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IŠ RELIGINIO GYVENIMO LIETUVOJE
ARKIVYSKUPAS BAČKIS SUSITIKO
SU ARKIVYSKUPIJOS KUNIGAIS

Boris Jelcin, Rusijos prezi
dentas, sugrįžo namo, beveik sa
vaitę laiko praleidęs Siaurės
Amerikoje. Jis JAV ir Kanadoje
susitiko su valdžios viršūnėmis,
kalbėjo parlamentuose, pasirašė
sutartį su prez. Bush dėl atomi
nių ginklų sumažinimo, gavo
daug pažadų dėl ekonominės pa
ramos, net ir privilegijuotų pre
kybos su JAV statusų. JAV ir Ka
nadai jis pažadėjo, tardamas, kad
“Rusija pasirinko laisvės kelių.ir
jokia jėga iš jo neišstums”.
JAV statysis naujus ambasa
dos rūmus Maskvoje ir nereika
laus $30 milijonų kompensacijos
iš Rusijos vyriausybės už tai, kad
ankstyvesnis pastatas buvo pri
kaišiotas mikrofonų.

Amerikiečiai patarėjai iš Federal Reserve talkins Rusijos vy
riausybei išvystyti bankinę siste
mų, kuri padėtų sėkmingai ir
greitai pereiti į rinkos ekonomi
jų. Bendrai sudarytasis vienetas,
kuris vadinsis “Russian-Amer
ican Bankers Forum”, turės gry
nai patariamųjų rolę, bet jį remia
ir prez. Jelcin.
Diandomenico Picco, italas,
Jungtinių Tautų Gen. Sekreto
riaus asistentas, kuris tarpinin
kavo išlaisvint Libane buvusius
vakariečių įkaitus, pasitraukė iš
pareigų.
Nors
nepasakė
priežasties, bet spauda spėja,
kad italų finansininkų grupė
Ferruzi Finanzaria jam pasiūliu
si aukštų tarnybų.
Čekoslovakija baigia savo die
nas kaip politinis vienetas. Ne
trukus bus Čekija ir Slovakija,
pasiekta
taikingomis
prie
monėmis, o ne karine jėga, kaip
tai stangiamasi Jugoslavijoje ir
kitur. Dar neaišku, kokios for
mos bus todvi valstybės. Čeko
slovakija komunizmo nusikratė
1989 m.
Airija birželio 18 d. referen
dume nubalsavo už pasilikimų
Europos Bendruomenėje, palai
kant politinį ir monetarinį ryšį.
Teigiamai balsavo 69 procentai
gyventojų. Tai buvo didelis
laimėjimas premjero Reynolds,
kurio vyriausybė stipriai rėmė
Europos Bendruomenės sutartį.
“Berliner Morgenpost” pa
skelbė, kad Vokietijos vyriau
sybė veda derybas su Rusija dėl
šitokio pasikeitimo: vokiečiai ati
duos Rusijai jos šnipus, laikomus
savo kalėjimuose, o Rusija sugrųžins Vokietijai Rytinės Vokie
tijos saugumo archyvų, perduotų
Maskvai prieš abiejų Vokietijų
susijungimų.
Daugiau kaip 200 Prancūzijos
intelektualų, kurių tarpe daug
žymių rašytojų, žurnalistų, filo
sofų, aktorių ir kt., kreipėsi į
prezidentų Mitterrand, kad jis
ne atsiprašinėtų, o pripažintų,
jog Vichy vyriausybė esanti nusi
kaltusi žydų žudyme. Tai pada
ryta ryšium su artėjančia 50
metų sukaktimi nuo įvykių 1942
m. liepos 16-17 dienomis, kada
Prancūzijoje buvo surinkta 13
tūkst. žydų, o vėliau — Vichy
vyriausybės dienomis deportuo
ta į mirties stovyklas Vokietijoje.
Etiopijoje birželio 21d. pirmų
sykį gyventojai balsavo rinki
muose, kuriuose galėjo dalyvau
ti kelių partijų kandidatai. Šie
rinkimai yra dalimi plano, ku
riuo norima pasiekti demokrati
jos ligi 1993 metų.

50 centų

Gegužės 6 d. Vilniaus arkivys
kupas metropolitas Audrys J.
Bačkis Kurijoje susitiko su savo
arkivyskupijos kunigais. Susiti
kimo tikslas: vienam su kitu pa
bendrauti, pasidalinti mintimis,
aptarti iškilusias problemas ir
ypač aktualius katechezės bei
ruošimo sakramentams klausi
mus.
Arkivyskupas atidžiai išklausė
savo kunigų pastabas bei prašy
mus. Po gyvų diskusijų buvo nu
tarta rengti panašius susitikimus
kiekvieno
mėnesio
pirmąjį
trečiadienį Vilniaus kurijoje. Pa
skelbus pagrindinę temų, tokiam
susirinkimui bus paruošiamas
pranešimas, o po to vyks disku
sijos. Ateityje susitikimai su vy
skupais galės vykti ir dekanatuo
se. Kunigų pateikti pasiūlymai

bus aptariami Kunigų taryboje.
Kitas kunigų susitikimas, ku
riame svarstytos katechizacijos
problemos, įvyko birželio 3 d.
Vilniaus kurijos patalpose. Ligi
bus atgauti vyskupų rezidencijos

\ rūmai, esantys priešais Katedrų,
Kurija laikinai įsikūrusi Šv. Mi
kalojaus parapijos klebonijoje.
Neseniai Vatikano valstybės
K sekretorius kardinolas Angelo
Sodano arkivyskupui A. J. Bačkiui pranešė, kad popiežius Jo
nas Paulius II paskyręs jį Socia
linių ryšių tarybos prie Šv. Sosto
nariu penkeriems metams.

STATOMOS NAUJOS BAŽNYČIOS

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOJE
Atvelykio sekmadienį, ba
landžio 26 d., Vilkaviškio vysku
pas Juozas Žemaitis, MIC, pa
šventino naujos Aleksoto bažny
čios pamatus. Ji statoma netoli
senosios parapijos bažnyčios,
klebonomons. Jono Kavaliausko
bei tikinčiųjų pastangomis ir
lėšomis. Sumanymas statyti nau
jų bažnyčių kilo prieš trejus me
tus. Nepaisant nelengvų ekono

minių sųlygų, statybos darbai
juda į priekį.

Sparčiai atstatinėjamos Vilka
viškio katedros sienos (klebonas
kun. Vytautas Gustaitis). Iš
griuvėsių keliasi Sintautų para
pijos bažnyčia (klebonas kun.
Antanas Maskeliūnas). Jau išmū
rytos sienos, uždengtas stogas,
baigiami atstatyti bokštai. Re
miamas uolių parapiečių, Prienų
klebonas mons. Juozas Užupis
baigia statyti bažnyčių jo aptar
LIETUVOJE LANKĖSI JAV VYSKUPŲ ATSTOVAS
naujamoje Naujosios Ūtos para
pijoje. Šių bažnyčių pašventinti
Gegužės mėnesį Lietuvoje programinės įrangos galimybes, numatyta šįmet rugpjūčio 2 d.
lankėsi JAV Vyskupų konferen padėjo susidaryti pirmiesiems Netrukus turėtų būti baigti ir
cijos atstovas Rytų Europos kraš darbo su jais įgūdžiams.
Lazdijų rajono Kučiūnų parapi
tams kun. J. Sarauskas, kuris vi
Kiekvienos vyskupijos kate jos bažnyčios statybos darbai
zito metu taip pat buvo nuvykęs chetinei komisijai atiteks po vie (klebonas kun. Raimundas Žu
į Maskvų, Gardinu ir Varšuvų.
kauskas).
nų personalinį kompiuterį.
Kelionės tikslas, svečio žo
džiais, — nustatyti kokiose srity
se Rytų Europos Bažnyčiai la
biausiai reikalinga tolesnė JAV
VILNIUJE AtŠVENTINTA
Vyskupų konferencijos pagalba.
Lietuvos Vyskupų konferencijos
PILYPO IR JOKŪBO BAŽNYČIA
posėdyje, įvykusiame gegužės
20 d.,svečias šį klausimų aptarė
Gegužės 3 d. Vilniaus arkivys
Domininkonai Lukiškių aikš
su Lietuvos vyskupais.
kupas metropolitas Audrys J. tėje įsikūrė 1652 m. kada Nau
Tuo pačiu-metu Lietuvą pa Bačkis atšventino dommmkoi'ių garduko vaivada Jurgis L.
siekė JAV Vyskupų konferenci šventųjų Pilypo ir Jokūbo baž Chreptavičius (1586-1650) jiems
jos dovana Lietuvos kateche nyčių Lukiškių aikštėje.
ten pastatė medinę bažnyčių su
tinėms komisijoms — 6 IBM fir
Mišias kartu .su arkivyskupu vienuolynu. 1727 m. buvo pasta
mos personaliniai kompiuteriai koncelebravo kun. V. Aliulis, tyta mūrinė bažnyčia, greta ku
su programine įranga, orientuo MIC, ir tėvas J. Grigaitis, OP, rios iškilo ir mūrinis vienuoly
ta į leidybinį darbų.
šios šventovės rektorius.
nas.
Visų Lietuvos vyskupijų atsto
XIX a. pradžioje caro valdžia
Mišių pabaigoje tėvas J. Gri
vams bei svečiams iš Latvijos,
gaitis išdėstė domininkonų ordi domininkonus iš vienuolyno iš
sukviestiems į Kauno Tarpdieceno tikslus, papasakojo atšventin varė ir ten įkurdino ligoninę,
zinę kunigų seminarijų, keturi
tos bažnyčios ir vienuolyno isto kuri šiais metais tapo katalikiška
IBM firmos specialistai pade
Šv. Jokūbo ligonine.
rijų.
monstravo gautų kompiuterių ir
Dalis vienuolyno patalpų pa
Atšventinimo mišiose dalyva
vo 2 domininkonai iš Prancūzi likta ir domininkonams, kurie
jos, 2 jauni tėvai OP iš Lenkijos, Lietuvoje tikisi atkurti savo ben
KUN. JUOZO
Vilniaus parapijų klebonai, drijų. Bažnyčia buvo uždaryta
jėzuitų provinciolas tėvas J. Bo 1951 m. ir paversta Operos ir
MONTVILOS
ruta, Prancūzijos ambasadorius baleto teatro sandėliu. Nors jinai
80-OSIOS MIRTIES
Lietuvoje, keletas Lietuvos mi jau atšventinta, tačiau iki galo
nistrų ir valdžios atstovų, daug dar nėra atstatyta. Remonto dar
METINĖS
bai bus vykdomi toliau.
tikinčiųjų.

Davę priesaikų ir po pamaldų, birželio 6 d. “Geležinio vilko”
brigados naujokai grįžta į savo kareivines. Jų fone — Arkika
tedros varpinė. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

RUSIJA NORI PASILIKTI
PABALTIJY VISAM LAIKUI
Amerikos Lietuvių Taryba
spaudai išsiuntinėjo ištraukas iš
Radio Free Europe ir Radio Li
berty biuletenio, kuriame rašo
ma dėl Rusijos kariuomenės sta
tuso Baltijos valstybėse.
Cituojamas birželio 15 d. Fi
nancial Times. Ten sakoma, kad
Baltijos lyderiai mano, jog Rusi
jos kariuomenės vadovybė pla
nuojanti Pabaltijyje pasilikti vi
sam laikui. Gen. pik. Uja Kalininčenko, pasienio sargybų vi
ršininkas, birželio 10 d. Lietuvos
gynybos ministrui Andriui But
kevičiui pasakęs: “Lenkijos —
Lietuvos siena yra laikoma mūsų
(Rusijos) siena, ir mūsų kareiviai
gins Rusijos interesus".
Panašiai rusai yra pareiškę ir
pasitarimuose dėl kariuomenės
išvedimo su Estijos delegacija.
Estų atstovas Endel Lippman
pranešė spaudai, kad rusai Pa
baltijį priskiria prie kategorijos

ALTo atsiųstajame biuleteny
je taip pat yra ir kita tuo reikalu
žinia. Rašoma, kad Europos Par
lamento komisijos pirmininkas
Ole Esperson lankėsi Latvijoje,
norėdamas susipažinti su esama
padėtimi, kad paskui galėtų nu
statyti, ar Latvija esanti pasiren
gusi tapti pilnu Europos Tary bos
nariu.
Ole Esperson pareiškė Latvi
jos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko pavaduotojui Valdis
Birkavs, jog Baltijos valstybės
turėtų kreiptis į Tarptautinį Tei
smų Haagoje, kur tasai išnag
rinėtų jų bendrų skundų dėl Ru
sijos kariuomenės buvimo jų te
ritorijoje.

JAV GYVENANTIEJI LIETUVIAI PILIEČIAI

PASISAKĖ UŽ RUSUOS ARMIJOS IŠVEDIMĄ
Lietuvos Ambasada VVashingtone birželio 17 d. pranešė, kad
dėl buvusios sovietinės kariuo
menės iš Lietuvos išvedimo re
ferendumo, kuris buvo įvykdy
tas Jungtinėse Amerikos Valsti
jose birželio 14 d., dalyvavo
3730 Lietuvos piliečių. Iš jų

Balandžio 25 d. Marijampolės
prokatedroje iškilmingai pa
minėtos parapiečio kun. Juozo
Montvilos (1885-1912) 80-sios
mirties metinės.

Kun. J. Montvila žuvo 1912
m. balandžio 25 d., nuskendus
“Titaniko” laivui. Jis užleido
savo vietų gelbėjimo valtyje ki
tam keleiviui, o pats iki pasku
tinės akimirkos ruošė savo ben
drakeleivius susitikimui su Au
kščiausiuoju Teisėju, juos guodė
ir ramino. Tolų patį likimų pasi
rinko ir kiti du katalikų kunigai
— anglas Tomas Rasei, Dovydas
Byles ir bavaras vienuolis bene
diktinas Juozapas Benediktas
Peruschitz.
Minėjimo mišias koncelebravo Vilkaviškio vyskupas J.
Žemaitis, MIC, žuvusio kunigo
giminaitis
kun.
Kazimieras
Montvila ir svečias iš Vokietijos
kun. Kazimieras Senkus.

tų kraštų, kurie laikomi “jų"
kraštais. Laikraštis sugestionuo
ja, kad Rusijos daliniai turėtų pa
silikti, o Baltijos valstybės turėtų
jiems mokėti už “saugumu”.

Arkikatedros aikštėje Vilniuje birželio 6 d. Lauko kariuomenės brigados batalionų
naujokai prisiekė savo Tėvynei. Pirmų kartų davė priesaikų tūkstantis jaunuolių. Jų
brigada, už nuopelnus atkuriant Lietuvos kariuomenę, gavo “Geležinio vilko” vardų.
“Darbininko” fotografas užfiksavo vienų jų būrį Gedimino pilies bokšto fone. Nuotr
Viktoro Kapočiaus

3711 pasisakė už referendumo
teiginį, 3 nepritarė referendumo
teiginiui, 15 balsų buvo pri
pažinti negaliuojančiais ir 1 buvo
anuliuotas.
Lietuvos Ambasada VVashingtone, pažymėdama, kad balsavi
mai vyko tvarkingai, nuoširdžiai
dėkoja visiems, prisidėjusiems
prie antrojo referendumo orga
nizavimo. Pirmoje vietoje JAV
LB krašto valdybai, visoms Ben
druomenės apylinkių valdyboms
ir paskiriems asmenims, kurie
sutiko dalyvauti balsavimo komi
sijose.
Lietuvos Ambasada nori taip
pat išreikšti padėkų visiems bal
savusiems Lietuvos piliečiams,
kurie tokiu būdu prisidėjo prie
labai svarbaus politinio akto.

— Lietuvos Respublikos vy
riausybė nutarė pritarti Neprik
lausomos spaudos rėmimo fondo
tarybos pasiūlymui skirti paramų
šiems leidiniams: “Blaiviajai
Lietuvai" — 100,000 rub., “A
mon sakaa”? — 60,000 rub.,
"Jūrai" — 60,000 rub., “Šeimai"
— 100,000 rub., "Geniui” —
200,000 rub., “Lietuvos spar
nams" — 200,000 rub., “Gyve
nimo šaltiniams” — 100,000
rub.

juk dėl šios progos kardinolas čia
ir atvažiavo. Savo kalboje jis aiš
kino, kad kun. Olšausko pakėli
mas į prelatus' vertintinas ne
vien tik kaip jo asmeninis pager
bimas, bet taip pat ir kaip
padėkos išraiška šiai lietuviškajai
parapijai už įnašą j arkivyskupi
jos gyvenimą. Šypsodamasis kar
dinolas pastebėjo, kad Šv. Kazi
miero parapija yra vienintelė
Los Angeles arkivyskupijos (o
gal ir visos Amerikos) istorijoje,
kur trys parapijoje dirbantys
dvasininkai visi yra prelatai.

Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje gegužės 10 d. klebono
kun. dr. Algirdo Olšausko j prelatus investitūros iškilmės mišių metu. Prie altoriaus
iš kairės: šios parapijos ilgametis klebonas prel. Jonas A. Kučingis, Los Angeles arki
vyskupas kardinolas Roger Mahony, “Draugo” administratorius kun. Petras Cibulskis,
MIC, “Darbininko” vyr. redaktorius kun. dr. Kornelijus Bučmys, OFM, klebonas
prel. dr. Algirdas Olšauskas, prel. dr. Vincas Bartuška.

PARAPIJOJE, KUR TRYS DVASININKAI — PRELATAI
— Prel. dr. Algirdo Olšausko investitūros iškilmės —
Los Angeles, CA, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos kleboni
joje į dabartinio klebono butą
įžengus, tuoj pat dėmesį atkrei
pia tarp knygų lentynų kabantis
meniškas kunigo portretas. Tai
kun. dr. Kazimieras Olšauskas,
buvęs Telšių Kunigų seminarijos
profesorius ir prefektas, brandus
publicistas, gynęs tikėjimą, lie
tuvybę, tiesą. Už tuos principus
jis paaukojo savo gyvybę. Antro
sios Sovietų okupacijos metu,
1946 m. buvo suimtas ir nuteis
tas 10 metų sunkiems darbams
Sverdlovsko srityje. Žuvo prie
geležinkelio tiesimo darbų, pa
tekęs tarp vagonų lėkščių ir jų
mirtinai sutriuškintas.
Kun. dr. Kazimieras buvo vy
riausiasis sūnus gausioje vienuo
likos vaikų žemaičių Olšauskų
šeimoje. Tos šeimos dešimtasis
narys — Algirdas apsisprendė
pasekti vyriausio brolio pa
vyzdžiu ir įstojo į Telšių Kunigų
seminariją.Po įvairių istorijos ir

Po pamokslo ir prel. J. A.
Kučingio bei prel. dr. V. Baltuš
kos pristatymų, kardinolas per
skaitė Šv. Tėvo Jono Pauliaus II
raštą apie pakėlimą į prelatus ir
atliko investitūros apeigas.
Po komunijos, mišioms bai
giantis, kardinolui padėkojo ir
naują prelatą sveikino Lietuvos
gen. konsulas V. Čekanauskas ir
parapijos komiteto pirmininkas
J. Pupius. Parapijos komiteto vi
cepirmininkė Dalilė Polikaitienė perskaitė komiteto padėką
kardinolui ir kartu su J. Pupiu
parapijos vardu kardinolui įteikė
Lietuvos Kryžių kalno minia
tiūrinę gintarinę repliką.
Mišių metu visi skaitymai ir
giedojimai atlikti lietuvių kalba.
Ypač įspūdingai skambėjo visų
tikinčiųjų vieningi atsakymai ar
ilgesni recitavimai (ypač “Garbė
Dievui aukštybėse”). Kardinolas
galėjo susidaryti gyvą įspūdį,
kad šios lietuviškos parapijos na
riai yra sąmoningi liturgijos daly
viai.

(dabar jai pripažintas universite
to titulas).
Kunigu įšventintas Romoje
1952 m. sausio 20 d. Teologiją
studijavo Romoje Laterano uni
versitete, kur 1954 m. gavo dak
taro laipsnį. Į JAV atvyko 1955
m. rugpjūčio 30 d. Į Los Angeles
atvyko 1955 m. rudenį. Ėjo vika
ro pareigas Lugana Beach, Venice parapijose, o 1967 m. spalio
12 d. pradėjo vikarauti Šv. Kazi

miero lietuvių parapijoje.
Šv.
Kazimiero
parapijos
kūrėjui ir ilgamečiam klebonui
prel. Jonui A. Kučingiui išėjus į
pensiją, kun. dr. Algirdas Ol
šauskas paskirtas klebonu 1984
m. birželio 15 d.
Džiugu, kad kun. Olšausko
veikla bažnytinės vyriausybės
buvo pastebėta ir įvertinta. Su
naujuoju prelatu dalijamės šven
tiška nuotaika. Ilgiausių metų!
Kornelijus Bučmys

* JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 VYesLSL^Sknsbury, Conn.
06070. Tol. 203 651-0261.
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca 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 Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios.kopiyčios, oras šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. Petersburg Beach, Ra.,
r 33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
I Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345• - 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga 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. Wlnter JSdrden Tavern.
gyvenimo tėkmės mėtymų, 1992
Kardinolui ir prel. Jonui A.
♦1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
m. gegužės 10 d. Los Angeles Kučingiui Eucharistinėje aukoje
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos
kardinolas oficialiai jį palaimino dalyvaujant greta altoriaus,
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
kaip naują prelatą.
mišias lietuvių kalba koncelebraSIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir
-ovo prel. dr. Algirdas Olšauskas,
i europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm? bei pokyliams tor
Ta gegužės dešimtoji liks svar prel. dr. Vincas Bartuška, kun.
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens,
bi diena ne tik naujojo prelato Petras Cibulskis, MIC (“Drau
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
gyvenime, bet ir Los Angeles go” administratorius) ir kun. dr.
Po pamaldų kardinolas aplan
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos Kornelijus Bučmys, OFM (“Dar
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA^'AUŠRA”. W1CN-FM 90.5
kė susirinkusiuosius parapijos
istorijoje. Tą dieną dabartinis bininko” vyr. redaktorius).
VVorcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
salėje.
Los Angeles arkivyskupijos val
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.
Pamokslą pasakė kardinolas
dytojas ir naujasis kardinolas Ro
Prel. Olšauskas savo žodyje
ger Mahony pirmą kartą apsilan Roger Mahony. Pasveikinęs bažnyčioje, o Vėliau ir parapijos
NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
gausiai susirinkusius lietuvius, laikraštėlyje “Lietuvių žinios”,
kė šioje parapijoje.
9-10
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th
Kardinolas ir naujasis prela kardinolas gvildeno keletą temų. dėkojo Šv. Tėvui Jonui Pauliui “Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 tas, iš klebonijos lydimi procesi Tas sekmadienis Amerikoje pa II, Los Angeles arkivyskupui
4552. FAX 718 769 - 3302.
joje Lietuvos gen. konsulo V. gal tradiciją buvo skiriamas mo kardinolui Roger Mahony, vys
KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
Čekanausko ir parapijos komite tinoms, o Šv. Tėvas visą katali kupui Pauliui Baltakiui, OFM,
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tei. 212
to pirmininko J. Pupio su žmo kiškąjį pasaulį tą sekmadienį dar ir kitiems už šią istoriiię-dieną.
—
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
nomis,' dvasininkų, organizacijų ypatingai kvietėmelstis pašaukįz^e ..
mentai, išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leidimą prak
OlšauskaTgife 1936
atstovų ir mokyklos vaikučių, mų į d^nį luomą
tikuoti New Yorko valstijoje.
įvesti į bažnyčią, kur juos pasiti
Kardinolas priminė ir lietuvių m. gruodžio 29 d. Žeimių kaime,
ko galinga giesmė. Procesijos ir tautos kančias bei sunkų, bet Salantų valsčiuje, Kretingos
NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
mišių metu giedojo parapijos sėkmingą kelią į nepriklauso apskrityje. Studijas pradėjęs
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
choras, diriguojamas Viktoro Ra mybę.
Telšių Kunigų seminarijoje, jas
FM banga. “Music of Lithuania” programa, vedama anglų kalba,
Pagaliau priėjo eilė ir Šv. Ka tęsė Eichstatto aukštesniojoje filio, vargonais grojant P. Vitui.
Iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
Solo giedojo V. Vilkienė.
zimiero parapijos reikalams — losofijos-teologijos
mokykloje
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N. J. 07060.

Tel. 5 908 753 - 5636

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ

lis. Naująjį maldaknygės leidimą
savo auka parėmė Amerikos lie
tuvis Antanas Mikalajūnas.

— Lietuvos politinių kalinių Telšiuose atidengtas paminklas
— Lietuvos gydytojų suvažia
sąjungos taryba už viešus pa poetui ir muziejaus įkūrėjui Pra
vime buvo atstovaujama 5600
reiškimus, prieštaraujančius są nui Geniui.
— “Vilties maldos” — taip pa lietuviams gydytojams. Dėl sun
jungos sprendimams, ir posė
vadintas
neseniai išleistas lietu kių darbo sąlygų ir blogo gydy
džių praleidinėjimą iš šios sąjun
gos prezidiumo narių atšaukė vių katalikų kalinių maldaknygės mo skundžiasi ir gydytojai, ir gy
faksimilinis leidimas. Popieriu ventojai. Pagrindinis rūpestis —
Viktorą Petkų.
— Kėdainių blaivyldon 1991 mi ir išvaizda maldaknygė pri vaistų stoka. Nors Lietuvoje yra
metais buvo pristatyti ir “aptar mena originalą. Ji 1952 m. Alta 12 vaistų gamybos fabrikų, Jie
nauti” 1748 girti žmonės, tai yra juje, Olžonese, buvo parašyta
210 daugiau negu 1990-aisiais. ant cementinio maišelio popie
Net 334 įtūžusius vyrus policijos riaus. Ją įrišo ten kalėjęs dainidarbuotojai atvežė iš namų — ninkas Antanas Kučingis. Maldų
žmonų arba kitų namiškių pa- autorius — buvęs kalinys prel.
Stanislovas
Kiškis.
Maldas
prašyti.
Gegužės 26 d. Amerikos sena
— “Alkos”, Žemaičių muzie užrašė, daugumą jų perrašė ir torius Alfonse M. D Amato ofi
jaus 60 metų sukakti atžymint, knygelę gloljojo Antanas Seika- cialiai paskelbė, kad jis pradeda

dėl žaliavų stokos negali dirbti
pilnu apkrovimu. Naujuoju Lie MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
tuvos gydytojų draugijos pirmi suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broack
ninku išrinktas 52 metų univer way, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.
siteto docentas dr. Alis Baublys.
— Steigiamas Rytų Lietuvos
fondas, kurio tikslas — kaupti
lėšas ir teikti konkrečią pagalbą
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
Rytų Lietuvos gyventojams, ma
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
terialiai remti kultūros, švieti
PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
mo, taip pat socialines, ekono
SE. IŠTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.
mines programas.

SENATORIUS ALFONSE D’AMATO
PRADĖJO RINKIMINĘ KAMPANIJA
rinkiminę kampaniją būti New
Yorko valstijos respublikonų kan
didatu į JAV senatą. Women’s Na
tional Republican Club patalpo
se ta proga buvo susirinkęs gau
sus būrys senatoriaus rėmėjų ir
spaudos darbuotojų.
Senatorius D’Amato daug yra
padėjęs Lietuvos išlaisvinimo
darbuose. Jis reiškėsi stipriai
nuo pat pradžios, kai tuo tarpu
kiti Amerikos politikieriai dar
nebuvo apsisprendę.
Savo kalboje senatorius iškėlė
septynis svarbiausius darbus,
Icuriuos jis atliko senatoriaudamas. Vienas tų darbų buvo jo pa
rama lietuvių tautai ir jo kelionė
į Lietuvą iš Lenlcijos, kur jis
buvo okupantų sulailcytas prie
sienos ir neįleistas į Lietuvą.
Toje vietoje jo kalba buvo pa
lydėta gausiu plojimu.

JAV senatorius Alfonse D’Amato (R.-NY) oficialiai atidaro priešrinkiminę kampaniją.

Dalyvavo ir buvęs New Yorko
burmistras Ed Koch bei daug
kitų organizacijų atstovų. Daiva
Izbickaitė atstovavo lietuviams.

Ttasolino
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Devintąją šokių šventę pasitinkant
Liepos 5-tąją Chicagoje vyksta
Devintoji šokių šventė. Koks tai
didelis džiaugsmas, kokia tai ma
nifestacija! Tokios tautinių šokių
šventės jaunimą suriša su sena
lietuvių liaudies kultūra, su jos
menu, jungia jį į jaunatvišką
bendruomenę ir nuteikia būti
lietuviu. Tokioje šventėje jauni
mas pergyvena pakilią nuotaiką:
Mūsų daug! Mes esame jėga!
Šventė veikia ir Lietuvą, kelia
jos entuziazmą, stiprina tautinę
vienybę. Todėl ir negaila to di
delio triūso, didelių išlaidų!
Kuo skiriasi iš kitų švenčių ši
Devintoji?
Ji bus pati gausiausia iš visų
buvusiųjų. Joje dalyvaus 2175
šokėjai. Pirmojoje šventėje 1957
m. dalyvavo 700 šokėjų ir 750
jaunimo, antroje 1963 m. —600
suaugusių ir 300 jaunimo.
Į šią šventę šokėjų grupės ir
ansambliai atvyksta iš Lietuvos
ir iš viso laisvojo pasaulio. Tai ir
rodo, kad esame gyvastingi ir ge
rai organizuoti.
Tautiniu šokiu Lietuvoje susi
domėta gana vėlai. Romantiz
mas iškėlė liaudies meno reikš
mę. Pirmiausia susidomėta lie
tuvių liaudies dainomis. Tai bu
vo praeito amžiaus pradžia. Pa
skui atėjo dėmesys lietuviškiems
kryžiams,
skulptūrai, audiiMamSi-’’”1—- ---■
v' Europoje liaudies šokiu susi
domėta kur kas anksčiau. 1935
m. Lietuvą su liaudies šokiais
pakvietė į tautų festivalį Londo
ne. Iš karto kilo klausimas: daly
vauti ar ne?
Nei Švietimo ministerija tuo
met dar nenutuokė, kas tie šo
kiai, ar jie turi savo vertę. Minis
terijai jie atrodė primityvūs, gi
prof. Juozas Brazaitis (Ambraze
vičius) suprato liaudies meno
esmę ir vertę. (Prof. J. Brazaitis
apie 20 metų dirbo “Darbinin

ko” redakcijoje ir ne kartą apie
tai pasakojo) 1935 m. Marija Ba
ronaitė Austrijoje baigė kūno
kultūros studijas. Grįžusi ji ir
ėmėsi organizuoti grupelę, kuri
šoktų lietuviškus liaudies šokius.
Ta grupė beveik prieš Švietimo
ministerijos valią ir buvo pasiųs
ta į Londoną.
Lietuvių liaudies šokiai susi
laukė didelio tarptautinio dėme
sio ir buvo priskirti prie geriau
sių Europos šokių. Lietuvoje
jiem išplisti padėjo rengtos se
novės dienos. 1935-38 metais jos
buvo Alytuje, Merkinėje, Dau
guose, Seirijoje.
Nuo tada vis labiau plito idėja,
kad reikia įkurti tautinių šokių
grupes, ansamblius. Ir jie buvo
kuriami. Tautinis šokis įsipilietino, susilaukė visuotinio dėmesio
ir pripažinimo.
Amerikoje lietuviškus tauti
nius šokius propagavo Ona Ivaškienė Bostone. Ji su savo grupe
1939 m. dalyvavo Pasaulinės pa
rodos lietuvių dienoje New Yorke. Dalyvavo ir New Yorko
šokėjai, vadovaujami Lilijos Stilsonaitės. Atvykus naujai emi
grantų kartai, visur suklestėjo
šokėjų grupės, ansambliai. Pir
moji tokia tautinių šokių šventė
buvo surengta 1957 m. Chicagoje-;;--:
‘--.S ~f
.r-.
.New Yorke tautinių, šokūągrupę pradėjo organizuoti Jadvyga
Matulaitienė 1950 m. Ir nuo to
laiko ji pastoviai ir ištvermingai
vadovauja šiai grupei, kuri 1975
m. pasivadino “Tryptinio” var
du. Matulaitienė yra viena
didžiųjų tautinių šokių puo
selėtojų, juos pati kuria, stilizuo
ja. Ji buvo Trečiosios šokių
šventės meno vadovė 1968 m.
Per jos grupę perėjo apie 600
jaunuolių.
Jos grupėje išaugo ir subrendo

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU
m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
ANTANAS RUBŠYS
Manhattan Coilege

Pausanijas teigia,
kad Persėjas savo miestą pavadi
no Mikėnais arba dėl to, kad toje
vietoje iškrito iš jo kalavijo
kniedė, —graikiškai “mykis”, —
laikiusi jo kalavijo ašmenis, arba
dėl to, kad jis, pasilenkęs išrauti
grybą, —graikiškai irgi “mykis”,
— troškuliui numalšinti, aptiko
gaivaus vandens šaltinį.

Persėjo palikuonys, pasakoja
Mikėnų šalies padavimai, jame
viešpatavo bent per tris kartas.
Paskutinis jo dinastijos karalius
buvo Euristėjas — karalius, ku
ris įsakė Herkului imtis garsiųjų
žygių. Euristėjas žuvo mūšyje su
Herkulo palikuonimis, nepalik
damas įpėdinio. Tada mikėniečiai paskelbė savo karaliumi
Atrėjų, skirtingos šeimos vyrą.
Čia mikėniečių padavimas apsi
gaubia tragedijos skraiste. Mat
ir Atrėjaus brolis Tyestes norėjo
atsisėsti į Mikėnų karaliaus so
stą. Be to, Tyestes slapta mylė
josi su Atrėjaus žmona. Tragedi

£
u

ja prasidėjo Atrėjaus sukviestais
'Tyestes pietumis”, kurių metu
jis pavaišino savo brolį Tyestes
jo vaikų mėsa. Prakeikimas, kurį
Tyestes metė ant brolio už šį bai
sų nusikaltimą, lydėjo Atrėjų ir
jo palikuonis. Vis pasak Midėnų
padavimus, Agamemnonas buvo
Atrėjaus įpėdinis, atsisėdo į

rodyti meilę. Gi toje eileje turi
me mylėti vaikus, paskui varg
šus, ligonius, apleistus ir net
priešus. Reikia mylėti ir kitas
tautas, bet ypač turime mylėti
vieni kitus”. (Motina Marija
Kaupaitė)
Sovietinė valdžia 1940 m. už
darė visas Lietuvos vienuolijų
prižiūrimas auklėjimo įstaigas,
bet darbas nesustojo. Buvo dir
bama slaptai. Tais sunkiais prie
spaudos metais visos seserys, stipri
namos Dievo malonės, gelbėjo
sielas nuo ateistinio melo, vai-

SESERYS KAZIMIERIETĖS
SUGRĮŽTA J PAŽAISLI

kučius ir jaunimą — nuo bedie Bažnyčiai ir vienuolijoms atsira
vybės.
*
ido galimybė visuomenėje laisvai
Seserys kazimierietės, dar dalintis
i
dvasiniu turtu ir Dievo
skatinamos savo Įsteigėjos Moti- imalonėmis. Tikintiesiems yra
nos Marijos dvasiosdr turėdamos grąžinamos
;
bažnyčios, vienuoly
savo kongregacijos pagrindinį nams — namai.
auklėjamąjį tikslą, jungėsi į šį
1992 m. sausio 27 d. Vyriau
darbą. Negalėdamos dirbti švie sybės raštu Nr. 56, Pažaislio vie
timo įstaigose, jos dirbo ligo nuolynas grąžintas Lietuvos Šv.
ninėse, sanatorijose, kūdikių na Kazimiero Seserų Kongregaci
muose, kad galėtų individualiai jai.
jiems padėti, guosdamos ir stiSeserys, suprasdamos, kad
dabartinės šokių šventės meno " prindamos kančių ir vargo
Tėvynės ateitis — vaikai ir jauni
vadovė Dalia Dzikienė-Minkū- Aprislėgtuosius.
mas, todėl didžiausią dėmesį ski
naitė. Anksčiau ji gyveno WoodDaugelis po darbo savo laisva
havene, dalyvavo čia veikiančio laikius bei savaitgalius praleisda- ria jų auklėjimui. Jos didžiu
je šokėjų grupėje. Sukūrusi šei -vo mokydamos vaikus ir jauninu džiaugsmu ir meile, kad gali lais
mą ir persikėlusi į Hartfordą, ten pažinti ir mylėti Dievą. Ryžtin vai dirbti, neša Kristaus šviesą į
suorganizavo savo ansamblį gasis jaunimas, kuris sugebėjo jų sielas. .Moko didžiadvasiškai
“Berželį” ir ten plačiai bei pakelti sovietinėse mokyklose pakelti Tėvynės sunkumus ir sie
kia juos uždegti meilę Dievui bei
sėkmingai reiškiasi.
pažeminimus ir atsispirti prie
Būtų gera, kad šventės rengė vartai, uoliai dalyvaudavo mišio žmonėms. Jei atgims tautos jau
jai iš anksto suplanuotų ir paga se bei adoracijos valandėlėse nimas— atgims ir visa Lietuva.
Atgavusios Pažaislio vienuoly
mintų gerą vaizdajuostę iš tos prieš Švč. Sakramentą, o vasaros
šventės. Tai tikrai svarbu mūsų atostogų metu slaptai rinkdavos ną, pirmiausia norime įrengti re
propagandai, mūsų tautiniam la rekolekcijų. Seserys organizuo kolekcijų namus dvasinei atgai
vinimui. Netenka abejoti, kad davo jaunimo chorelius, ruošė vai savo tautiečiams, gyvenan
daug kas norėtų tokią vaizda vaidinimus, kuriuos parodydavo tiems Lietuvoje ir išeivijoje, or
juostę įsigyti.
ne tik savo, bet ir kitose parapi ganizuoti stovyklas vaikams ir
Linkime rengėjams nepavarg jose, tuo stiprindamos žmonių jaunimui vasaros atostogų metu.
Pramatoma sutalpinti įvairias
ti pačioje svarbiausioje dienoje, tikėjimą.
grupes nuo 100 iki 150 žmonių.
kai vyks pati šventė. Linkime vi
Šiandien, kai Lietuvai išaušo Šiuo metu seserys dirba valdiš
siems kuo geriausio pasisekimo.
Sveikiname rengėjus ir dalyvius. ilgai lauktoji laisvės diena, tau kose mokyklose, dėstydamos ti
Per jūsų šokį, per jūsų jaunystę tiečiai tebetrokšta dvasinės kybą, vadovaudamos jaunimo
laisvės ir dvasinio prisikėlimo. organizacijoms: ateitininkams ir
težydi Lietuva!

Taip atrodė Pažaislio vienuolyno ansamblis 1940 m., kada tenbuvo įsikūrusios kazimierietės. Antrosios sovietinės okupacijos metu vienuolynas ir bažnyčia buvo paversti
ligonine. Dabar kazimierietės vėl sugrįžta į Pažaislį. Ten jau senokai vyksta meno
vertybių restauravimas, o pastaruoju metu galvojama ir apie kapitalinį remontą pačių
patalpų. Vienuolynas pastatytas 17 amžiuje. Jo fundatorius —K. Z. Pacas.

Mikėnų karaliaus sostą maždaug
1220 m. prieš Kristų, o jo brolis
Menelaos viešpatavo Spartoje.
Paris ir Helena, Menelao žmo
na, įsimylėjo ir slapta pabėgo. Jų
meilė ir pabėgimas buvo Trojos
karo priežastis. Agamemnonas
buvo visų graikų miestų-valstybių išrinktas vadovauti žygiui
prieš Troją. Stengdamasis su
burti visų graikų laivyną kariuo
menei perkelti per jūrą, jis paau
kojo dievams savo dukters Ifigenijos gyvybę.
Ir dar ne viskas. Praėjus de
šimčiai metų, Agamemnono
žmona Klytemnestrajam atkerši
jo už Ifigenijos mirtį. Kai poTrojos sunaikinimo, Agamemnonas
sugrįžo į Mikėnus.Klytemnestra
savo meilužio Egisto padedama,

Nauflionas: Buardzi salos viešbutis. Nuotr. kun. prof. Antano
Rubšio

“Marijos Vaikams”. Ateityje
norėtume įsteigti Montessori
vaikų darželį ir katalikišką mo
kyklą.
Sugrįžimas į Pažaislį ir darbų
pradžia mums kelia didelį rūpes
tį. Vien uolyno patalpos buvo
ruošiamos muziejui, todėl jos
nepritaikytos gyvenimui, reikia
daug ką iš naujo pertvarkyti, pa
ruošiant jos seserų gyvenimui ir
apaštalinei veiklai. Tačiau dėl
sunkios Lietuvos ekonominės
padėties, Vyriausybė neturi gali
mybių skirti pakankamai lėšų
užbaigti bent būtinus darbus.
Be to, vienas pirmųjų rūpes
čių— patalpų apšildymas. Kuras
labai brangus. Jei tik apsiribotu
me gyvenamųjų patalpų apšildy
mu, negalėsime šaltose patalpo
se užsiimti jokia veikla.
Įsikurti Pažaislyje pirmą kartą
padėjo daugelio geradarių para
ma. Tad ir dabar pasitikime glo
bojančia Apvaizdos ranka, kuri
šiuo sunkiu Tėvynei metu suras
nuoširdžių, gera linkinčių tau
tiečių, kad Lietuva prisikeltų
dvasos ty rumui.
Brangūs Tautiečiai ir visi ge
ros valios žmonės, jeigu turite
galimybių, labai prašome pa
remti mūsų pastangas. Mūsų dvi
seselės Ramutė Budvytytė ir
Alma Kraptavičiūtė yra atvyku
sios į Chicagą pas Šv. Kazimiero
Seseris. Maloniai prašome atsi
liepti šiuo adresu:
PAŽAISLIS FUND, c/o Sisters of St. Casimir, 2601 W.
Marąuette Road, Chicago, IL
60629-1894, Tel. 312 776-1324.
Nuoširdžia malda liksime dė
kingos visiems, kurie padės atsi
kurti vienuolijai.
Seselė Jonė
Generalė Vyresnioji
Lietuvos Šv. Kazimiero Seserys

— Simono Daukanto gimimo
200-ųjų metinių minėjimo ren
giniams aptarti Kultūros ir Švie
timo ministerijoje vyko pasitari
mas. Jame dalyvavo literatūrolo
gai, kalbininkai, istorikai, lei
dėjai, Skuodo ir Akmenės rajonų
atstovai. Numatyta išleisti Dau
kanto “Lietuvos istoriją” ir “Lietuvftį kalbos žodyną”, pašto
ženklą, voką. Bus pagamintas
Daukanto atminimo medalis,
plakatas ir informacinė knygutė.

nužudė savo vyrą. Gi praėjus aštuoneriems metams, Agamem
nono sūnus Orestas nužudė savo
motiną ir jos meilužį. Neužilgo
patys Mikėnai buvo doriečių su
naikinti. Mikėnų padavimai ne
turi mūsų Dainavos šalies pada
vimų lyrikos. Jie yra pernelyg
audringi.

Doriečiai buvo grubūs,
bet veržlūs

Graikams buvo būdinga ap
gaubti legendomis ir mitais ne
tik gamtos reiškinius, l>et ir gy
venimo ir istorijos įvykius. Do
riečiai, kaip ir mikėniečiai, buvo
seni Graikijos atėjūnai ir gyveno
Epiro kalnų srityje, nūdienėje
šiaurės vakarų Makedonijoje. Jie
išsijudino keltis per centrinę
Graikiją į Peloponesą tarp 1100950 metų prieš Kristų, nu
galėdami achajus ir mikėniečius.
Doriečiai buvo grubūs, bet
veržlūs. Trumpu laiku uždėjo
savo leteną ant Kretos ir įsteigė
naujasėdijas Italijoje, Sicilijoje ir
Mažojoje Azijoje.
Doriečių kilnojimasis suardė
ankstyvesnę graikų kultūrą ir
vedė į nuosmukio laikotarpį.
Betgi, nors doriečių kultūrinis
lygis ir buvo žemesnis už achajų
ir mikėniečių, ilgainiui jie daug
kuo prisidėjo prie graikų pažan
gos dramoje, poezijoje, skulp
tūroje ir ypač savo didžiuliais

Mikėnų
kalnas — puiki vieta pasižvalgyti po Argolio lygu
mą. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

statiniais iš akmenų. Tai buvo
doriečių architektūros užuomaz
ga, kuri pasiekė savo apogėjų
Atėnų akropolyje — Partenono
irPropylaea vartų statyboje.

Eschilas ir Mikėnų
“Oresteia”

Escbihs buvo atėnietis poete-dramaturgas (525-456 m.
prieš Kristų). Jis yra dramaturgų
trejukės pirmūnas — Sofoklio ir
Etiripido pirmtakas. Sakoma,
žmogus — stilius. Eschilas kaip
žmogtis-stilius buvo sukurtas pa
ties audringo gyvenimo. Persų
karų dalyvis — Maratono ir Šąla
ntis mūšių kareivis, blaškėsi po
Siciliją, gyveno karalių rūmuo
se... Mirė ne Graikijoje tarp sa

vųjų. l>et Sicilijoje tarp svetimų
jų. Stebina jo kūrybinga plunks
na: parašė bent 90 dramų ir lai
mėjo net 13 premijų Dionizo fes
tivaliuose! Septy netas jo dramų
pasiekė be jokių sutrumpinimų.
Nūdien dauguma graikų raštijos
tyrinėtojų laiko jį tragedijos
žanro sukūrėju. Mat anksčiau
tragedija buvo tik dialogas tarp
choro ir vieno veikėjo — perne
lyg ribota dramos forma. Eschi
las pridėjo antrą veikėją. Jo tra
gedijoje ant scenos tuo pačiu
metu reiškiasi du veikėjai ir cho
ras. Eschilas pradėjo aprengti
veikėjus jų rolei tinkamais dra
bužiais, dekoruoti sceną ir nau
doti statistus.

daugiau)

Kadaise New Yorko artumoje
tokio komiško įvykio nebuvo.
Komiško ne jam, bet kitiems. gyveno dailininkai — Mykolas ir
Aišku, kad šįkart pralaimėta, kad Ona Paškevičiai. Ona meno pa
saulyje dalyvauja savo mergauti
viena koja jau nuslydo žemyn.
Dabar Runtą užpylė baimės ir ne pavarde — Dokalskaitė.
' PASAKOJIMAS
Jų namai ir studija buvo ato apie menus ir gyvenimą. Tad ir
pykčio banga. Šlitinėja pamatai,
Irena pakreipė platformą, jis kiau nuo miesto, Long IslanJ gi norisi tuo pasidalinti.
Dalyvavo
lietuvių
slenka žemyn, slenka pilkon lumoje.
Vytautas Volertas
Jie gyvena Santa Monica, ne
kultūriniame gyvenime, visose toliese Alės ir Edmundo Arbų.
masėn!
ypač
Skubėdamas išsileido ieškoti bendrinėse parodose,
Stefos, kad išsisiaustų. Net mėgiama buvo Ona dėl savo op Gyvena daugiabutiniame name.
Gerai matydavo tik
krūptelėjo pagalvojęs — ką dary timistinės tapybos. Mykolas Butas siauras ir aukštas, eina per
; judėjimo šviesas, pinigus ir nertų, jei arti nesimaišytų ši savo tapyboje buvo abstraktus, kelis aukštus. Apačioje garažas,
> vii$ dirginančias moteris. Bet
kerėpla? Panieka ir keiksmai nesuprantamas, filosofas, bet la o paskui aukštyn ir aukštyn.
* šįkart žvilgčiojo į padangę, ne Stefos neveikia, galima ant jos bai šiltas žmogus. Ona daugiau
galėdamas ant jos išlaikyti akių.
Onos studijoje
šūkauti, o jam, kai iš savęs iš tapė gamtos peisažus, bet tapė
Pažiūrėdavo ir vėl nusisukdavo,
ir
portretus.
Jos
tapyba
impulsy

krečia prišvinkusį raugą, visada
Pirmiausia einame į studiją.
tarsi kažkokia’baimė kreiptų šo palengvėja.
vi, impresionistinė, šviesių spal Čia namas taip pastatytas, kad
nan.
O
plačioje
medžio
Ją rado medelyne. Ši moteris vų, intriguojanti savo tema. Pa jis visai, nepritaikytas dailinin
viršūnėje, ’'už‘ garažo. ramiai visur landžiojo, visur maišėsi ir rodose išstatydavo ir gamto kams. Onos studija aukštai bal
tupėjo didelė paukštė ir net uo visur buvo reikalinga.
vaizdžių ir portretų.
kone. To balkono dalis yra
degos nekrypčiojo. Medis buvo
Prieš kokius 12 ar daugiau uždengta. Toje pastogėje ji ir lai
— Kokius velnius čia išdarinė
tarp Runtos akių ir kruvino rau ji? — užsipuolė lyg nusikaltėlę.
metų jiedu persikėlė į Los Ange ko savo molbertą, dažus. Ten ir
donumo, todėl paukštė atrodė
les,
CA, nes ten gyvena jų duk tapo. Suprantama, jei užeina
— Su velniais neturiu laimės.
lyg aukštai iškelta pikto triumfo Jie nemoka man įsiteikti. Tu jais
ra, taip pat dailininkė ir Holly- koks lietus su vėju, tai negali ta
vėliava, juodesnė už patį velnią.
vvoodui kuria kostiumus, įvai pyti, turi ir ten esančias drobes
gražiai rūpiniesi, veisi ir augini.
Pagaliau raudonis ėmė blėsti.
riausią aprangą. Norėjo būti uždengti brezentu. Šiaip tapo
Ant tavo kupros visada bent vie
Ona Dokalskaitė — Pertrauka, aliejus. Paveikslas nutapytas
Runta patikrino laikrodį — buvo nas sėdi, kad šoktų pagalbon,-kai
arčiau dukters.
mus ir nutapytus paveikslus iš
lygiai devynios.
1987 m. Dydis — 28x32 colių.
neša į laiptų aikštelę.
prireiks. Turėsi algas išmokėti.
— Krautuvių spynose jau suka Už patarnavimus bus didelė są
Ir ten aktyvūs
' Vietos nedaug, bet viskas su
raktus, viską uždarinėja, — pa- skaita.
mintim. Būdavo net sunku su
Galėjo kur įsikurti atokiai ir tvarkyta, sudėta. Dažai ir teptu spalvos dedamos žaismingai, di
’ galvojo. — Už pusvalandžio ir ji
prasti,
kąjis nori pasakyti. Dabar
kai
—
kairėje
ant
lentynėlių,
dar
namiškai.
— Tiek daug supranti, jog ma
nutolti nuo lietuvių, bet ne —
parsidauš. Kai šikšnosparniai tosi, kad baigei aukštuosius mok
tapo
kiek
skirtingus paveikslus
ir
drobės
sustatytos.
Kai
baigia

Jos
tapyboje
vyrauja
trys
pa

ir ten jie dalyvauja parodose, pa
skrenda į laukus, Irena grįžta slus, — pasišaipė.
— jau gana ryškiai įžiūrima
tys rengia parodas lietuviams. mas paveikslas, tuoj pastatomas grindinės temos: žmonės, gamta
namo.
tema.
ir natiurmortai.
— Ne, dar tik studijuoju. Stu
Dalyvauja ir amerikiečių dailės laiptų aikštelėse.
Runtaįėjo vidun, prisipildė iš dijuoju tokius mokslus, kurių tu
Ji
mėgsta
paveikslus
tuoj
įrė

Džiaugiuosi abiejų meile me
gyvenime.
tuštėjusį stiklą ir atsisėdo prieš net abėcėlės nepažįsti. Mokausi,
Tapydama žmonių portretus, nui ir sukurtiems paveikslams.
Malonu buvo juos aplankyti-ir minti. ~Tik kur-ne-kur pamatai
TV, užmiršęs šiurpią padangę ir kaip reikia būti žmogum. Sunku.
mėgsta palikti baltos drobės plo Jie tuoj įrėminami ir paliekami
patirti didelę bičiulystę, šilumą, paveikslą nuogą — be rėmų.
paukštę. Bet Irena už pusva Niekas šitų ilgų studijų dar
tus, kad paveikslas “alsuotų”. Iš saugiai studijoje.
Rodos, niekada nebuvom išsi Šiaip pritaikyti rėmai, puikiai
landžio negrįžo. Ji nepasirodė ir nespėjo baigti.
ryškinami
tik būtiniausi charakaviskas
atbaigta
ir
pastatyta
prie
skyrę, rodos, vakar jie buvo Nęw
po valandos, irpodvjejų. Runtos
— Matau, matau, kad susikro
Yorke, vaikštinėjo 5 Avė., Madi- sienos. Gali tuoj į parodą nešti, terio bruožai, o visa kita
Jų gyvenimo istorija
pyktis virto nuogąsčiu — ką vei apsčiai protelio. Tai sakyk
sprendžiama gana žaismingai.
son Avė., paskui traukiniu dun gali tuoj ir parduoti.
įdomi judviejų gyvenimo isto
žinai, dailioms moterims užtai man, ką Irena sugalvojo?
Dailininkė yra bene vienin Visur išlaikant modelio panašu
dėjo į Long Island salos gilumą;
rija.
Abu yra baigę sovietines
somi įvairūs spąstai. Lapes gau
— Irenai nereikėjo galvoti.
rodos, vakar atvyko į Kultūros telė, kuri labai laisvai, impresio- mą.
meno
mokyklas. Kai prasidėjo
do tik dėl kailio, o pas gražuoles Pats žinai, kad visos ožkos ieško
Židinį su savo darbais, džiaugėsi nistiškai tapo savo kūrinius. Kar
Mėgsta ji vaizduoti operų sce vokiečių-sovietų karas, su duk
pilna ir kitokių vertybių. Runta stipresnio ožio. Pasižvalgė ir
tais jos paveikslai primena dyg nas. Kilnu, šventiška, nekasdie
lietuvių dailininkų kūryba.
rele ant pečių traukė iš Minsko
šoko per duris ir takeliu išsileido
rado.
Bet metai ėjo ir susikūrė nauji kokį spalvingą škicą. Juodu dažu niška ir gyva, gražu. Taip pat ir
Lietuvos link. Nenorėjo ten lik
pas Stefą.
— Irenos su gyvuliais nely
darbai, susiklostė naujos mintys išryškinamas piešinys, o paskui žmonių portretai pagauti tos
ti. Lietuvą pasiekę, tuoj buvo
Nors jau buVo vėlu, Stefa gink! — Runta karščiavosi.
pačios dinamikos ir optimizmo.
aprūpinti reikiamais dokumen
sėdėjo savo namelio virtuvėje,
— Jokio pikto žodelio prieš ją
Prie natiurmortų priskirtini tais ir darbu. 1944 m. pasitraukė
sklaidydama kažkokią knygą, neturiu. Bet ir gyvulėliai nieko
jos aplinkos daiktai, kuriuos į Vakarus, pasiekė Ameriką ir čia
vieniša apšviesfame lange, kaip blogo nedaro. Minėjau, kaip
mėgsta tapyti, paskui eina stalas,
dar plačiau reiškėsi kaip dailinin
ta paukštė medyje, tik be gąsdi juos žmonės skriaudžia. Tik mo
apkrautas vaisiais ir indais, lėlės.
kai, jau pasinaudodami meno
nančio juodumd.
teris, matai... Moteris ir gimdo,
Jos paveikslai yra išskirtinai laisve.
— Gal žinai,’kur žmona? — ir augina, ir myli vaikus. Tavo
optimistiški, draugiški, todėl ir
Kaip jie pasigenda New Yor
V’ ilz^daįšė’įjro ari AiūHHą*‘langą.
daug jų parduoda. Paveikslai
Irena dirvonavo, nors arimo su
<1?
>5’ ....
, * HJ/IU... ko, pasaulinio meno miesto, taip
— Išvažiavo.01
akėjimu jai užteko.
greitai išeina į kitus butus, nes
ir New Yorko lietuviai pasigenda
— • Kur ji.; po velniais,
jų namuose reikia vietos nau
—
Nenurodinėsi,
kaip
reikia
jų
— jų draugystės, bičiulystės,
išvažiavo?
jiems kūriniams.
gyventi.
tos giedrios Onos tapybos ir My
— Savo keliu. O gal po vel
— Žinoma, žinoma. Kaip kas
kolo sukauptų minčių. Iš anksto
Mykolo studijoje
niais. Tau popiergalį paliko. nori, taip gyvena. Ar aš kitaip
prašome: neužmirškite New
Lovą apžiūrėk. Sakė, ant jos sakau? Gyvena, nusigyvena.. Ir
Mykolo studija yra rūsyje. Čia Yorko ir dalyvaukite čia rengia
padėjo, pačiame vidury.
tu nusigyvensi, vien šluotražis li
jis įsikūręs šalia automobilio.
mose parodose. Paveikslų pilni
Šnopuodamas Runta grįžo į kai. Nors pasenusį žmogų supa
Turi savo darbo stalus, kur pjau namai, jų dalis gali keliauti į pri
namus, tiesiai į savo miegamąjį. pagarba, bet tik žmogų, ne nuo
na, kala ir dažo. Paveikslas atbai siminimų miestą, į New Yorką,
Taip, ant lovos gulėjo ne popier biras. Jos eina į tvartus.
giamas drauge su rėmu.
į lietuvių rengiamas parodas.
galis, bet visas lapas. Ištiestas,
— Neužgauliok!
Ona Dokalskaitė — Natiurmortas, aliejus. Paveikslas nutapy
Visą laiką savo kūryboje jis
Dirbkite, kurkite, tegu jum
nesuglamdytas, prirašytas ra
— Pats atėjai, klausinėjai apie
tas 1969 m. Dydis — 22x23 colių.
buvo filosofas, apsunkęs giliom kuo geriausiai sekasi, (p.j.)
mia, skubėjimo nerodančia rašy žmoną, aš pasakiau, ką žinau. Ne
sena. Rimtas, beveik valdiškas mano kaltė, kad abu purvyne
laiškas. Jame patys svarbiausi šlaistėtės. Nebuvo Dievo, nebu kio menko daikto kaip Irena.
nusilenktų? Jis žino, kad yra už sparnuotis čia taip šlaistosi. Aiš atžagarumas...
faktai buvo išdėstyti Runtos sti vo sąžinės, nebuvo gailesčio.
O daktaras? Gal už valandos
Runta niurkso namuose, kuriuo kitus gudresnis, nes jau kelintą kiai yra, nes ir vėl, ir vėl, ir vėl.
liumi, vengiant tuščių patreptasai daktaras atėjo, dar beveik
— Tavo Dievas yra žiauresnis se subliūško trečioji jo gyvenimo kartą, iš nieko pradėjęs, susiku Šešėliai, šešėliai...
sėjimų. Išvažiuojanti savo keliu. už mano velnią. Kas be jo, jau dimensija. Trūksta oro, krūtinę
Nežinia, kaip ten buvo — ar piemuo. Jis taip pat nesismulkiria tiek prabangos, kiek pagei
(Taip ir parašyta, kaip Stefa sakė ne žmogus! O gal tik jo ambasa slegia sunkūs klausimai, o galva dauja. Ir kiti, arti esą, juo pasi Runta iš mirties prisikėlė? Gal no, tik įdūrė šlaunin adatą ir
— savo keliu.) Atėjęs laikas sukti dorė Stefa? Aplink gyvena daug lyg ne jo, lyg kažkokio eilinio pi naudoja: Kodėl šioje patogumų tik sąmonę atgavo, gal tik iš mie niurgzdamas išdėstė, lyg sau
rimtan gyvenimam Štai ji vos ke netikinčių ir jie nei vagia, nei liečio, vos vos normalaus, nesu paunksrpėje nuolaidumo nerodė go pabudo. Jis gulėjo ligoninės kalbėtų:
turiasdešimt siekia, o jo abi kojos plėšia, tačiau sąžinės jiems ne gebančio aplinkos susitvarkyti.
ir nerodo Stefa, kodėl savo laime lovoje su įvairiais vamzdeliais
— Apalpai ir sukritai. Tave pa
jau perkeltos už šešių dešimčių. pripažįsti.
Irena nulėkė padangėmis kaip nesidžiaugė Irena? Vietoje pa rankose ir instrumentų ekranais guldė diabeto priepuolis. Dabar
Nors jų reikalų kai kurie galai
— Jonas Runta nevogė, neplė viesulas. Negaudys jos. nes ne garbos Runta susilaukė panie prie sienos. Labai nustebo. Okai miegok, rytoj žiūrėsime.
sueiną, bet nesutinką. Išvažiuo šė. Irena Runtienė nevogė, ne pavys. Tačiau jei ta aferistė atsi kos. Irena žinojo, kad tiek pini atsisėdo ir pasiklausė, ar viduje
Ir pažiūrėjo. Kraujo duome
janti su Zigmu, todėl Jonui ne plėšė. O sąžinės judviejų — kaip tiktiniai pakliūtų jo rankose,
gų, tiek laisvės jau neturės, ir nėra kokių pragaištingų garsų, nys tvirtino, kad liga jau toli
reikią rūpintis, nes abu keliau- atrišti maišai. Ką norite, tą iš jų Runta ją pasmaugtų ir vėl atgai vis dėlto bėgo.
nieko neišgirdo, išskyrus knarki pažengusi. O daktaras, tasai
tiinkai mokėsią, kaip reikia gyve iškrečiate. Ar neišginėte Aldo vintų, kad antrukart galėtų
Iš dirvonavusios žemės Runta mą. Ir skausmo nejautė. Tik tru paauglys, aiškino:
nimą kurti. Dabar ji visko turin nos? O pats, naujasis kavalierius, užveržti gerklę. Testamento pa sukūrė pelningą ir gražią planta putį sukosi galva. Nieko neišgir
— Rimta situacija, reikia kieto
ti. Mirdamas Runta galėtų testa ar džiaugiesi Irenos mielaširdiš- lauks metus, gal ir kitus... Šitaip ciją. Senmergė Stefa mato, su do? Gretimoje lovoje miegojo la
gydymo. Vaistai, priežiūra, die
mente ir ją įrašyti. Bet skubėti kumu Zigmui? Nevogė ji, neplė šaipytis... Runta, tvirtas vyras, pranta, tačiau nusilenkti nesi bai storas juodaodis ir knarkė.
ta. Laimingas esi, kad apytaka
nesą ko, galima palaukti metus šė, jūsų sąžinė leidžia po sveti kuriam neprilygsta nei vienas ruošia. Kur re.spektas? Runta Runta panašaus knarkimo dar
kol kas yra pakenčiama. Kraujo
ir kitus.
<
mus miegamus vartytis, savus aplink besisukinėjęs silpnablau- mokėtų aukščiausią kainą, jei nebuvo girdėjęs — žmogus ir apytaka, supratai? Nuo šios ligos
Runta, nors ir labai praktiškas vaikus užmiršti, juos net į šiukš zdis, tik tiek laikysis? Pragyvens galėtų įeiti parduotuvėn ir tą re- springo, ir purkštė, ir sustodavo
žmonės apanka, praranda kojas.
žmogus, šiame popieriuje kaž lių dėžes mėtyti. Patogi sąžinė.
spektą nusipirkti. Viską turi, tik kvėpavęs, kol po valandėlės taip Taip, taip, nesistebėk. Amputair kreivakojį Zigmą!
kodėl nesusigaudė. Jam atrodė,
Mažai Runta nusiramino, Ste
Rūpestį kelia ta įsivaizduoja ne arti jo esančiųjų gerą įvertini sprogdavo iš plaučių oras, kad viinų pasitaiko dažnai. Jei laiky
kad Irena lyg kažkur atostogoms fos paguodos ieškojęs.
net sienos sudrebėdavo.
ma platforma. Kodėl jis ntN mą.
siesi režimo, dar pagyvensi. Bet
išvažiavo. Apie 'savo planus su
Runta išlipto iš lovos ir šokte
Reikia nueiti įstaigon, ten yra
-opajėgė prie savęs Irenos išlaiky
reikės visoms taisyklėms pa
vyru hesitarė, todėl grįžusi nu
Visą mėnesį Runta kovojo pats ti? Ji nebuvo akla. Ji matė Runtą užsilikusių darbų. Diena malo įšoko koridoriun, tempdamasis klusti. Taip jau yra, žmogeli.
kentės — negalima leisti, kad su savimi, ieškodamas ir neras ir Zigmą, lygino abu ir pasirinko ni, nuo giedos net skamba. Bet vamzdelius ir parversdamas sto
Žmogeli... Vos suskubo iki
žmona sauvaliautų. Tik sekantį damas reikalingų atsakymų menkesnį? Patogus gyvenimas, štai prieš akis tarsi šmėkštelėjo vą, ant kurio kalx>jo kažkokie
vyro ūgtelėti. Runtą, toli am
rytą, kai darbe nerado Zigmo, daugybei klausimų. Kovoti buvo turtas, užtikrinta ateitis nieko paukštis,
sparnu
akimirkai plastikiniai maišai. Jį pamačiusi, žiuje nužygiavusį, žmogeliu va
pradėjo kitaip galvoti. Zigmas — ko —‘štai pirmas kartas, kai jis nereiškė? Kas tada reiškė? Kas, uždengęs Saulę. Runta apsižval slaugė išsigando ir įstūmė atgal.
dina. O kiek jis medicinoje išma
jo sandėlininkas, su Irena vieno vienų vienas. Nekenčia minios po galais, jai buvo svarbu? Aną go —jokio paukščio. Taip keistai
— Jums negalima keltis, ar
no? Neaišku. Tokius būtinai rei
amžiaus. Taigi, taigi. Runta ge ir draugų, tačiau nori turėti ką kart, iš ligoninės, važiuodamas pasirodė?
nematote, ką padarėte? — pyko, kia patikrinti.
rai įvertino savo tarnautoją Ire ųors šalia, kad galėtų žodį pasa namo, Runta galvojo apie žmo
Rododendro medelis Įtaigia taisydama parverstą stovą.
Už kelių dienų Runtą ligoninė
ną, o Irena įvertino kitą tarnau kyti, savo išmanymą parodyti. gaus maištą prieš tvarką pasauly žydėti. Jau auginami pumpurai
— Kodėl negalima?
išstūmė namo. Ir kas atvažiavo
toją, Zigmą. Taip ir stovi dabar Aldoną palikęs Dievo valiai, tuo je. Ir teisingai galvojo. Bet kaip kitam pavasariui. Žiedai kepurės
—Negalima, tai negalima!
jo pasiimti? Stefa! Tai bent arti
■ Jonas Runta vienas ant aukš jau įsirangę patogion Irenos glo tokį maištą pradėti?Tada atrodė, dydžio, todėl augalas vargsta iš Girdėjai? — mandagumo bėgius
miausia draugė... Jinai užtiko
tesnės platformos, kai jo žmona bom Tiksliau kalbant, Irena įsi kad suriksi: maištas!, ir viskas tisus metus, kol juos sukrauna.
slaugė perjungė į paprastesnius. Runtą nualpusį, jinai pirmąją pa
su Zigmu skverbiasi rimtan gy- rengė jo globon, nes ji pati ne kryps tavo pusėn. Bet štai jis net Kodėl? Kokia jam iš vargo nau - Gulk!
galbą pašaukė, jinai ir dokumen
veniman, kuriame galai ne tik turėjo nei pakenčiamos gyveni prieš Stefą nepajėgia atsispirti. da?
— Kaip aš čia pakliuvau?
tus sutvarkė. Lyg pats nelabasis
sueis, bet ir sutiks.
— Ateina daktaras, pasakys,
Vėl paukščio sparnas, vėl še
mui vietos, nei pastebimo proto, Tai kaip nugalėti supančią tvar
būtų ant Runtos sprando šią mo
Ar viskas tvarkoje su ta aukš išskyrus... Lai būna nutylėta, ką ką, kad, pavyzdžiui, abu lx*gliai šėlis, šįkart tamsesnis. Rododen kodėl ir kaip pakliuvai. Gulk,
terį tyčiomis pasodinęs...
tesne platforma? Dar niekados ji turėjo. O štai dabar nėra ir to- kojas išsisukinėtų, o Stefa jam dre turbūt yra lizdas, kad šis nes pririšiu! Nesiskaitymas,
(Bus daugiau)
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NEW YORKO PASIILGĘ DAILININKAI
Onos ir Mykolo Paškevičių kūryba

Į Tėvynę
jau galite
vykti su
Swissair
’

Trokštate vykti j Lietuvą? Dabar jaifs
galite ten vykti ištaigiai, naudodamiesi
pasaulyje aukščiausiai vertinama oro linija
— Svvissair. Mes siūlome kasdien
skrydžius iš Atlanta, Boston, Chicago,
Los Angeles, New York, Montreal. ar
Toronto j 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 civilized way to the world.'
At the end of the day. there is ahivays Sv/issair
DEP New York
DEP Chicago
DEP Toronto
DEP New York
DEP Atlanta
DEP Los Angeles
DEP Montreal
DEP Boston

5:00 pm
6:30 pm
6:50 pm
7:00 pm
7:15 pm
9:00 pm
9:05 pm
9:25 pm

svvissairjį/
Abidjan • Abu Dhabi • Accra • Algiers • Amsterdam • Ankara • Athens * Atlanta • Bangkok • Barcelona • Basei • Beijing • Beirut • Belgrade • Berlin • Berne • Bilbao • Birmingham • Bombay
Boston • Brazzaville • Brussels • Bucharest • Budapest • Buenos Aires • Cairo • Casablanca • Chicago • Cologne/Bonn • Copenhagen • Dakar • Damascus • Dar-esSalaam • Delhi • Douala • Dubai
Dusseldorf • Frankfurt • Geneva • Genoa • Gothenburg • Hamburg • Hanover • Helsinki • Hong Kong • Istanbul • izmir • Jeddah • Johannesburg • Karachi • Kiev • Kinshasa • Lagos • Lamaca
Libreville • Lisbon • Ųubljana • London • Los Angeles • Lyon • Madrid • Malaga • Malta • Manchester • Manila • Marseille • Milan • Montreal • Moscow • 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 • Stockhobn • St. Petersburg
Stuttgart • Tehran • Tel Aviv • Thessaloniki • Tirana • Tokyo • Toronto • Toulouse • Tripoli • Tunis • Turin • Valencia • Vienna • Vilnius • Warsaw • Zagreb • Zurich.

New Yorko apylinkėje, Woodbavene, gyvena savanoris-kūrėjas Alfonsas Koncė, kuris pernai
spalio 17 d. paminėjo savo
amžiaus 90 metų sukaktį.
Tos sukakties proga jis grįžo į
praeitį — išleido nedidelį, gau
siai iliustruotą leidinį “Laikyną”.
Tuoj ir klausi, ką reiškia žodis
“Laikynas”. Visi žinome, ką reiš
kia žodis beržynas. Tai vieta, kur
auga daug beržų. Eglynas, —
kur pilna eglių.
Alfonsui Koncei teko pergy
venti įvairius laikus, pradedant
nuo nepriklausomybės kovų,
baigiant okupacijom ir emigraci
ja. Tai buvo skirtingi laikai, dėl
to ir knygos pavadinimas “ Laiky
nas”. Pats autorius sako, kad die
nynas tarnauja dienų aprašymui,
o laikynas atžymi įvykius per il
gesnį laiko tarpą.
įžangos žodyje autorius apie
save taip sako: “Šio trumpo lei
dinėlio autorius iš esmės ir pasi
ruošimo yra istorikas, filologas ir

ekonomistas. Taigi nėra poetas.
Bet tokie gyvenimo pakeitimai
supurtė gyvenimo būvį ir aplin
kybes bei jausmus, savaime atsi
rado instinktas ieškoti būdo iš
reikšti jausmų pasireiškimą kito
kiu būdu, negu moksliniu trakta
tu ar moksliniais darbais...” Au
torius tad ir pasinaudojo eilėraš
čių forma. Daugiausia keturei
liais aprašo pergyventus įvykius.
Trys savanoriai ir
jų motina

Alfonsas Koncė yra kilęs iš
Rėklių kaimo, Piniavos vals
čiaus, Panevėžio apskrities. Jo
tėviškė buvo patriotų namai. Kai
kūrėsi Lietuva, trys broliai išėjo
savanoriais: Kazys, Petras ir Al
fonsas.
Alfonsas į savanorius išėjo,
būdamas Panevėžio gimnazijos
trečios klasės mokiniu. Jam tada
buvo 17 metų. Teko dalyvauti
Dauguvos fronto kautynėse. Tad

savo pasakojimus ir pradeda
“Trijų savanorių motina”. Čia
aprašo, kaip motina laukia
grįžtančių sūnų, kurie kariauja
dėl Lietuvos laisvės. Ta motina
yra Barbora Končienė.
Alfonsas surinko ir išsaugojo
įdomios anų laikų medžiagos:
kaip jis pats atrodo Lietuvos ka
riuomenės uniformoje, vaizdelis
iš Dauguvos fronto su 1919 metų
data, įrašyta jo paties ranka.
Sudėta brolių savanorių nuo
traukos ir didelė, per visą pu
slapį, motinos nuotrauka.
Įdomi ir išsaugota kortelė, ku
rią gavo kiekvienas karys. Ten
užrašyta: ‘Tėvynės gynėjui ko
vos lauke — Lietuvos valstybės
tarybos dovanėlė, 1919 metų,
rugpiūtis”. Jis tokią kortelę
gavo, būdamas Dauguvos fron
te. Antroje kortelės pusėje jis
įrašė: Lietuva — Latvija, Baltensee dvaras. 1919 metų rugp. m.
26 d. Panevėžio atskiro batalijo-

Alfonsas Koncė
“Svajonės grįžta vis į kaimą, ku
riame jaunystė sutikta”.
Daug dėmesio skiria Pabaltiečių draugystei. įdėta bendra
pabaltiečių daina, angliškai —
Baltic Song, dar nauja dainos re
dakcija. Rašo apie lietuvišką par
nasą, paliesdamas aktualijas ir
praeitį, pasisako, kad mums rei
kia ryžto himno. Istorinius
aprašymus baigia eilėraščiu
“Lietuvos kelias , kur sakoma,
kad Lietuva vėl bus reikšminga
ir galinga. Paskutinis eilėraštis
kalba apie dvi Europas — anti
kinę ir dabartinę.
Dominuoja jausmingumas

Autorius pats sakosi, kad jis
ne poetas. Jo eiliavimas papras
tas, sudėtas iš jautrių paprastų
žodžių. Dominuoja ne žodžių
vaizdingumas, bet jausmingu
mas, pabrėžiant idėjos svarbu
mą.
Tai tie laikai, kai nebuvo kada
rūpintis apdaro ir formos dailu
mu, kada reikėjo kovoti dėl
pačios idėjos — dėl laisvės, dėl
gražesnio Lietuvos gyvenimo.
Sis paprastas eiliavimas kartais
ir naivus, bet labai jautrus ir
nuoširdus. Tai Lietuvos savanorio-kūrėjo praeities prisimini
mas, jos pagarbinimas.
Iliustracijos
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no 3 kuopa fronte. Alf. Koncė”.
Kortelė tikra retenybė, mu
ziejinė brangenybė.
Toliau aprašo, kaip iš kovų
grįžta savanoriai, kaip jie džiau
gėsi gamta ir laisve.
Nepriklausomą Lietuvos gy
venimą primena prezidentų
nuotraukomis ir vienos diploma
tų konferencijos, kuri buvo Kau
ne.

Okupacijos

Toliau aprašo okupacijas: pir
mas skausmas, kai Lietuvą oku
puojama, antras skausmas—kad
vykdoma deportacija. Jai skiria
mi trys eilėraščiai.
Tolimesniuose puslapiuose
jau randame iškeliavimą iš Euro
pos. Su ja skiriasi skausmingai.
Iš Bremeno uosto laivu General
Taylor išplaukė 1950 spalio 4 d.
Buvo laive leidžiamo laikraštėlio
redakcijos narys, parašė lietuviš
kai žodį išplaukiantiems lietu
viams.
Naujoje tėvynėje žengia
ryžtingai į naują gyvenimą. Pri
simena su meile Lietuvos kaimą:

Be minėtų nuotraukų, auto
rius surinko ir šiaip iliustracijų,
kurios pabrėžia idėjinį momen
tą. Štai prancūzas verkia,
žiūrėdamas kaip vokiečių armija
žygiuoja pro Paryžiaus triumfo
arką. Surinkta iškarpų iš laik
raščių. Jos pasenusios, bet matai
karvę, žiūrinčią į mažytį avinu
ką. Tai Lietuvos tragiškoji sim
bolika. Kitur žuvėdra klykte klykia. Tai šaukiasi pagalbos lietu
vių tauta.

Prisimena ir Lietuvos Brastą,
kur 1917 m. įvyko svarbios vo
kiečių ir rusų derylx>s. Tada Vo
kietija pareikalavo ir Rusija atsi
sakė nuo bet kokių pretenzijų į
Lietuvos, [.atvijus ir Estijos teri
torijas.

Knygelė vaizduoja kovą gėrio
su blogiu. Tai pavaizduoja ir vir
šelyje įdėtas piešinys iš 1550
metų, kur milžinas kovoja su
septingalviu slibinu.
-oNelxxlamas amžiaus naštos,
autorius susitelkė ir išleido šį lei
dinį. Praturtina skaitytoją šie
prisiminimai. Praeina vaizdai
ryškūs ir graudūs iš anų laikų.
Šiuo leidiniu jis priminė save ir
įsitvirtino margam laike. Taip
rašo savanoris, patyręs kovų var
gą, Lietuvą statęs ir kūręs gink
lu, savo mokslu ir darbu.

Knygelė turi 48 puslapius,
gausiai iliustruota. Spaudė pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne.
Išleido pats autorius: 89-01 80th
Street, VVoodbaven. NY 11421.
Kaina 3 dol. (p.j.)

— Lituanistikos Instituto su
važiavimas įvyks 1992 m. spalio
10 d. VVashingtono apylinkėse,
Marylando universitete, College Park. Numatyta programa su
kalbėtojais, organizacinių reika
lų ir tolimesnės veiklos apsvar
stymu.
— Solistė Jolanta Stanelytė,
Lietuvių Fondo stipendininkė,
šiuo metu studijuoja Italijoje.
Gegužės 30 d. tarptautiniame
Fabiano Labo dainavimo kon
kurse užėmė pirmąją vietą ir
laimėjo $2000 premiją. Solistė
atvyksta į JAV ir rugsėjo 20 d.
jos koncertas įvyks Chicagos Jau
nimo Centre.
— Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejuje Chicagoje birželio 26
d. atidaromos dvi parodos: Pir
moji — retų antikinių ir nauje
snių laikų žemėlapių paroda
“Kintančios Lietuvos sienos: 800
metų kartografinė apžvalga”.
Antroji — “Amerikos lietuvių
patriotiniai plakatai dvidešimto
jo amžiaus pradžioje”. Abi paro
dos bus atidarytos iki rugpjūčio
2 d.
— Į devintąją lietuvių išeivi
jos tautinių šokių šventę iš Ar
gentinos atvyksta dvi šokių
grupės “Inkaras” ir “Dobilas”, iš
Brazilijos viena grupė “Nemu
nas” ir iš Lietuvos viena grupė
“Vėtrungė”. Išviso 122šokėjai.
— Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimas įvyks birželio
30 — liepos 4 dienomis Lietuvių
Centre, Lemont, IL.
— Ramiojo Vandenyno rajo
no skautų stovykla įvyks “Rambyne”, Big Bear kalnuose, nuo
liepos 25 d. iki rugpjūčio 8 d.
Atvyks kun. Antanas Saulaitis,
SJ, ir Lyvija Garsienė.
— Vasario 16-osios gimnazi
jos kuratorijos narių susirinki
mas 1992 m. kovo 28 d., išk
lausęs Kuratorijos valdybos pir
mininko, direktoriaus, iždininko
ir kontrolės komisijos praneši
mų, patvirtino 1991 m. apyskai
tą, 1991 m. gruodžio 31 d. balan
są ir 1992 bei 1993 metų sąma
tas. Kuratorijos valdybos pirmi
ninkui dr. Jonui Norkaičiui atsi
sakius savo pareigų, naujuoju
Kuratorijos valdybos pirmininku
išrinko vyr. mokytoją Vingaudą
Joną Damijonaitį.
— Europos lietuviškųjų studi
jų trisdešimt devintoji studijų
savaitė įvyks rugpjūčio 2-9 die
nomis Bervange, Tirolyje, Au
strijoje.
— Lietuvių kultūros instituto
mokslinė konferencija ir suvažiaYimas šiemet įvyks spalio 2-4
dienomis Vokietijoje.

— Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės darbuotojų suvažia
vimas įvyks lapkričio 20-22 die
nomis Romuvoje, Hūttenfelde,
Vokietijoje.
— Tėv. Kastytis Ramanaus
kas, MIC, gilinęs studijas Ame
rikos Katalikų Universitete ir pagelbėjęs aptarnauti religiniuose
reikaluose Washingtono ir Baltiinorės lietuvius, yra atšauktas į
I Lietuvą.
I
— Nauji Darbininko skaityto
jai: Dana Sakalas, Vero Beach,
FL; Walter P. Balnys, Wildwood, NJ. Užsakė Darbininką
kitiems: Rima Gudaitis, Richtnond H iii, N Y užsakė Jolitai
Gudaitis, Manhattan, KS. Svei
kiname naujus skaitytojus ir
dėkojame užsakytojams. Darbi
ninko metinė prenumerata tik
20 dol.

PADĖKA

Vargonų virtuozas Gediminas Kviklys atlieka koncerto programą Apreiškimo parapijos
bažnyčioje birželio 7 d. Jam asistuoja muz. Gintarė Bukauskienė. Nuotr. Vytauto .Maželio

KĄ DARO RUSŲ KARIUOMENE LIETUVOJE?
JAV Lietuvių Bendruomenės
Informacijos biuras VVashingtone spaudai paskleidė informaci
jos apie nelegalius buvusios
SSSR kariuomenės veiksmus
Lietuvoje.
Pagal Lietuvos vyriausybės
pateiktą statistiką, štai ką dirbo
ta kariuomenė Lietuvos teritori
joje šiemet nuo'sausio 1 d. ligi
birželio 20 d.:
Per pastaruosius penkis mė
nesius pastebėta, kad Rusijos ar
mija mažų mažiausiai per 70 die
nų perkeldinėjo savo sunkiuo
sius karo reikmenis, jų tarpe tan
kus, raketų leidėjus, amuniciją
ir kt. Bent 30 dienų perkeldinėjo
kariuomenės dalinius iš vienos

vietos j kitą, 47 dienas pervežinėjo kariuomenę per civilių
gyvenamąsias zonas ir darė už
puolimus. 8 dienas vežiojo naf
tos tankus ir per atskiras keturias
dienas padarė didelės žalos
žemei ir bendrai aplinkai. 19
dienų buvo pastebėta, kad jų ka
riniai lėktuvai ir helikopteriai
skraidė virš civilių gyvenamų
vietovių. Dabar, norėdama at
baidyti Lietuvos vyriausybės pa
reigūnus, kad jie nerinktų žinių
apie kariuomenės veiklą, stebė
jimo postus apmėto ašarinėmis
dujomis.
Ir visa tai vyksta Lietuvos te
ritorijoje, devyniems mėne
siams praslinkus nuo tos dienos,

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

kai Rusija oficialiai pripažino
Lietuvos nepriklausomybę ir kai
paskui pasižadėjo, jog nedidins
savo armijos skaičiaus.
Pagal Lietuvos vyriausybės
statistiką — vien balandžio ir
gegužės mėnesiais ta armija
įvedė daugiau kaip 1,000 naujo
kų į savo vienetus Lietuvoje.
Skelbdamas šiuos duomenis
apie Rusijos armiją, JAV LB In
formacijos biuras nurodo, jog jau
pats laikas, kad ir Jungtinės
Amerikos Valstijos prisidėtų
prie Prancūzijos, Danijos, Suo
mijos, Vokietijos ir NATO pa
reigūnų, stiprinant akciją, kad ta
Rusijos kariuomenė būtų išvesta
iš Baltijos valstybių.

kaulų čiulpų persodinimo opera
cija.

Didelė ir sunld nelaimė prieš
Į Sonatos gelbėjimą įsijungė
dvejus su puse metų mane ir
daug
žmonių Lietuvoje: tai dr.
dukrą Sonatą iš Lietuvos atvedė
J.
Dževečka
ir universiteto pro
j New Yorką. Sonata tada buvo
16 metų. Liga, kuri lietuviškai fesorius Sakalas, kurie susirišo
vadinama aplastinė anemija, su Chicagos gydytojais, ir Chicapraktiškai nepagydoma nei Lie goje buvo atidarytas Sonatos fon
tuvoje, nei Maskvoje, kur pasku das. Dėkojame visiems gydyto
tiniu metu gydėsi Sonata. Buvo jams lietuviams, organizavu
galvojama, kad ją išgelbės tik siems Sonatos fondą ir tiems, ku
rie aukojo.
Kazimiera Prunskienė nuo
JAV LB VEIKLA DĖL širdžiai atsiliepė j mūsų nelaimę.
Būdama labai užimta, ji atrado
REZOLIUCIJŲ
laiko ir ieškojo kelių Sonatai gy
JAV Lietuvių Bendruomenės
dytis užsienyje. Atsiliepė dr. Jo
Informacijos skyrius Washingtonas Gintautas. K. Prunskienė or
ne praneša, kad LB vadovautoje
ganizavo greitą mūsų išvykimą j
akcijoje kontaktuoti kiek galima
JAV.
daugiau senatorių ir kongresmaMes dėkojame ir kitiems žmo
nų paremti DeConcini-Pressler
nėms, prisidėjusiems prie išva
rezoliucijoms papildymus, daly
žiavimo; tai “Tėviškės” draugijos
vavo nemažai lietuvių ir kitų papirmininkas V. Sakalauskas,
baltiečių.
prof. Dainys, buvęs sveikatos
Prieš laikraščiui išeinant j
apsaugos ministras Vinkus.
spaudą, dar nebuvo žinoma,
Po aštuonių mėnesių nuo at
kaip Senatas pabalsavo už rezovykimo, Brookdale ligoninėje
liuciją S. 2532, suteikiančią eko
buvo atlikta terapija su labai
nominę pagalbą Rusijai. Ir nebu
brangiais vaistais. Gydymą orga
vo žinoma, ar tie papildymai, ku
nizavo dr. J. Gintautas, gydymą
rie siejo pagalbos tiekimą su Ru
atliko dr. Stanley Lee, jam talki
sijos kariuomenės išvedimu iš
no dr. Diaz. Dr. Lee nepaprastai
Pabaltijo, tapo priimti. Bent tuo
malonus ir puikus savo specia
metu buvo pesimistiškų nuomo
lybės žinovas. Mūsų nuomone,
nių, kadangi Busho administra
tai geriausias daktaras, kurį kada
cija įtaigavo senatorius tų papil
mes esame sutikę. Mes dėkoja
dymų nepriimti.
me jam ir daktarui Diaz. Dėko
Papildymą Senate sponsoravo jame ligoninės administracijai,
DeConcini (D-AZ), Pressler (Rreanimacijos palatos darbuoto
SD), Riegle (D-MI), D’Amato jams ir kitiems daktarams, kon
(R-NY), Dixon (D-IL), Helms
sultavusiems Sonatai. Ypač esa
(R-NC),
Mikulskį (D-MD),
me dėkingos dr. J. Gintautui,
Specter (R-PA), Wallop (R-WY).
kuris iškvietė mus ir organizvo
Galimas dalykas, kad nuo
gydymą toje ligoninėje. Ačiū
birželio 18 d. jų skaičius ir pa Jum daktare, už Jūsų laiką, skirtą
mums, už Jūsų rūpestį, už tai,
didėjo.
kad kurį laiką naudojomės Jūsų

VLIKAS DAR “GYVAS!”
Kas kalbėjo, kad VLIKas pasi
baigė? Netiesa! Štai įrodymas, ?
kad jis dar egzistuoja.
<
1992 m. birželio 22d. 2:56 vai.
popiet faxu buvo gautos žinios iš
VLIKo Informacinės Tarnybos,
Washington, DC, pavadintos'
ELTOS Informacijos, speciali
laida Nr. 8.
Ir kas toje specialioje laidoje
rašoma? Gi — kad 1992 m.

gegužės 28-31 dienomis Vilniuje
įvyko VLIKo baigiamojoje seimo
; suvažiavimas! ,
RV
(
Apie tuos įvykius Lietuvos ir
lietuvių išeivijos spauda rašė
prieš kelias savaites, kai tie įvy
kiai dėstėsi.
Už tokį “skubų” informavimą
VLIKo Eltos informacijos reko
menduotinos į Guinness Book of
Records.

New York — Vilnius $999

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

Florida—7nights

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

Havvaii—7nights

BANKBY
MAIL i
The South Boston Savings
Bank’s famous postage paid
both ways bank by mali
plan is easy, convenient
and sensible.
When the bank receives your savings or
checking account transaction it’s
procesaed and rnailed back to you the
šame day. Thousands of our customers
have enjoyed tha free Service for years.

Low Travel Bargains!

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

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

(round trip)

$545 (one way)
$360 (includes airfair)
$599 (includes airfair)

Open an account today by filling out the
coupon betow or visiting one of our convenientty tocated offices.

PftYlŽ
posmelį
BOTH
vroarar L
South Boston
Savings Bank

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

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės į:

Albiną Rudžiūnienę
Kristiną Mitkutę
BALTIC TOURS
77 Oak St, Suite 4
Newton, MA 02164
Tel. 617 - 965 - 8080
Telefaksas: 617 - 332 - 7781

FOREIGN VIDEOTAPE
CONVERSIONS

South 8o«aon
268-2500

ENHANCEMENT
• THRU HIGH-TECH DIGITAL

8 MM
• ONE DAY SERVICE AVAILABLE

Lietuviu Susitikimo Šventė

1323 Shepard Drive
Sterling, VA 22170-USA

NEVVYORKE:

We are etose to
Washlngton, D.C.)

CHICAGOJ:

fil

DARBO VALANDOS
9:00-3:00
THUR —
9:00-3:00
FRI —
9:00-3:00
SAT —

9:00-3:00
9:00-3.00
9:00-12:00

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

—._w>

r
.

WESTROXBURV
i833CantraSt

86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 718-441-6401

MON —
TUES —
WED —

Į 703-450-7722
_

OUMCYOmCE
800 Adams St

o

■ Gingerbread
J
Productions
_

NEZDHAM OFFICE
356 Chestnut St
4400210

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

MACHINE
• VHS BETA • U-MAT1C (3/4*) •

METINIS PIKNIKAS

740G*»»nBNd
S25-9O9C

KA SA

NTSC (USA) OR VIGE VERSA
• DIGITAL PROCESS WITH IMAGE

Nek. Pr. Marijos sesery
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

WEY18OUTM OFFICE
544MamSl.
337 1050

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

» PAL/SECOM (EUROPE) TO

sekmadienį, liepos 26 d.

11:00 ŠVENTOS MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas ir
pamokslu sakys kun. Virginijus Veilentas
iš Lietuvos
12:00 PIETŪS, pramogos
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
4:30 Loterijos laimėjimai
4:45 Maldos valandėlė

pastoge, maitinote mus.
Iš Lietuvos terapijos metu
rūpinosi ministras J. Oleka, mi
nistro pavaduotojas Lauce
vičius. Jiem labai, labai ačiū.
Niekada neužmiršime tų žmo
nių, kurie mum kitaip padėjo.
Antanas Matulaitis ir jo šeima
mumis rūpinosi, tik atvykus j
JAV. Antanas vežė Sonata į ligo
ninę konsultacijoms. Daug va
landų mes esame praleidę kartu
su jais: Maryte, Jonu Konce ir
jų dukrele miela Irute. Mes
dėkojame Dangei Širvytei, kuri
visą laiką rūpinosi mumis, Dai
vai Izbickaitei, vertėjavusiai po
kalbiuose su daktarais, Kazimie
rui Plečkaičiui, gyvenusiam kurį
laiką kartu ir mums padėjusiam.
Labai nuoširdus ačiū dantų
gydytojai Stefai Dimienei, kuri
nemokamai sutaisė Sonatos dan
tis ir gydė kraujuojančias dante
nas. Dėkojame dr. Juozui Dičpinigaičiui, kuris taip rūpestingai
mum patarnavo.
Taip pat dėkojame Sonatos
sponsoriams vizai gauti: Romui
Šidlauskui ir Martha Helpin bei
jos vyrui John.
Visada kartu su mumis buvo
mūsų draugė Anelė Jasevičienė,
kaimynas rietaviškis Augustinas
Račkauskas, Birutė ir Linas Šid
lauskai. Jų nuoširdi daugystė pa
lengvino mūsų sunkiausias die
nas Amerikoje.
Maloniai prisimename visada
mumis besirūpinančią Ramunę
Adams ir jos tėvą prof. Adams,
ir visada malonią Živilę Jurienę.
Mes dar tikimės, kad ligoninė
ir mūsų draugai mūsų nepaliks
tol, kol mes būsime Amerikoje.
Dar kartą Jum visiem nuošir
džiai dėkojame.
Kristina Petravičienė
ir dukra Sonata

DEXTER PARK
PHARMACY

'ilH'i

Wm. Anastasl, B. 8.

Taupymo sąskaitos ir certffikatai,
įvairios paskolos Ir kiti patarnavimai

77-01 JAMAICA AVENUE

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti Pasikvieskite ir savo draugus!
l

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
W® DE2UVKR

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

296-4130

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

LIETUVIŠKAI MOKYKLAI ATIDUOTI METAF
Alfonso Samušio darbas Maironio mokykloje
Išleidžiant Maironio mokyk
los 38-tųjų abiturientų laidų,
birželio 6 d. Kultūros Židinyje
ypatingai buvo pagerbtas ir ap
dovanotas mokytojas Alfonsas
Samusis, dirbęs šioje mokykloje
nuo pat jos įsikūrimo 1950 m. iki
dabar, taigi išdirbęs 42 metus.
Dabar mokykla persitvarko, ir jis
traukiasi iš pedagogo pareigų,
tėvų komiteto, mokytojų ir mo
kinių aprištas gražia lietuviška
juosta, nuoširdžiai palydėtas.

kaimas yra 2 km nuo Alvito ir 7
km nuo Vilkaviškio. Iš to kampo
yra kilę: poetė Salomėja Nėris,
rašytojas Antanas Vaičiulaitis,
poetas Kazys Bradūnas.
Jo motina Steponavičiūtė tu
rėjo gražų balsų, draugavo su ku
nigais ir sūnui sakė prisilaikyti
kunigų. Gimnazijų lankė Vilka
viškyje, kur irgi mokėsi minėti
to krašto poetai, rašytojai. Gyve
no pas Raulinaičius, pas Zigmo
Raulinaičio tėvus.

J šių mokyklų įsijungė todėl,
nes mokykloje buvo dirbęs Lie
tuvoje ir Vokietijoje.

Nuo pat pirmos klasės buvo
skautas. Gimnazijų baigė 1937
m. Tuoj išvyko į karo mokyklų
Kaune. Po metų jų baigęs jaune
snio leitenanto laipsniu, apsi
sprendė būti mokytoju. Nulėmė
altruistinis motyvas,^nes moky
toju būdamas gali daugiau gero

Kilęs iš Suvalkijos
Alfonsas Samusis yra kilęs iš
Suvalkijos. Jo gimtasis Čyškų

-

>

padaryti.
Studijuoti išvyko į Pedagoginį
institutų, kuris veikė Klaipėdoje
ir kuriam vadovavo Mečys
Mačernis. Po metų Klaipėdos
kraštų ir miestų užėmė hitlerinė
Vokietija. Jis pats matė, kaip į
miestų atvyko Adolfas Hitleris.
Institutas buvo perkeltas į Pa
nevėžį, bet ten dirbo neilgai, nes
netrukus jį perkėlė į Vilnių, kui
jis ir dabar tebeveikia.

Mokytojo darbe

Pedagoginį institutų baigė
1940 m. birželi 26 d., kai Lietuvų
jau buvo okupavusi Raudonoji
armija. Atsisveikinimo kalboje
Institute jis palietė ir dabartį,
(nukelta į 8 psl.)
Po “Sodauto” spektaklio LB NY apygardos pirmininkas Kęstutis Miklas dėkoja ansambliui. Su gėlėm ansamblio vadovė Gitą Kupčinskienė. Nuotr. Salomėjos Narkėliūnaitės

KAIP ŽIŪRI ŽMONĖS Į PADĖT] LIETUVOJE?
Žurnalistas Vidmantas Valiušaitis “Laisvosios Europos”
radijui padarė pasikalbėjimų su
keletu kultūros veikėjų apie da
bartinę padėtį Lietuvoje. Kai
kurie pasisakymai buvo išspau
sdinti savaitraštyje “Siaurės
Atėnai” birželio 5 d. numeryje
(Nr. 23). Iš tos laidos ir perspaus
dina “Darbininkas”. Atsakymai
labai dramatiški
-o-

Istorikas Romas Batūra:
Visiškai neabejotina, jogaktyvizavosi jėgos, kurios siekia
grųžinti Lietuvų į imperijų. Da
bar geriau negu bet kada išaiš
kėjo, kas kam atstovauja. Kol ne
paisydama legalios Lietuvos
valdžios, krašte šeimininkauja
svetima kariuomenė, kalbėti
apie normalias valstybės gyvenimo sųlygas netenka.

Rėžfšierius Gytis Lukšas:
Stipriausias jausmas, kurį dabar jaučiu — tai gėda. Aš staiga
konstatavau, kad esame ne
kultūringa ir mažai civilizuota
tauta. Kelias į Europų —
kultūringų ir civilizuotų —
mums dar labai ilgas, nes stoko-

jame atsakomybės ir reiklumo
pirmiausia patys sau.
Teatro režisierius Gytis Pa
degimas:

Kai diena po dienos atsidengia
vis naujų “kliugerių” kortos, o
patys “kliugeriai” iš aukštų
tribūnų skelbiasi naujaisiais de
mokratijos mesijais, sunku atsik
ratyti minties, jog demokratija
tik mėginama dangstytis, o sie
kiama visiškai kitokių tikslų.
Aš labai norėčiau tikėti, kad
mes vis dėlto nepamiršim, kas
mus vedė į laisvę, kas stovėjo
mūsų priekyje Baltijos kelyje,
kieno bekompromisiškumas sau
sio ir pučo dienomis, kieno tvir
tas moralios politikos žodis, neparsidavinėjant ir neišsibarstant
į smulkius kompromisėlius, atvedė mus ten, kur mes šiandien
esam.

tesnių vertinimų supratimo. Ir,
sakykim, gal net galima buvo
pripažinti ir kai kurias klaidas,
nes turbūt neklystančių nėra.
Tačiau didelė dalis žmonių šių
kalbų išklausė su dar didesniu
nerimu. To nerimo šiomis die
nomis pakanka ir taip.
Rašytojas Markas Zingeris:

Stebint įvykių raidų, aiškiai
matyti, kad yra iškilęs realus pa
vojus, jog tai, kas su dideliu var
gu buvo pasiekta tarptautinių
santykių srityje, užsienio politi
koje, ypatingų pastangų dėka iš
sikovotas Lietuvos prestižas
tarptautinėje bendrijoje, gali
būti sugriauta, ir tas sunkus dar
bas nueis perniek.
Kraštutinumai, tiek kairieji, į
tiek dešinieji, yra labai pavojingi. Ir tai yra tragiška, nes vidurio
kelias yra visuomet aukštos i
on^ultttfb^‘Yri tvirtos demokratijos
išdava. Nei vieno; nei kito, deja,
“Santaros” redaktorius RoLietuva nepaveldėjo.
mualdas Norkus:
Tikėjausi, kad [Landsbergio]
kalba [V. 26] bus šiek tiek santū
resnė, laukiau ramesnės tonaci
jos, o šį kartų buvo sudėti taškai,
drįstu sakyt, gal net vienpusiš
kai. Iš pirmininko laukiama pla-

Dvidešimties mėty mirties
prisiminimas
A. A.

VLADAS VILIAMAS
mirė 1972 metais liepos 12 d. Camp Springs, Maryland. Buvo palaidotas Prisikėlimo kapinėse liepos 16
dieną.
Geografas Vladas Viliamas, Ph.D., buvo uolus
ateitininku organizacijos veikėjas. Kaune Vytauto
Didžiojo Universitete, Vilniaus Universitete ir Pedago
giniame Institute dėstė geografiją.
New Yorke Pavergtųjų Tautu organizacijoje atsto
vavo Lietuvai. VVashingtone dirbo Siaurės Amerikos
Arktikos Institute.
Už jo sielą mišios bus aukojamos liepos 12 dieną,
sekmadienj, 10 vai. ryto Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos bažnyčioje, Clevelande.
Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisi
minti Vladą Viliamą savo maldose.

Žmona Regina, sūnus Virgilijus su šeima
ir sesuo Antanina su šeima Lietuvoje

A. A.
DR. JUOZUI HARMON
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai dr.
Danutei ir dukroms: Mirgai Fleming ir Laimai Wessen
su šeimomis ir kartu liūdime.

Natalija, Angelė ir Jonas Kiaušai
Rūta ir Tadas Hoffos
Lilija Sollish
Kotryna ir Leonardas Kiaušai
Danutė ir Lou Sueik

JAV LAVINAMI

LIETUVOS
IR LATVIJOS
ŽURNALISTAI
US Information Agency, kuri
nuo 1983 m. per savo Internatio
nal Media Training Center per
leido daugiau kaip 2,500 radijo
ir TV žurnalistų ir techninio per
sonalo iš daugiau kaip 100 šalių,
šiuo metu apmoko žurnalistus iš
besivystančių šalių ir naujai atsikūrusiųjų demokratįjų.
Nuo birželio 25 d. savo prak
tikų KCTA-TV stotyje St. Paul
mieste, Minnesotoje, pradeda
Romas Jankauskas, Lietuvos TV
žinių redaktorius, ir Dzintars
Znots, Latvijos TV produkcijos
redagavimo vedėjas. Tuo pačiu
metu Dalias, Texas, KERA-TV
stotyje pradeda dirbti Ramūnas
Šeštakauskas, Kauno-TV vedė
jas. Jie savo darbų užbaigs liepos
4 d.
Prieš tai tie kandidatai atliko
atitinkamų paruošiamųjį pasiren
gimų VVashingtone, Voice of
America studijose.
— Lietuvos Sąjūdis šventė 4
metų sukaktį. Per radijų ir tele
vizijų apie Sųjūdžio įsikūrimų ir
veiklų kalbėjo dabartinis pirmi
ninkas Juozas Tumelis.
— Naftos Lietuvoje šiuo metu
yra pakankamai,tačiau Lietuva
neturi pinigų už naftų Rusijai su
mokėti. Ji reikalauja už naftų su
mokėti iš anksto, gi Lietuvos
bankas tų lėšų neturi. Biudžete
naftai paskirtas 1 bilijonas rub
lių, o reikia 8 bilijonų. Nuo
birželio 1 d. benzino kainos vėl
pakilo. Už vienų litrų mokama
nuo 11 iki 18 rublių, priklausant
nuo benzino kokybės. Labai pa
kilo namų apšildymo kainos.

“Sodauto” etnografinis ansamblis Kultūros Židinio scenoje. Nuotr. Salomėjos Narkė
liūnaitės

“SODAUTO” ANSAMBLIS
KULTŪROS ŽIDINY
Žiauriojo birželio įvykiai
Kultūros Židiny paminėti birže
lio 14 d., sekmadienį. Rengė
New Yorko Lietuvių Bendruo
menės apygardos valdyba. Trė
mimam buvo paskirta pirmoji
dalis. įžanginiu žodžiu pradėjo
LB NYT apygardos pirmininkas
Kęstutis Miklas. Invokacijų su
kalbėjo Tėv. Leonardas Andriekus, OFM.
Anicetas Simutis, Lietuvos
Ambasadorius prie Jungtinių
Tautų, apžvelgė įvairius trėmi
mus, lietuvių tautos didžiųjų ka
nčių, sovietų ir vokiečių okupaci-

jas, žmonių prievartinius išsi
blaškymus. Viso lietuvių tauta
neteko apie 800,000 gyventojų.
Tai yra labai didelis nuostolis.
Tai ir verčia mus rimčiau žiūrėti
į visus įvykius, kurie dedasi Lie
tuvoje, verčia mus stipriau remti
Lietuvos
nepriklausomybės
įtvirtinimų.
Pirmoji dalis užtruko apie
pusę valandos. Visa tai vyko prie
scenos, prie užtrauktos uždan
gos. Ten ant grindų buvo
padėtas chorui naudojamas
paaukštinimas, pastatytas pul-

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Tarptautinė plataus varto
jimo prekių paroda Vilniuje
veikė birželio 5-14 dienomis. Jų
surengė Vokietijos parodų orga
nizavimo
firma
“Primuš".
Mugėje-parodoje dalyvavo apie
firmų iš Vokietijos, Lenkijos,
Švedijos, Šveicarijos, Danijos ir
kitų šalių. Parodoje buvo de
monstruojama
kompiuterinė
technika, baldai, foto bei kino
aparatūra, maisto paruošimo ir
gamybos įrengimai, tekstilės ga
miniai. Ši paroda buvo gera pro
ga užmegzti ryšius su Vakarų
partneriais.
— Ignalinos atominėje elek
trinėje nutarta įrengti jautrių
seisminę aparatūrų ir technolo. ginius tobulinimus, iš anksto
stabdančius reaktoriaus darbų
žemės drebėjimo atveju. Tai nu
tarta Lietuvos Energetikos mini
sterijoje įvykusiame specialistų
pasitarime.
• — Lietuvos Atsargos karinin
kų sąjungai grąžinta senoji vėlia
va, kurių daugiau kaip prieš 60
metų buvo įteikęs prezidentas
' Antana Smetona. Per Sovietų
okupacijos metus šių vėliavų iš
saugojo Lietuvos kariuomenės

majoro Jokūbo Dagio šeima.
Vėliavų su išsiuvinėtu Vytim ir
sąjungos ženklu jos šiandieni
niams vadovams įteikė mirusio
Jokūbo Dagio sūnus Aleksan
dras. Iškilmės įvyko Kaune, Ka
rininkų ramovėje.
— Italijos Respublikos parla
mento delegacija, kuriai vadova
vo Parlamento radijo ir televizi
jos komisijos pirmininkas Andrea Borris, viešėjo Vilniuje.
Delegacija susitiko su Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Ta
rytas deputatais, ryšių ir infor
macijos ministerijos, televizijos
ir radijo vadovais. Apsvarstytos
Lietuvos ir Italijos televizijos tai
radijo tandradarbiavimo per
spektyvos, galimytas keistis
programomis.

— Lenkijos televizijos ir radi
jo komiteto delegacija, vadovau
jama kino režisieriaus komiteto
pirmininko Januso Zaorskio,
viešėjo Vilniuje ir pasirašė su
Lietuvos televizijos ir radijo va
dovais tandradarbiavimo 19921995 metams sutartį. Numatyta
keistis laidomis, kūrybinėmis
grupėm*5-

tas. Ten ir buvo kalbama. Viršįuje ant scenos uždangos buto pa
kabintas skydas su įraHr“ 19^1
birželio 14 tautos tremtis.
Prasiskleidžia uždanga

Bostono etnografinis ansam
blis New Yorke lankosi antrų kar
tų. Pirmų kartų buvo prieš keliolioka metų. Dabar atvežė naujų
programų apie lietuvių angliaka
sių gyvenimų Pennsylvanijos ka
syklose šio amžiaus pradžioje ir
po Pirmojo pasaulinio karo
Pennsylvanijos kasyklose.
Praskleidus uždangų, scenos
gilumoje matėsi siluetinis kasyk
los pastato piešinys ir padidintas
angliakasio veidas.
Pradžioje ansamblio vadovė
Gitą Kupčinskienė paaiškino,
kas čia bus vaizduojama ir kaip
tai padaryta.
Šiai
programai
sudaryti
reikėjo įdėti daug studijinio dar
bo. reikėjo atkasti praeitį, jos gy
venimo būdų, socialinius santy
kius, angliakasių buitį, jų apran
gų, susipažinti su problemomis.
Visa_sujungė į atskirus vaizdus.
Čia nėra kokios ištisinės intrygos, o tik pasakojimai apie jų gy
venimų, įvedama dainų ir šokių.
Parinkti vaizdai ir parašyti
tekstai tikrai įdomūs, vaizdingi
ir prasmingi. Tai graudus mūsų
tautos epas apie tuos žmones,
kuriuos vargas ir nedalia išgujo
iš savo krašto. Spektaklis padary
tas skoningai, atliktas su reikia
ma rimtimi.
Ansamblis rengiasi gastrolėm
į Lietuvų. Tai bus bene origina
liausia ten besisvečiuojančio an
samblio programa. Ji vaizdžiai
prakalbės apie senuosius anglia
kasių laikus. Dėkingi esame an
samblio vadovei, kad ji ryžosi
apiforminti
tokių senoviškų
medžiagų ir nesigailėjo nei dar
bo. nei laiko.
Programa tęsėsi truputį dau
giau nei porų valandų. Po to
daug kas svečiavosi apatinėje
salėje, susitiko su ansamblio na
riais ir palinkėjo jiems laimingos
kelionės, (p.j.)
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kad tie pasikeitimai nieko gero
nežada.
Žinoma, tai nepatiko naujai
susidariusiai
komunistinei
valdžiai. Jį skyrė mokytojauti
Rokiškio apskrityje, visai arti
Latvijos sienos. Per pažįstamus
jis patyrė, kad ten gyveną vieni
Autobusą į Putnamo seselių
rusai kolonistai, atvežti į Lietuvą
pikniką organizuoja Marytė Sapo 1863 m. sukilimo. Į paskyri
linskienė. Piknikas — Lietuvių
mo vietą nenuvyko. Tada jam
diena bus liepos 26 d. sekma
~ pagrasė ir įsakė vykti į Ukmergės
dienį. Piknike bus svečias iš Lie
apskritį, į Kunigiškius.
tuvos — kun. Virginijus Veblen
Bet ir ten buvo provincija. Jis
tas. Jis bus pagrindinis celebran
ilgėjosi miesto, kultūrinio gyve
tas ir pasakys pamokslą. Nerin
nimo ir veiklos. Tada komuni
gos stovyklautojų programa bus
stinė valdžia norėjo jį pasigauti,
3 vai. Norintieji keliauti autobu
siūlė darbą mieste, bet jis turėjo
su skambina M. Salinskienei 718
jau daryti kompromisus su savo
296-2244.
sąžine, pasakyti, kad nevaikšto į
Dėl vasaros atostogų “Darbi bažnyčią. Su tuo jis nesutiko; neninkas” antrą ir trečią liepos nuvykęs į verbuojamą vietą Uk
mėnesio savaites nebus išlei mergėje, grįžo į savo kaimą. Už
tai grėsė nauji pavojai. Buvo
džiamas.
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Vysk. Paulius Baltakis, OFM,
iš Anglijos grįžta birželio 29 d.,
pirmadienį.Liepos 4-5 dienomis
dalyvauja lietuvių sielovados
posėdžiuose Chicagoje. Ten
vyksta metinis šios tarybos su
važiavimas. Liepos 12 d. daly
vauja lietuvių dienoje Kennebunkporte, liepos 16 — Vyčių
seime Allentovvn, PA, liepos 1819 dienomis jaunimo stovykloje
VVassaga, Kanadoje.

...

Sportininkų kambarys gražiai
įrengtas Kultūros Židinyje. Ir
anksčiau čia buvo sportininkų
kambarys. Paskutiniu laiku jis
buvo pagrindinai atremontuo
Kęstutis Miklas birželio 29 d.
tas, supirkti nauji baldai, sofa,
staliukai, kėdės, lentynos. Ten - išvyksta į Chicagą, kur dalyvaus
šokių šventėje ir Pasaulio Lietu
sudėta Atletų Klubo laimėjimo
vių
Bendruomenės seime. At
trofėjai. Yra sukabinta ir nuo
stovaus LB New Yorko apygar
traukų iš klubo veiklos. Birželio
18 d. įvyko to klubo atidarymas dai ir taip pat bus ir “Darbinin
su nuotaikinga vakarone. Kam ko” atstovas — korespondentas.
barys tinka įvairiems priėmi Grįžta liepos 6 d.
mams, posėdžiams.
Per Laisvės Žiburio radiją
praėjusi sekmadienį, birželio 24
rio“ administratorius, į Lietuvą <d., buvo perduotos ištraukos iš
išsiuntė “Kažio” žurnalo išleistas baisiojo
]
birželio minėjimo: Tėv.
knygas. Išsiųsta Zigmo Rauli- Leonardo Andriekaus sukalbėta
naičio istoriniai veikalai: “Kara invokacija, Kęstučio Miklo, LB
lių Sąjunga”, “Keturi Frontai”, N Y apygardos pirmininko, žodis
“Kelias į Sostą”, “Karaliaus ka ir ambasadoriaus Aniceto Si
rai”. Per Lietuvių Religinę Šalpą mučio kalbos ištrauka ir taip pat
pasiųsta 29 dėžės. Knygos pa įspūdinga ištrauka iš Bostono et
skirtos: Martyno Mažvydo bi nografinio ansamblio “Sodauto”
bliotekai, Vilniaus universitetui, apie Pennsylvanijos lietuvius an
Vytauto Didžiojo universitetui gliakasius. Programą į juostą
Kaune, žurnalams “Kariui”, užrašė Petras Baltrulionis.
“Kardui”, “Trimitui”.
Vladas Stankevičius, studen
Dievo Kūno procesija, kaip tas iš Vilniaus, paskutiniuosius
buvo skelbta, birželio 21 d., sek metus studijuojąs Chicagos Loymadienį, aplankė ir Apreiškimo ola universitete ekonomiką ir fi
parapiją. Prie centrinių durų iš nansus, šiuo metu priimtas
lauko pusės buvo padarytas alto stažuotis dešimčiai savaičių Lie
rius. Didžiulė procesija su vėlia tuvių Katalikų Religinėje Šalpo
vom ir orkestru atėjo iš lenkų je. Lydimas Rūtos Virkutytės,
parapijos. Procesijai vadovavo Religinės
Šalpos
vadovės,
Brooklyno vyskupas Daily, kuris lankėsi “Darbininko” redakcijo
nešė monstranciją. Jis lietuvių je ir apžiūrėjo Adomo Galdiko
kalba tarė žodelį ir sukalbėjo vardo galeriją.
maldas. Lietuviškai evangeliją
Eugenija Karpiūtė yra sun
paskaitė tos parapijos klebonas
kiau susirgusi, guli universiteto
kun. Vytautas Palubinskas. Lie
ligoninėje
Manhasset,
NY-,
tuviškas giesmes giedojo tos pa
birželio 16 d. jai padaryta opera
rapijos choras ir dalyvavę lietu
cija.
viai. Iš ten procesija nuėjo į ne
Koncertai Forest Parke pra
toliese esančią amerikiečių para
pijos bažnyčią, paskui į italų sidėjo birželio 21 d., sekma
dienį, parko aikštės orkestrinė
bažnyčią.
je, netoli VVoodhaveno Blvd. Tai
Dail.
Juozas
Bagdonas yra jau 94 metai, kai čia rengiami
svečiuojasi Vilniuje. Apie 70 koncertai. Groja Sauffert pučia
savo kūrinių jis buvo anksčiau mųjų
orkestras.
Koncertų
pasiuntęs konteineriu, norėda pradžia 3 v. popiet.
mas, kad ten būtų suorganizuota
AUKA ŠAULIŲ SĄJUNGAI
jo parodos. Tokia pirmoji paroda
Per a.a. šaulio Vaclovo Butkio
buvo atidaryta Vilniaus dailės
muziejuje birželio 18 d. Ta proga laidotuves (mirė balandžio 13,
Vilniaus radijas davė pasikalbėji palaidotas balandžio 18) Lietu
mą su juo, taip pat pasikalbėji vos Šaulių Sąjungai buvo suau
mas perduotas ir per Lietuvos kota 300 dol. Dabar New Yorko
televiziją. Pasikalbėjimas trum šaulių kuopos pirmininkas Kęs
pom bangom buvo perduotas ir tutis Miklas, lankydamasis Kau
užsienio lietuviams. Dailininkas ne, pinigus perdavė Lietuvos
išvykdamas norėjo, kad jo kūri- Šaulių Sąjungos vadui Gedimingtos; nui Jankui. Kaune šauliai turi
kąi savo būstinę, ir ten įvyko suau
kotų pinigų įteikimas.
grįžta liepos pradžioje.

birželio 27 d. — 2 vai. popiet

VEBELIŪNŲ SODYBOJE
.

(atkelta iš 7 psl.)

304 BAYVILLE RD.
LATTlNGTOWN, N.Y.

- MAISTAS - SPORTAS - BASEINAS - BARAS -

įtrauktas į išvežamųjų sąrašą.
Iš tos vietovės pasitraukė
pėsčias, paskui važiavo ir dvi
račiu ir traukiniu, kol pasiekė
tėviškę. Tuoj prasidėjo vokiečiųsovietų karas. Vokiečiai tą pačią
dieną atėjo į jo kraštą.
Vokietmečiu jis atgaivino šau
lių būrį Alvite, o pats mokytoja
vo Vilkaviškio gimnazijoje. Pir
ma buvo mokytoju, o paskui ir
gimnazijos inspektoriumi.

Dail. Česlovas Janušas su
sūnum Saulium ir jo šeima pra
neša, kad birželio 27 d., šešta
dienį, sueina dveji metai nuo jo
žmonos Veronikos mirties. Tą
dieną 4:30 vai. popiet Immaculate Coception Center koplyčioje,
Douglaston, NY, LI, kun. Stasys
Raila aukos mišias už mirusiosios
vėlę. Koplyčios adresas: 7200
Douglaston Parkway, Little
Neck, LI. Draugai ir pažįstami
kviečiami dalyvauti. Po pamal
dų, bus pietūs. _
American Jewish Congress
Public Relations skyrius išsiun
tinėjo New Yorke išeinantiems
etniniams laikraščiams informa
ciją apie reikalą pagerinti miesto
subsidijuojamų gyvenamųjų pa
talpų paskirstymą. Rašoma, kad
buvo kreiptasi į New Yorkų City
Department of Housing Preservation and Development, kvie
čiant pataisyti esamas taisykles.
Pageidaujama, kad tuose rajo
nuose, kur statomos miesto sub
sidijomis naujos gyvenamosios
patalpos,
ten
gyvenantys
žmonės būtų apie tai informuo
jami ir kitomis kalbomis, ne tik
angliškai ir ispaniškai. AJC spau
dos pranešime minima, kad pa
našios rūšies laiškai esą parašyti
kitoms įstaigoms, kurių vadovai
jau atsiliepę, jog jie pilnai remia
tokį pasiūlymą.
Aldona Jonynas, Las Vegas,
NV, apmokėjo prenumeratą, at
siųsdama 50 dol. čekį. Nuo
širdžiai dėkojame už mūsų spau
dos stiprinimą.

P. Linas ir Audronė Norušis
apmokėjo prenumeratą su 100
čekiu. Dosniems spaudos palai
kytojams nuoširdžiai dėkojame.

Lucy Tiskus, Cleanvater, FL,
apmokėjo prenumeratą, atsiųs
dama 100 dol. čekį. Dosniai au
kotojai nuširdžiai dėkojame už
taip reikalingą paramą spaudai'.
Atostogos saulėtoje Floridoje.
Kambarys ir prausykla, vėsini- (
mas, apšildomas baseinas, pu
sryčiai — savaitei 200 dol. Mie
gamas kaml>arys, l>endra prau
sykla — savaitei 150 dol. Arti
parduotuvių ir pajūrio. Skam
binti arba rašyti A. Zupko, 5886
Guest Gourt, North Port Myers,
FL 33903, USA. Telef. 813 656.5886. (sk.)
Ieškoma moteris prižiūrėti li
gonį vasaros metu iki rugpjūčio
mėnesio. Skambinti 908-2724996.
Parduodamas nedaug naudo-

Veikla Vokietijoje

Artėjant antrą kartą frontui,
1944 m. vasarą pasitraukė į Vo
kietiją. Tuoj po karo atsidūrė
Kemptene. Jo tikslas buvo susi
rasti namiškius, kurie, jo many
mu, irgi buvo pasitraukę į Vokie
tiją.
Iš Kempteno jis keliavo iš vie
nos pabėgėlių stovyklos į kitą.
Atsidūrė net šiaurėje prie Liubecko, Bremeno. Namiškių ne
rado, tik išgirdo, kad motina yra
grįžusi iš kažkur į Lietuvą.
Čia jis ir sustojo, anglų zonoje
stovyklose ėjo įvairias pareigas,
dirbo administracijoje ir tuoj įsi
jungė į lietuvišką mokyklą. Jis
mokytojavo Doerferdene prie
Bremeno, Seedorfe, Stadėje,
Diepholze. Čia jis vedė muziko
Mykolo Liuberskio dukterį Do
natą Liuberskytę 1949 m. ir iš
Vokietijos emigravo į Ameriką,
kur Richmcnd Hill, NY, gyveno
jo teta Čižauskienė. Pas ją gyve
no rašytojas Antanas Vaičiulaitis,
profesorius ir politikas dr. Pra
nas Padais, Jonas Aistis.
Darbas Brooklyne

Mokytojas Alfonsas Samusis kalba savo pagerbime birželio 6
d. Kultūros Židinyje. Kartu buvo ir Maironio mokyklos abi
turientų išleistuvės. Nuotr. Vytauto Maželio

nistruoti.
Žurnalą labai rūpestingai
tvarkė, leido istorines knygas.
“Karys” taip yra išleidęs vertin
gų knygų, kurios ir įprasmino re
dakcijos darbą ir “Kario” leidi
mą, NY ramovėnų darbą. Da
bar, kai “Kario” leidimas per
duotas į Lietuvą, Samušis ten
siunčia ir ramovėnų išleistas
knygas.
Visada mielas ir paslaugus vi
siems, visada beskubąs, aplink
save skleidė optimizmą, gerą
nuotaiką, visus būrė kilniam dar
bui.

Lietuviškoji mokykla Brookly
ne buvo suorganizuota 1950 m.
kovo 4 d. J ją tuoj ir įsijungė
Samušis. Pradžioje buvo moky
toju, paskui ir vedėju. Vedėju
buvo bent porą kartų. Vyresnėse
klasėse dėstė lietuvių kalbą.
Visą laiką veikė skautuose, įsi
PATIKSLINIMAS
jungė į Apreiškimo parapijos
ŠOKIŲ ŠVENTEI
veiklą, buvo jos komitete, buvo
ir pirmininku.
Veikė
raDalia Dzikienė. devintos šo
movėnuose, yra buvęs jų pirmi kių šventės meno vadovė, pa
ninku. Visą laiką padėjo “Ka tikslina šokių šventės repeticijų
riui”, o 1981 m. apsiėmė jį admi- laiką. Liepos 3 d., penktadienį,
generalinė repeticija bus 2 vai..

KARGO J LIETUVĄ BE
MUITO! Siunčiame SAS oro li line repeticija prasidės <8:30 v.
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti ryto.
Rygos muitinėje. Minimumas
PILNA KAINA $989.00!!!
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.75 New York / Frankfurt -Ž Vilnius
už svarą. Galima siųsti naujus ir abipusis bilietas! Grupė išvyksta
dėvėtus drabužius, batus, me liepos mėn. 9 dieną, sugrįžta lie
džiagas, maistą bei nerecepti pos 23 dieną. Sugrįžimą galima
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN pratęsti iki penkių savaičių už tą
TERNATIONAL, 9525 So. 79th pačią kainą. Kreiptis: G. T. In
Avenue, Hickory Hills, IL ternational, Ine., 708 430-7272.
60457. Tel. 708 430-7334.
(sk.)

LIETUVIŲ

“Aš dar skolą grąžinsiu”

Pagerbimo vakare, kai buvo
perrištas tautine juosta, jis pa
sakė padėkos kalbą. Pirmiausia
dėkojo Lietuvai, kuri jam skyrė
stipendiją ir parengė būti moky
toju. Tokiu jis ir buvo. Tai buvo
skolos grąžinimas. Tą skolą su
grąžinęs ne visą. Reikės ir toliau
ją grąžinti — dirbti Lietuvos la
bui.
Gražūs tai idealisto mokytojo
žodžiai! Gražūs ir jo darbai. Lie
tuviškai mokyklai jis atidavė apie
50 metų. Dirbo Lietuvoje, Vo
kietijoje ir Amerikoje. Tai didelė
dovana ir auka Lietuvai, sie
kiant, kad ji būtų šviesesnė ir
stipresnė, geriau suprastų savo'
paskirtį istorijoje, pajėgtų kovoti
dėl savo teisių ir išlikimo.

Visada prisiminsime šį moky
toją, paslaugų visiems, visada
beskubantį, bedirbantį visų la
bui. (p.j.)

PATIKSLINIMAS
Maironio lituanistinės mokyk
los abiturientų išleistuvių vakare
nuo scenos eilėraštį padeklama
vo maža mergaitė. Neaiškiai
buvo išgirsta jos pavardė ir todėl
netiksliai buvo parašyta praeita
me “Darbininke” numeryje. Jos
pavardė yra Austėja Vidugiryte.

FRANCISCAN
MONASTERY

SUSIARTINIMO
DIENA —

Kennebunkport, ME
1992 liepos 12 d.,
sekmadienį

PIKNIKAS
Toks balionas šiemet dalyvaus
Pranciškonų Susiartinimo dienoje
liepos 12 d.

11:45 — Giedotos Mišios
Mišias aukoja vysk. Paulius Baltakis, OFM
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 — įvairi muzikinė programa
7:00 — Pianino koncertas. Skambina pianistas virtuozas William Smiddy.

IČlAMĮ&iž
pins kelionę iš Queens (718) 849-2260
Ruošia

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

skambinti Andriui Adams, 718
647-2434 tarp 9 vai. ryto ir 5 vai.
popiet, išskyrus šeštadienius ir
sekmadienius.

Pranciškonai kviečia visus lietuvius įsijungti į šię susiartinimo šventę
Ir kartu paminėti pranciškonų Kennebunkporte Įsikūrimo
45 metų sukaktį.
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