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BUVUSI SSSR ARMIJA TERŠIA 
LIETUVOS ŽEMĘ

Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio kalba, pasakyta angliškai Žemės 
konferencijoje Rio de Janeire birželio 12 d.

PASKUTINIS VLIKO SUVAŽIAVIMAS
Istorinis Įvykis, dalyvaujant išeivijos ir Lietuvos parlamento, vyriausybės 1 

ir visuomenės atstovams
Užbaigęs savo veiklą, VLIKas 

iš Amerikos persikėlė j Vilnių, 
kur jis buvo įsikūręs ir pradėjęs 
savo pirmuosius darbus. Per
sikėlė šįkart tik iškilmingam mo
mentui — kartu su Lietuvos 
žmonėmis pasidžiaugti atsiku
riančia savo valstybe.

Gegužės 30 d. kultūros ir 
sporto rūmuose įvyko iškilmin
gas Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto suvažiavimas —

PIRMASIS TRETININKŲ KONGRESAS 
LAISVOJE LIETUVOJE

— Tėv. Pranciškaus Giedgaudo, OFM, telefoninis pranešimas iš Kretingos —

Kretingoje birželio 13 ir 14 
dienomis vyko pirmasis Treti
ninkų kongresas laisvoje Lietu
voje po 50 metų. Jis buvo labai 
sėkmingas ir dalyvių skaičiumi, 
įvairia programa ir gera organi
zacija.

Birželio 13 d., 9 - 11 vai. ryto 
vyko registracija. Užsiregistravo 
apie 800 tretininkų atstovų iš 19 
Lietuvos vietovių, kur jau susi
organizavę tretininkai. 12:30 
vai. buvo aukojamos mišios 
Liurde. Dalyvavo apie 7,000 
žmonių. Tai dar busimieji treti
ninkai, suvažiavę iš įvairių Lie
tuvos vietovių. Mišias aukojo 
daugybė kunigų. Dalyvavo vysk. 
Antanas Vaičius, Tretininkų 
generole iš Romos Emanuele 
D’Anunzio, vyr.,Trettrtinkųdva- 
sinis asistentas Tėv. Carl Shaf-

RAGINA KUO SKUBIAU IŠVESTI 
RUSIJOS KARIUOMENĘ

Birželio 9 d. Jungtinio Ameri
kos Pabaltiečių Tautinio Komi
teto (JBANC) valdybos nariai su
sitiko su Rusijos Ambasados mi
nistru patarėju dr. Sergejum 
Cetverikovu, patarėju Vladimi
ru P. Averčevu ir antrąja sekre
tore Rusina Y. Volkovą. Mrs. 
Mari Ann Rikken (EANC), dr. 
Olgerts Pavlovskis (ALA) ir Ms. 
Sandra Aistars (JBANC) pateikė 
Rusijos delegacijai laišką, pasi
rašytą beveik 150-ties Amerikos 
Pabaltiečių organizacijų, kvie
čiantį kuo skubiau išvesti karines 
pajėgas iš Baltijos valstybių.

“Mes dirbame, remdami de
mokratiją ne tik Baltijos val
stybėse, bet ir Rusijoje bei Ne
priklausomų Valstybių Sandrau
goje. Todėl esame labai su
sirūpinę dėl užsitęsusio Rusijos 
valdžios nenoro derėtis dėl ka
riuomenės išvedimo iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos laiko nusta
tymo”, — paaiškino JBANC de
legacija.

Nors rusai ir sutiko su nuomo
ne, kad kariuomenė iš Pabaltijo 
turi būti išvesta, ir sakė, kad tai 
ne politinė, ’o greičiau socialinė 
problema (nėra kur apgyvendin
ti grįžtančią kariuomenę ir jos 
šeimas), tačiau jie išreiškė nepa
sitenkinimą pabaltiečių derybų 
delegacijų noru tartis dėl kariuo
menės išvedimo laiko, o ne pir
ma derėtis dėl rusų karinių 
pajėgų statuso Pabaltijyje nusta
tymo.

Rusų delegacijos dalyviai taip 
pat nesutiko dėl Rusijos kariuo
menės apibūdinimo okupacine 
kariuomene, sakydami, kad jie

seimas.
Tai buvo paskutinis Komiteto 

seimas, nes VLIKas baigė 48 
metus trukusią veiklą. Įkurtas 
1943 m. lapkričio 25 d. kovai 
prieš fašistų okupaciją, jis vienijo 
demokratines partijas bei pasi
priešinimo judėjimus šalyje ir 
užsienyje.

Baigiamajame VLIKo posė
dyje dalyvavo komiteto valdy
bos, Tautos Fondo tarybos ir val

fer, OFM, iš Romos (jis yra au
stralas). Mišiose skaitymą atliko 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, iš 
New Yorko, evangeliją skaitė 
vysk. A. Vaičius, iš Telšių, pa
mokslą pasakė kun. Alfonsas 
Svarinskas, iš Vilniaus.

Šeštadienį popiet Kultūros 
Rūmuose vyko seminaras, kuria
me kalbėjo ir abu svečiai iš Ro
mos.

Šeštadienį vakare 8 vai. A. 
Remėsos oratoriją atliko jungti
nis choras, kuriame buvo: Kre
tingos parapijos choras, Telšių 
parapijos choras ir Kretingos vai
kų choras. Dalyvavo ir?Klaipė- 
dos konservatorijos choras bei 
solistai.

Šeštadienį po oratorijos treti- 
- ninkai ir svečiai rinkosi bažny
čios šventoriuje, iš kur su žva-

pripažino Pabaltijo kraštų ne
priklausomybę ir nenori jokio 
sovietinio palikimo Pabaltijyje. 
“Mes prisiėmėme atsakomybę 
dėl buvusios Sovietų Sąjungos 
kariuomenės^tačiau nesutinka
me, kad ši kariuomenė yra oku
pacinė. Mes esame linkę sakyti, 
kad tai svetimos šalies kariuo
menė, kuri bus išvesta ir dabar 
yra tik laikinai dislokuota Pabal
tijo šalyse”.

JBANC delegacija prieštaravo 
šiems pareiškimams, priminda
ma Sergejaus Zotovo (Rusijos 
delegacijos deryboms dėl ka
riuomenės išvedimo iš Latvijos 
vadovo) žodžius, kad kariuo
menės nebus galima išvesti grei
tu laiku, net jei latviai padėtų 
Rusijos valdžiai, aprūpinant ka
riuomenę butais.

Pasibaigus ilgai diskusijai dėl 
kariuomenės išvedimo, dr. Cet- 
verikovas pakeitė temą ir 
pradėjo kalbėti apie rusų 
mažumą, gyvenančių Pabaltijo 
valstybėse diskriminavimą, o 
taip pat iškėlė klausimą apie pi
lietybės įstatymus ir reikalavi
mus dėl kalbos. Dr. Pavlovskis 
paaiškino, kad įtempti santykiai 
tarp rusų ir pabaltiečių blogėja 
kaip tik dėl užsitęsusio kariuo
menės buvimo Pabaltijo kraš
tuose ir kad visus nesusiprati
mus dėl pilietybės ir “mažumų” 
teisių bus galima pašalinti žymiai 
lengviau, išvedus kariuomenę. 
Mrs. Rikken taip pat pažymėjo, 
kad rusų, gyvenančių Pabaltijy
je, žmogaus teisės yra apsaugo
tos žymiai tvirčiau, nei pačioje 
Rusijoje.

dybos bei kontrolės komisijos: 
nariai. Buvo įvairių VLIKo tary
bos organizacijų pirmininkai ir?- 
nariai.

Iškilmingame posėdyje buvo\ 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary- J 
bos pirmininkas Vytautas Lands-/ 
bergis, ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, Sąjūdžio 
pirmininkas Juozas Tumelis, kai 
kurie AT deputatai, visuomenė.

kėmis ir giedodami įvairias gies
mes vyko į senąsias kapines. Ten 
prie Tėv. Antano Pabrėžos, 
OFM, kapo buvo prisiminti Lie
tuvos kankiniai. Pasimelsta, su
giedotas Viešpaties Angelas.

Sekmadienį, birželio 14 d., 
suma 12:30 vai. vėl vyko Liurde. 
Tą dieną pamokslą pasakė Carl 
Shaffer, OFM, vyr. Tretininkų 
dvasinis asistentas iš Romos. 
Kongresas baigtas po mišių po
piežiškuoju palaiminimu, kurį 
suteikė Tėv. Carl Shaffer.

Sekmadienį popiet Liurde 
vyko Sauliaus Sondeckio vado
vaujamo simfoninio orkestro

Kultūros ir sporto rūmuose gegužės 30 d. Vilniuje VLIKo veikėjams garbės apdovano
jimų įteikimo metu kalba Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, dešinėje. Iš kairės: dr. Elena Armanienė, dr. Domas Krivickas, neat
pažintas, dr. Kazys Bobelis, dr. Algirdas Budreckis, Grožvydas Lazauskas, Vytautas 
Jokūbaitis. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

LIETUVOS BAŽNYČIOS DARBAI IR RŪPESČIAI
1993 m. liepos pirmoje pusėje laukiama popiežiaus Jono Pauliaus II

Svarbiausi Katalikų Bažnyčios 
nūdieniai darbai ir rūpesčiai ap
tarti Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos posėdžiuose.

Juose pirmą sykį buvo Vil
niaus metropolitas arkivyskupas

“Nors nei viena pusė nesu
gebėjo įtikinti kitos, susitikimas 
buvo sėkmingas, nes turėjome 
progos parodyti Rusijos ambasa
dai, kad Amerikos Pabaltiečių 
bendruomenėje veikia aktyvi, 
gerai informuota politinė organi
zacija. Dabar klausimas: Ar rasi
me bendrą kalbą, spręsdami šias 
ir kitas problemas? Tai pareis 
nuo jų", — pažymėjo Sandra Ai
stars.

JBANC delegacija tikisi ir to
liau ruošti panašius susitikimus 
po Jelcino vizito.

VUKas pagaliau 
sugrįžo j Vilnių

Seimą pradėjo VLIKo vicepir
mininkas Vytautas Jokūbaitis, 
kuris pasveikino visus to istori
nio įvykio proga ir pakvietė į 
tribūną komiteto pirmininką dr. 
Kazį Bobelį. VLIKo pirmininkas 
pasakė, kad VLIKas pagaliau 
sugrįžo į savo gimtinę, į Vilnių, 
kur 1944 m. buvo paskelbta pir
moji jo deklaracija.

Tylos minute susirinkusieji 
pagerbė atminimą visų laisvės 
kovotojų, nesulaukusių šios die
nos.

(nukelta į 3 psl.)

koncertas. Dainavo “Liepaičių” 
choras. Buvo- atlikta Pergolesi 
“Stabat Mater”.

Kongresas buvo labai sėkmin
gas. Jį ruošė ne tik Lietuvos 
pranciškonai, bet ir visas Kretin- * 
gos miestas: ir burmistras, ir 
miesto valdyba, visi rūpinosi 
kongreso pasisekimu ir stengėsi 
suvažiavusiems dalyviams pa
dėti.

Kretingos gyventojai buvo 
prašyti priimti ir apnakvydinti 
svečius, policija specialiai dėjo 
pastangas tvarkyti eismą.

Pirmasis Tretininkų kongre
sas nepriklausomoje Lietuvoje 
paliko neužmirštamų įspūdžių ir 
dar kartą patvirtino, kad lietuvių ' 
tauta yra išlaikiusi savo tikėjimą 
per 50 komunistinio teroro 
•metų,., ir dabar ypatingai pasi
reiškia tikėjimo atgijimas.

Audrys Juozas Bačkis ir apašta
liškasis nuncijus Baltijos valsty
bėms Justo Mullor Garcia. Po
sėdžiai vyko gegužės 20 d. Kau
no arkivyskupijos kurijoje, daly
vaujant kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui ir visiems Lietuvos 
vyskupams.

Apaštališkasis nuncijus papa
sakojo apie savo susitikimą su Š\. 
Tėvu ir būsimą jo kelionę į Lie
tuvą, kuri numatoma 1993 m. 
liepos mėnesio pirmoje pusėje. 
Pasak nuncijaus, Š\ Tėvą labai 
dominusi politinė padėtis poko
munistinėje Lietuvoje. Nunci
jus pabrėžė, kad Lietuvos vysku
pai turi tikintiesiems kalbėti ir 
nurodyti, kaip jiems reikėtų elg
tis dabartinėse situacijose.

JAV Vyskupų konferencijos 
atstovas Rytų kraštams kun. J.

Prieš ketverius metus, 1988 
m. birželį Lietuvoje kilo pert
varkos arba reformų Sąjūdis, ku
ris neprievartinės, neginkluo
tos, politinės kovos būdais 
stebėtinai greit atkūrė pavergtos 
šalies nepriklausomybę.

Tada, 1988 m., Vilniuje buvo 
pagamintas dokumentinis fil
mas, kurį užsakė dar Maskvos 
TV, tačiau jo nerodė. Filmas va
dinosi “Kieno yra mūsų žemė"? 
Jo pabaigoje mes matėme seną 
ūkininką, kuris vėl atgavo savo 
žemę, prieš 40 metų atimtą So
vietų valdžios. Ūkininkas ėjo 
žeme ir arė, rankomis tvirtai lai
kydamas senovišką plūgą, kurį 
traukė ne arklys, bet... trakto
rius! Paradoksas ir kartu raciona
lus sprendimas, neturint ir ne
gaunant arklių... Atgimstančio

net egzistencinės
ūkio realybė... Tačiau didžiausia 
dvasinė,
prasmės realybė buvo to seno 
žmogaus susikaupęs laimingas 
veidas ir akys. Jis vėl eina savo 
žeme, jis vėl gyvena!

Tokie žmonės visada kultyva- 
vo žemę, gerino ją ir gražino, 
bet nenaikino.

Lietuvos žemę po Antrojo pa
saulinio karo naikino Sovietų 
ideologija ir kolonijinė politika, 
taip pat ekologinis aklumas ir 
prievartos instinktai.

Prievarta prieš gamtą, prieš 
gyvybę, prieš gyvenimą, šian
dienos prioritetas prieš rytdieną 
darė mano kartos žmonėms ne
sulaikomai slenkiančios globa
linės katastrofos įspūdį.Ir iš to 
įspūdžio, iš to šaltinio, greta kitų 
galų gale kilo mūsų pasipriešini
mo, gelbėjimosi ir išsivadavimo 
judėjimas... _

Bet kildavo ir visai fatalistiškų

Šarauskas informavo apie suteik
tą paramą S v. Kazimiero kolegi
jai Romoje, Lietuvos kateche
tinėms komisijoms, statomai ka
talikiškajai spaustuvei Kaišiado
ryse ir kt. Kartu su vyskupais jis 
aptarė, kokiose srityse labiausiai 
reikalinga tolesnė pagalba. Vy
skupų nuomone, būtina įkurti 
nedidelę televizijos studiją. Lie
tuvos Vyskupų konferencijos 
sekretoriatą, įrengti LKB Infor
macijos centrą ir paremti katali
kišką spaudą.

Vysk. S. Tamkevičius perskai
tė kun. J. Borutos laišką apie tai, 
kad Lietuvos televizija cenzū
ruoja katalikiškas laidas. Pvz.. 
neparodyta 1992 m. gegužės 17 
dienai parengta religinė va
landėlė, kurioje buvo kalbama 
apie referendumą ir tikinčiųjų 

minčių apie žūtbūtinę planetos 
kovą su viena jos 'gyventojų 
rūšimi — žmonėmi^r Jeigu 
žmonėms, atrodėr-skirta sunau
doti, suvalgyti savo planetą, kaip 
vabalai suvalgo medžio lapus, tai 
ir planeta turėjo gintis. Kuo? — 
Katastrofomis, klimato kitimu, 
ozono skylėmis ir pačių žmonių 
beprotybe. Nejau žmogus tėra 
žemės planetos liga? — klausda- 
vome vieni kitų. Nejau žemė pa
sveiks tik tada, kai nusikratys 
žmogaus?

Ir tokios globalinio fatalizmo 
mintys keldavo norą priešintis 
dalykų eigai.

Mes kovojame dėl nepriklau
somybės, suvokdami ją kaip at
sakomybę už tą planetos ga
balėlį, kuriame gyvename. Da
bar mes matėme, kad iškovotoji 
laisvų žmonių atsakomybė yra 
daug didesnė, negu realios gali
mybės greit pagydyti sužalotą 
gamtą.

Kitą vertus, dar ne visa Lietu
va yra išlaisvinta, ir tai apriboja 
garantijas, kurias mūsų šalis gali 
duoti kartu su įsipareigojimais.

Jūs turite žindi, ponios ir po
nai, kad buvusi SSSR kariuo
menė, kuri dabar yra Rusijos ka
riuomenė, ligi šiol jėga užima, 
tai yra okupuoja be jokio teisinio 
pagrindo, be jokio susitarimo ir 
leidimo, daugiau negu 1% Lie
tuvos teritorijos.

Ta kariuomenė, kuri įžengė į 
Lietuvą pagal nusikalstamą Mo- 
lotovo-Ribbentropo slaptą susi
tarimą, ligi šiol yra pasiėmusi 
daugiau negu 73,600 ha mūsų 
žemės. Iš jų 56,300 ha yra miš
kai.

Suverenios Lietuvos val
stybės valdžiai, nors ji atsakinga 
pasaulio bendrijai pagal Bran
duolinio ginklo neplatinimo su
tartį (Nuclear Nonproliferation 
Treaty), neleidžiama žinoti, ką 
tuose miškuose Rusijos kariuo
menė laiko ir ką daro. Mes kon
statuojame miškų kirtimą, pa- 
smarkėjusį po to, kai su Rusijos 
prezidentu p. Jelcinu sausio 17 
d. Maskvoje susitarėme, kad ka
riuomenės išvedimas turi pra
sidėti greitai.

(nukelta į 2 psl.)

pilietinę atsakomybę.
Vėliau buvo aptarti Kauno 

Kunigų seminarijos reikalai. 
Rektorius kun. A. Baniulis papa
sakojo apie esamus sunkumus: 
trūksta kvalifikuotų dėstytojų, 
ne visi kandidatai ateina į semi
nariją pasiruošę formuoti save 
pagal Bažnyčios mintį.

Arkivyskupas A. Bačkis kal- 
l>ėjo apie savo planus įkurti Vil
niuje paruošiamąjį kursą, kurio 
metu būsimieji klierikai gilintųsi 
; tikėjimo ir dvasinio g\senimo 
pagrindus, tuo pačiu tirdami 
savo apsisprendimą siekti kuni
gystės.

Teologijos fakulteto dekanas 
dr. kun. V. Butkus išdėstė 
Bažnyčios reikalavimus priimant 
kandidatus į seminariją: jie turi 
būti subrendę fiziškai ir morališ
kai. Sv. Raštui dėstyti nutarta 
kviesti kun. A. Rubšį, kadangi 
Sv. Rašto dėstytojas kun. D. Va
lentas išvyksta tolimesnėms stu
dijoms. Kunigų seminarijos 
dėstytojas F. Jončys akcentavo 
būtinumą gerinti filosofijos 
dėstymą Kunigų seminarijos 
Teologijos fakultete.

Vyskupas J. Matulaitis atsi
sakė Tarpdiecezinės Kateche
tinės komisijos pirmininko pa
reigų. kurias Vyskupų konferen
cija pavedė eiti vyskupui S. 
Tamkevičiui.

Posėdyje taip pat buvo priim
tas Vyskupų konferencijs statu
tas.



VLIKo seimo dalyvių vardu gegužės 31 d. padedamas vainikas žuvusiesiems prie TV 
bokšto atminti. Kairėje: neatpažintas, dr. Elena Armanienė, Vytautas Jokūbaitis, dr. 
Jonas Stiklorius, dr. Domas Krivickas. Nuotr. Viktoro Kapičiaus

BUVUSI SSSR ARMIJA TERŠIA 
LIETUVOS ŽEMĘ

(atkelta iŠ I psl.)

Išvedimas vis dar neprasidėjo, 
bet miškai kertami, bazėse degi
nami naftos produktai ir che
minės medžiagos — galbūt nai
kinamas cheminis ginklas. Lie
tuvos pareigūnams neleidžiama 
to kontroliuoti. Tas pats liečia 
Rusijos karinius aerodromus 
Lietuvoje, naudojamus naujoms 
nelegalioms invazijoms. Tų ae
rodromų žemė daug kur užteršta 
nebepataisomai.

Aš galėčiau plačiau kalbėti šia 
tema, kuri \ ra mano pagrindinis 
rūpestis, bet pabrėžiu vien tai, 
kas čia. šitame susitikime, yra 
svarbiausia, lai Lietuvos valsty
binis, ekonominis ir ekologinis 
statusą'-, turbūt unikalus kaip ir 
mūsų likimas — kartu su kitom 
dviem Baltijos v;ajstvj>ė.’u

Mes vėl esame nepriklausoma 
šalis, kuri atgavo nepriklauso
mybę po visų 1940 m. prasidėju
sių okupacijų, po 50 metų užtru
kusio Antrojo pasaulinio karo. 
Lietuva yra laisva Jungtinių Tau

KAUNE PAGERBĖ KOMPOZITORIAUS 
VLADO JAKUBĖNO ATMINIMĄ

Suėjo 88-ta.s pavasaris nuo 
kompozitoriaus Vlado Jakubėno 
(1904-1976) gimimo dienos, kuri 
buvo atžymėta Kaune gegužes 
27 d.

Iškilmės prasidėjo memoria
linės lentos atidengimu prie 
namo, kur 1939-1944 metais gy
veno Vladas Jakubėnas (A. Mic
kevičiaus 45). Skulptorius A. 
Žirgulis sukūrė memorialinę 
lentą. Tam lėšų parūpino Ja
kubėno draugija (’hieagoje. Šio
se iškilmėse daly vavo ir kalbėjo 
tos draugijos pirmininkas Edvar
das Sukutis.

Iškilmingą ceremoniją pratęsė 
pamaldos liuteronų bažnyčioje*, 
vadovaujant kim. Juliui Norvi
lai. Muzikas Jakubėnas vargona
vo ten jaunystėje. Dabar šiais 
vargonais Bacho preliudijas gro
jo Kauno J Gruodžio muzikos 
mokyklos dėstytoja Virginija 
Daugirdienė, o maldų intarpuo
se jai talkino solistas A. Ma- 
likėnas, atlikęs Scbuberto “Tu 
esi ramybėje ir Bizet “Agnus 
Dei”.

Kompozitorius A. Kubiliūnas, 
Kompozitorių Sąjungos Kaimo 
sk. pirmininkas ir šio renginio 
organizatorius pradžiai parinko 
ne kalbą, o Jakubėno kūrinį 
“Miško šokį iš baleto “Vaivos 
juosta . Paskambino jį V irginija 
Daugirdienė. Šis baletas būtų 
Kaune išvydęs rampos šviesą 
1943-1944, deja, karas pasmerkė 
šį kūrinį užkonservuoti klavyre.

Prisiminimų apie kompozito
rių vakare kalbėjo jį pažinoję: 
biržietė A. Balčiauskiem*, buvęs 
jo mokinys A. Mačikėnas, kom
pozitoriaus brolis Povilas Ja

tų narė, bet dar ne visai išlais
vinta. Štai kas turi būti padaryta 
ir pabaigta pirmiausia.

Mes nesame besivystanti 
trečiojo pasaulio šalis, bet bijo
me priversti grobuoniškos, eko
nomiškai nefunkcionalios iranti- 
ekologinės imperijos pusiau ko
lonija, todėl dar esame pereina
mosios ekonomikos šalis, kuriai 
reikia tam tikros paramos.

Mes norime vykdyti ir vykdy
sime tarptautinius ekologinius 
įsipareigojimus, bet ir čia mums 
reikia paramos.

Vieni mes neužtikrinsime nei 
branduolinės jėgainės saugumo, 
nei iškelsime irrito bombas iš 
Baltijos jūros, kurias ten palaido
jo prie mūsų krantų Sovietų ai 
i r rija po Antrojo pasaulinio karo

O pirmiausia mums reikia 
tarptautinės paramos visiškai iš
silaisvinti iš svetimos kariuo
menės, kuri ligi šiol neteisėtai 
užima ir teršia Lietuvos teritori
ją, orą, vandenis. Mūsų žemė 
dar ne visa yra mūsų, ir tai negali 
būti toleruojama.

kubėnas, kuriam buvo lemta iš
lydėti Vladą iš Kauno 1944 m. 
visam laikui.

Visų kalbėtojų prisiminimus 
papildė iš Chicagos atvežta vaiz
do juosta apie Jakubėno kūrybinį 
kelią . jam gyvenant Amerikoje.

Gyvo kūrėjo komentaras apie 
savo muziką l>ei tos muzikos 
įrašų fragmentai — buvo pati be
tarpiškiausia pažintis su kompo
zitoriaus asmenybe, padariusia 
neišdildomą įspūdį visiems va
karo dalyviams.

Kauno kompozitoriai: A. Ku
biliūnas, A. Bartulis, V. Švedas 
apgailestavo, kad neturėjo gali
mybės susipažinti su Vlado Ja
kubėno kūryba ištisai, pavartyti 
jo veikalų partitūrų, pasirūpinti 
baleto “Vaivos juosta" klavyro 
orkestruote ir 1.1.

Taigi, Jakubėno d-jos pirmi
ninkas Šulaitis, užmezgęs artimą 
ryšį su kompozitoriais Lietuvoje, 
jau yra įpareigotas daugeliui 
konkrečių darbų, kurie netrukus 
įjungs Jakubėno kūrybą į šiuolai
kinės Lietuvos muzikinio gy ve
nimo kontekstą.

To visiems palinkėjo ir iš
kilmėse dalyvavęs Sąjūdžio Kau
no sk. deputatas Jonas Daugėla. 
Žinodamas Kauno m. kultūrai 
vadovaujančių pareigūnų abe
jingumą tiesioginėms savo parei
goms, deputatas taip pat prisidės 
prie kompozitoriaus Jakubėno 
Kaune deramo atminties įam
žinimo. Pradžia jau padaryta.

Birželio 13 d. komp. Jokul>e- 
nas buvo prisimintas jo gim
tinėje — Biržuose, kur biržiečiai 
pagerl>ė savo žymųjį žemietį.

Irena Skomskienė

Mes norime, kad visa mūsų 
žeme būtų ir laisva, ir naši, ir 
š\ ari. Mes kovojome dėl to ir ko
vosime* toliau visomis taikiomis 
priemonėmis. Mes buvome visai 
vieni, o dabar jau esame ne vie
ni. Tą rodo jūsų dėmesys, ponios 
ir ponai, už kurį aš nuoširdžiai 
dėkoju

BURIASI
PANEVĖŽIO

KRAŠTIEČIAI

1991 m. rugsėjo mėnesį su
sikūrė Panevėžio Kraštiečių 
Draugija (PKD), kuri numato 
burti kraštiečius, organizuoti su
sitikimus, keistis informacija, 
Kerti bendrai kultūrinei veiklai, 
pa.v.al galmt'.lM-s kaupti lite- 
*. meno, rankraščių ir kl
ok* i .hkimą bei kultūrines ver

te I><*s 1 ui tat nedingtų ir nelm'Hįr 
palikta užmarštyje.

Kraštiečiai kviečiami atviram 
ir nuoširdžiam bendravimui, as
meniniams ry šiams ir pažintims, 
kiifltūrinės, dvasinės ir gyveni
miškos patirties pasidalinimui.

Suvažiavimas numatomas 1992 m. 
liepos 24-27 dienomis. Norį at
vykti prašomi iš anksto infor
muoti PKD pirmininką, kurio 
adresas yra toks: Bonifacas 
Roželė, Žemaičių 21-28, 5307 
Panevėžys, Lithuania.

Rengėjai norėtų turėti trumpą 
informaciją apie atvykstančius: 
adresas, užsiėmimas, amžius, ar 
reikia parūpinti vietą viešbutyje 
ar privačioje šeimoje, kuriam lai
kui atvyksta.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ 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

Vaizdas iš kompozitoriaus VI. Jakubėno minėjimo Kaune 
gegužės 27 d. prie namo, kuriame kompozitorius gyveno prieš 
II-ąjį pasaulinį karą. Iš k.: VI. Jakubėno draugijos Vilniaus 
skyriaus darbuotojos R. Nomicaitė ir I. Skomskienė, tos drau
gijos Chicagojc pirm. E. Šulaitis, kompozitoriaus pusbrolis 
Povilas, dvi tolimesnės kompozitoriaus giminaitės. Nuotr.-Vik- 
toro Kapočiaus

LIETUVOS GYVENTOJAI REIKALAUJA, KAD 
RUSIJOS KARIUOMENĖ PASITRAUKTŲ ŠIEMET
Preliminariniais duomenimis, 

birželio 14 d. referendume daly
vavusių gyventojų 90,76 procen
tai reikalauja, kad besąlyginai ir 
tuojau pat būtų pradedama iš
vesti iš Lietuvos teritorijos bu
vusi Sovietų kariuomenė ir ligi 
1992 metų pabaigos būtų visiškai 
atitraukta bei kad už tos armijos 
padarytuosius nuostolius būtų 
atlyginta Lietuvos valstybei ir 
jos žmonėms.

Informacijoje, kurią spaudai 
pateikė Lietuvos misija prie 
Jungtinių Tautų, toliau sakoma, 
kad pagal Lietuvos įstatymą rei
kia surinkti 50 proc. plius vieną 
proc. teigiamų balsų, kad refe
rendumo sprendimas įsigaliotų. 
Negalutiniais duomenimis, refe
rendume dalyvavo 75,76 pro

LIETUVOJE IR 
APIE LIETUVĄ
“The New York Times” 

birželio 15 d. laidoje įsidėjo ve
damąjį, pavadintą “Why are the 
Baltics Štili Occupied?” Jame 
sako, kad “Estija, Latvija ir Lie
tuva pereitą rugpjūčio mėnesį, 
nepavykus pučui Maskvoje, at
gavo savo nepriklausomybę, bet 
toji nepriklausomybė yra netik
ra, kol jų teritorijoje pasilieka 
daugiau kaip 100 tūkstančių Ru
sijos kariuomenės”. Primena ir 
Lietuvos referendumą dėl tos ar
mijos pasitraukimo ir Lietuvai 
bei jos' žmonėms padarytųjų 
nuostolių atlyginimo. Pabrėžia
ma, kad Maskva atsisako net di
skutuoti tos armijos atitraukimą, 
nurodo, kad ši “ilgai užtrukusi 
šaltojo karo našta verta dėmesio, 
kai prezidentas Bush susitiks 
VVashingtone su Rusijos prezi
dentu Jelcinu”. Toliau rašorha: 
“Prezidentas Bush-gaUtų pa
kviesti Jelciną, kad tasai įsiparei
gotų armiją atitraukti, o iš Vaka
rų prez. Bush galėtų gauti pagal
bą parūpinant butus tai kariuo
menei panašiai, kaip Bonna pa
deda tiems, kurie palieka Rytų 
Vokietiją”.

— Lietuvos parlamento pre
zidiumas suteikė Lietuvos 
garbės pilietybę Nobelio premi
jos laureatui Česlovui Milašiui, 
kuris yra gimęs Lietuvoje ir savo 
kūriniuose aprašęs Lietuvą. Vy
tauto Didžiojo Universitete 
Kaune gegužės 28 d. iškilmingos 
konferencijos metu prof. Č. Mi
lašiui ir kun. prof. A. Liuimai, 
SJ, įteikti VDU garbės daktaro 
diplomai. 

centai turinčiųjų teisę balsuoti. 
Iš jų 68.67 procentai pasisakė 
“TAIP”.

Skaičiais imant, referendume 
dalyvauti turėjo teisę 2,540,023 
gyventojai, iš jų referendume 
dalyvavo 1,924,328 (75,76%). 
“TAIP” balsavo J,744,135 
(90,76% bendro balsavusiųjų 

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-StrSknsbury;'Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fbreat 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tei. 288 - 2244.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR ČONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

w

U, Mi SO ST MIDDI.E VII.LVGE Ųl EE\S \ Y 
1*1 K>XES (7LS1 326 - I2S2 32fi 3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KV.ECAS 
JONAS 

1933 + 197 6

BŪYUS 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 Avė., St. Petersburg Beach, Ra.,
t 33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
, Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
’ MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-

- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter JSarden Tavern. 
*1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng 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 RADIJO 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. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302.________________ ,
KOLODNY &KOLODNY: VlrginljaKolodny.LlefuvIškarkaibantfad- 
vokatė, ii Park Place, Room 9057Nęw York, N.Y. 1000^5212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominijumų reikalai. Turi leidimų 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 BroacR 
way, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.

skaičiaus); “NE” balsavo 
140,051 (7,29% bendro balsavu
siųjų skaičiaus), 37,584 (1,95%) 
negaliojančių ar sugadintų ^balsa
vimo lapelių...

Šioje statistikoje neįjungti 
užsienio lietuvių balsai, kurie 
bus pateikti kartu su galutiniais 
duomenimis.
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Kovojanti tauta

Birželio mėnuo lietuvių tautai 
primena du svarbius j vykius:

Pirma, kad Sovietų Sąjunga 
smurtu okupavo Lietuvą ir kitas 
dvi Baltijos valstybes. Visur 
buvo panaudota jėga ir smurtas, 
iš anksto sutraukta didžiulė ka
riuomenė. Kariuomenei įžygia
vus, buvo pakeista valdžia, su
kurta pereinamoji okupacinė 
valdžia, kuriai teko suvaidinti 
farsą — “paprašyti”, kad priimtų 
į Sovietų Sąjungą. Vakaram 
buvo paskelbta, kad Lietuva pati 
įsijungė į Sovietų Sąjungą, ir da
bar ji esanti laiminga!

Antra. Po metų, 1941 birželio 
21d. prasidėjus Vokiečių-Sovie- 
tų karui, lietuvių \auta sukilo 
prieš okupantą. Tuo ji parodė 
Vakaram, kad ji neįsijungė savo 
noru, o buvo tik ginklu privers
ta. Tauta-buvo vieninga, didvy
riškai sukilo, kovojo barikadose 
ir išlaisvino kraštą nuo sovietinių 
okupantų. Vokiečių kariuome
nei buvo lengva peržygiuoti Lie
tuvą.

Tačiau Vokietija laisvės neža
dėjo duoti. Vėl prasidėjo jų oku
pacija ir naujas lietuvių tautos 
ryžtas išsivaduoti ir atstatyti ne
priklausomybę.

Nepriklausomo gyvenimo me
tai lietuviu tautą jau buvo su
jungę į glaudų kovojantį vienetą. 
Tauta nepasimetė ir sunkiausiais 
laikais, neprarado savo vertybių 
— laisvės troškimo ir kovingu
mo.

1944 metų vasarą ir rudenį at
ėjo antroji Sovietų okupacija, 
kuri tęsėsi arti penkiasdešimt 
metų. Nė viena Europoje tauta 
neparodė tiek drąsos ir tokio 
ryžtingumo — tokiose sunkiose 
sąlygose ginti savo teises į laisvę, 
tos laisvės siekti. Prasidėjo taip 
vadinamas partizaninis karas, 
vienas iš heroiškiausių lietuvių 
tautos istorijoje. Žuvo tūkstan

čiai partizanų, bet jų kraujas 
šaukėsi teisybės. Sakoma, kad 
nekaltųjų kraujas šaukiasi dan
gaus keršto. Tas nekaltųjų kovo
tojų partizanų kraujas šaukėsi 
teisybės!

Partizanų karai dar labiau su
stiprino ir sujungė tautą. Lietu
vių tauta pasidarė kovojanti tau
ta. Kaip dramatiškai ji pademon
stravo savo kovingumą, kai rei
kėjo ginti parlamento rūmus, 
Televizijos bokštą* Prie parla
mento budėję visada atsisveikin
davo taip, lyg iš ten nebegrįš. 
Toks tautos kovingumas jau da
rosi nepalaužiamas, neįveikia
mas. Ją gali paklupdyti, bet ji vis 
tiek kelsis, vis tiek eis tuo pačiu 
keliu — sieks nepriklausomybės 
ir ją gins.

Ir dabar mus veikia birželio 
įvykiai. Ir dabar rusiškoji kariuo
menė krašte mėgina sudaryti si
tuacijas ir apkaltinti Lietuvą, kad 
tai armijai trukdoma ramiai eiti 
savo pareigas. O kokias gi parei
gas ji dabar turi nepriklausomoje 
Lietuvoje?

Kaip Rusijos istorija rodo, ji 
taip pigiai nepasitrauks. Jie 
moka užpainioti, sukurti tokias 
situacijas, kad armijai reikės įsi
kišti ir ginti “skriaudžiamuo
sius”. Gi tie “skriaudžiamieji” — 
tai kraštutiniai kairieji, kuriems 
nerūpi Lietuvos laisvė, o tik ko
munistinis nuolankumas ir pasi
davimas Maskvai, nes už tai gaus 
gardaus valgio šaukštą.

Bet tie išdavikai nuo gardaus 
valgio šaukšto turės paspringti, 
nes jie eina neteisybės keliu. 
Teisybė visada laimi ir ši kartą 
laimės, tik mes ištverkime, tik 
laikykimės!

Naujieji intrigantai Lietuvoje 
nori sukelti nerimą, sudrumsti 
gyvenimą, kad visi kalbėtų — 
prie Sovietų buvo geriau. Buvo 
geriau tik vienai dalelei, tik ko-

(Atkelta iš 1 psl.) PASKUTINIS VLIKO SUVAŽIAVIMAS
Vilniaus arkikatedros klebo

nas prelatas Kazimieras Vasi
liauskas aukojo invokaciją iškil
mingo posėdžio proga. Dėkoda
mas Viešpačiui už teisingumo 
pergalę, jis pasakė, kad komiteto 
vadovams ir nariams visada 
švietė dvi žvaigždės — tautos 
laisvė ir vienybė. “Maldoje 
norėtume palinkėti, kad jos 
mums šviestų visada”.

Paskui žodį tarė AT pirminin- 

munistams, kurie engė tautą. 
Dabar ir tie buvusieji komunistų 
pavergtieji nori išsilaisvinti nuo 
priespaudos, nuo melo. Ir jie 
turi pilną teisę laisvai gyventi, 
nes laisvė priklauso visiems, o 
ne vienai kuriai nors grupei.

Tegu nemano visi kairieji, kad 
taip lengvai pasibaigs jų gyveni
mo istorija. Kas daro bloga savo 
tautai, kas stengiasi ją pavergti, 
tas pats bus pavergtas ir sunai
kintas. Tokia jau gyvenimo tai
syklė: kasi duobę kitam — pats 
pirmas į ją įkrenti.

Išeivijai belieka stiprintis ko
vojančios tautos dvasia, budėti 
ir budėti, netikėti jokiais rusiš
kais pažadais, kol nebus parody
ta darbų. Per tiek metų lietuviai 
emigrantai išlaikė gyvą kovos 
dvasią ir kovojo dėl savo tautos 
laisvės. Ir dabar jie liks ištikimi 
kovojančios tautos tradicijoms ir 
padės tautai pilnai įtvirtinti ne
priklausomybę! 

VLIKo paskutiniajame seime Vilniuje gegužės 30 d. Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas Vytautas Landsbergis įteikia garbės apdovanojimus VLIKo vadovybei. Iš k. į d. 
dr. Domas Krivickas, dr. Kazys Bobelis (už jo nematyti dr. Algirdo Budreckio), Grožvy- 
das Lazauskas, Vytautas Jokūbaitis, Vytautas Landsbergis ir Seimo posėdžio vedėja 
Nijolė Ambrazaitytė. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

kas Landsbergis. Jis pabrėžė, 
kad VLIKo nuopelnai yra di
džiuliai ir niekad nebus užmirš
ti. Lietuva atgavo nepriklauso
mybę ir komitetas baigia savo 
darbą, tačiau Lietuvą dar reikia 
laisvinti iš daugybės negerovių. 
Baigęs kalbą, Landsbergis įteikė 
garbės apdovanojimus VLIKo 
vadovams.

Lietuvos padangė nerami
Po to kalbėjęs ministras pirmi

ninkas Vagnorius apžvelgė Lie
tuvos ekonomines problemas, 
politinę padėtį,. pabrėžė, kad 
svarbiausia — įvesti tvarką, o 
tam reikia bent 50 procentų ga
limybių, kurias turi demokrati
nių šalių vyriausybės. Premjeras 
įspėjo, kad, nors VLIKas ir baigė 
savo veiklą, tačiau nusiraminti 
negalima, nes Lietuvos padangė 
nėra švari, tebėra daug priešiškų 
vidaus jėgų ir buvusios SSSR ka
riuomenė.

Politiniai kompromisai galimi 
ir būtini, kalbėjo Vagnorius, 
tačiau kai jie daromi su priešin
gai veikiančiomis politinėmis 
jėgomis, sustojame vietoje. Da
bar reikia kuo greičiau išrinkti 
naują seimą. Tokia padėtis, kai 
nieko negalima padaryti, ilgai 
negali tęstis; valdžia turi vykdyti 
savo funkcijas arba atsistatydin
ti. '

VLIKo pirmininkas dr. Bobe

lis įteikė Landsbergiui ir Vagno
riui atminimo plaketes su 
Laisvės skulptūros atvaizdu.

Sveikinimai, pranešimai
Suvažiavimo dalyvius pasvei

kino JAV ambasadoriaus pava
duotojas Algis Rimas. Vėliau 
sveikinimo kalbas pasakė įvairių 
išeivijos ir Lietuvos visuomeni
nių organizacijų, politinių parti
jų atstovai.

Pasibaigus iškilmingai seimo 
daliai, komiteto pirmininkas dr. 
Bobelis pateikė ataskaitą už 48 
VLIKo darbo metus.

Apie finansinę komiteto pa
dėtį ir veiklą ataskaitą padarė 
Tautos Fondo valdybos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis. Jis 
pasakė, kad Fondo lėšos turėtų 
atitekti tiems tikslams, kuriems 
buvo rinktos — padėti Lietuvai 
pasiekti visišką laisvę, demokra
tiją ir gerovę.

Seimo pabaiga 
ir koncertas

Posėdžiui baigiantis, jo vedėja 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatė ir operos solistė Nijolė Am
brazaitytė perskaitė paskutinę 
VLIKo deklaraciją, visi sugiedo
jo Lietuvos himną.

Vakare toje pačioje kultūros ir 
sporto rūmų salėje įvyko šventi
nis koncertas, kuriame dalyvavo 
mergaičių choras “Liepaitės , 

Lietuvos simfoninio orkestro 
pučiamųjų kvintetas, Lietuvos 
baleto žvaigždė Jolanta Valei- 
kaitė ir Petras Skirmantas, Jau
nimo teatro aktoriai, daininin
kai.

Gegužės 31 d., sekmadienio 
rytą, posėdžio dalyviai padėjo 
vainikus prie televizijos bokšto 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės. 
Priešpiet Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje mišias aukojo vysku
pas Juozas Tunaitis, pamokslą 
pasakė prelatas Vasiliauskas. 
Giedojo solistė Ambrazaitytė.

Kreipimasis j visuomenę 
ir politines partijas

Ryšium su apsilankymu Vil
niuje ir savo veiklos užbaiga, 
VLIKo valdyba išleido atsikrei- 
pimąį Lietuvos visuomenę ir po
litines partijas. Tą kreipimąsi pa
sirašė pirmininkas dr. Bobelis.

Konstatuodamas su pasitenki
nimu, kad VLIKas savo pagrin
dinę pareigą atliko, kad Lietuva 
jau esanti pažengusi į savo de
mokratijos ir valstybingumo 
įtvirtinimą, VLIKas sako, kad 
“dabartinė gyvenimo raida- kelia 
tam tikrą susirūpinimą . Čia nu
rodoma, jog tą susirūpinimą ke
lia politinė kova ir krizės reiški
niai Parlamente ir Vyriausybėje.

VLIKas kviečia visas Lietuvos 
politines jėgas, partijas ir visuo
menę susilaikyti nuo bet kokios 
konfrontacijos, politinės įtampos 
didinimo, visus nesutarimus 
spręsti geranoriškumo dvasia, 
nepamirštant Tėvynės interesų 
ir jos žmonių gerovės. VLIKas 
siūlo Aukščiausiajai Tarybai ir 
Vyriausybei savo visokeriopą pa
galbą esamiems sunkumams 
įveikti.

Spaudos atstovams, kurie tei
ravosi pas VLIKo pirmininką dr 
Bobelį, kas manoma dėl esančios 
krizės ir kas bus daroma su VLI
Ko turtu, jei vyriausybė pasi
keis, dr. Bobelis atsakė, kad 
“turtą perduosime teisėtai Vy
riausybei”.

Dėl ateities jis sakė: "Lietuvos 
atstatymui reikia daugiau kon
sultacijų su išeivijos atstovais, 
glaudesnio kontakto, kad ateity
je panašių krizių būtų išvengta. 
Mes tikimės, jog dabartinė krizė 
bus išspręsta teigiamai ta pra
sme, kad tai bus naudinga Lietu
vos ateičiai”. Dr. Bobelis pri
tarė, kad reikia nedelsiant orga
nizuoti rinkimus į Seimą.

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRĮŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS r p
Manhattan College

Kelionė nuo Mikėnų akropo
lio į Atrėjaus iždą trumpa — vos 
400 m. Nūdien graikai savo se
novės vietas aptveria, padirba 
tvoroje vartus ir pastato sargą 
mokesčio už įėjimą rinkti.

Atrėjaus iždas — kalvos šlaite 
iškastas apskritas kapas. 
Įspūdingas savo architektūra. 
Kapas pasiekiamas per 36 m ilgio 
ir pločio taką su tašytų akmenų 
sienomis. Akmenys masyvūs. Ir 
durys į kapą masyvios, o jų iš
vaizda primena akropolio Liūtų 
vartus. Tik liūtų vietoje juoduoja 
skylė.

Gidė tvirtina, kad durys esan
čios penkių su puse metrų aukš
čio, o durų sąramos akmuo — 8 
m ir sveriąs 120 tonų. Atėnų mu
ziejuje mačiau dvi žalias marmu
ro kolonas — Atrėjaus iždo durų 
kolonų reprodukcijas. Įėjus, 
dėmesį patraukia senoviško 
bičių avilio išvaizdos kupolas. 
Žinoma, esi apskrito keturiolikos 
su puse metrų pločio avilio vidu

je, kuris turi 13 metrų skliautą. 
Nuožulnios kapo sienos dengtos 
tašytais akmenimis. Anga šiau
rinėje kapo pusėje veda į gilų 
šalutinį urvą. Sienos be papuoša
lų — nykios, tik pilki akmenys. 
Kadaise, pastebi gidė, jos buvo 
išpuoštos bronzinėmis ro
zetėmis.

— O kur Atrėjaus iždas? — 
klausia žmonės gidę.

Gidė visuomet mums cituoja 
Pausanijo“Graikijos aprašyme”.

Ir šį kartą juo remdamasi, at
sako:

— Kai II a. po Kristaus Pausa- 
nijas čia lankėsi, kapas jau buvo 
išplėštas.

Kę manė mikėniečiai 
apie mirusiuosius?

Mikėniečiai tikėjo, kad miru
sieji gyvena ir po mirties. Miru
siojo siela pasilikdavo žemėje ir 
rengdavosi kelionei į kitą pasaulį 
tol, kol jo kūnas nesudūlėdavo. 

Būdama šiapus, siela1 galėdavo 
reikštis ir net padaryti žalos gy
viesiems. Užtat, arba siekiant 
turėti mirusįjį savo pusėje, arba 
norint padėti jam iškeliauti į kitą 
pasaulį, buvo laikoma svarbiu 
dalyku sielai parūpinti, ką nors, 
ką tik mirusysis buvo mėgęs gy
vas būdamas. Į kapą būdavo 
nešami indai su valgiu ir gėralu, 
puošmenimis ir ginklais — daik
tai, kurie buvo laikomi kapo 
gėrybėmis. Kai kape likdavo tik 
mirusiojo kaulai, buvo tikima, 
kad siela jau pabaigė savo ke
lionę ir pasiekė kitą pasaulį. 
Todėl ji nebeturėjo rvšio su gy 
venimu, nebegalėjo reikštis ar 
padaryti žalos gyviesiems.

Mikėniečiai negerliė nei se
niai mirusiųjų kaulų, nei jiems 
skirtų kapo gėrybių. Kaulus su
mesdavo bet kur į kampą, kada 
tik reikėjo kape laidoti naują- 
kūną. Atrėjaus iždo Agamemno
no kape kaulų nesimato. Matyti 
buvo tikima, kad garbingi asme
nys, turėję svarbią vietą gyveni
me, nenustojo bendravę su gy
vaisiais net po to, kai jų kūnai 
sudūlėjo. Turbūt dėlto ir buvo 
statomi tokie įspūdingi požemi
niai mauzoliejai giliai kalvų šlai
tuose.

Mikėniečių keliais j 
J Nauflioną

Geras gidas pasako iš anksto, 
kas bus daroma. Mūsų gidė turi

Mikėnai: Atrėjaus iždo tarpduris iš lauko ir iš vidaus pusės.
Rubšio

Nuotr. kun. prof. Antano

patirties. Ji yra žininga, paslaugi 
ir pasako, kas planuojama. Be to. 
primena, kad jau vėluojamės, 
betgi užtikrina, kad visgi mūsų 
laukia vėlyvi pietūs l>ei kamba
rys Nauflione Amalijos viešbuty
je. Pailsėję, sako, užsuksime į 
Epidaurus kurortą vakaronei.

Autobusas negrįžta į šiuolai
kinį vieškelį, bet leidžiasi link 
Naufliono senais mikėniečių ke

liais. Jie siauri, l>et neduobėti. 
Turiu progos susipažinti su se
novės, o ypač Trojos karo, 
Mikėnų žymūnais — Atrėjumi, 
Agamemnonu. Klytemnestra.

Mikėnų šalies padavimai
legendinis Mikėnų įkūrėjas 

buvo Parsėjas, Dzeuso ir Danaės 
sūnus. Bet didvyris, kurio var
das buvo susietas su Homero 

Mikėnais — aukso miestu ir Tro
jos karu buvo Agamemnonas. 
Mat Agihnemnono ir jo šeimą iš
tikusių nelaimių dėka Mikėnų 
vardas garsėjo Graikijos istorijo
je — Homero ir Eskilo raštuose.

Pasak padavimų. Persėjas 
įkūrė Mikėnus — miestą ant kal
no su kiklopinėmis sienomis, pa- 
naudodams kiklopų, vienaakių 
milžinų jėgą. (Bus tluiiįiidii)
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SUKILĖLIS
PASAKOJIMAS

Vytautas Volertas

=5—.... - ... . :
Visų Krikštonių garsenybė 

buvo Runtukas, tėvo gražiai ir 
švariai apsiūtas berniokas. Kas 
buvo jo motina, kur ji buvo — 
jei iš viso buvo — niekas nežino
jo. Nežinojo ir Jonukas. Dienų 
dienas jis slampinėdavo apie 
tėvo namelį, pastoviniuodavo 
ant kalnelio priešais bažnyčių, 
pakasinėdavo klebono paršiukų 
nugaras. Neturėjo jokių draugų 
ar draugių — visi jo amžiaus vai
kai laukuose ganydavo gyvulius. 
Pasitaikydavo nemandagių žmo
nių, kurie ponų Runtų, Krikšto
nių siuvėjų ir krautuvininkų, 
įžeidžiančiai užkalbindavo:

— Kodėl savo balvonų be dar
bo laikai? Greitai į pusbernius 
eis, bet net botago nėra čiu
pinėjęs.

— Rankų mano vaikas sveti
muose tvartuose mėšlu nesiter- 
lins — siuvėjas ir krautuvininkas 
atšaudavo taip atvirtai, kad tasai 
drųsuolis net Rimtos priemenės 
pradėdavo vengti. Žiemų namo 
važiuodamas, vadeles laikydavo 
atgrubusiomis rankomis.

Jonukui neteko pirštų susiter- 
linti. Kai prasidėjo karo maišatis, 
jaunasis Runta jau iš tikrųjų 
buvo pusbernis, bet į svetimus 
tvartus nelindo. Kaimuose iš 
moterėlių prisigraibydavo svie
sto, dar kokį sūrį prisidėdavo, 
dangindavosi iki Alytaus ir savo 
prekes ten pelningai parduoda
vo. Grįžęs namo, vėl gražiai pa- 
sirėdydavo, švilpaudavo ir rūky
davo vokiškas cigaretes, kurių 
kvapas šlaistydavosi po Krikšto
nių kapinaites.

Bet kartų Alytaus'turguje jis 
įkišo į vokiečių spąstus savo vik
rių uodegų. Kiti vaikėzai spėjo 
pro arklių papilves išbėgioti, o 
Jonui Rimtai užkliuvo maišas su 
sviestu. Gailėjo jį numesti, todėl 
nuslydo sviestuotas tiesiai Vo
kietijon.

Kas už savo namų bandė gy
venti rankų pagalba, tasai nieka
dos neturėjo laiko tas rankas bal
tai nusiplauti. Svetur tik galva 
žmones išgelbsti. Jei neturi gal
vos, nei verkšlenk, nei muisty- 
kis. Nešk ramiai vargų, nes gyve
nimas tave vergui skyrė. Tokia 
yra bjauri tvarka šviesiame pa
saulyje ir taip gyvenimų anksti 
suprato Jonas Runta. Todėl jo 
nepaklupdė Vokietija karo 
metu, nepaklupdė ir po karo.

Savo laiku jau jau slydo 
žemyn. Kartų jau atrodė, kad su
silygins su kitais vargdieniais, 
nevykėliais. Tačiau išgelbėjo lai
mingas ir žioplas draugas. Lai
mingas buvo tasai netyčia pasi
maišęs draugas, laimingas per 
tėvus, kurie Bulgarijoje turėjo 
brangenybių prekybų ir Stalino 
baimės atginti Vokietijoje atsira
do su keliom aukso skrynelėm. 
O bulgaras draugas buvo todėl 
žioplas, kad savo šeimos turtų 
parodė Runtai. Jonas nevagilia
vo, l>et Jonas turėjo galvų ir 
matė, kad bulgarams turto 
užteko per akis, o jam pačiam 
labai trūko. Todėl iš tų mažų 
skrynelių pasiėmė vienų laik
rodį. Vienų, nes Runta nevagilia- 
v6, tik gynėsi nuo vargo. Laikro
dis turėjo kelis storus dangte
lius, ilgų grandinėlę ir kažkokį 
medalijonų prie jos. Viskas buvo 
iš tokio gryno aukso, kad, atro
do, jį net valgyti galėjai.

Runta niekados nevogė, bet 
visada galvojo. Galvojo ir 
žiūrėjo, kam daugiau reikia — 
jam ar kaimynams. Taip ir kelia
vo gyvenimu, šia doros bei mo
ralės tiesa vadovaudamasis.

Ir su dabartiniu ūkiu Runtai 
pasisekė. Pasisekė kaip visur ki
tur. Sunku aptarti koks čia ūkis 
— visko po truputį, viskas iš

graibstoma, viskas pinigais vir
sta. O buvo dykuma, krūmyne, 
Stefos iš kažko paveldėta be
vertė žemė, moterį slėgusi kas
metiniais mokesčiais. Aldonai 
palikęs pirmykštį verslų, Runta 
žvalgėsi naujo užsiėmimo. Už
kliuvo šis dirvonas. Visaip vilio
jo, kad Stefa jį parduotų, bet ji 
net į kalbas nesileido — nepro
tingo žmogaus sentimentas toli
mam, jau po dirbtinių gėlių vai
nikais užmigusiam, giminaičiui. 
Tik išnuomojo už niekus ilgam 
laikui ir pati Runtos versle liko 
dalininke. Nei ji pinigus ima, nei 
ūkio planavime narpliojasi, tik 
dirba, kiek išmano. Ir, aišku, 
kiekviename žingsny maišosi. 
Runta turi Stefų amžinai.

Iš ligoninės Runta namo grįžo 
priešpiečių metų patenkintas, 
drųsus, galingas ir stiprus kaip 
tankas. Irenos nerado, tad vįe—- 
nas truputį užkando ir išskubėjo / 
reikalų tvarkyti. Tų reikalų prit
vinksta okeanai, bet Runta jų be
veik nejaučia, nesinervina ir ne
pameta proto. Ūkio priežiūra ir 
administracija paskirstyta tar
nautojams, o jis pats tampo tik 
pagrindines vadeles. Lai paban
do kas apgaudinėti darbe ar prie 
pinigų! Runta turi dešimtis akių 
ir vilko uoslę. Tuojau randa, kų 
trenkti laukan, kų įvertinti. Kai 
vertina, negaili. Todėl jo žmonės 
dirba ir nejuokauja. Štai kad ir 
Irena. Ji yra iš tos pačios tarnau
tojų masės. Ar neįvertinta?

Irenos nerado ir pavakary, 
grįžęs po darbų. Truputėlį pyk
telėjo — ardo nusistovėjusių 
tvarkų! Tvarka buvo vienas iš sti
pinų Runtos gyvenimo rate. Jei 
nors vienas toks stipinas išklęra, 
į šalis virbuliuoja visas ratas. O 
kai virbuliuoja ratas, Jonas Run
ta nerimsta.

Atsisėdo verandoje, glostė 
ledo atšaldytų degtinės stiklų ir 
žvalgėsi po temstantį dangų. 
Prie pat akiračio driekęsj jų,oda 
debesų juostame tos juostos vi
ršus liepsnojo raudona ugnimi. 
Sprindžiu aukščiau vėl buvo 
tamsu, lyg suodžiais išterliota. 
Vaizdas atrodė labai šiurpiai ir 
egzotiškai. Jonui Runtai tokia pa
dangė nepatiko. Jis, tiesa, vaizdais 
nesidomėjo. I3us daugiau)

Lietuvos olimpinė krepšinio rinktinė. Nuov. Viktoro Kapočiaus

DARBININKUI Pi
Darbininko skaitytojai, at

siųsdami metinę prenumeratų, 
prisidėjo aukomis laikraščiui sti
printi, už įvairius patarnavimus 
ar metinį kalendorių:

Po 30 dol.; A. Dambriūnas, • 
Beverly Mills, CA; Aga Arlickas, 
Maspeth, N Y; P. Gvildys, Sta- 
ten Island, NY.

Po 21 dol.: V. S. Winnegar, 
Elizabeth, NY.

Po 20 dol.: Nijolė Levenson, 
Slidell, LA; Helen Mineika, 
Centerville, MA; Rev. V. Kris- 
ciunevičius, Southfield, MI; A. 
Jarmas, Clark, NJ; Aldona Pitku- 
nigis, Scotch Plains, NJ; Anna 
Pocius, Watchung, NJ; Julia 
Petrėnas, Richmond H iii, N Y; 
V. Bigenis, Pbiladelphia, PA.

Po 15 dol.: F. E. Mockevičius, 
Rochester, N Y; V. Šilėnas, Euc- 
lid, OH.

Po 13 dol.: Dalia Liaukonytė- 
Greenawald, Sinclairville, NY.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
DOVANA LIETUVAI FONDAS 
Parama Lietuvos olimpinei komandai

Amerikos lietuvių dosnumu, JAV Lietuvių Bendruomenės DOVANA LIETUVAI FONDAS, kurį savo kadencijos 
metuįsteigfe pirmininkas dr. Antanas Razma, praėjusiais dvejais metąįs efektingai rėmė Lietuvą nepriklausomybės 
atstątymo^covoje. -j

Kviečiame Amerikos lietuvių išeiviją dabar vėl prisidėti prie DOVANA LIETUVAI FONDO.
Šiemlt liepos mėnesį Lietuvos geriausi atletai ir sportininkai yra pasiruošę dalyvauti pasaulio sporto olim

piadoje ir iškelti Lietuvos vardą ir vėliavą į pasaulio dėmesį. Yra vilčių, kad mūsų Lietuvos sportininkai galėtų 
ir olimpinių medalių išsikovoti.

Birželio ir liepos mėnesiais gautos aukos DOVANA LIETUVAI FONDUI bus naudojamos paremti Lietuvos 
olimpinę komandą, parama bus įteikta per Lietuvos olimpinį komitetą.

H 1
Prisijunkime prie musų Lietuvos sportininkų sėkmingo pasirodymo.

Vytas Maciūnas 
JAV LB Krašto v-bos pirmininkas

Pranas Gvildys 
JAV LB Krašto v-bos 

vicepirmininkas sporto reikalams

Jonas Vainius
JAV LB Krašto v-bos - 

vicepirmininkas finansų reikalams

P.S. Visos aukos bus atžymėtos ir aukotojai turi teisę aukas nusirašyti nuo Amerikos valstybinių mokesčių.
P.P.S. Paaukojusiems $100 ar daugiau bus padėkos ženklan pridėta ir Lietuvos olimpinės rinktinės dalyvių spalvota nuotrau
ka.

— Prašome iškirpti ir pasiųsti —

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ — DOVANA LIETUVAI FONDAS 
IR PARAMA LIETUVOS OLIMPINEI KOMANDAI

Vardas ir pavardė

Adresas

Čekiuą prašome rašyti: .
Ofti LHih.-American Communfty/Dovana Lietuvai 

ir pasiųsti:__ t ST.
7>%7 e \ UTH.-AMERICAN COMMUNITY, INC.

r,~ ; DOVANA LIETUVAI FONDAS
2715 E. ALLEGHENY AVĖ.

' ’ PHILADELPHIA, PA 19134

KREMTI AUKOJO
Po 10 dol.: A. Tumas, Newbu- 

ry Park, CA; V. C. Adams, 
Brookfield, CT; J. Tiskns, 
Greenvvich, CT; J. Tamašau
skas, Putnam, CT; Rev. Paul P. 
.Sabutis, VVaterbury, CT;J.Cae- 
sar, VVindsor, CT; Sigita Rama
nauskas, Daytona Beach, FL; J. 
Jakubauskas, Juno Beach, FL; 
A. Aidukas, Largo, FL; S. Baku
tis, Saint Petersburg, FI^ Aldo
na Stasiūnas, Saint Petersburg, 
FL; Teresė Karvelis, Surfside, 
FL; B. Povilavičius, Arlington, 
M Al J. Vidūnas, Aubumx MA; 
P. Žičkus, Dorchester, MA; T. 
Aleksoms, N. Falmouth, MA; 
Dalia Vidunas, Ėpping, NH; V. 
Biosevas, Jamesburg-RosSmoor, 
N J; L. Jankauskaitė, Brooklyn, 
N Y; Stasė Marcinkevičius, Glen 
Falls, NY; Regina Kudzina, 
Great Neck, NY;V. K. Jonynas, 
Queen.s Village, NY; R. Giedrai
tis, Smithtown. NY; A. Jankaus
kas, VVoodhaven, N Y; Rev. John 

A. Bacevičius, Kintyre, N D; J. 
A. Andrejauskas, Cleveland, 
OH; Antonina Spakauskas, Phi- 
ladelphia, PA; K. Navakauskas, 
Coventry, RI; Dr. V. Valiūnas, 
Reston, VA.

Po 5 dol.: Lietuvių Klubas Vy
tis, England; V. Adomaitis, Sun 
City, AZ; J. Stonkus, Hot 
Springs, AR; Dr. R. Giedraitis, 
Los Angeles, C A; J. Vėbra, Dur- 
ham, CT; Helen M. Andrevvs, 
Inverness, FL; A. Kaselis, Saint 
Petėrsburg, FL; V. Kasniūnas, 
Beverly Shores, IN; ElenaOkas, 
Baltimore, M D; G. Treinys, 
Hyannis, MA;,Pauline Petraus
kas, Shrewsbury, MA; Theresė 
Boyce, Wa]pole, MA; V. Strolia, 
Fair, Lawn, NJ; Felicia Bo- 
reišienė, Lakevvood, NJ; B. Gu
delis, South River, NJ; S. Ku- 
chinskas, Brooklyn, NY; Angelė 
Iskhakov, Brooklyn, NY; Rev. 
Stasys Raila, Little Neck, N Y; I. 
Kazlauskas, Creat Neck, NY; A. 
Samušis, Richmond Hill, NY;T. 
Thomann, Queens Vili, N Y; P.

Auka

LIETUVA ATĖNŲ TURNYRE
Lietuvos olimpinė krepšinio 

rinktinė birželio 8-10 dienomis 
dalyvavo priešolimpiniame tur
nyre Atėnų mieste, Graikijoje, 
ir užėmė antrų vietų. Lietuviai 
laimėjo prieš Italijų ir Prancūzi- 
jų, bet suklupo prieš šeiminin
kus.

Štai rungtynių rezultatai: Lie- 
tuva-Italija 120-97, Graikija-Lie- 
tuva 83:81, Lietuva-Prancūzija

sekmadienį, liepos 26 d.

Nek. Pr. Marijos sesery 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS 
Lietuviu Susitikimo Šventė

11:00 ŠVENTOS MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas ir 
pamokslu sakys kun. Virginijus Veilentas

. iŠ Lietuvos
12:00 PIETUS, pramogos
3:00 Neringos stovyklautojŲ PROGRAMA
4:30 Loterijos laimėjimai
4:45 Maldos valandėlė

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti - 
Pasikvieskite ir savo draugus!

Petroliunas, VVoodhaven, N Y;
S. Vekteris, Doylestown, ' PA; 
Gr. Būga, Scranton, PA.

Po 3 dok: Audronė Pakstys, 
Great Falls, VA.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio

109:78.
Dabar Lietuvos krepšinio rink

tinė išskrido į Ibizos salų Ispani
joje, kur susitiks su Anglijos, 
Bulgarijos ir Ispanijos rink- 
tinėmis.

Olimpiados kvalifikaciniai tur
nyrai prasideda Ispanijoje 
birželio 22 d. Lietuvos rinktinei 
pirmos rungtynės pramatytos su 
Olandijos komanda.

ateitis priklauso nuo aukotojų 
dosnumo. Vien iš prenumeratos 
nebūtų įmanoma išsilaikyti. Už 
kiekvienų aukų nuoširdžiai dėko
jame.

Darbininko Administracija



Į Tėvynę 
jau galite 
vykti su 
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 j Vilnių. Tačiau, 
skrendant Swissair, svarbiausia yra tai,: 
kad, vos tik įlipę j 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 civilized way to the world.'
At the end of the day. there is always Svvissair.

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 940 pm
DEP Montreal 945 pm
DEP Boston 9:25 pm

swissair^7
Abidjan • Abu Dhabi • Accra • Algiers • Amsterdam • Ankara • Athens • Atlante. • Bangkok • Barcelona • Basei • Beijing • Beirut • Belgrade • Berlin • Berne • Bilbao • Birmingham • Bombay 
Boston • Brazzaville • Brussels ♦ Bucharest • Budapest • Buenos Aires • Cairo • Casaolanca • Chicago • Cologne/Bonn • Copenhagen • Dakar • Damascus • Dar-es-Salaam • Delhi • Douala • Dubai 
Dusseldorf* Frankfurt • G e neva • Genoa • Gothenburg • Hamburg • Hanover • Helsinki • Hong Kong • Istanbul • I&nir • Jeddah • Johannesburg • Karachi • Kiev • Kinshasa • Lagos • Lamaca 
Libreville • Lisbon • Ljubljana • London • Los Angeles • Lyon • Madrid • Malaga • Malta • Manchester • Manila • Marseille • Milan • Montreal • Moscon • Munich • Nairobi • New York • Nice 
Oporto • 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

BALTIJOS LYDERIŲ PAREIŠKIMAS DĖL 
BUV. SOVIETŲ KARIUOMENĖS IŠVEDIMO

Lietuvos misija Jungtinėse 
Tautose pranešė, kad Baltijos 
valstybių lyderiai, dalyvavusieji 
Rio de Janeiro mieste vykusioje 
Žemės Konferencijoje, birželio 
13 d. ten pasirašė ir paskelbė 
bendrų pareiškimų dėl buvusios 
Sovietų kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Šioje informacijoje, gautoje iš 
Aukščiausiosios Tarybos Spau
dos biuro, sakoma, kad trijų Bal
tijos valstybių Aukščiausiųjų Ta
rybų pirmininkai: Vytautas 
Landsbergis, Anatolijs Gorbu- 
novs ir Amold Ruutel pareiškia, 
kad:

Buvusiosios Sovietų kariuo
menės išvedimas ir abipusis 
nuoširdumas yra pagrindinis da
lykas tų valstybių santykiuose su 
Rusijos federacija;

Apgailestauja, kad Rusijos de

rybų atstovai atsisako diskutuoti 
patį svarbiausių reikalo aspektų, 
būtent kariuomenės ištraukimo 
procesų.

Toliau sakoma, kad: atrodo, 
jog esama ryšio tarp derybų pro
ceso trukdymo ir Rusijos armijos 
elgesio Baltijos valstybėse. Pro
vokuojanti laikysena, kurių de
monstruoja Rusijos kariuomenės 
vadovybė, jos išleistieji potvar
kiai, sudarantys grėsmę civi
liams ir nekreipimas dėmesio 
Baltijos valstybių įstatymams 
verčia jų lyderius reikalauti,

kad Vakarų ekonominė pagal
ba Rusijos federacijai būtų susie
ta su jos politine ir karine veikla 
trijose Baltijos valstybėse.

Baltijos lyderiai reiškia viltį, 
kad šitos problemos atkreips rei
kiamų dėmesį Jungtinių Tautų 
Generalinio Sekretoriaus, Sau

gumo Tarybos ir visų JT narių. 
Jie pabrėžia, kad šitie jų reikala
vimai nesu kokie nors ypatingi, 
bet greičiau siekiantys užsitik
rinti, kad tarptautiniuose santy
kiuose būtų laikomasi tam tikrų 
elgesio normų.

LIETUVA LAIMI KREPŠINIO TURNYRĄ IBIZOS SALOJE

Birželio 14-15 dienomis Ibizos 
saloje, Ispanijoje, įvykusį 
priešolimpinį krepšinio turnyrų 
laimėjo Lietuvos rinktinė, įtiki
nančiai įveikusi savo varžovus.

Pirmame rate lietuviai laimėjo 
prieš Bulgarijų 117:64 santykiu, 
tuo patekdami į finalų. Čia susi
tiko su Ispanijos rinktine, kuri 
dienų prieš tai laimėjo rungtynes 
su Anglija. Lietuvių-ispanų kova 
buvo aštri, bet Lietuvos krepši

“Lietuvos Aidas”, pagrindinis 
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da vyriausybės žinias ir objekty
vų atsikuriančios Lietuvos vaiz
dų. Jo žinios išeivijai yra labai 
naudingos. Prenumerata me
tams oro paštu $85. Čekius rašyti 
“Lietuvos Aido” vardu ir siųsti 
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius 
Juodelis, 239 Brookside Line, 
Willowbrook, IL 60514. (Sk.)

ninkai išplėšė pergalę 107:97 re
zultatu. Prieš Bulgarijų Marčiu
lionis sumetė 22, Sabonis 20, 
Karnišovas 16 taškų. Prieš Ispa
niją geriausias metikas buvo 
Kurtinaitis su 24 taškais.

Birželio 22 d. Badajoz mieste, 
Ispanijoje, prasideda atrankinis 
turnyras. Iš čia dalyvaujančių 
Grupės D šešių komandų (Olan
dija, Vengrija, Estija, Lietuva, 
Anglija ir buv. Sovietų Sąjunga)

ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
JAU ČIA PAT

— IX-tosios išeivijos Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventės būstinės 
adresas yra: 2713 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 312- 
436-0197. Būstinė veikia antra
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
11 vai. ryto ikf2 vai. popiet. Vi
sais Šventės reikalais galite 
kreiptis j būstinę.

— IX-toji Išeivijos Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventė įvyks lie
pos 5 d., 1992 Rosemont Hori- 
zon patalpose prie Chicagos O - 
Hare aerodromo. Bilietus į 
šventę galite įsigyti skambinant 
į Šventės būstinę arba į Tiket- 
Master 312-559-1212.

-o-
— JAV ir Kanados Lietuvių 

Bendruomenės, kartu su Lietu
vių Tautinių Šokių Institutu, 
rengia IX-ųjų Tautinių Šokių 
Šventę, kuri įvyks liepos 5, Ro
semont Horizon Stadione prie 
O’Hare aerodromo netoli Chica
gos.

— IX-tosios Išeivijos Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventės garbės 
pirmininku sutiko būti Illinois 
valstijos gubernatorius Jim Ed- 
gar. Tikimasi, kad ir šventėje jis 
taip pat galės dalyvauti.

-o-
— Jauni ir gerai žinomi visuo

menininkai: Eduardas Tuskenis 
iš Chicagos, ir Antanina Zmuid- 
zinaitė, iš Vermonto, bus tauti
nių šokių šventės pranešėjai. 
Šventės eiga bus perduota lietu
vių ir anglų kalbomis. Šokių 
Šventė įvyks šiemet liepos 5 d. 
prie Chicagos.

-o-
— Paulius Jurgutis, jaunas 

verslininkas iš Detroito, ap- 
apsiėmė tvarkyti marškinėlių 
platinimų per Šokių Šventę. Čia 
galima bus įsigyk Žalios Žuvies 
marškinėlius bei kitus dalykus.

— Pasaulio Lietuvių Centras 
Lemonte liepos 3 d. ruošia 
gegužinę ir kviečia dalyvauti vi
sus Šokių Šventės dalyvius, 
žiūrovus ir tuos, kurie gali. 
Gegužinės pradžia bus 11 
vai.ryto ir tęsis iki vakaro.

-o-
— J Tautinių Šokių Švente 

laukiami ansambliai iš Europos 
ir Pietų Amerikos. Jiems labai 
reikalinga finansinė parama. Vi
suomenė kviečiama tapti Tauti
nių Šokių Šventės garbės mece
natais, mecenatais-rėmėjais ir 
aukotojais. Visos aukos yra nu
rašomos nuo federalinių mokes
čių. Čekius galite rašyti: IX Lit- 
huanian Folk Dance Festival ir 

| siųskite: 2713 W. 7Ist Street, 
J Chicago, IL 60629.

— Lidija Rasutienė vadovauja 
jaunimo banketo komisijai. Ban
ketas bus po šventės programos- 
puošnioje Hyatt Regency vieš
bučio salėje.

-o-
— Aleksas Šatas vadovauja 

transporto komisijai, kuri tvar
kys ne tik šokėjų vežiojimų, bet 
ir parūpins autobusus žiūrovams 
nuvykti į šventę iš Chicagos lie
tuvių kolonijų.

į finalus pateks tik dvi.
Finaluose, kurie įvyks Zarago- 

zoje, dalyvaus po dvi komandas 
iš keturių grupių. Iš šių astuonių 
keturios geriausios pateks į Bar- 
celonos olimpiadų. A

Birželio 22 d. Lietuva žaidžia 
su Olandija, birželio 23 d. su An
glija, birželio 24 d. su Vengrija, 
birželio 25 d. su Estija, birželio 
26 d. su buv. Sovietų Sąjunga.

Remigijus Gaška

IŠ VISUR
— “Respublika” dienraštis 

Lietuvoje pranešė, kad Vilniaus 
Universiteto rektorius Rolandas 
Pavilionis ir VLIKo valdybos 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
pasirašė bendradarbiavimo su
tartį, pagal kurių numaty ta uni
versitete įkurti Tarptautinių san
tykių institutų. VLIKas šiam tik
slui skyrė $100,000, ir pažadėjo 
surinkti lektorius. Institutas 
pradėtų veikti šį rudenį.

— Dr. Vytenis Vasyliūnas, 
Max Plank instituto profesorius, 
iš Vokietijos, dalyvauja Los An
geles, CA, vykstančiame astrofi
zikų suvažiavime, UCLA (Uni- 
versity of Califomia, LA) univer
siteto patalpose birželio 22-26 
dienomis. Dr. Vasyliūnas skaitys 
paskaitų iš savo specialybės — 
Jupiteris ir jo satelitai. Atvykęs 
į Los Angeles, dr. Vasyliūnas 
birželio 23 d. atliks vargonų kon
certų St. Alban Epi.scopalian 
Church, West Holme ir Hilgar 
gatvių kampe. Liepos mėn. an
troje pusėje Vasyliūnas duos ke
lis vargonų koncertus Vilniuje, 
du koncertus Talline ir rudeniop 
Grąže, Austrijoje.

— Kun. Stasys Maziliauskas 
Londono, Ont., vyskupo paskir
tas VVindsoro, Ont., lietuvių ka
pelionu.

— Kristina Pabedinskaitė, 
gyvenanti Paryžiuje, su savo 
dviem darbais dalyvavo japonų 
organizuotame pasauliniame pa
puošalų kūrybos konkurse. Jame 
pateikta 800 su viršum kūrinių 
iš viso pasaulio. Atrinkta 20 ge
riausių darbų. Du iš jų buvo iš 
Prancūzijos. Kristinai pripažin
tas penktos vietos diplomas.

; — Dail. Antano Mončio re
trospektyvinė piešinių, kohažų ir 
skulptūrų paroda nuo balandžio 
23 d. iki gegužės mėnesio galo 
vyko Ardealay pilyje (Vendee), 
Prancūzijoje.

— Jonas Kavaliūnas, švietimo 
darbuotojas ir pedagogas, su 
žmona persikelia gyventi į Lie
tuvą. Ar tai bus tik laikinai ar 
pastoviai — priklausys nuo įsi
kūrimo ir kitų sųlygų. Chicagos 
lietuvių Seklyčios patalpose 
gegužės 9 dienų įvyko atsisveiki
nimas, kuriame dalyvavo per 40 
mokytojų ir švietimo darbuoto
ju

— Putnam, CT, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Seserys ir 
šiemet rengia Susitikimo šventę 
liepos 26 dz Programoje mišios, 
pietūs,/Neringos stovyklautojų 
grakštus pasirodymas, loterija, 
pabendravimas. Adresas: 600 
Liberty Highvvay. Putnam, CT 
06260. Telef. 293 928-7955.

— Įdomią savaitę Birštone or
ganizuoja JAV LB Krašto valdy
ba drauge su Lietuvos Parla
mentu rugpjūčio 16-22 dieno
mis. Tai bus neeilinė ir atminti
na savaitė Lietuvos kurorte Birš
tone. Smulkesnė informacija ne
trukus bus paskelbta. Suintere
suoti skambinkite į LB būstinę: 

į 215-739-9353 arba Ingridai Bu- 
1 blienei — 215-486-8692.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Baltia Air Lines, Ine. Jamai- 
ca, N Y; Zigmas Žalys. Lagrange- 
ville, N Y. Užsakė Darbininką ki
tiems: Aleksandra Kazickas už
sakė Romui Samulis. Newtown, 
(JT. Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams. 
Darbininko metinė prenumera- 

• ta 20 dol.



EKSLIBRISŲ KONKURSAS 
VYDŪNUI PAGERBTI

Vydūno 125-ųjų gimimo meti
nių proga Lietuvoje paskelbtas 
ekslibrisų konkursas. Jį rengia 
Lietuvos Vydūno Draugija, Ši
lutės miesto savivaldybė ir cen
trinė biblioteka, Lietuvos eksli- 
brininkų klubas ir Lietuvininkų 
Bendrija “Mažoji Lietuva”. 
Konkurse gali dalyvauti lietuviai 
dailininkai grafikai. Konkurso 
darbus komisijai reikalinga at

VYDŪNAS - ypatingas lietuvių kultūros reiškinys, kurį 
sudaro šio dvasios milžino kūrybos, filosofinių idėjų, didžiulio 
praktinio kultūrinio darbo, gyvensenos bei asmenybės savybių 
kompleksas. Jo palikimas - daugiau kaip 30 dramų, 12 filosofijos 
knygų, gimtosios kalbos vadovėliai, istorijos veikalai, periodikoje 
gausybė straipsnių apie kultūrą, tautos gyvenimą, žmoniškumo 
ugdymą... 40 gyvenimo metų atiduota Tilžės lietuvių giedotojų 
draugijai, padariusiai didžiulę įtaką dvasiniam XX a. pradžios 
Prūsijos lietuvių gyvenimui. Visa šia veikla ir pačia savo asmenybe 
mums Vydūnas yra tas, kas indams - Mahatma Gandis.

VYDŪNAS - Mažosios Lietuvos sūnus. Su jo vardu susiję 
net keletas Šilutės rajono vietų: Jonaičiuose 1868.03.22 gimė, 
Kintuose 1888-1892 m. mokytojavo, Šilutėje ne kartą lankėsi su 
paskaitomis ir giedotojų choru, skalvių šventovė Rambynas, ant 
kurio vasaros saulės grąžą ne syki sutiko, pagaliau Bitėnų kapinaitės, 
1991.10.19 priglaudusios jį amžinam poilsiui (mirė 1953.02.20 
Detmolde, Vokietijoje). Šilutė didžiai gerbia taurų savo kraštietį...

VYDŪNO 125-ųjų gimimo metinių proga skelbiamas 
EKSLIBRISŲ KONKURSAS. Norėtume, kad vydūniškoji išmintis 
ypač žadintų meno žmonių kūrybinį polėkį, keltų įvairiausių 
asociacijų, duotų stiprių impulsų savaip interpretuoti tiek pačią 
tą išmintį, tiek mūsų santykį su ja, tiek ją skelbusią taurią asmenybę, 
jos gyventą kraštą, epochą. Tikimės, kad autoriai knygų ženklų 
skirs ir sambūriams, įstaigoms bei žmonėms, kuriems rūpėjo ir 
teberūpi VYDŪNO ATMINIMAS...

g
KONKURSO SĄLYGOS

1. Ekslibrisus būtina atlikti grafikos technika. Darbų skaičius 
neribojamas. Reikalingas įrašas:
"EX LIBRIS. VYDŪNAS -125. ŠILUTĖ".
Kūrinio viena kraštinė ne ilgesnė kaip 12 cm.

2. Konkursui pateikti po 5 kiekvieno ekslibriso atspaudus ir 
kataloginius duomenis.
Darbus siųsti iki 1992 m. lapkričio 1 d. adresu:

Ieva Labutytė
Architektų 200 -15 
2049 Vilnius 
tel. 44-82-06

3. Šešių meniškiausių ekslibrisų autoriams žiuri skirs 
premijas. Kitiems - prizus, atminimo dovanas bei padėkos 
raštus.

4. Paroda atidaroma ŠILUTĖJE -1993 m. vasario 6 d.
VILNIUJE - 1993 m. kovo 22 d.

Numatoma išleisti parodos katalogą.

5. Konkursui atsiųsti darbai ous padovanoti Vydūno draugijai, 
Šilutės kraštotyros muziejui ir Centrinei bibliotekai.

6. Smulkesnė informacija:
Vacys Bagdonavičius - Vilnius, tel. 751898 (d), 764692 (n) 
Giedrė Le^kytė - Šilutė, Dariaus ir Girėno 22 - 5, 
teL (8241) 51057 (d), 51884 (n).

siųsti iki 1992 m. lapkričio 1 d. 
1993 m. tų ekslibrisų parodos 
bus surengtos Šilutėje ir Vilniu
je.

Smulkesnė informacija apie 
Vydūną ir konkursą paimta iš 
lankstinuko, pavadinto “Tarp
tautinis ekslibrisų konkursas 
Vydūnui-125”, kurį išleido ren
gėjai.

New Yorko I-osios, Queens ir Brooklyno apylinkių vadovai ir talkininkai, kurie darba
vosi Kultūros Židinyje prie balsavimų Lietuvos referendumuose gegužės 23 ir birželio 
14 d. Iš kairės: Vytautas Vaičiulis, Jadvyga Vytuvienė, Kęstutis Meris, Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM. II-eil.: Kostas Norvilą, Malvina Klivečldenė, Bill Kurnėta, Marija 
Žukauskienė. Nuotr. Salomėjos Narkėliūnaitės r

ŠYPSNIAI IŠ NETOLIMOS PRAEITIES

Šalin visi “izmai”!
Viename susirinkime paverg

toj Lietuvoj agitatorius pasakė 
smarkią kalbą, kurią užbaigė 
šaukdamas: “Šalin kapitalizmas, 
nacionalizmas, fašizmas ir ame
rikiečių imperializmas!”
~ Balsas senutės iš vidurio sa
lės:

— Ir reumatizmas, drauge, ir 
reumatizmas!

Mįslė
— Kas tai yra? Turi mažiau

sia 30 metrų ilgumo, daugelį 
kojų, matoma visur, nori mėsos, 
bet pasitenkina ir bulvėmis.
Atsakymas: Eilė žmonių prie 

maisto krautuvės Sovietijoj.

Nesigaišink!
Vyras, įbėgęs j trobą ir užti

kęs žmoną su meilužiu, rik
telia:

— Ko jūs čia gaišinatės? Jau 
visą valandą krautuvėj miltui 
parduoda; skubėkit greičiau ei
lėn stoti!

Politika
Ėjo vienišas žmogus Maskvos 

gatve. Netikėtai jis nusikosėjo 
ir nusispiovė ant šaligatvio.

— Drauge, negalvokite apie 
politiką, — patarė jam praeivi s.

Didysis Sovietų tikslas
Kada Rusijoj mokiniui buvo 

liepta apibūdinti Ameriką, tai 
šis šitaip atsakė:

— Amerika yra išsigimėlių 
kraštas, kur darbininkai išnaudo
jami turtuolių, ištvirkusių ka
pitalistų.

— Puiku, — pagyrė mokyto
jas. — O dabar pasakok apie 
mūsų didžiosios Sov. Sąjungos 
tikslą.

— Pasivyti Ameriką. >

Giminės užsieny

Prie sienos sovietų karininkas 
tikrina išvykstančio žydo doku
mentus.

— Ar turi giminių užsieny?
— Ne!
Pasienietis knisasi dokumen

tuose ir sako:
— O mes turime žinių, kad 

tavo brolis gyvena Izraelyje!
— Bet juk tai ne užsienyje! Jis 

gyvena savo tėvynėje! O štai aš 
gyvenu užsienyje.

Kosyginas ir emigracija
Brežnevas, pagal vieną pasa

kojimą, aiškino ministeriui pir
mininkui Aleksiejui Kosyginui, 
kad, jei būtų leista laisva emig
racija, tik juodu beliktų krašte. 
Į tai Kosyginas atsakė:

— Nedėk vilčių į mane, Le
onidai Iljičiau, nedėk vilčių.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodh*ven, N.Y. 11421 

yN iC Dn.1.1, v hat

296-4130

Kur diržai?
— Draugai, — rėkė įsikarš

čiavęs oratorius, — komunizmo 
kūrimosi vardan, kad išpildytu- 
me penkmečio planą, teks susi
veržti diržus! . .

Vienas iš gale sėdėjusių klau
sytojų neiškentęs pertraukė agi
tatorių:

— Klausyk, mielas drauge, ne
delsdamas išdėstyk greičiau, kur 
atvežė ir parduoda tuos diržus.

Didžiausias rūpestis
Ateity, per busimąjį partijos 

kongresą, pranešama, kad komu
nizmas triumfuoja visur pasauly. 
Net Jungtinės Amerikos Vals
tybės ką tik išsirinko komunis
tą prezidentą. Delegatai šoka 
suolų tarpuose, linksminasi, šū
kaudami ligi užkimimo, išskyrus 
vieną nuošalų senuką, niūriai 
sėdintį kampe. .

— Drauge, — klausia vienas 
delegatas, — kodėl nesilinks- 
mini?

— Man tik įdomu, — atsakė 
senukas, — kur mes kitais me
tais pirksim kviečių.

Vagystės
— Ar bus vagiama ir komu

nizmo santvarkoj?
— Taip, jei nebus viskas iš

vogta socializmo santvarkoj.

Rabinų pokalbis

Maskvos rabinas lankosi pas 
New Yorko rabiną. New Yorko 
rabinas ir klausia svečio:

— Ar tiesa, kad šiuo metu So
vietuose galima nusipirkti karvę 
už dvidešimt rublių?

Rabinas iš Maskvos delsia: jei 
pasakysi, kad galima, tai bus ne
tiesa; jei pasakysi, kad negalima, 
tai KGB apie tai anksčiau ar vė
liau sužinos. Ir Maskvos rabinas 
randa atsakymą!

— Niu, kam jums reikia tos 
karvės? Pridėkite dar dvidešimt 
rublių ir nusipirkite vištą!

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEVVYORKE: 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, ChicagoJL60629 312-737-2110

Taupymo sąskaitos ir certifikatai, 
įvairios paskolos ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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

Blakės
— Kas būtų, jei blakės taip 

šviestų, kaip šv. Jono vabalė
liai?

— Tada Maskva atrodytų kaip 
Las Vegas.

Petras Kurpis ir Heather Outlaw, susituokę gegužio 8 d., 
Manchcstcr, MA. Petras yra buvusių ilgamečių New Yorko 
gyventojų Gedimino ir Laimos (Bulvičiūtės) Kurpių sūnus. 
Jis yra baigęs Toronto universitetą. Heather — baigusi Har
vardą, Cambridgc, MA. Petro teta Dalia Bulvičiūtė yra ilga
metė Pranciškonų spaustuvės tarnautoja, jo močiutė Marija 
Bulvičicnė gyvena Toronte, Kanadoje.

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

Florida — 7nights
Hawaii—7nights

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

♦

— Už ką sėdi?
— Pavogiau automobilį! O tu?
— Pas mane atėjo ir pasakė. 

'Nukabinkite šito niekšo portre- 
t ą”. O aš ją paklausiau: kurio?

♦

Klausimas armėnų radijui:
— Ar yra išeitis iš beviltiškos 

padėties?
— Į klausimus apie žemės ūkį 

neatsakome.
* '

Išėjęs iš posėdžių salės, 
teisėjas ima kvatotis.

— Kas atsitiko? — klausia ko
lega.

— Girdėjau anekdotą baisiai 
juokingą!

— Tai papasakok!
— Negaliu, pats už jį ką tik 

daviau penkiolika metų. \

Laisvė
— Koks yra skirtumas tarp 

laisvės Vakaruose ir liaudies 
respublikose?

— Vakaruose žmogus, pasi
naudojęs laisve, pasilieka lais
vas ir toliau.

$545 (one way)

$360 (includes airfair)

$599 (includes airfair)



ŠOKIO SŪKURY — LIETUVA ŠIRDY!

IX IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
1992.VII.5, sekmadienį, 2 vai. popiet ROSEMONT HORIZON

6920 N. MANNHEIM RD., ROSEMONT, IL
Rengia: JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės 

Programos rengėjai: Lietuvių Tautinių Šokių Institutas

MIRĖ KUN. JUOZAS PRAGULBICKAS KELIAI j TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Birželio 14 d. vakare slaugy
mo namuose prie Elizabetho, 
NJ, mirė kun. Juozas Pragulbic- 
kas, ilgametis lietuvių Sv. Petro 
ir Povilo parapijos vikaras. Palai-
dotas iš tos parapijos bažnyčios 
birželio 18 d., ketvirtadienį.

Velionis buvo gimęs 1903 m. 
balandžio 8 d. Viršilų kaime, 
Ylakių valsčiuje, Mažeikių apsk
rityje. Vidurinę mokyklų lankė 
Skuode, Ylakiuose ir Telšiuose. 
1924 m. įstojo į kunigų semina
rijų Kaune, 1931 baigė teologijos 
ir filosofijos fakultetų Vytauto 
Didžiojo universitete. į kunigus 

_~iŠ¥entintas 1931 gegužės 31 d. 
^^^Vikaravo Tryškiuose,” “Skuode 
^ir Švėkšnoje. Nuo 1935 m.

Notėnų ir nuo 1939 m. Batakių 
klebonas. Veikė ateitininkų, pa
vasarininkų, angelaičių organi
zacijose. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietijų, kur kapeliono parei-

MAIRONIO LITUANISTINE MOKYKLA 
BAIGĖ 42-UOSIUS MOKSLO METUS

Išleido 38-ęję abiturientų laidą

Mokyklos baigimo šventė vi
sada būna įspūdinga ir jaunatviš
ka. Štai ir vėl ateina nauja karta. 
Auga atžalynas! Todėl ir link
sma, kad nepasimesta laike ir 
išeivijoje.

Abiturientų išleistuvių aktas ir 
balius įvyko birželio 6 d., šešta
dienį, Kultūros Židinio didžiojo
je salėje. Prasidėjo 6:30 v. v.

Salė buvo pavasariškai pada
binta. Prikabinta balionų, pri
nešta gėlių, ant sienų — lietuviš
kų ornamentų kilimai suteikė 
daug puošnumo. Papuošti buvo 
ir stalai. Scenos gilumoje tarp 
tautinės ilgos juostos buvo įrašy
ta skaičius — 42. Tai tiek metų, 
kai ši mokykla gyvuoja. Publikos 
atsilankė per 200. Tai didžioji 
mokyklos šeima, kurių sudarė 
baigusieji, jų tėvai, giminės ir 
mokyklos rėmėjai.

Abiturientų išleistuves rengė 
baigusiųjų tėvai, talkino mokyk
los tėvų komitetas. Įdėta daug 
darbo ir meilės, kad būtų iškil
minga ir visiems jauku.

Sukviečia prezidiumų
Mokyklos vedėja Rasa Ardytė- 

Juškienė, jauna ir sumani moky
toja, iškilmes pradėjo prezidiu
mo kvietimu. Priešais scenų 
buvo didelis ir ilgas stalas, prie 
kurio susėdo garbės prezidiu
mas. Čia mokytojams atstovavo 
pati vedėja, klasės auklėtojas Al
fonsas Samušis, kapelionas Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM.

Toliau pakviesta: Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėse Tauto
se Anicetas Simutis, tėvų komi

gas ėjo Arnsberge, Bocholte.
į Amerikų atvyko 1951 m. 

Pradžioje buvo Aušros Vartų pa
rapijoje Manhattane, 1951-1953 
Sv. Mykolo parapijoje Bayon-
nėje, NJ, 1953 m. rugsėjo mėn. 
įsikūrė Sv. Petro ir Povilo para
pijoje Elizabeth, NJ. Čia dalyva
vo plačioje visuomeninėje veik
loje, bendravo su žmonėmis ir 
buvo žmonių mylimas ir gerbia
mas. Dėstė lietuvių kalbų 
pradžios mokykloje, dirbo Balfe, 
Lietuvių Bendruomenėje. Rė
mė lietuviški spaudų, lietuviškų 
kultūrinę veiklų. Užmokėdavo
net penkias “Darbininko pre- 
n uTnėnitftš”šaė()' a’rintitestėms i r
giminėms.

Paskutinius keletu metų jau 
gyveno slaugymo namuose, iš 
kur kiekvienų sekmadienį atvyk
davo į savo parapijų ir atlaikyda
vo lietuviškai pamaldas.

teto pirmininkė Giedrė Stan
kūnienė, LB NY apygardos vice
pirmininkas Kęstutis Bileris, an
samblio ‘Tryptinis” mokytoja 
Jadvyga Matulaitienė, Paulius 
Jurkus, mokyklos ilgametis ka
pelionas kun. Jonas Pakalniškis, 
mokyklos įkūrėjų komiteto at
stovai kun. Vytautas Pikturna, 
Vytautas Maželis.

Prieš tai visiems buvusiems 
mokyklos mokytojams buvo pri
segta po baltų gvazdikų.

Tėv. A. Prakapui, OFM, su
kalbėjus maldų, iškilmės pradėjo 
mokyklos vedėja. Ji pakvietė 
abiturientus užimti jiems paskir
tų vietų. Jų buvo 12, šešios mer
ginos, apsirengusios tautiniais 
drabužiais, ir šeši vaikinai.

Diplomų įteikimas

Perskaičius mokyklos baigimo 
aktus, mokyklos baigimo diplo
mus įteikė Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose, taip pat 
ir Lietuvos gen. konsulas Nevv 
Yorke Anicetas Simutis, jau dau
gel metų atliekųs šias pareigas.

Diplomus gavo: Linas Cer- 
nauskas, Marius Maldutis, Da
rius Penikas, Lina Penikaitė, 
Monika Pintsch, Matas Pintsch, 
Lina Matusaitytė, Arvydas 
Reinėza. Aušra Siininkaitė, Ry
tas Stankūnas, Kristina Silliajo- 
rytė. Andrea Volodkevičiūtė.

Sveikindamas ambasadorius 
Simutis pabrėžė, kad jam džiugu 
dalyvauti mokyklos baigimo 
švėntėje. Palinkėjo abiturien
tams geriausios sėkmės.

Kun. Juozas Pragidbickas

NEW YOftKE

Baisiojo birželio minėjimas 
įvyko birželio 14 d. Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje Atida
rymo žodį tarė Nevv Yorko LB 
pirmininkas Kęstutis Miklas, in- 
vokacijų sukalbėjo Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM, birželio 
tragiškuosius išvežimus apibū
dino Lietuvos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Anicetas Simu
tis. Pirmoji dalis užtruko apie 
pusvalandį. Paskui buvo koncer
tas. Bostono etnografinis ansam-

Sveikino abiturieųtus

Abiturientus pasveikino: LB 
NY apygardos pirmininko atsto
vas vicepirmininkas Kęstutis Bi
leris ir kiekvienam įteikė dovanų 
— anglų-lietuvių kalinis žodynų; 
tėvų komiteto pirmininkė 
Giedrė Stankūnienė. Saulių 
kuopos vardu sveikino Algis Jan
kauskas ir įteikė A. Budreckio 
parašytų knygų — DLK Algir
das.

Sveikinimuose prisimintas ir 
šioje mokykloje nuo pat jos 
pradžios dirbęs mokytojas, 
auklėtojas ir vedėjas Alfonsas Sa
mušis.

Raštu sveikino Irena Banai
tienė, buvusi mokyklos mokyto
ja ir vedėja, jos sūnus- Donatas 
Banaitis, mokyklų baigęs 1958 
m. Iš Ixis Angeles sveikino bu-

(nukelta į 8 /«/ > 

blis Sodauto atliko programų, 
skirtų Pennsylvanijos lietuviams 
angliakasiams prisiminti. Pro
grama buvo įdomi, spalvinga, 
gerai atlikta. Apie jų plačiau bus 
kitame “Darbininko numeryje. 
Po programos žmonės dar pasi
svečiavo.

• Redakcijoje lankėsi \riinas 
Kulikauskas, grafikas ir meniškų 
objektų fotografas, kuris yra 
prieš trejus metus imigravęs į 
Amerikų ir dabar gyvena Rich
mond Hill. NY. Su juo drauge 
apsilankė ir I^eonidas Firko-

Biznio ir pramonės 2000 Parodoje Clevelande, Tarptautinio prekybos IX Centre 
gegužės 19 d. buvo atidarytas Lietuvos paviljonas su daugiau kaip 20 stendų. Atidarymo 
žodį taria Gailius Draugelis — specialus Lietuvos ambasadoriaus asistentas komercijai 
ir ekonomikai. Iš k.: A. Tarvydas — Lietuvos Parodų Rūmų direktorius, G. Draugelis, 
Brooklyn Hts. miesto burmistras M. Coyne ir IX Centro direktorius Spiro Groumas.
N'iotr. Vlado Bacevičiaus

Devintoji išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventė, rengiama 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenių ir Lietuvių Tautinių 
šokių Instituto, liepos 5 d. Rose- 
inont Horizon, jau čia pat.

Salė yra nauja, šaldoma, puoš
ni, su geru matomumu iš visų 
vietų, tačiau daugeliui lietuvių 
nepažįstamame šiaurės vakarų 
Chicagos Rosemont priemiesty
je, prie O Bare aerouosto, prie 
90 greitkelio, einančio iš Chica
gos centro į Rockfordų.

Greitkeliais važiuojantiems į 
šventę Illinois kelialapiai parodo 
Rosemont Horizon Stadium (kai 
kur pavadinta Horizon Sports 
Arena) į šiaurę, tuoj už O Bare 
aerouosto.

Nemėgstantiems greitkelių 

vičius, architektas, atvykęs į 
Amerikų studijuoti sociologijos. 
Jis jau baigęs pirmų semestrų.

SUSITIKO 
SEDIŠKIAI

Birželio 13 d. Kultūros Židi
nio posėdžių menėje vidurdic-
niui buvo susirinkę čia gyveną 
sediškiai baigę kadaise Sedos 
vidurinę mokyklą. Ta mokvkl.i 
buvo įkurta 1921 m. rudenį. 
Praeitų metų rudenį Lietuvoje 
buvo paminėta tos mokyklos 70 
metų sukaktis.

Dabai Sedoje veikia pilna vi
durinė mokykla gimnazija. Jai 
rūmai pastatyti miesto centre, 
netoliese kadaise buvusios 
pradžios mokyklos. Kaip sako 
buvusieji, vidurinės mokyklos 
namai esą nugriauti. Nevv Yorke 
gvvcna Aleksandra Zukicnė. ki
lusi iš Sedos, pradėjusi pirmą 
klasę lanksti kaip tik jos įkūrimo 
metu. Nevv Yorke gyvena kita 

yra paprastesnis kelias tiesiai iš 
pietinės bei vakarinės Chicagos 
ir tos pusės visų priėĮniesčių. Tas 
kelias yra La Grange Road, ve
dus tiesiai į Rosemont Horizon 
stadionų, turįs Nr. 12, 20 ir 45. 
Už Ixi Grange Parko jo pavadini
mas keičiasi į Manįlieim Road, 
o Rosemont Horizon adresas 
6920 North Mannheim Road. 
Rosemont, Illinois.

Nuo Stevenson greitkelio, pa
sukus į šiaurę La Grange Road 
iki stadiono yra apie 16 mylių 
Reikia pravažiuoti VVestchester. 
Bellvv<x)d, Franklin Park.,Si'hil- 
ler Park ir tada jau yra Rose
mont. Toks yra papni\ęjau,sias. 
tiesus nuvažiavimas.

Šių informacijų suteikė 
šventės komitetas.

sediške Jadvyga \ cbeliūnicm 
Butkcv ičiūtė. kuri atsinešė nuo 
traukų iš anų laikų, kai ji lanke 
šią mokvklą.

Prisiminti tų mokykla baigu
sieji mokiniai. Tų mokyklų baigė 
poetas Vytautas Mačernis, poe
tas Leonardas Andriekus. rašv - 
tojas Paulius Jurkus, dailininkas 
Paulius Augius. Leonardas An
driekus šia proga paskaitė- tris 
eilėraščius iš savo išleistos nau
jos poezijos rinktinės.

Besikalbant išryškėjo mintis, 
kad reikia mėginti sutelkti 
medžiagų, suredaguoti ir išleisti 
almanachų, prisiminimų knvgų 
apie Sedos vidurinę mokvklą 
Jos vaidmuo buvo svarbus, bet 
visa paliks užmiršta, išblaškvta. 
jei medžiaga nebus sutelkti į pa
minklinę knygų. Tuo reikalu 
rūpintis pavesta Pauliui Jurkui 
ir Tėv. Ix*onardiii /\ndriekni. 
OFM.



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje prasidėjo 
vasaros sezonas ir iki rugsėjo 
mėnesio nebus jokio lietuviško 
renginio.

Dail. Juozas Bagdonas 
svečiuojasi Lietuvoje. Išvyko 
birželio 1 d., apsigyveno pri
vačiai Vilniuje, Vokiečių 
gatvėje, netoli Dailės muzie
jaus, kuriame birželio 18 d. ati
daroma jo tapybos paroda. Ja 
rūpinasi muziejaus direktorius 
dail. Romualdas Budrys.

Dr. Anatolijus Krukas birže-
lio 1 d. buvo dviem savaitėm iš
vykęs į Vilnių. Jis yra ten gimęs, 
baigęs medicinos mokslus, į 
Ameriką per Izraelį atvyko prieš 
keliolika metų. Jis ir atvežė dail. 
J. Bagdono sveikinimus.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
vyksta į Baltimorę, kur birželio 
20 d. atliks programą “Lietuviš
kų melodijų” radijo programos 
koncerte.

A. a. dr. Lidijos Stanaitienės 
23-čių mirties metinių proga už 
jos sielą mišios bus aukojamos 
birželio 27 d., šeštadienį, 11 vai. 
ryto Apreiškimo lietuvių parapi
jos bažnyčioje, Brooklyn, NY. 
Marina ir Zigmas Raulinaičiai 
prašo draugus ir pažįstamus pri
siminti ją savo maldose.

Iš Chicagos Lyric operos 
birželio 20 d., ankstyvą šeštadie
nio popietę, bus transliuojama 
Giacomo Puccini paskutinė ope
ra “Turandot”. Pagrindinę rolę 
dainuoja Eva Marton.

Lietuvių Atletų Klubas ruošia 
savo metinę gegužinę — pikniką 
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.)

Leonardo Andriekaus poezi
jos rinktinė “Pasilikau tik dangų 
mėlyną , praėjusių metų pabai
goje išleista Lietuvoje, yra gau
nama pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne. Knyga turi 315 pus
lapių, iliustruota dail. Arvydo 
Každailio ir išleista 9(XX) egzem
pliorių tiražu. Lietuvoje rinktinė 
jau išparduota. Autoriui atsiųsti 
egzemplioriai dabar čia parduo
dami. Kaina 10 dol. su persiun
timu. Nusipirkti galima rašant 
adresu: Aidai. 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.

PATIKSLINIMAS 
ŠOKIŲ ŠVENTEI

Dalia Dzikicnė, devintos šo
kių šventės meno vadovė, pa
tikslina šokių šventės repeticijų 
laiką. Liepos 3 d.. penktadienį 
generalinė repeticija bus 2 vai..

line repeticija prasidės 8:30 \ 
rv to.

New Yorko tautinių šokių ansamblis “Tryptinis” šoka Maironio mokyklos abiturientų 
išleistuvių vakare. Ansamblis vyksta į devintąją tautinių šokių šventę Chicagoje. Nuotr. 
V. Maželio
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Spaustuvė ..... (718)827-1350
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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.

Autobusą į Putnamo seselių 
pikniką organizuoja Marytė Sa- 
linskicnė. Piknikas — Lietuvių 
diena bus liepos 26 d. sekma
dienį. Piknike bus svečias iš Lie
tuvos — kun. Virginijus Veilen- 
tas. Jis bus pagrindinis celebran-
tas ir pasaky s pamokslą. Nerin
gos stovyklautojų programa bus 
3 vai. Norintieji keliauti autobu
su skambina M. Salinskienci 718 
296-2244.

Kauno teatro aktorių skelbta 
juoko ir dainos programa neįvy
ko. Aktoriai negavo vizų iš To
ronto įvažiuoti į JAV7. Birželio 12 
d. aktorius Petras Venclovas 
bandė pasiekti New Yorką ir čia 
atvežti poezijos rečitalį apie Vy
tautą Mačernį, bet ir jis negavo 
vizos.

Stasys Žukauskas, keleto nc- 
vvyorkiečių giminaitis. mirė 
birželio 14 d., Alytuje. Mirė 
savo į Sibirą išvežimo dieną. Jis 
Sibire atkentėjo 24 metus. Jo 
brolis Liudas dar tebėra Sibire, 
Tomske. Jam Kaune Stasy s buvo 
suradęs butą, ir brolis jau galės 
grįžti į Lietuvą. Velionis praeitą 
rudenį buvo atvykęs į Ameriką 
pas savo gimines, o jų čia yra 
pusbroliai V italis Žukauskas. Al
gis Sruoginis, Giedrė Kumpi- 
kaitė-Strav inskienė, Clricagoje 
Bernardas Žukauskas. Lietuvoje 
liko jo du sūnūs Stasys ir Edvar
das ir žmona Birutė.

Lietuviškos kelionių agen
tūros šiais metais turi apsčiai 
darbo, nes į Lietuvą vyksta tikrai 
daug žmonių. Agentūros “Vytis” 
grupė išvyko prieš savaitę. Kitos 
grupės vyksta birželio 22, 23 ir 
30 dienomis, o taip pat liepos 6 
ir 13 dienomis. Tai pačios 
didžiausios grupės — maždaug 
po 60 žmonių.

Atostogos saulėtoje Floridoje. 
Kambarys ir prausykla, vėsini
mas, apšildomas baseinas, pu
sryčiai — savaitei 200 dol. Mie
gamas kambąrys, bendra prau
sykla — savartei 150 dol. Arti 
parduotuvių ir pajūrio. Skam
binti arba rašyti A. Zupko, 5886 
Guest Court, North Port Myers, 
FL 33903, USA. Telef. 813 656- 

’ .5886. (sk.)
Išnuomuojamas kambarys 

moteriai. Yra prie gero susisieki
mo, su baldais. Skambinti tel. 
(718) 44F-1215. (sk.)

Ieškomas Bronius Vogulis 
Ieško jo brolis, atvykęs į Ameri
ką. Rašyti: Kazys Čiurlys, Red 
Box 282 F, George Rd., North 
Brunsvvick, NJ 08902.

Brooklyno vyskupas Thomas 
V. Daily dalyvaus Dievo Kūno 
ir Kraujo (Devintinių) pamaldo
se ir procesijoje birželio 21 d. 
Williamsburgh rajone. Procesija 
su Svč. Sakramentu sustos prie 
keturių bažnyčių, kur maldos 
bus kalbamos skirtingomis kal
bomis. Procesija prasideda 12 
vai. dienos iš Lady of Consola- 

r tion bažnyčios, 184 Metropoli
tan Avė., kur maldos bus kalba
mos lenkų kalba. Toliau sustoja
ma prie Apreiškimo bažnyčios, 
259 North Fifth St., kur maldos 
bus kalbamos lietuviškai. Prie 
St. Vincent de Paul bažnyčios, 
167 North Sixth St., bus mel
džiamasi angliškai, o pabaigoje 
prie Our Lady of Mount Carinei 
bažnyčios, 275 North Eight St., 
bus naudojama italų kalba.

Pianistas Povilas Stravinskas 
dalyvavo St. Paul’s Meno Festi
valyje, 1992 m. vasaros sezono 
programoje, birželio 6 d. Jis 
skambino Mozart, Schubert, 
Debussy ir Chopin kūrinius, o 
taip pat ir Beethoven Sonatą Nr. 
23, Op. 51 “Appassionata”.
Įvairūs artistai, pasižymėję savo 
srityje, atliks koncertus savaitga
liais iki lapkričio 13 d. Dėl atei
ties programų galima kreiptis 
adresu: St. Paul’s Festival of the 
Arts, St. Paul’s United Metho- 
dist Church, South Broadway & 
Division Avenue, South Nyack, 
NY 10960. Telef. 914 358 - 4660 
arba 914 352 - 1795.

LB New Yorko apygardos val
dybos posėdis įvyko birželio 11 
d. Kultūros Židinio jiosėdžiij 
menėje. Kalbėta apie pasiruoši
mą referendumui. Kultūros Ta
rybos premijas, apie l’LB seimą, 
kuris bus liepos pradžioje Le- 
monte, Tautos Fondo suvažiavi
mą. Plačiau svarsty ta birželio 14- 
tos minėjimas ir koncertas, kurį 
kaip tik ir rengia apy gardos val
dyba. Aptarti to parengimo 
įvairūs darbai. Pirmininkas 
Kęstutis Miklus buvo ką tik 
grįžęs iš Lietuvos, kurioje išbu
vo arti trijų savaičių. Jis papasa
kojo savo įspūdžius, iš įstaigų, 
kurias jis lankė, dalyvavo darini 
posėdžiuose. Papasakojo kaip 
dirba parlamentas. Į apy gardos 
posėdžius kviečiami ir apy linkių 
pirmininkai, kurie yra patenkin
ti tokia tvarka, nes greičiau ir 
plačiau sužino, ką veikia Lietu
vių Bendruomenė, kokie jos 
rūpesčiai. Birželio gale daug kas 
išvy ksta į Clricagą dalyvauti de
vintoje šokių šventėje ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seime. 
Iš Ncvv Yorko vy ksta LB Tarybos 
nariai Rūta Virkutytė ir Tomas 
I zira. Taip pat vyksta I ,B apy gar
dus pirmininkas Kęstutis Mik
lus. Įprasto apygardos |x>sėdžio 
liepos mėnesį nebus. Kitas apy
gardos posėdis bus rugpjūčio 12.

Gera proga pensininkei mo
teriai pasipildyti pajamas. Reika
linga moteris vieną dieną kas Sa
vaitę namų ruošos darbams. Pa
sitarimui skambinti: 718 235- 
9218.

PILNA KAINA $989.00!" 
New York / Frankfurt / Vilnius 
abipusis bilietas! Grupė išvyksta 
liepos mėn. 9 dieną, sugrįžta lie
pos 23 dieną. Sugrįžimą galimą 
pratęsti iki penkių savaičių už tą 
pačią kainą. Kreiptis: G. T. In-į 
terriational, Ine., 708 430-7272. 
(sk.) K

Maironio lituanistinė mokykla birželio 6 d. išleido 38-tąją abiturientų laidą. Kalba 
Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų Anicetas Simutis. Prie stalo sėdi iš k. 
Kęstutis Bileris, LB NY apygardos vicepirmininkas; Alfonsas Samusis, abiturientų 
klasės auklėtojas. Išleista 12 abiturientų, čia matomos tik dvi: Andreja Volodkevičiūtė 
ir Aušra Siminkaitė. Nuotr. V. Maželio

MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA 
BAIGĖ 42-UOSIUS

(atkelta iš 7 psl.)

vusi mokytoja Marytė Sandana- 
vičiūtė-Newson. Tautos Fondo 
vardu — Aleksandras Vakselis.

Programoje buvo įterptas ir 
abiturientų pasisrodymas. Jie 
vienas po kito paskaitė Maironio 
“Užtrauksim naują giesmę bro
liai”, išryškindami ryžtą dirbti 
Lietuvos labui.

Alfonso Samušio pagerbimas

Su šia iškilme buvo sujungtas 
ir mokytojo Alfonso Samušio pa
gerbimas. Jis mokykloje išdirbo 
42 metus, nuo pat jos įsteigimo, 
buvo jos vedėju, mokytoju, auk
lėtoju. Dabar jis traukiasi iš šio 
darbo.

Apie jo pedagoginį pasiruoši
mą ir darbus pakalbėjo specialiai 
pakviestas šiom iškilmėm rašyto
jas Paulius Jurkus. (Jo kalba,

KARGO Į LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.75 
už svarą. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus drabužius, batus, me
džiagas, maistą bei nerecepti
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN
TERNATIONAL, 9525 So. 79th 
Avenue, Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708 430-7334.

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

LIETUVIŲ 
SUSIARTINIMO 

DIENA- 
PIKNIKAS

MOKSLO METUS
apibūdinusi Alfonso Samušio pe
dagoginį darbą šioje mokykloje 
ir Lietuvoje bei Vokietijoje, bus 
spausdinamas vėliau. Red.)

Alfonsui Samušiui dovanota 
lietuviška juosta su atitinkamais 
įrašais. Jis jautriai padėkojo jį 
sveikinusiems. Džiaugėsi, kad 
galėjo dirbti lietuviškoje mokyk
loje, nes tuo mokėjęs skolą Lie
tuvai, kuri jį išmokslino ir pa
rengė mokytojo darbui.

Kalbėjo ir buvusi ilgametė 
mokytoja, mokyklos vedėja Ele
na Ruzgienė. Ji prisiminė abitu
rientus, kai jie dar buvo pirmoje 
klasėje.

Baigusiųjų vardu kalbą pasakė 
Marius Maldutis.

Per mikrofoną eilėraštį padek
lamavo ir R. Juškienės maža 
dukrelė.

Tautiniai šokiai
Programos pabaigoje “Trypti

nis” pašoko tautinių šokių. Mo
kykla su “Tryptiniu” yra suaugu
si. Ir dabar šoko bene visi jos 
abiturientai.

Sis ansamblis dalyvauja devin
toje tautinių šokių šventėje. Tik
riausiai iš tos šventės repertuaro 
ir buvo atlikti šie šokiai: do
bilėlis, juodbėrėlis, čigonėlis, 
per girią girelę, polka, noriu 
miego.

Telegraminis laiškų persiun
timas į Lietuvą ir atgal. Mes per- 
vežame baldus, automobilius. 
Parūpiname butus, statome na
mus. Pervedame dolerius. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St., 
Chieago, IL 60629. Telef. 312 
4.36-7772.

FRANCISCAN 
MONASTERY
Kennebunkport, ME 
1992 liepos 12 d., 
sekmadienj

Toks balionas šiemet dalyvaus 
Pranciškonų Susiartinimo dienoje 

liepos 12 d.

Prieš kiekvieną šokį ansam
blio vadovė, kaip visada, tarė 
poetinį žodelį, sujungtą su pačiu

Po? šokių scenoje išsirikiavo 
ansamblis. Pakviesta vedėja Jad
vyga Matulaitienė ir jos padėjėja 
Aldona Marijošienė. Įteikta 
gėlių.

Vaišės ir pasilinksminimas

Visa pirmoji dalis su baigimo 
aktu, sveikinimais ir šokiais 
užtruko dvi valandas. Tada per
siorganizuota vakarienei. Prie 
stalų jau sėdėjo visi svečiai. Da
bar tik buvo perklotas didelis 
stalas, sunešioti valgių valgiai ir 
pradėta vakarienė. Valgius 
reikėjo patiems pasiimti. Ėjo 
stalas paskui stalą. Taip išvengta 
susigrūdimo. Valgių buvo viso
kių, gerai paruoštų. Svečiai pa- 

- vaišinti šampanu, tortais ir kava.

Visa tai buvo išdėstyta il
gesnės vakaronės laike. Tuo 
pačiu metu grojo šokių muzika. 
Publika šnekučiavosi, valgė. 
Ypač daug buvo jaunimo. Jis 
atėjo į savo buvusios mokyklos 
šventę. Stebintys jaunimą, kaip 
jis auga, džiaugėsi, kad lietuviai 
nenuėjo su bendra pilka mase. 
Jaunimas čia buvo gražiai apsi- 

, rengęs, tvarkingas, laisvai 
kalbėjo abiem kalbom: su vyres
niaisiais — lietuviškai, o savo 
tarpe — angliškai.

Vakaronė užsitęsė iki kokios 
pirmos valandos.

Rudenį Maironio lituanistinė 
mokykla jau pradės veikti 
Kultūros Židinyje. Jos mokinių 
skaičius sumažėjo, tad neapsi
moka samdyti patalpas kitur ir 
mokėti už tai, kai tuo tarpu gali
ma sutilpti ir Kultūros Židinyje. 
(P-j-)

11:45 — Giedotos Mišios
Mišias aukoja vysk. Paulius Baltakis, U7M
Gieda Šv. Kazimiero choras iš Brockton, MA

12:30 — 2:00 —Pietūs svečių namuose
2:30 — ir 3:30 —"Sambūrio” tautiniai šokiai
3:30 — 5:00 —Vėžių pietūs pievoje
5:00 — jvairi muzikinė programa
7:00 — Pianino koncertas. Skambina pianistas virtuozas VViIliam Smiddy.

Pranciškonai kviečia visus lietuvius Įsijungti Į šię susiartinimo šventę 
ir kartu paminėti pranciškonų Kennebunkporte Įsikūrimo 

45 metų sukaktį.


