salę 
pasidalinti koncerto Įspūdžiais. 
Par.ipiečiai pageidavo, kad tokių 
koncertų būtų daugiau.

Didelė padėka tenka klebonui 
kun. Šakaliui, kuris padėjo daug 
rūpesčio vargonų atstaty mui.

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS

Birželio išvežimų minėjimas 
Brocktone įvyks birželio 14 d., 
sekmadienį, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje.

Pagrindinis kalbėtojas bus Vil
niaus universiteto profesorius
1-eonas Grinius.

Vaclovas Senūta



DARBININKAS
r r.

YORKO
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: birželio 13 d., šeštadienį, 
Sedos vidurinę mokyklų baigu
siųjų susitikimas posėdžių 
menėje. Birželio 14 d., sekma
dienį, referendumo balsavimas; 
tragiškojo birželio minėjimas ir 
koncertas didžiojoje salėje.

.... Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, birželio 12-29 diengags' 
lankys Škotijos bei AnglijosJiK 
tuvius. \

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, I ietuvių pranciškonų vi- 
ceprovinciolas, birželio 8 d. iš
vykoj Lietuvų. Ten aplankys be-

Maironio lituanistinė mokyk
la birželio 5 d. iškilmingai baigė 
mokslo metus, išleido 38-jų abi
turientų laidų. Iškilmių aktas 
vyko Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Dvylikai abiturientų ate
status įteikė Lietuvos ambasado
rius prie Jungtinių Tautų Anice
tas Simutis. Specialiai pagerbtas 
^Alfonsas Samušis, šioje mokyk- 
iįęje išbuvęs mokytoju nuo pat 
jos pradžios, nuo 1950 m. kovo 
4 d. Tautinių šokių programų 
atliko Tryptinis, vadovaujamas 
mokytojos Jadvygos Matulai
tienės. Po visos programos buvo 

.j .. -1 '• j, vakarienė ir nuotaikingi jaunimosikuriancius pranciškonus ir da- v , . . D KV1 t , 
lyvaus lietuvių tretininkų kon
grese. jame atstovaudamas pro
vincinių Tėv. Placidų Barių, 
OFM. Tėv. Giedgaudas į New 
Yorkų grįžta liepos 10 d.

Dėl vasaros atostogų “Darbi
ninkas antrų ir trečių liepos 
mėnesio savaites nebus išlei
džiamas. Turį svarbių praneši
mų tam laikotarpiui prašomi re
dakcijai pranešti prieš birželio 
mėn. 25 d.

Ekskursija iš New Yorkoį tau
tinių šokių šventę Chicagoje iš
vyksta 1 iepos 3 d., penktadienį, 
ir grįš liepos 6 <1., pirmadienį. 
Lėktuvo bilieto kaina 203 dol. 
Dėl detalių skambinti agentūrai 
Vvtis 718 769-33(X).

Algirdas Kaušpėdas, Lietuvos Televizijos direktorius, kalbė
jęs Aušros Vartų parapijos salėje gegužės 17 d. Pokalbį su
rengė LB Manhattano apylinkės valdyba. Nuotr. Vytauto 
Maželio

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
įvyksta 

birželio 14 d., sekmadienį
11 vai. ryto — pamaldos Apreiškimo par. bažnyčioje

3 vai. p. p. — akademija ir koncertas Kultūros Židinyje 

Kalbą pasakys ANICETAS SIMUTIS, 
lietuves ambasadorius prie Jungtinių Tautų

Meninę programą atliks Bostono etnografinis ansamblis 
SODAUTO, vadovaujamas G i tos Kupčinskienės.

Įėjimo auka — 12 dol. 

Visus kviečia gausiai dalyvauti

LB NEW YORKO APYGARDOS 
VALDYBA

Redakcija ........(718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr.......... (718) 827-1351

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

šokiai. Publikos atsilankė apie 
200. Platesnis aprašymas kitame 
“Darbininko numeryje.

Lietuvių diena Putname bus 
liepos 26 d. Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų vienuolyno sody
boje. Iš Lietuvos atvyksta kun. 
Virgilijus Veilentas, žurnalo 
“Katalikų pasaulis" redakcijos 
narys. Jis aukos mišias ir pasakys 
pamokslų.

Lietuvių Atletų Klubas ruošia 
savo metinę gegužinę — piknikų 
V. ir V.- Vebeliūnų sodyboje 
birželio 27 d., šeštadienį, 2 vai. 
popiet. Veiks baras, maisto par
davimas, loterija. Visi galės pa
sportuoti ir atsigaivinti baseine. 
Iki malonaus pasimatymo! (sk.)

ANTANAS MATULAITIS, 

gyvenąs Richmond Hill, NY, 
birželio 13 d. švenčia savo gyvenimo 75 metų sukaktį, 

lis yra aukštų kvalifikacijų elektrikas, sumanus meistras; 
daugel kartų patarnavo Darbininko redakcijai ir 
administracijai, tvarkydamas elektrą, įvesdamas 

skambučius, sutaisydamas kitus reikmenis.
i

Sukakties proga nuoširdžiai sveikiname mieląjį Antaną, 
linkime sveikatos, gražių dienų, nuoširdžiai triūsti 

lietuviškos bendruomenės labui.

BIRŽELIO 14-OSIOS
REFERENDUMAS

Praeitame “Darbininko” nu
merio pirmame puslapyje buvo 
plačiai rašyta apie šį referendu
mų Čia primename ir prašome 
visus dalyvauti ir balsuoti, kad 
tuoj būtų iš Lietuvos atitraukta 
buvusi SSSR kariuomenė, kuri 
dabar priklauso Rusijos federaci
jai, ir kad būtų atlyginta už pada
rytus nuostolius.

Aktyvus išeivijos dalyvavimas 
balsavimuose prisidės prie 
padėties pagerinimo. Todėl visi, 
kurie dalyvavo praeitame refe
rendume gegužės 23 d., daly
vaukite ir šitame referendume. 
Ateikite visi, kurie turite balsa

Sedos vidurinės mokyklos 
buvę mokiniai susirenka birželio 
13 d., šeštadienį, 11 vai. 
Kultūros Židinio posėdžių 
menėje. Ši vidurinė mokykla 
buvo įkurta 1921 m. rudenį, 
veikė nepriklausomos Lietuvos 
laikais, antroje sovietinėje oku
pacijoje padaryta pilna vidurine 
mokykla. Tos 70 metų sukakties 
proga ir rengiamas šis susitiki
mas. Buvę sediškiai mokiniai 
prašomi atsilankyti.

Lietuviškus pietus bus galima 
gauti birželio 14 d., sekmadieųį, 
nuo 12 vai. iki 2 vai. popiet, kol 
prasidės birželio įvykių minėji
mo programa. Pietus ruošia Bi
rutė Šidlauskienė su savo vyrų 
Linu.

Iš Chicagos Lyric operos 
rūmų birželio 13 d., šį šešta
dienį, ankstyvą popietę (dėl tiks
laus laiko patartina pasitikinti 
vietiniame dienraštyje) bus trąn- 
sliuojama Gaetano Donizętti 
opera “L’Elisir d’Amore”. Bir
želio 20 d., ateinantį šeštadienį, 
bus transliuojama Giacomo Pūc- 
cini opera “Turandot”.

Petro Paprocko, diplomuoto 
ekonomisto, mirusio prieš III 
metų New Yorke, palaikai jojse- 
sers dr. Konstancijos Šiniai- 
tienės ir sūnėno Vyto Paprocko 
pastangomis pervežti į jo išsvajo
tų laisvų ir nepriklausomų Lietu
vį ir Zarasuose palaidoti tėvų-ka- 
puose.

Ieškomas Bronius Vogulis 
Ieškojo brolis, atvykęs į Ameri
ką Rašyti: Kazys Čiurlys, Red 
Box282 F, George Rd., North 
Bninssvick, NJ 08902.

PILNA KAINA $989.00!!! 
NewYork / Frankfurt / Vilnius 
abipusis bilietas! Grupė išvyksta 
liepos mėn. 9 dienų, sugrįžta lie
pos 23 dienų. Sugrįžimų galima 
pratęsti iki penkių savaičių už tų 

ypačių kainų. Kreiptis: G. T.'In
ternational, Ine., /08 430-/272. 
(sk.)

Telegraminis laiškų persiun
timas į Lietuvą ir atgal. Mesper- 
vežame baldus, automobilius. 
Parūpiname butus, statome na
mus. Pervedame dolerius. 
TRANSPAK. 2638 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Telef. 312 
436-7772.

Gera proga pensininkei mo
teriai pasipildyti pajamas. Reika
linga moteris vienų dienų kas sa
vaitę namų mošos darbams. Pa
sitarimui skambinti: 718 235- 
9218.

vimo teisę.
Balsavimas vyks Kultūros 

Židinyje šį sekmadienį, birželio 
14 d., nuo 12 vai. iki 6 v. v. apa
tinėje salėje. Tuo metu nuo 3 
vai. didžiojoje salėje bus birželio 
įvykių minėjimas ir koncertas.

Padėkime Lietuvai atsikratyti 
okupacinės kariuomenės, kuri 
ne tik nesitraukia iš Lietuvos, 
bet, atrodo, kad ieško priekabių, 
pati ieško konfliktų, kad galėtų 
apkaltinti Lietuvų kokia provo
kacija ir kad tokiu būdu įteisintų 
savo pasilikimų Lietuvoje.

Svarbu visiems dalyvauti ir 
balsuoti!

Demonstracija prie Rusijos 
ambasados Washingtone, dėl 
kariuomenės atitraukimo iš Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraštų,or
ganizuojama birželio 16 d., an
tradienį. Kas gali prašomas nu
keliauti į Washingtonų ir daly
vauti demonstracijoje.

PADĖKA
Ačiū lituanistinės .Maironio 

mokyklos mokinių tėvų komite
tui ir jo pirmininkei ’ Oiedrėi 
Stankūnienei, mokytojams ir 
mokiniams už mano pagerbimų 
XXXVIII laidos mokinių išlei
stuvėse.

Ypatinga padėka už sveikini
mus ir dalyvavimų ambasadoriui 
JT ir gen. kons. Anicetui Si
mučiui su ponia, LB NY apygar
dos vicepirmininkui K. Bileriui, 
mkt. Elenai Ruzgienei, “Trypti
niui” ir jo vadovei mkt. Jadvygai 
Matulaitienei, raštu sveikinu
siems: LKVS RAMOVĖS NY sk. 
pirmininkui Aleksandrui Vakse- 
liui, buv. KARIO redaktoriui Z. 
Raulinaičiui, S. Kudirkos š. kp. 
atstovui Alg. Jankauskui, P. 
Yuknes, p. Gražulienei, Irenai 
Banaitienei, Donatui Banaičiui, 
Marytei Sandanavičiūtei New- 
son, CA, ir visiems šventės daly
viams, prisijungusiems prie 
mano pagerbimo.

Ypatingai dėkoju Maironio 
mokyklos vedėjai Rasai Juškie
nei už sveikinimus ir už progra
mos pravedimų.

Didi padėka rašyt. Pauliui 
Jurkui už iškilų mokytojo darbo 
aptarimų.

Alfonsas Samušis

Dirbanti šeima ieško nuomoti 
butų arba namo dalį. Siūlyti 
Žibutei arba Andriui. Tel. 718 
846-2211.

KARGO Į LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygų. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1 .75 
už svarų. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus drabužius, batus, me
džiagas, maistų bei nerecepti
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN
TERNATIONAL, 9525 So. 79th 
Avenue, Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708 430-7334.

KONTEINERIAI J LIETU
VĄ siunčiami kas dvi savaitės. 
Savo daiktus siųskite mums paš
tu arta UPS. Svaras 79 centai. 
Minimumas $20. TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., Chicago, IL 
60629. Telef. 1-312-436-7772.

Kauno valstybinio teatro aktoriai, kurie atliks humoristinę 
programų birželio 16 d., antradienį, Kultūros Židinyje: Nijolė 
Normantaitė, Viktoras Grigolis, Viktoras Valašinas, Robertas 
Vaidotas, Rimvydas Muzikevičius.

KAUNO VALSTYBINIO TEATRO AKTORIAI 
KULTŪROS ŽIDINIO SCENOJE

Penki iškilūs Kauno valstybi
nio teatro aktoriai atliks juoko ir 
dainos programų, pavadintų “Sa
lonas briliantinas”. ’

Vakarų rengia Kultūros Židi
nio valdyba ir tarybabirželio 16 
d. antradienį, 7:30 v.v.

Prieš programų bus galima Kęstutis Miklas, LB NY apy- 
gauti vakarienę, kurių paruoš Bi-. gardos pirmininkas, buvo iš- 
rutė Šidlauskienė. įėjimo auka vykęs į Lietuvų. Grįžo birželio 9 
10 dol. Bus duodama kavutė ir
užkandžiai.

Ši linksma ir patraukli progra
ma rengiama antradienį todėl, 
nes Kauno teatras sekmadienį 
vaidina Toronte. į New Yorkų at-

Lietuvių Atletų Klubo sporto 
kambario atidarymas bus birže
lio 18 d., ketvirtadienį, 7 v. v. 
Kultūros Židinyje. Visi kviečia
mi atsilankyti.

Išnuomuojamas kambarys 
moteriai. Yra prie gero susisieki
mo, su baldais. Skambinti tel. 
(718)441-1215. (sk.) me.

Elena ir Juozas Andriušiai šventė savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį. Iš k. jų dukra Aldona McCarty su savo vyru, 
Elena ir Juozas Andriušiai; antroje eilėje —jų anūkės Loreta 
ir Livija Klivečkaitės ir Marytė Menčiūnienė, Elenos sesuo.

KULTŪROS ŽIDINYS 
kviečia į

juoko, humoro ir dainos vakarą

"SAL1ONAS BRILIANTINAS”
antradienį, 1992 m. birželio 16 d., 7:30 v. v. 

Kultūros Židinyje
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Programą atliks penki iškilūs 
Kauno Valstybinio teatro aktoriai, 

kurie grįžta į Lietuvą, atlikę tą pačią 
programą Toronte

Įėjimo auka — 10.00 dol.
Prieš programą bus galima gauti gerus lietuviškus pietus, 

paruoštus Birutės Šidlauskienės.

Atvykite visi, kurie norite pamiršti kasdienybę, 
ir pasijuokti!

vyksta pirmadienį, o trečiadienį 
išvyksta į Lietuvų.

Visiems bus įdomu pamatyti 
šio teatro aktorius, jų humori
stinę programų. Visi laukiami ir 
kviečiami!

d. ir rūpinasi, kad sėkmingai 
praeitų birželio trėmimų minėji
mas ir koncertas, kuris bus 
birželio 14 d. Kultūros Židinyje.

LB NY apygardos- valdybos 
posėdis būs birželio 11d., ket
virtadienį. Posėdyje dalyvauja 
apygardos valdyba ir apylinkių 
pirmininkai. Taip pat kviečiami 
ir tarybos nariai, esu šioje apy
linkėje.

Aleksandra Maldutis, Hollis 
Hills, NY, užmokėjo už “Darbi
ninko” prenumeratų, atsiųsda
ma $100 čekį. Dosniai spaudos 
palaikytojai nuoširdžiai dėkoja


