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LIETUVOJE ir

apie LIETUVĄ
- Lietuvos krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius gegužės
11 d. Paryžiuje ir Prancūzijos gy
nybos ministras pasirašė susitari
mą dėl bendradarbiavimo gyny
bos srityje. Prancūzijos gynybos
ministras analogiškas sutaris taip
pat pasirašė su Latvijos ir Estijos
gynybos ministrais.
— Seimo pirmininko Č. Jur
šėno nuomone, Lietuvos ir Lenki
jos tarpvalstybinė sutartis turėtų
būti ratifikuota dar šį mėnesi vė
liausiai - birželio pradžioje. Arti
miausiu metu Prezidentas pateiks
Seimo komitetams sutarties teks
tus lietuvių ir lenkų kalbomis: abu
jie turi vienodą teisinę galią.
- Seminaras "Tarptautinė
aplinkosauginė teisė" vyko Vil
niuje gegužės 6-13 dienomis. Jį
surengė Lundo (Švedija) ir Vilniaus
universitetų fakultetai kartu su Lie
tuvos aplinkos apsaugos departa
mentu. Seminaro dalyviams buvo
pateikta praktinių žinių, kaip ap
saugoti gamtinius jūros išteklius,
florą ir fauną, kaip kovoti su oro
užterštumu.
- Jūrų kultūros centro "Jūrų
Lietuva" delfinariumas gegužės 2
d. lankytojams iškilmingai atidary
tas Klaipėdoje, Kopgalyje. Delfi
nariume įrengtos daugiau kaip
1,000 vietų tribūnos žiūrovams.
— Lietuvių Tautininkų
sąjunga pradėjo realizuoti pernai
rugsėjo mėn. dešiniųjų partijų
iškeltą idėją skelbti referendumą
dėl pirmalaikių Seimo rinkimų.
Tautininkų sąjungos pirmininkas
Rimantas Smetona spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad įregistruo
ta 16 žmonių iniciatyvinė grupė
parašams dėl referendumo paskel
bimo rinkti, ir gegužės 3 d. šis
vajus pradėtas visoje Lietuvoje.
- Lietuvos vyriausybė pa
tvirtino naujus minimalius dy
džius: taikomąjį minimalų gyveni
mo lygį - 50 litų per mėnesį vien
am Lietuvo gyventojui, minimalią
mėnesinę algą - 56 litus, mini
malų valandinį atlygį - 0.33 lito,
valstybės remiamas pajamas - 45
litus bei pajamų garantiją - 20 litų
per mėnesį.
— Pagal Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos rinkos bei vie
šosios nuomonės tyrimų kompa
nijos "Baltijos tyrimai" balandžio
mėnesio apklausos rezultatus val
dančioji LDDP ir toliau tebeturi
geriausią reitingą. Jos nuostatos
artimiausios 14.8% apklaustųjų.
Krikščionių demokratų pažiūroms
pritaria 7.3%, socialdemokratų 5.7%, konservatorių partijos - 5.3%
apklausos dalyvių. Net 29.4% ap
klaustųjų atsakė, kad jų nepaten
kina nei vienos partijos programa.
- Valstybės kontrolės pas
tangomis pernai į Lietuvos valsty
bės iždą grąžinta 7.2 milijono litų.
Šios lėšos išreikalautos iš įmonių ir
įstaigų už įstatymų ir kitų normi
nių aktų pažeidimus. Valstybės
kontrolė pernai perdavė proku
ratūrom, vidaus reikalų instanci
joms ir teismams 127 patikrinimų
medžiagas.
- Lietuvos Seimo pirminin
kas Č. Juršėnas gegužės 6 d. priėmė
JAV ambasadorių Lietuvoje D.
Johnson ryšium su tuo, kad jis
baigia savo įgaliojimus.
- Lietuvos prezidentas A.
Brazauskas gegužės 6 d. priėmė
Tarptautinio valiutos fondo Balti
jos skyriaus vadovą Adalbertą
Knoblį, TVF atstovą Lietuvoje Pe
terį Kornelijų bei grupę šio fondo
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LIETUVOS SIENAS GINS POLICININKAI?
Gegužės 4 d.' ELTA: "Vidaus
reikalų ministerija paruošė įstaty
mo projektą, įteisinantį pasienio
apsaugos funkcijų perėmimą iš
Krašto apsaugos ministerijos. Sau
sumos sieną numatoma perduoti
saugoti Pasienio policijai. Tačiau
oro erdvę ir toliau saugos Krašto
apsaugos tarnybos bei susisiekimo
ministerija, o jūros - karinė flotilė,
įstatymo projektas paruoštas prem
jero Adolfo Šleževičiaus potvarkiu.
Seimo nacionalinio komitetas iš
esmės jam pritarė. Tikimasi, kad
parlamente projektas bus svarsto
mas kitą mėnesį".
Ši žinia, kai ką galbūt ir nustebi
nusi, nebuvo netikėtumu žmo
nėms dažnai Lietuvoje susidurian
tiems su Nacionalio saugumo ko
miteto vadais ar Lietuvos Preziden
tu.
"Lietuvos aidas" balandžio 23 d.
Nr. 79 paskelbė didelį Leono Peleckio straipsnį"Mes negalime lik
ti abejingi...", kuriame aprašoma
nepaprastai sunki Lietuvos karo
aviacijos padėtis.
Lietuvoje yra dvi karinių oro
pajėgų bazės: Meškuičiuose (Šiau
lių raj.) ir Pajuostėje (Panevėžio
raj.). Joms vadovauja kapitonai
Jonas Marcinkus ir Algis Arlaus
kas. Abiejų jų nuomone, Lietuvo
je yra daroma viskas, kad neliktų
karo aviacijos.
Lėktuvai Meškuičiuose žiemą
vasarą stovi po atviru dangumi.
Buvusiame didžiausiame Pabaltyjyje kariniame aerodrome avia
cijos bazei atiteko tik automašinų
garažai, kuriems reikalingas kapi
talinis remontas, 12 arkinių anga

rų, kurių irgi neįmanoma naudo
ti, nes jie visiškai sulaužyti ii jų
remontas kainuotų brangiau negu
kad naujų pastatymas.
Lietuvą paliko Rusijos kariuo
menė. Atrodytų, turėjo likti tūks
tančiai tuščių butų, kuriuose būtų
galima apgyvendinti Lietuvos ka
rininkus, tame tarpe ir Lietuvos
lakūnus, kurie palikę sovietų ka
riuomenę grįžo tarnauti Lietuvai.
Atrodytų Lietuva juos turėtų bran
ginti, juk vieno lakūno paruoši
mas kainuoja valstybei nuo 3.5
iki 5 milijonų JAV dolerių. Deja...
Butų nėra, nėra benzino lėktu
vams, todėl kai kurie lakūnai jau
išsilakstė. Juk lakūnas negali nesk
raidyti. Visa tai būtų galima patei
sinti šiandieninės Lietuvos eko
nominėmis problemomis, jeigu ne
kai kurie faktai, įrodantys, kad tai
ne tik sunkumai, bet ir šiandie
ninė Lietuvos karinė politika.
"Iš kur kapitone gausi pinigų?
Kai Zokniuose lankėsi Prezidentas
ir daug jį lydinčių asmenų, šito
mūsų valstybės galva paklausė J.
Marcinkų. Ir dabar kapitonas ne
suvokia kodėl buvo šito paklaus
tas. Juk jam jau seniai tenka su
savo pavaldiniais gyventi skolon."
"Ir J. Marcinkus, ir A. Arlauskas
įsitikinę, kad tai kas tuomet vyko
Zokniuose, buvo dar vienas žai
dimas. J. Marcinkui paklaususis
saugos Lietuvos sienas, kur lėktu
vai bazuosis, išgirdo: "O nuo ko
saugot?" "Gali būti net ir pažeidėjų
kontrabandininkų, - ir dabar ne
rimsta J. Marcinkus. - Jei norim
būti valstybė, turim turėti tai kas
priklauso valstybei. Netekęs ran

kos ar kojos žmogus lieka žmo
gumi, bet jau invalidas, su stipres
niu žmogumi nevienodas. Tas pats
ir su valstybe". Kapitonai sakė, kad
tai, ką jie įrodinėja turėtų rūpėti
Vyriausybei, Seimui, Prezidentui.
Juk ne jiems dviem šito reikia.
Mums visiems, Lietuvai."
Taigi, Lietuvos Prezidentui nėra
aišku, nuo ko Lietuvos sienas reikia
saugoti. Žinoma, jeigu traktuoti
labiausiai Europoje militarizuotą
Kaliningrado sritį kaip draugišką,
arba vis dar iliuzijų turinčią Lenki
ją dėl Vilniaus krašto kaip visiškai
nepavojingą ir praktiškai prie Rusi
jos prisijungusią Baltarusiją kaip
neginkluotą, tada atrodytų, kad
Lietuvai kariuomenė nereikalinga.
Lietuva - antra Šveicarija! Deja,
visa Lietuvos istorija šimtus kartų
įrodė, kad Lietuva stovi didesnių
ir galingesnių už ją valstybių in
teresų susikirtimo zonoje. Lietu
vos valstybė turi ypatingą dėmesį
skirti savo karinėms pajėgoms.
Lietuvos prezidentui A. Smetonai
iškilęs klausimas 1940-aisiais, ar
gintis nuo Sovietų Sąjungos agresi
jos, ar ne, dabartinio Lietuvos pre
zidento galvos neturėtų kankinti:
Lietuva neturės su kuo gintis. Negi
policinkams bus įsakyta gintis nuo
svetimos kariuomenės? O kari
niams lėktuvams pakilti nebus nei
kuro, nei lakūnų...
Valstybė. Viena iš svarbiausių
jos sudėtinių dalių yra sienos. Ki
tos valstybės pripažįsta tik tokią
valstybę, kuri kontroliuoja savo
sienas. Atrodytų, vadovėlinės tezės,
bet taip svetimos ir nesupranta
mos Lietuvos Prezidentui... A. J.

Lenkijos prezidentas Lech VValęsa ir Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas balandžio 26
d. Vilniuje pasirašo Lietuvos ir Lenkijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarti.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

misijos narių. TVF ir Lietuvos vy
riausybė pradėjo rengti ekonomi
nės politikos memorandumą tre
jiems metams. Knoblis atkreipė dė
mesį į tai, jog per šių metų pirmą
ketvirti padidėjo Lietuvos biudžeto
deficitas, prašokęs memorandume
leistą lygį. Jeigu artimiausiu laiku
padėtis nepasikeis, kuriam laikui
gali būti pristabdyti TVF teikiami
kreditai.
- Viniaus arkikatedroje ba
zilikoje gegužės 7 d. surengtas
sakralinės muzikos koncertas, skir
tas popiežiaus Jono Pauliaus II pon
tifikato 15-osioms metinėms pami
nėti. Koncerto organizatorius iš
JAV atvykęs lenkų kilmės. Bosto
no S. Moniuškos muzikos draugi
jos pirm. Jan Milun. šis koncertas,
kaip pasakė jo organiztorius, tai
muzikinė telegrama šv. Tėvui.

JAV ir KANADOS
Lietuvių Bendruomenių Kraštų
Valdybų
PAREIŠKIMAS spaudai
"Lietuvos kovų ir kančių istorijos"
reikalu
JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės kraštų valdybos savo pasita
rime, įvykusiame Southfield, Michigan, 1994 m. balandžio 30 ir gegužės
1 dienomis, pripažino šitokios istorijos reikalingumą, tačiau reiškia
susirūpinimą dėl jau išleisto "Lietuvos kovų ir kančių istorijos’ pirmojo
tomo. Atsižvelgdamos į visuomenės pasipiktinimą dėl pirmojo tomo
dokumentų atrankos bei paaiškinimų trūkumo, sudarančių klaidingą
trėmimų vaizdą, siūlo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai su
stabdyti veikalo pirmojo tomo platinimą ir naujų tomų bei priedų
išleidimą, kol nebus sudaryta veikalo priežiūros komisija. KLB ir JAV LB
kraštų valdybos yra pasiruošusios padėti tokios komisijos sudaryme.
JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių kraštų valdybos

Popiežiškoji Šv. Kazimiero Lietuvių Kolegija Romoje
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POPIEŽIŠKOSIOS ŠV KAZIMIERO
KOLEGIJOS ROMOJE METINIS KREIPIMASIS
Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ PASAULINĖS
MALDŲ UŽ PAŠAUKIMUS DIENOS PROGA
Mieli kolegijos geradariai, draugai,

Kalėdų proga pasiuntėme visiems Kolegijos geradariams pereitų metų
pagrindinių įvykių kroniką. Tikėjomės, kad ji nušvies dabartinį Kolegi
jos vaidmenį mūsų visuomenėje: nes šalia savo pagrindinės mišios
kaip seminarija, ji ir kitaip nemažai pasitarnavo mūsų Bažnyčiai ir
Tautai, Lietuvoje ir už jos ribų. Ypač paskutiniais metais Kolegija yra
tapusi svarbus ir gyvas lietuvybės dvasinis centras Romoje. Tai galėjo
įvykti ne vien dėl čia dirbančių asmenų pasišventimo, bet ir dėl mūsų
bičiulių-geradarių dvasinės bei medžiaginės paramos ir pritarimo. Jie
suprato Kolegijos vaidmenį ir prasmę Krikščionybės centre ir visokerio
pai Kolegiją rėmė. Todėl reiškiame nuoširdžią padėką ir pagarbą vi
siems, kurie pasitikėjo Kolegijos potencialu ir taip pat tiki tolimesniu
jos vaidmeniu Lietuvos labui Dievo planuose.
Paskutinieji metai pilnai įprasmino visas praeityje padarytas aukas
dėl Kolegijos įkūrimo ir išlaikymo Romoje. Šios įstaigos vadovybė,
Dievo įkvėpta, Švento Sosto laiminama, pradėjo ruoštis dvasiniam
Lietuvos atgimimui dar gerokai prieš Lietuvos oficialų valstybės at
kūrimą. Ilgai prisiminsime tą istorinę pilną baimės,rugpjūčio 1991 m.,
19 Pučo dieną, kai pirmajam lietuvių klierikų ir kunigų (20) studentų
autobusui dar sovietų sargyba leido pervažiuoti Lietuvos - Lenkijos
sieną 1991-1992, akademiniams metams į Romą. Reiškiame nuoširdžią
padėką tuometiniam Lietuvos Episkopatui už drąsą bei visapusišką
bendradarbiavimą. Dėkojame taip pat Amerikos Episkopatui ir jo
specialiam komitetui (kuriam vadovauja Kolegijos nuoširdus draugas,
prel. dr. Jurgis Šarauskas) už pritarimą tam žygiui ir už medžiaginę
paramą iki šios dienos.
Jaučiam Dievo palaimą ir už ją dėkojame. Su didele viltimi ir
pasitikėjimu žiūrime ir į Kolegijos tolimesnę misiją bei jos vaidmenį
mūsų Bažnyčiai/Tautai. Mūsų žvilgsnis apima visą pasaulį: Australijoje,
Pietų Amerikoje, Europoje, Š. Amerikoje ir kitur lietuvių kunigų skai
čius kasmet mažėja. Jau dabar jaučiamas didelis jų trūkumas. Esam
tikri, kad Kolegija bus reikalinga ir ateityje. Kur kitur jei ne čia, Lietuvos
Episkopatas galės paruošti lietuvius kunigus mūsų misijoms - koloni
joms už Lietuvos ribų?
Todėl ir šiais metais Pasaulinės Dienos maldų už Pašaukimus proga,
kreipiamės į lietuvių visuomenę su trims prašymais: 1. Maldos, 2.
Išmaldos ir 3. Solidarumo.
1. Be maldos ar "Tėvas siųs darbininkų į Sūnaus vynuogyną"? Tai
pirmasis ir pagrindinis šios Dienos tikslas. Kviečiam, todėl, jungtis su
Šv. Tėvu ir visa Bažnyčia, prašant daug ir šventų kunigų, ypatingai
Lietuvai.
2. Be medžiaginės paramos (išmaldos) ši įstaiga nepajėgs tinkamai
paruošti tų Tėvo siunčiamų darbininkų į Kristaus vynuogyną Lietuvoje
ir išeivijoje. Kviečiam paremti savo auka šią seminariją (Kolegiją),
esančią Krikščionybės Centre, kiekvienas pagal savo išgales.
3. Be konkrečių asmenų solidarumo nebus medžiaginės paramos.
Laikas, amžius, sveikata ir naujos politinės bei ekonominės sąlygos
negailestingai retina Kolegijos geradarių gretas. Kviečiam todėl, ypatin
gai šia proga, išeivijos lietuvius užimti tas retėjančias gretas, tampant
mūsų geradariais. Šis yra MŪSŲ METINIS GERADARIŲ VAJUS. Iš savo
pusės mes pasižadame atsilyginti visiems savo labdariams nuolatine
malda.
Kolegijos vadovybės ir studentų vardu reiškiu nuoširdžią padėką
visiems Kolegijos geradariams, privatiems ir organizacijoms (Vyčiams,
Šv. Kazimiero Gildijai, lietuviškoms parapijoms, vienuolynams...), už
mums parodytą solidarumą, už moralinę, dvasinę bei medžiaginę
paramą. Ir šiais metais su didele viltimi tikimės sulaukti daug NAUJU
KOLEGIJOS DRAUGŲ BEI GERADARIŲ. Jie yra mums ženklas, kad
Dievo Apvaizda laimina mus ir mūsų darbus.
Su pagarba ir dėkingumu,
Prel. Alg. Bartkus, rektorius
Čekius galite rašyti ir siųsti:

arba Amerikoje, jei norite nura
šyti nuo mokesčių:
St. Casimlr's Guild
Pontificio Collegio Lituano
c/o Mrs. Anų Wargo
c/o Mons. Alg. Bartkus
125 S. Morris St.
V. Casalmonferrato, 20
St. Clair, PA 17970 - U^A.
00182 Roma - Italia

Pavasario darbai. Pernykščiam šienui vežti "pakinkytas" automobilis.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

APIE "LIETUVOS KANČIŲ ISTORIJĄ"
Advokato S. Povilo Žumbakio sovietinio auklėjimo mokyklas; (d)
komentarai, transliuoti Chicagoje nėra paaiškinimų tiems dokumen
gegužės 1 d. per Amerikos Lietuvių tams. Dokumentų pavadinimams
Radijo programą, kuriai vadovauja yra naudojami propagandiniai bol
Anatolijus Siutas.
ševikiniai terminai. Tai gali suklai
- odinti ateities mokslininkus, kurie
Prieš kurį laiką Pasaulio Lietuvių studijuos tik tuos dokumentus ir
Bendruomenės valdyba paskelbė nebus susipažinę su objektyviais
aukų vajų dėl naujo reikšmingo trėmimo faktais.
projekto - Lietuvos kančių istori
Prie tų kaltinimų dar galima
jos išleidimo. Šis istorinis leidinys pridėti eilę kitų, ypač dėl pasirink
turįs būti bent 16-os tomų!
to "masinio trėmimo" periodo, neBuvo surinkta daug aukų, tad pristatant dokumentų, kurie paro
projektas buvo pradėtas.
dytų tų trėmimų planus, kuriuos
Aukotojų nekantrumui paten organizavo Maskva jau nuo 1939kinti Bendruomenės valdyba pa ųjų metų. Pirmieji dokumentai
skubino savo redaktorius, kad būtų leidinyje yra iš A. Sniečkaus valdy
išlėistas bent pirmasis to didelio mo laikotarpio (1941 m. kovo 26
projekto tomas.
d.). Raudonosios Armijos įžygiaIr štai prieš keletą savaičių pa vimas į Lietuvą ir ankstyvesni
sirodė nekantriai lauktas pirmasis momentai, kuomet Lietuvos liki
tomas. Užsienio lietuvių tarpe tuoj mas buvo pasmerktas 50-čiai metų
pat kilo pasipiktinimas dėl jo turi kančių ir trims okupacijoms, buvo
nio, nors jame yra išspausdinti tik paliktas kitiems tomams. Kadangi
tikri dokumentai, be jokių paaiš tai yra pati pirmoji istorijos knyga,
kinimų.
atrodo, kad būtų ypatingai svarbu
Daugiausiai yra kritikuojama tai, sudaryti tikslų vaizdą, kad ne lie
kad: (a) dokumentų rinkinys atro tuvių quislingai, o sovietai suplana
do palankus trėmėjams ir prieš vo mūsų tautos genocidą, lietuvių
tarauja istoriniams faktams. Net, ir kitiems vietiniams išgamoms tik
ištremtųjų skaičius atitinka sovie prisidedant prie tos tragedijos. Pra
tinei propagandai; (b) pats trėmi dėdami sniečkininkais, redaktoriai
mo procesas nušviečiamas, kaip tik padeda sovietiniam istorijos
humanitarinis veiksmas (nors gali iškraipymui.
ma rasti parodytų ir aiškių žiau
PLB pirmininkas ir pirmojo to
rumų); (c) dokumentų rinkėjai ir mo įžangos autorius paaiškino, kad
leidinio "sudarytojai" yra praėję šis tomas turėjęs būti ne pirmasis,

LIETUVOJE
— Lukiškių kalėjime sureng
ta akistata tarp Igorio Achremovo,
kaltinamo nužudžius žurnalistą V.
Lingį, ir Boriso Dekanidzės, kalti
namo šį nužudymą organizavus.
Pasak akistatą stebėjusių pareigūnų
"jos metu paaiškėjo daug naujų ir
baisių faktų, kurie iš esmės keičia
situaciją".
- "Aeroplastika", Kauno už
darosios akcinės bendrovės inžinieriai-konstruktoriai sukūrė lie
tuvišką dvivietį lėktuvą LAK. Su
juo supažindinta Vilniaus aerouos
te. Šį lėktuvą dar 1988 m. pradėjo
kurti trys Prienų aviacijos gamyk
los inžinieriai - Kęstutis Leonavi
čius, Bronius Merkys ir Algis Saba
liauskas. LAK galima naudoti biz
nio reikalams, poilsiui, miškų prieš
gaisrinei žvalgybai ir kt. Serijinės
gamybos dvivietis lėktuvas kai
nuotų 30-40 tūkst. JAV dolerių.
Lėktuvas gali būti ir keturvietis.

- Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos prezidentai bendrame pa

reiškime paragino Rusijos prezi
dentą B. Jelcin, kad jis asmeniškai
ir viešai pareikštų, jog Latvijos
priskyrimas prie šalių, kuriose Rusi
ja ketina steigti savo karines ba
zes, buvo klaida, ir "patvirtintų
ankstesnius savo įsipareigojimus
greitai ir visiškai išvesti kariuomenę
iš Estijos ir Latvijos". Kaip pabrėžta
pareiškime, Rusijos veiksmai
"akivaizdžiai gąsdina mūsų tautas,
tačiau, negana to, jie didina įtampą
Europoje, keldami klausimus apie

Rusijos Vyriausybės kaip derybų
partnerio patikimumą".
- Savanoriškos krašto apsau
gos viršininku Prezidentas dekretu
paskyrė pulkininką leitenantą Ar
vydą Pocių, gerą pusmetį ėjusį šias
pareigas. A. Pocius gimė 1957 m.
Klaipėdoje. Baigęs Kauno kūno
kultūros institutą. SKAT-e nuo
pirmųjų jo įsikūrimo dienų.
- Nepelno organizacija "Pa
likimas" atkuria karinius paveldo
objektus Kaune, buvusius Kar
melitų kapinėse prie Vytauto pros
pekto. Šiemet bus atstatytas pa
minklas "Žuvome dėl Tėvynės",
kuris buvo nugriautas sovietmečiu,
kartu sunaikinant ir karių kapus.
Paminklas atkuriamas skulptoriaus
R. Antinio studijoje, o paminklo
aplinkos sutvarkymo projektą pa
rengė inžinierius I. Linkus. Kar
melitų kapinėse darbai jau pradė
ti.
- Kintuose, Šilutės r., name,
kur 1889-1892 metais mokytoja
vo ir gyveno filosofas ir rašytojas
Vydūnas, įkurdintas jo memori
alinis muziejus. Čia taip pat bus
meno mokyklos dailės ir muzikos
skyriai.
- Sveikatos apsaugai valsty
bės biudžetas šiemet skyrė tik 6
mln. litų, jų vos pakaks ligoniams
gydyti. Apskaičiuota, kad, norint
įgyvendinti sveikatos sistemos re
formas, reikėtų 28 mln. litų.
- Lietuvos miškininkų trečia
jame suvažiavime, kuriame 1173
nariams atstovavo 214 delegatų,
nepritarta siūlymams Miškų mi
nisteriją prijungti prie kurios nors

bet nenumeruotas ketvirtas. Šio
tomo pasirodymas buvo skubėji
mo klaida ir numeracija neatitin
ka viso ciklo plano. Pirmasis to
mas kaip tik turėjo apimti 1939ųjų metų periodą, kuomet naciai
ir sovietai planavo tautų paver
gimą. Turėtų būti įtraukti faktai
apie "NKVD 1939 m. spalio 11 d.
potvarkį Nr. 001223 dėl numaty
tos genocidinės veiklos Baltijos
kraštuose".
Leidinio pasirodymas sukėlė
didžiulę reakciją užsienio lietuvių
tarpe. Beveik visos mūsų spaudos
ir radijo programų atstovai į tai
reagavo kritiškai. Dienraštyje
"Draugas" (Jono Dainausko, Ado
lfo Damušio PhD., dr. Vytauto
Bieliausko, Aurelijos M. Balašaitienės), "Darbininke" (J. Koje
lio) ir kitų laikraščių išsamiuose
straipsniuose ir vedamuosiuose
būvo išreikšta visuomenės
nuomonė ir pasipiktinimas. N?t
JAV Lietuvių Bendruomenės kraš-'
to valdybos pirmininkas Vytas
Maciūnas oficialiai paskelbė jo
valdybos atsisakymą nuo bet ko
kios atsakomybės dėl šio leidinio
bei projekto.
Pastudijavus pirmąjį tomą ir
minėtą kritiką, taip pat išklausius
PLB pirmininko Broniaus Nainio
nuomonę, manyčiau, galima dary
ti sekančias išvadas:
Pirmasis tomas yra nepataiso

kitos ministerijos. Miškininkų in
teresus Seime pažadėjo ginti su
važiavime dalyvavę tiek kairieji,
tiek dešinieji Seimo nariai.
— Alytaus bitininkų draugija
turi 250 narių, laiko arti 3,000
bičių šeimų. 1990 m. draugija gavo
lopą žemės miesto centre, pradėjo
statybas. Dabar turi dviaukštį na
mą, kur ir vyksta visas jų gyveni
mas. Bitininkų problema - valsty
bės monopolis. Valstybinė įmonė
"Korys" vašką, medų superka puse
kainos.
- Panevėžyje kovo viduryje
išjungti 96 telefonai butuose ir 43
įmonėse bei organizacijose. Vien
Panevėžio stiklo fabrikas "Lietuvos

mai klaidingas. (B. Nainys pripa
žino, jog yra padaryta klaida, bet
nesutiko, kad yra nepataisoma.
Prieš spausdinant pirmąjį tomą,
niekas iš užsienio lietuvių jo nepa
tikrino, PLB buvo numačiusi redak
torius kitiems tomams. Nemanė,
kad vien dokumentų rinkinys su
darys tiek nesklandumų.)
Pataisyti ar pakeisti šio tomo
nebegalima, nes nemažai egzemp
liorių jau yra išplatinti, jie bus
dublikuojami. Nesutinku su kai
kurių žmonių pasiūlymu, kad šį
tomą reiktų sudeginti. Tai prime
na diktatorių knygų naikinimą.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,
kaip vienintelė užsienio lietuvius
jungianti organizacija (veiksnys),
neturėtų tapti istorijos knygų lei
dėju. Tokių knygų neturėtų leisti
ir Lietuvos valdžia. Biurokratijos,
ar jos būtų valdžios ar veiksnio
formoje, negali būti istorijos redak
toriais - leidėjais. Tiek valdžia, tiek
PLB gali ir privalo remti kultūri
nius darbus, jų tarpe ir knygų lei
dimą. Autoriai ir redaktoriai turi
būti nepriklausomi. (B. Nainys su
ta nuomone nesutinka.)
Atsidūrus tokioje situacijoje,
Bendruomenė galėtų pagalvoti
apie šias galimybes:
1. Pripažinti, jog nepatikrintas
pirmojo tomo išleidimas buvo klai
da. (Tai jau pripažino).
2. Viešai paskelbti, kad pirmasis
tomas yra netobulas, klaidinantis,
nes nėra paaiškinimų ir visų doku
mentų sąrašo, iš kurio buvo atrink
tas pirmasis rinkinys. Galima būtų
paaiškinti, kodėl taip atsitiko, nes
visuomenėje vyrauja tam tikras
klastos įtarimas. (Tai jau iš dalies
padaryta).
3. Išleisti dokumentą, išdėstantį
klaidinantį pirmojo tomo rinkinį,
pridedant ne tik tų dokumentų
paaiškinimą, bet ir išsamų visų
turimų dokumentų sąrašą iš to
laikotarpio - žinoma, pradedant
1939-siais metais. Prieš išleidžiant
šį paaiškinamąjį leidinį, leisti iš
rinktiems istorikams patikrinti pa
ruoštą medžiagą. Negalima sku
bėti,nes antrasis leidinys turi būti
labai tikslus. (Pirmasis leidinys bus
papildomas antruoju).
4. Išleisti specialią knygą ar keletą
knygų su kankinių ir tremtinių
pasakojimais tų detalių, dėl kurių
kilo tokia pasipiktinimo banga
mūsų tarpe. Nemažai tokių atsi
minimų yra spausdinama Lietu
voje. Jų niekada nebus perdaug!
Juos galima būtų atrinkti ir išleisti
viename leidinyje, kuris papildytų

telekomui" skolingas 29,700 litų.
Nesumokėjus skolas, abonentai
likviduojami.
- Užsienio paskolų Lietuvai
iki 1994 m. sausio 1 d. suteikta
$474 mln. Iki metų pradžios pa
naudota $296,5 mln. paskolų. Lie
tuvos banko duomenimis, šiemet
už suteiktas paskolas Lietuva nu
mato sumokėti $ 17 mln. palūkanų.
- Lietuvos Mokslo taryba

išplatino pareiškimą, kad šiuo me
tu Lietuvoje teisę suteikti aukštąjį
išsilavinimą turi tik 14-a valsty
binių aukštųjų mokyklų. Nė vie
nai nevalstybinei ar privačiai įstai
gai licencijų teikti aukštąjį išsila
vinimą Vyriausybė nėra išdavusi.

šį pirmąjį tomą ir vaizdžiai paro
dytų, kaip bolševikai bei jų kolabo
rantai naikino mūsų tautą. Tie do
kumentai išliktų ateities kartoms.
(PLB kvies tremtinių ir kankinių
atstovus į "talką").
5. Tolimesnis darbas turėtų būti
atidėtas ateičiai ir turėtų būti pa
keista forma. Vertėtų pakviesti
pasaulio lietuvių istorikus ir kitų
sričių mokslininkus sudaryti ko
misiją, kuri įvertintų istorikų dar
bus ir geriausiems darbams paskir
tų premijas. Svarbu į tą komisiją
įtraukti "Laisvės Kovų archyvo"
leidėjus iš Kauno, kurių darbas
vyksta sklandžiai ir kuriems reikia
paramos. (Šis pasiūlymas gali nepa
tikti PLB valdybai, nes jie prarastų
savo pradėto darbo kontrolę. Ta
čiau PLB valdybos nariai pagal savo
kvalifikacijas taip pat gali daly
vauti toje komisijoje). Pagrindinis
PLB istorijos projekto planas tam
gali būti tinkamas rodiklis.
6. Mokslinių darbų išleidimui
gali būti įkurtas specialus istorijos
fondas, skirtas premijų ar hono
rarų mokėjimui tiems mokslinin

kams, kurių darbas yra to vertas ir
kurių mokslinis lygis yra patvir
tintas minėtos mokslininkų ko
misijos. Nenurodyti kiek tomų turi
būti išleista. Kokybė yra-svarbiau,
nei kiekybė! Mes objektyvių faktų
nebijome. Mes juos turime surinkti
ir palikti ateities kartoms su savo
atsiminimais ir įvertinimais.
Toks planas gal bus nepriimti
nas Lietuvos Istorijos Institutui ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei,
bet gal tai yra vienintelė išeitis.
Šis planas nėra lengvas. Norint
jį įvykdyti, reikia turėti daug va
lios ir užsispyrimo. Manau, kad
PLB šias savybes turi. Jos vadovai
gali visiems parodyti kelią, kuriuo
eidami, galėtume palikti ateities
kartoms objektyvią istoriją ir
prisidėti prie demokratiško Tė
vynės atkūrimo! Už tai jiems būtų
dėkinga visa tauta.
kritikuoti dirbančius yra lengva.
Labai sunku prisipažinti, padarius
klaidą. Tai padariusi, PLB gali duo
ti kryptį ir pasitarnauti mūsų tau
tos labui. PLB pareiškimas yra gera
pradžia.

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti advokatė,
teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose.
The American Immigration Lavvyers Association narė. Turi
leidimą praktikuoti Massachusetts ir Washington, D.C. One
Bulfinch Place, Suite 100, Boston, MA 02114.
Tel.: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P'way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Nevvark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel.
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440.
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.
LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVINC FM
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, M.YU1501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9.30
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside,
NY 11364. Tel. 718 229 9134 arba 718 428 4552. Fax 718 769-3302.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI J VISAS KAPINES
NEW YORK, NEVY JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-
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66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
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BROOKLYN, N. Y. 11229
Lietuvoje atgimė "Pupų dėdės" koncertai. Konkurso "Pupų
dėdės armonikėlė" momentas.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka
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PLB VALDYBOS PAREIŠKIMAS
VISUOMENEI

Todėl artimiausiu laiku PLB val
dyba išleis šio dokumentų rinki
nio papildytą antrą knygą, kurioje
bus paaiškinta dokumentuose nau
doj ama sovietinė kalba, slypinti
sovietinė propaganda ir melas.
Taip klaida bus pataisyta ir išėju
siam dokumentų rinkiniui kelia
mi klausimai bus atsakyti.
Suplanuotas "Lietuvos kovų ir
kančių istorijos" rašymo ir leidimo
darbas yra didelis ir svarbus. Kad
ateityje visuomenė būtų tikra dėl
tomų kokybės ir reikiamų įverti
nimų, kad tokios klaidos nebe
sikartotų, į talką kviesime daugiau
išeivijos mokslininkų, įtrauksime
į darbą daugiau išeivijos žmonių ir
Lietuvos bei išeivijos politinių ka
linių bei tremtinių atstovus. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba tikisi, kad lietuvių visuomenė
šį darbą supras ir rems.

Lietuvoje baigėsi skaudžiausias
1994 kovo pradžioje išėjo pir be numatyto, taip pat iš anksto
pusšimčio metų kančios ir vergi moji knyga - "Lietuvos gyventojų sutarto, platesnio dokumentų pa
jos laikotarpis, per kurį NKVD, trėmimai 1941, 1945-1952 m. aiškinimo ir pažymėtas pirmuoju
MVD, KGB kratos, suėmimai, ka Dokumentų rinkinys".
numeriu. Klaida aiški, tačiau ji ne
Second Class postage paid at Brooklyn, NY, Post Office
Pagal iš anksto paruoštą planą, iš blogos valios.
lėjimai, kankinimų kameros, paro
Subscription per year $30.00. Single copy $1.00.
Published Weekly except 2nd and 3rd week in July
diniai teismai, teroras, sušaudymai, šis rinkinys turėjo būti ne pirmas,
Rinkinyje pateikiami ne kokių
bet
ketvirtas
tomas,
išleistas
maž

masiniai
trėmimai
į
Sibirą
mirčiai,
nors
autorių trėmimų aprašymai,
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žiaurus žudymas dėl laisvės kovo daug tuo pačiu laiku su Eugeni bet tik dokumentai, kuriais pati
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
jančių tauriausių Lietuvos vaikų, jaus Grunskio rašomu trečiuoju Sovietų Sąjunga prisipažįsta Lietu
— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —
sunaikino didelę dalį lietuvių tau tomu "Didieji Lietuvos gyventojų vos gyventojus į Sibirą trėmusi ir
tos. Bet toji Lietuvos kančia nuo trėmimai", kuriame numatytas ir ten nežmoniškomis sąlygomis lai
pasaulio buvo skrupulingai slepia šiame rinkinyje sukauptų doku kiusi. Rinkinys - dokumentinis liu
ma - pasauliui buvo meluojama.
mentų platus aptarimas, paaiškini dijimas Maskvos plano ir pastangų
Istorija apie "Istoriją"
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės mas. Knygų serijos pirmasis tomas naikinti lietuvių tautą. Tai yra jo
"Lietuvos kančia nuo pasaulio buvo skrupulingai slepiama - pasauliui valdyba, siekdama tas visas oku turėjo būti "Tragiškieji Lietuvai tikslas. Dokumentai jokiu būdu
buvo meluojama" (if PLB valdybos pareiškimo visuomenei). Tie, kas panto ilgai slėptas niekšybes iškelti 1939-1941 metai", antrasis - "Karo neišsako tremiamųjų visų pergy
pasauliui melavo, neturi teisės, o be to ir nesugeba liudyti tiesos. Melu viešumon ir pasauliui bei ateinan laikotarpis", penktas, šeštas tomai venimų, skriaudų, sielvarto, kan
įmirkę "dokumentai" - ne istorija, ne dokumentai, o istorijos falsifika čioms lietuvių kartoms atidengti ruošiami apie partizanų kovas, kiti čių. Visa tai bus išryškinta ir smul
tai, kurie buvo sudaryti, siekiant išvengti bausmės už daromą nusikal bent dalį penkiasdešimt metų apie tolimesnius laikotarpius bei kiai aprašyta kituose tomuose pa
PLB valdyba
timą prieš žmoniją. Juos sąmoningai platinti pasauliui - reiškia prisidėti užsitęsusio šiurpiausio Lietuvos įvykius.
gal numatytą ir anksčiau skelbtą
prie NKVD, KGB budelių skleisto ir tebeskleidžiamo melo. Gyvi liu istorijos laikotarpio, nutarė išleisti
Kadangi pirmiesiems dviems planą.
dininkai, jų kančios žodžiai ir raštai - gyvoji krauju patvirtinta istorija. "Lietuvos kovų ir kančių istoriją". tomams medžiaga dar tebebuvo
Apgailestaujame klaidas. Knygos
Kitokios demokratinis pasaulis ligi šiol nebuvo pažinęs...
Pasitarusi su lietuvių išeivijos kai ruošiama, o trečio tomo "Lietuvos pradžioje reikėjo išsamiai paaiškin
Ir štai Ji pasirodė...
kuriais mokslininkais, visuome gyventojų didžiųjų trėmimų" au ti apie dokumentus, reikėjo ją ge
Nors Eugenijus Grunskis ir susirgo, o pirmiesiems dviems istorijos nininkais, artimesniais bendradar torius Eugenijus Grunskis susirgo, rai peržiūrėti prieš spausdinimą.
Balandžio 27 d. - Ambasa
tomams medžiaga dar vis buvo teberenkama, tačiaū, "nenorint apvilti biais ir gavusi jų pritarimą bei todėl, nenorint apvilti knygų pa Juk iš dabar viešumai atidengtų ir
dorius A. Simutis dalyvavo Rytų
knygų pasirodymo nekantriai laukiančių prenumeratorių aukotojų, pažadą talkinti, PLB valdyba pa sirodymo nekantriai laukiančių rinkinyje pateiktų dokumentų jau
Europos grupės ambasadorių pie
apsispręsta..." Ją išleisti. Pasirodo, Ji jau senai "buvo sukaupta ir gulėjo ruošė 16-kos tomų planą, rem prenumeratorių ir aukotojų, apsi nesniam skaitytojui ir kitataučiui
tuose, kuriuos suruošė šiai grupei
Lietuvos istorijos institute". O kas ją taip stropiai ir laiku sukaupė? damasi chronologine įvykių raida spręsta pirmiausiai leisti šį doku visiškai neaišku, kas yra knygoje
balandžio mėn. vadovavęs Armė
Žinomesni Lietuvos istorijos instituto Vilniuje nariai, o tiksliau sakant, nustatė tomų eilės tvarką, pasitelkė mentų rinkinį, kuriam medžiaga minimas antisovietinis elementas,
nijos ambasadorius. Pietų metu
dar žymesni sovietiniai istorikai.
žinomesnius lietuvių išeivijos jau buvo sukaupta ir gulėjo Lietu banditas, buožė, fašistinis nacio
Armėnijos ambasadorius perdavė
KAŽKAS Jai davė vardą - "LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA", ir mokslininkus, Lietuvos istorijos vos istorijos institute. Kad nesusi nalistas, kontrarevoliucionierius,
vadovavimą Rytų Europos grupei
dar didžiausiu pirmuoju numeriu pažymėjo, "nors buvo sutarta jų institutoVilniuje narius, viso dar darytų vaizdas, jog ši knyga yra kas tie liaudies susirinkimai ir kas
Azerbaidžano ambasadoriui.
nenumeruoti". KAŽKAS neįdėjo "taip pat iš anksto sutarto, platesnio bo koordinatorium ir atsakingu • pirmasis tomas, buvo sutarta jų tie lietuvių tautos budelių parinkti
Balandžio 28 d. - Ambasa
dokumentų paaiškinimo", bet suspėjo į paskutiniuosius puslapius patal redaktorium kviesdama istoriką dr. nenumeruoti.
liudytojai, kurie susirinkimuose
dorius A. Simutis, ambasadorius
pinti kažkur surastą slaptą(l) 1988 m. - Atgimimo aušroje skubiai Gediminą Rudį.
Čia ir įvyko klaida, sulaukusi trėmimus gyrė.
Alfonsas Eidintas, Lietuvos užsie
KGBistų sudarytą "LSSR valstybės saugumo komiteto pažymą LKP CK
Darbas buvo pradėtas 1992 metų kritiškų visuomenės pastabų, nes
Sutinkame su pozityvia knygos
nio reikalų ministerijos Amerikos
apie 1941-1952 m. ištremtus Lietuvos gyventojus". KAŽKAS jau, tikriau rudenį.
"be eilės" pasirodęs rinkinys išėjo kritika ir ją vertiname.
šalių skyriaus vedėjas Stasys Saka
siai, ruošia ir 16-ą "ISTORIJOS" tomą, kuriame Sausio 13-osios įvykius
lauskas ir misijos patarėjas Algi
apibūdins tik Burokevičiaus pasirašyti dokumentai. Pagal juos, V.
mantas Gureckas lydėjo Lietuvos
Landsbergis kaltas dėl sausio įvykių, o Loreta žuvo automobilio katastro
užsienio reikalų ministrą Povilą
foje. Tuo pačiu galima sudaryti ir "II-ojo pasaulinio karo Istoriją",
Gylį, jam lankant Kultūros Židinį
kurioje bus tik fašistų dokumentai. Pagal juos, pergalės fašistus lydėjo
Brooklyne ir atidarant naujas Misi
iki pat 1945-ųjų. Nesunku parašyti "Bosnijos tragedijos Istoriją", pasitel
jos ir Lietuvos Generalinio Konsu
kiant tik serbų dokumentus. Pagal juos, nėra žudynių, nėra tūkstančių
lato New Yorke patalpas.
išprievartautų moterų. Nurimkite, paaiškinimų tomai bus išleisti vė
Balandžio 29 d. - Ministras
liau...
Gylys su palydovais aplankė JT
Pasirodo, įvyko klaida ar net kelios. Klaida, kaip žemės drebėjimas Los
taikos palaikymo ginkluotų pajėgų
Angeles, sudrebinusi lietuviškąją visuomenę. Klaida lyg tornado, grasi
apmokymo bei rezervinių jėgų
nanti kažką numesti žemėn iš postų, o KAŽKĄ ir pakelti į nematytas
planavimo įstaigas ir susitiko su JT
aukštumas (KAŽKAM tokios klaidos naudingos). Niekas nekaltas. Klai
Generaliniu sekretorium, ambasa
da įvyko. Bet tornado praeina, žemės drebėjimas nurimsta, lieka Ji dorius A. Simutis suruošė pietus
"ISTORIJA", kurią dar ruošiamasi ir rusų (originalo!) kalba išleisti.
ministro P. Gylio garbei. Pietuose
Nebeeikvokime lietuvių lėšų, paprašykime rusų. Jie šią "Istoriją" išleis ir
dalyvavo Čekijos, Didžiosios Brita
už savo pinigus 10-ia pasaulio kalbų milijoniniais (o ne 4-ių tūkstančių)
nijos, Estijos, Gudijos, Islandijos,
tiražais - rusai dosnūs - neabejokime! Po to jie tarptautiniuose teismuo
Lenkijos, Norvegijos, Rusijos, Suo
se pateiks lietuviams sąskaitą už kriminalinių elementų išvežimą į Sibirą
mijos, Vengrijos ir Vokietijos am
iš "laimingos" sovietinės Lietuvos: už jų kelionę, aprūpinimą darbu,
basadoriai - nuolatiniai atstovai,
medicininę priežiūrą ir maistą... Juk Lietuva pagal "Istoriją" skolinga
JAV ambasadorius ir Švedijos misi
Rusijai.
jos reikalų patikėtinis ir Danijos,
Ir štai Ji pasirodė... Kreiva ranka ir kojos vienos nėra, žvaira akis,
Latvijos bei Slovakijos misijų pa
burna originalo kalba šneka. Bandysime prisiūti koją, ištiesinti ranką,
tarėjai. Taip pat dalyvavo ambasa
žmonėms paaiškinsime, kodėl tik "originalais" Ji šneka. Žmonės supras,
dorius A. Eidintas, Amerikos šalių
o gal ir atleis, juk klaida kaip drebėjimas ar tornado... Niekas nekaltas...
skyriaus vedėjas S. Sakalauskas ir
Sovietų lėktuvas SU-7 Zoknių aerouoste jau nebepavojingas.
Apgailestaujame...
Viktoro Kapočiaus nuotrauka misijos patarėjas A. Gureckas.
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Lietuvos misijos
prie JT veikla

Kaip butų juoda
be gyvo tikėjimo
Bronės Kalvaitytės prisiminimai
Prašiau, kad
neverktų, bet ji neįstengė susi
valdyti. Žadėjau sugrįžti. Neme
lavau, ačiū Dievui, sugrįžau, tik
ne tuoj, o po aštuonerių metų.

Po kratos vėl mus susodino į
sunkvežimį. Man užrišo akis.
Čia buvo viena iš terorizavimo
priemonių. Vežė mus į Palangą.
Kelias ėjo per mišką. Prieš mišką
Bolesovas sušuko kareiviams:
“Jei bus užpuolimas, pirma
sušaudykit jas, paskui atsišaudykit”. Aš pagalvojau: “Veltui sten
giasi mus gąsdinti. Šiuo metu
mano mintis daug meilesnė, nei
jūsų tardymai, kalėjimai ir speclageriai”.
Palangos saugume mane irgi
laikė užrištomis akimis. Tik ve
sdami į tardymą atrišdavo. Čia
tardytojas jau buvo kitas, pavar
de Virevas. Pradėjo tardymą už
uominom apie laisvę. Atseit vi
sos mano kaltės bus atleistos, jei
gu aš viską nuoširdžiai papasako
siu ir pažadėsiu vietoj savęs su
sodinti nežinia kiek. į tai atsa
kiau, kad jų kolaborante niekada

nebūsiu, net ir tuo atveju, jei
manęs lauktų ir mirtis iš bado.
Staiga pasikeitė jo tonas, ėmė
rėkti, reikalauti pasakoti ne tik
apie save ir mūsų organizaciją,
bet ir apie kitus. Ypač reikalavo
išduoti tuometinį Palangos kle
boną Ilskį. Spėliojo jį esant mūsų
organizacijos iniciatorium. Įtari
mą kėlė mūsų organizacijos reli
ginis pobūdis. Kai nesisekė vien
pykčiu išgauti reikiamų žinių,
paleido savo fizines jėgas į darbą.
Pradžioje kumščius, paskui —
lazdą. Vėliau pastatė į kampą, at
siuntė prižiūrėtoją, o pats išėjo.
Po viso to nieko nelaimėjęs,
davė man akistatą su dviem
mūsų organizacijos mergaitėm.
Pamačiau, kad gintis beprasmiš
ka, nes visos prisipažinusios ir
liudija, kad aš buvau jų vadovė.
Čia ne taip baisu, buvau, tai bu
vau. Patekęs į šitą “rojų” niekas
be atpirkimo neišeina. Tačiau
baisu tai, kad jiems reikia, kad
tu temptum paskui save dešim
tis, o gal ir šimtus. Juk tu buvai
organizacijoj, kuri yra sena. Nes

varbu, kad tai buvo ne prie Tary
binės santvarkos.
Jų planai dideli. Reikia, kad
žmonės už dvokiančios sriubos
lašą ir žalios duonos kąsnį, vos
tempdami kojas, kirstų Sibiro
taigą, tiestų geležinkelius, staty
tų miestus ir tiltus, kastų anglį...
Ką ir bekalbėti, kiek darbų laukė
tų vargšų politinių kalinių.
Turėjo jie daug ir kriminalistų,
bet šie jiems nedirbo. Jie buvo
“svoji”, o mes “fašistai”.
Po trijų parų tardymo, mane
išvežė į Kretingos saugumą.
Kretingoje nepriklausomybės
metais nebuvo jokio kalėjimo.
Todėl saugumo patalpos buvo
įrengtos kažkokiame sandėlyje.
Čia jau nebeužrišinėjo akių. Iš
kratė ir išpjaustę visas sagas,
išėmę iš plaukų sagutes, įleido į
kamerą. Kadangi jau buvo vėly
vas vakaras, mano būsimosio
draugės jau gulėjo ant grindų,
kaip silkės statinėje, viena prie
kitos. Neturėjo jos pasiklojimo,
nei apsiklojimo. Jo ir nereikėjo,
nes čia buvo baisiai tvanku ir
karšta. Langelis buvo mažutis,
apkaltas grotomis ir niekada ne
atidaromas. Kampe stovėjo me
dinė statinė, kuri atstojo tualetą
ir pamazgų kibirą.
J lauką čia kalinių niekas ne
vedė. Statinę nešdavo po dvi iš
eilės į kiemo išvietę išpilti. Taigi
kas trečią dieną turėdavome ga
limybę pamatyti dangaus skliau

telį ir įkvėpti gryno oro į plau
čius. O kartais tekdavo pamatyti
ir labai šiurpių vaizdų — išnie
kintus mūsų brolių partizanų
kūnus kiemo teritorijoje.
Nuo deguonies trūkumo ka
meroje svaigo galva ir pildavo
prakaitas. Sėdėdavome visos šla
pios lyg vandeniu apipiltos. Tik
rudenį, atvėsus orams, truputį
palengvėjo. Garsiai kalbėti buvo
draudžiama. į tardymus mus
vesdavo vakarais apie 21-22 va
landą. Išlaikydavo po keturias ir
šešias valandas. Dieną miegoti
buvo griežtai draudžiama.
Kartais girdėdavome, kaip
tempia koridoriumi dejuojantį
vyriškį į tardymus. Tai būdavo
sužeisti ir gyvi paimti partizanai.
Siaubas apimdavo, girdint tokias
žmonių kančias. Tokiais atvejais
mūsų padėtis atrodydavo dar vi
sai gera.
Kartą į mūsų kamerą atvedė
merginą baisiai kankintą — minkš
tieji raumenys visi buvo juodi
nuo sumušimo, kojos degtukais
apdegintos, daug plaukų išplėš
ta. Ji pasakojo, kad visa tai darė
tardytojas Balasovas. Po kelių
dienų ją iš mūsų išvedė. Dau
giau neteko jos sutikti.
Mano pagrindinis tardytojas
buvo Obenekovas. Jis manęs ne
mušė, tik nuolat grasino, kad
priversiąs viską papasakoti. Vis
primindavo karcerį. O aš žino

jau, kad karceris užpildytas kali
niais. Mat tą vasarą “derlius”
buvo toks gausus, kad teko už
imti karcerį. Už bausmę jis man
uždraudė visam tardymo laikui
siuntinius. Kalėjimo maistas
buvo duonos norma (kiek gramų
nežinau) ir dvokianti žuvienė.
Tačiau badauti čia man neteko,
nes kitos visos gaudavo siunti
nius ir viskuo dalijosi.
Dažnai mane iškviesdavo ir
kiti tardytojai. Iš viso jų buvo
penki. Kartą pasitaikė ir lietuvis.
Jis buvo labai kultūringas palygi
nus su rusais. Nė karto nenu.sikeikė ir negrasino. Tik laikė irgi
šešias valandas, o tai irgi labai
vargindavo ir atimdavo nakties
miegą. Jis susidomėjo mano pa
saulėžiūra ir bandė ateistiškai
išauklėti. Baigiantis tardymui
pareiškė, kad aš, nors ir negrei
tai, bet vis tiek persiauklėsianti,
kitaip negali būti.
Sekantį kartą mane iškvietė
tardytojas Ulanovas. Stambus
vyras juodais plaukais, rudom
iššokusiom akim. Kaip visuo
met, atsisėdau kamputyje, ant
tardomajam skirto suolelio. Ašt
riu tonu pradėjus tardymą, paju
tau, kad man dreba rankos ir ko
jos. Labai norėjau nusiraminti,
įveikti save, bent neparodyti,
kad jo bijau — deja, nesisekė.
Pati negalėjau suprasti, kas su
manim darosi. Niekada to nebū
davo. Mano laimei, jį kažkas iš

kvietė, o mane pervedė į kame
rą. Kaip visuomet, draugės ėmė
klausinėti — kaip? Atsakiau —
nei muša, nei kankina, bet žiaud
riai veikia mane, drebu ^pneš
savo valią. Nutarėme visos pasi
melsti. Po trumpos maldos dar
kiek pasikalbėjome.
Atėjo vėl prižiūrėtojas ir iš
vedė į tardymą. Ir štai įvyksta
stebuklas... Dabar jis puola
mane tardyti, kaip įmanydamas
— grasino, gąsdino, kad susido
rosiąs su manim, kad aš jam ne
lėlė ir panašiai... Aš gi sėdžiu,
ir tokia ramybė dvasioje, kaip
niekada... Atrodo, galėtų ir ak
menį ant galvos skaldyti — man
nei šilta, nei šalta. Išlaikė mane
jis keturias valandas, o tardymo
protokolas nepasikeitė.
Kai grįžau į kamerą, draugės
pasakė, kad jos dar meldėsi už
mane, man išėjus. Supratau, iš
kur plaukė toji dvasinė ramybė.
Po keturių tardymo mėnesių
pagrindinis tardytojas Obeneko
vas iškvietė pasirašyti ant bylos
užbaigimo. Dar pagąsdino, kad
manęs laukia griežta bausmė,
kadangi visas kaltes prisiėmiau
sau, neišduodama tikrųjų kalti
ninkų, tai teksią atkentėti ir už
juos. Deja, ir čia buvo melas —
mes visos gavome po dvidešimt
penkerius metus, nors bylos
atrodė vienų lengvesnės, kitų
sunkesnės. Viena buvo net ne
pilnametė.
(Bus daugiau)

Antano Mončio kūryba grįžta tėvynėn
Skulptorius Antanas Mončys, sa
vo kūryba praturtinęs prancūzų
kultūrą (Kryžiaus keliai ir stovylos
Laono bažnyčioje ir darbai Metzo
katedroje) ir kaip skulptorius meno
parodose bei kaip dėstytojas pa
garsėjęs meno centruose Prancūzi
joje ir Vokietijoje, 1993 m. liepos
10 d. mirė Paryžiuje. Jo pageida
vimu, palaikai grįžo į gimtąją Že
maitiją ir ten buvo palaidoti. Jo
vaikų užsienyje ir giminių Lietu
voje rūpesčiu iš Vakarų Europos į
gimtinę nuvežti ir jo monumen
talūs kūriniai. Prieš mirtį buvo
apsilankęs Lietuvoje, ir su Palan
gos miesto valdžia buvo sutarta,
kad jo kūrybinis palikimas ras
nuolatinę prieglaudą vienoje iš
Palangos bibliotekų, pertvarkius ją
ir pritaikius meno muziejaus pa
skirčiai. Laidotuvių metu Palan
gos miesto valdžios atstovas tą įsi
pareigojimą patvirtino. Bet gražia
me parke stovįs bibliotekos pasta
tas atkreipė biznio žmonių dėmesį,
ir atsirado jėgos, norinčios šį pa
statą nugriauti ir jo vietoje pasta
tyti ištaigingą viešbutį ir restoraną.
Jąu buvo paruošti planai skulptūras
iš Palangos išvežti į Klaipėdą ir
veikiančią biblioteką uždaryti. Toje
bibliotekoje, kurios vedėja yra
Mončio sesers duktė Loreta Turauskaitė, sukaupta nemaža išeivijos
lietuvių iš Amerikos ir Australijos
suaukotų knygų lietuvių ir kito
mis kalbomis.
Kai 1952 m. Mončys baigė Lao
no bažnyčios Kryžiaus kelius ir
pastatė Marijos ir Šv. Juozapo
skulptūras, prancūzų meno sluoks
niuose mūsų Inenininkas gavo
aukščiausius įvertinimus. Tuomet
Paryžiuje gyvenęs dailininkas Vy
tautas Kasiulis 1953 m. "Aiduose"
rašė: "Suprato ir džiaugėsi pran
cūzai gavę mūsų tautos turtą. O
mes esame nuskriausti, nes grįžę
Lietuvon, pasiilgsime mūsų Die
vo, nerasime mūsų "smūtkelio" ir
galvosime, kad sudegė ar priešai

sunaikino". Jis cituoja trumpą iš
trauką iš vieno spaudoje prancūzų
kritiko pasisakymo apie Mončio
sukurtus Kryžiaus kelius: "Tai yra
neginčijamas šedevras. Mončys
tikra to žodžio prasme liepė prakal
bėti šiai negyvai medžiagai".
Dailininkas Kasiulis nebegrįžo
Lietuvon, o mes, kurie norime,
galime grįžti. Mončio kūriniai,
kurie netapo svetimų kraštų nuo
savybe, jau grįžo. Tik jo sesutės
Birutės Mončytės-Turauskienės ir
Loretos Turauskaitės pasišventimu
Mončio grįžę kūriniai nebebuvo
pasiųsti į "vidaus tremtį". Jų pas
tangos susilaukė talkos iš žymios
architektės Gražinos Pajarskaitės
ir verslininkės Angelės Zelenauskienės, ir jos 1993.X.29 įkūrė An
tano Mončio kūrybinio palikimo
išsaugojimo fondą, kuris teisingu
mo ministro J. Prapiesčio įsakymu
buvo įteisintas. Tada ir Palangos
miesto valdyba pastatą 10-čiai
metų pavedė fondo žinion su teise
sutartį vėl pratęsti. Tik pats fondas
turi savo lėšomis padaryti pagal
miesto statybos taisykles namo
rekonstrukciją ir pritaikyti mu
ziejaus poreikiams.. Nei kultūros
ministerija, nei miesto savivaldy
bė jokių lėšų tam reikalui neskiria.
Reikia suprasti ir šias institucijas,
nes jų biudžetai gan skurdūs.

Rekonstrukcijos planus nemoka
mai padarė vilnietė architektė Pa
jarskaitė, bet didelės išlaidos
susidaro, apmokant meistrus ir me
džiagas. Mončio sesuo Birutė ir jos
duktė Loreta į projektą sudėjo vi
sas savo santaupas, didžiąją fi
nansinę naštą neša verslininkė
Angelė, bet jos gintaro dirbinių
prekyba smalkiai sulėtėjus!. Dar
bai vyksta, ir mokėti reikia .tuoj
pat. Projekto sąmata dabartiniu
dolerio kursu sudaro 26,000 27,000 dolerių.
Mončių šeimos ir fondo valdy
bos (Angelė Zelenauskienė, Gra
žina Pajarskaitė, Loreta Turauskaitė
ir Birutė Turauskienė) vardu prašau
išeivijos menininkus, kultūros
rėmėjus ir ypač kretingiečiuspalangiečius didesne ar mažesne
auka Mončio vardo muziejaus
Palangoje įkūrimą paremti. Aukas
siųsti:
Antano Mončio kūrybinio pa
likimo išsaugojimo fondas, Dau
kanto 16, 5720 Palanga, Lithuania, Valstybinis komercinis ban
kas, Palangos skyrius, Valiutinė
sąskaita Nr. 700070560, Banko
kodas 260101580.
Aukas čekiais galima siųsti Lore
tos Turauskaitės adresu: Gintaro
51-1, 5720 Palanga, Lithuania.
Juozas Kojelis

Monografija apie karininką - dainininką
Antanas Kučingis buvo neeilinė
asmenybė Lietuvos muzikos istori
joje, visiems laikams tvirtai įaugęs
joje. Todėl buvo ypač malonu pa
matyti šią monografinio pobūdžio
knygą apie didįjį mūsų dainininką,
kurį teko nekartą matyti ir girdėti
operos teatro scenoje. Todėl, keletą
sykių atidžiai perskaitęs šią mo
nografiją, parašytą labai patrauk
liai, noriu su mielais mūsų laik
raščio skaitytojais pasidalinti min
timis, kilusiomis susipažinus su šia
knyga.

Mūsų vyriausioji ir vyresnioji
teatro kartos, išskyrus kelis, spėju
sius pasitraukti į Vakarus, išmirė.
Išeina į Anapus ir tie, kurie prisi
mena A. Kučingį nuo jo karjeros
pradžios iki paskutiniųjų dienų.
Tad ši knyga tegul primena jau
najai kartai, koks buvo šis mūsų
Maestro, niekad neatsisakydavęs
padainuoti ir koncertuose.
Teatras A. Kučingiui buvo šven
tas dalykas, šventykla, kuriai jis
pašventė visą savo sudėtingą, ne
trumpą, bet prasmingą gyvenimą.

Kauno knygyno "Kibirkštis' vit
rinoje neseniai pasirodė nauja, mū
sų populiarios muzikologės O. Nar
butienės (taip pat pabuvojusios
Sibire) knyga "A. Kučingis'. Tai
tikrai įdomus, lengvai skaitomas
monografinio pobūdžio leidinys.
Tiesa, kiek anksčiau, bene 1971
metais, buvo pasirodžiusi tos pa
čios autorės brošiūra apie šį mūsų
bosų karalių. Reikalinga atsiminti,
kad ano meto sąlygom nebuvo
pageidaujama plačiau nušviesti kai
kuriuos biografinius momentus,
ypač tremtį. Vienok autorė kitais
žodžiais sugebėjo priminti ir nu
šviesti šį sunkųjį laikotarpį. Ji ne
išsigando. Todėl ir trijų tūkstančių
tiražas buvo bematant išgraibs
tytas. Šiame, gi, leidinyje mes ma
tome A. Kučingį ir kaip reiklų, bet
teisingą karininką, ir kaip meninin
ką ir rūpestingą šeimos galvą.
įdomus ir iki šiol niekur neskel
btas faktas, kad A. Kučingis taip
pat buvo įsitraukęs į pasipriešini
mo judėjimą. Gal tai buvo irgi
viena jo tremties priežasčių. Pra
sidėjus karui tarp TSRS ir Vokieti
jos, jis jau antrą dieną dalyvavo
Kaune prasidėjusiame sukilime
prieš bolševikus. Tarp jo aktyvistų
atsirado ir nemažas skaičius bu
vusių kariškių, su kuriais jis kartu
arba mokėsi karo mokykloje arba
dirbo štabe. Deja, kaip rašo kny
gos autorė, konkretesnių žinių apie
tai neišliko, išskyrus sūnaus Algi
manto liudijimą, patalpintą šioje
knygos prisiminimų skyriuje. A.
Kučingis mėgo karo tarnybą, steng
damasis ją suderinti su meile dai
nai, darbu teatre. O kada tai pasi
darė neįmanoma, kadangi tuo
metu buvo įsivyravusi keista, sa
kyčiau, miesčioniška pažiūra, kad
karininkui nedera vaidinti sceno
je, A. Kučingis, gavęs majoro laips
nį, skaudama širdim atsisveikino
su karo tarnyba.
Antrą knygos dalį sudaro laiš
kai. Reikalinga pasakyti, kad mūsų
garbaus maestro epistoliarinis pa
likimas buvo gana gausus. Deja,

daug laiškų konfiskavo MGB, bet
nemažą dalį, ypač lagerinio laiko
tarpio, išsaugojo dukra Rasa KuČingytė-Šleinienė. įdomus faktas
yra tas, kad A. Kučingis, rašydamas
laiškus buvusiems scenos kolegoms
apsigyvenusiems Vakaruose, pir
miausiai pasidarydavo juodraštį,
po to, įnešęs pataisas, papildymus,
perrašydavo į švaraštį ir tik tada
išsiųsdavo. Kaip tik. tie likę juod
raščiai padėjo atskleisti vėlyvojo
laikotarpio dainininko nuotaikas,
naujienas muzikiniame gyvenime.
Pateiktus įvairių laikotarpių laiš
kus jungia "Magdulės" motyvas.
Tai nemažas pluoštas laiškų, rašytų
žmonai Magdalenai. Jie parodo ir
kitą A. Kučingį, atskleidžia tai, kas
buvo giliai paslėpta širdyje ir neatsiverdavo pašalinei akiai. Jie dvel
kia gilia meile, šiluma, kartais net
humoru. Trečioji dalis, nemažiau
įdomi už antrąją, skirta artimųjų
ir kitų asmenų, pažinojusių šį mūsų
bosų karalių, prisiminimams. Tai
dar vienas įdomus žvilgsnis į šį
didelės pagarbos vertą žmogų.
Prisiminimuose atsiskleidžia, kaip
ir laiškuose, .mažai žinomi jo gy

venimo faktai, net buitinės de
talės, padedančios išryškinti ne
trumpą A. Kučingio gyvenimą, jo
charakteri, supančią aplinką.
Na, o jei pridėsim nemažą pluoš
tą nuotraukų, tame tarpe ir iš kariš
ko gyvenimo, publikuojamų pirmą
kartą, įsitikinsim, kad leidinys tik
rai vertas 4 litų ir visų dėmesio,
juoba, kad parašytas lengva, sklan
džia kalba.
Muzikologei O. Narbutienei ten
ka padėkoti už šią puikiai parašytą
knygą ir palinkėti sėkmės toliau
dirbant šioje srityje, juoba, kad
mes dar labai mažai ką žinom apie
buvusį Lietuvos operos elitą kaip
A. Galaunienę, V. Grigaitienę, A.
Dambrauskaitę, V. Jonuškaitę-Zaunienę, M. Lipčienę, M. Rakaus
kaitę, A. Kutkų, L Nauragį ir kt.
Manau, kad O. Narbutienė, kurią
visi Onute vadina, pasitelkusi būrį
talkininkų ir su šiais nelengvais
uždaviniais susidoros.
Žinoma, būtų gražu, jei čia galėtų
padėti ir išeivijos muzikai, už
pildydami tas baltas dėmes Lie
tuvos operos teatro istorijoje.
Vikt. Gulmanas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Povilas Žumbakis - BALIONAI, BANANAI IR BIUROKRATAI. Radi
jo programos komentarai. Išleido Radio Melodies Publishing, Ine.,
Detroit, MI. Leidybą suorganizavo Algis Zaparackas. Spaudė S. Morkū
no spaustuvė Chicagoje, 1994.
Knygos autorius yra garsus advokatas, narsus kovotojas už teisin
gumą. Savo įstaigą turi Chicagoje. į šį darbą, per radiją skelbti aktualias
kalbas, jį įtraukė Chicagos radijo vedėjas Anatolijus Šlutas. Kalbos turi
pasisekimą, yra aktualios patrauklios formos. Jos paliečia aitrius politinius
klausimus, supurto sėdinčius aukštai čia ir Lietuvoje tuos, kurie nemėgsta
būti paliečiami. Komentarai pasirodo kai kada "Tėviškės Žiburiuose". į
"Darbininko" laikraštį pirmą kartą pateko 1993 liepos 30 d. Nuo tada jie
spausdinami kiekvieną savaitę.
Pranas Zundė - KAZYS BIZAUSKAS. Pirmoji knyga, 1893-1941.
Išleido Lietuviškos knygos klubas Chicagoje, spaudė "Draugo" spaustu
vė, 323 psl., kaina 12 dol.
Čia aprašomas vienas iš nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, žymus
visuomenininkas, valstybės vyras. Jis - vienas iš ateitininkų pradininkų,
Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Vasario 16-tos akto signataras, Lietu
vos atstovas įvairiose valstybėse, nuo 1923 m. iki 1927 m. rugpjūčio
mėn. - nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Junginėse Ameri
kos Valstijose. Šios monografijos autorius Pranas Zundė surinko daug
medžiagos. Iš viso bus trys monografijos tomai. Šią studiją pradėjo
spausdinti dar "Aiduose", kai jie buvo leidžiami New Yorke.

Taupios Kelionės
j Pabaltijį
TAUPYKITE LAIKA... tiesioginė kelionė iš New Yorko Kennedy aerodromo
iki Rygos (Latvija). American TYans Air yra greičiausias kelias j Pabaltijį!
TAUPYKITE PINIGUS... palyginkit ir sutaupysit keliaudami su American
Trans Air. Jums geriausias aptarnavimas ir prieinamiausią kaina!

KAINA Į VIENĄ PUSf IŠ ŠIŲ MIESTŲ:
(Persėdimas VIA New Yorko J.F.K.)

Atlanta nuo

s411

Boston nuo

‘279

Cleveland nuo

Chicago nuo

Kelionė j vienai pusę, perkant
bilietą į abi puses

Škh lco<no» yra neiezonines keliavimo kainos Koi prasidės keliavimo sezonas 'Offpeok* jos bus žymioj brangesnes Mietus reiko užsisakyti bent 21 dieno prie! skrydį.
Voldikt mokesčiai $32 95 bus pridėti prie keliones bilietu kai už juos mokėsite
Šios AlA's skrydžu New York Ryga sąlygos galiojo nuo 5/7/94 iki 10/31/94.

’ $370
$434

Detroit nuo

‘344

Philadelphia nuo

$324

Los Angeles nuo

‘397

Pittsburg nuo

‘329

Seattle nuo

‘399

San Francisco nuo

‘397

$419

Miami nuo

Minneapolls nuo

Ar Jūs skrendat biznio reikalais, ar
pasimatyti su giminėmis. Jus norit
ten nukeliauti kuo greičiau. Nereikia
persėsti į kita lėktuvą, nereikia be
reikalo išleisti dar daugiau pinigu.
ATA's tiesioginis skrydis Iš New Yorko
į Pabaltijį yra patogus, ekonomiškas,
ir labai paprastas. Juk Jus visada to
Ir norėjote.
Dėl. pigiausios kelionės į Pabaltijį skam
binkit Jūsų kelionių agentui arba ATA:

800-382-5892

‘329

/4Iix

American Trans Air

Posėdžiavo Floridos Bendruomenininkai
Lietuvių Bendruomenės Floridos
apygardos atstovai balandžio 23
d. susirinko metiniam suvažia
vimui į 'Quality Resort viešbuti,
Singer Island, FL. Suvažiavimo
globėja - Palm Beach apylinkės
valdyba, kuriai vadovauja dr. Vy
tautas Majauskas. Dalyvavo 45 re
gistruoti asmenys ir apie 10 ne
užsiregistravusių svečių.
Po beveik valandą trukusios re
gistracijos pirmasis trijų valandų
posėdis prasidėjo 10 vai. Trumpais
sveikinimo žodžiais susirinkusiuo
sius pasveikino dr_ V. Majauskas ir
JAV LB Floridos apygardos valdy
bos pirmininkė Janina Gerdvilienė, kuri pasiliko šalia mikrofono
abiem dienos posėdžiam pirmi
ninkauti.
Invokadją skaitė kun. dr. Matas
Čyvas. Minutės susikaupimu pa
gerbti mirusieji LB veikėjai. Suda
rytas 12 asmenų (darbo ir garbės)
prezidiumas, kurį surašau abėcėlės
tvarka: Adolfas Armalis, Gintaras
Čepas, Klemas Jurgėla, Stasys
Kasias, dr. V. Majauskas, dr. Birutė
Preikštienė, Laima Savaitienė,
Marius Sodonis ir prof. emeritas
dr. Pranas Zundė. Spaudos komisi
ją sudarė Stasys Juozapavičius, Vin
cas Šalčiūnas ir šio rašinio auto
rius. I rezoliucijų komisiją pakviesti
Dalia Augūnienė, K. Jurgėla, dr. B.
Preikštienė, L. Savaitienė ir dr. Pr.
Zundė. Trumpu žodžiu suvažia
vimą sveikino trys: Lietuvos Duk
terų atstovė D. Augūnienė, JAV LB
Krašto valdybos - G. Čepas ir Balfo
- dr. Vladas Vaitkus.
Trumpus ir ilgesnius veiklos
pranešimus padarė LB Floridos
apylinkių atstovai: Atlantos - dr.
P. Zundė; Auksinio Kranto - Aldo

na Baukienė; Daytona Beach - dr.B.
Preikštienė, Miami - V. Dubaus
kas; Palm Beach - dr. V. Majaus
kas; St. Petersburgo - K. Jurgėla ir
Sunny Hills - Laima Savaitienė.
Visose apylinkėse, išskyrus gal At
lantos, yra žilagalvių pensininkų,
kurie surengia ne tik gegužinespiknikus, bet ir abu nepriklauso
mybės, Baisiojo birželio, Tautos
šventės (rugsėjo 8-tosios) minėji
mus, bendras Kūčias, iš Lietuvos
atsilankančių žodžio menininkų
rečitalius, kai kas madų, kai kas
dailės parodas. Tik labai sunku iš
sirinkti valdybas, o dar sunkiau
valdybų pirmininkus.
Prelegentas "iš aukščiau" Gint
aras Čepas 40 minučių kalbėjo apie
artėjančius JAV LB Tarybos rinki
mus (deja, tema mėnesiu ar dviem
pavėluota), LB struktūrą (LB apyg
ardų ribų keitimo reikalai), LB
ateitį, kuri prelegento vizijoje ne
buvo juoda.
Trumpus apygardos pranešimus
paskaitė pirm. J. Gerdvilienė, ižd.
Loreta Kynienė ir rev. komisijos
pirm. Rimgailė Zotovienė.
Popietinė sesija prasidėjo apy
gardos valdybos rinkimais. Jie
užtruko tik keletą minučių, nes
buvo pateiktas sutikusiųjų būti
renkamais kandidatų sąrašas, tik
toks skaičius, kokio reikia. Tad vie
ningai išrinkti: Aldona Baukienė,
Alfonsas Dzikas, Aurelija Robertson, Liutaveras Samaška ir Vytau
tas Staškus. I revizijos, arba kont
rolės komisiją išrinktos Gražina
Jazukaitienė, Loreta Kynienė ir
Dalila Mackialienė.
1995-jų metinį suvažiavimą nu
tarta surengti Daytona Beach. Tik
nepaskelbta suvažiavimo data.

Iš dviejų didesnių pranešimų,
būtent A. Armalio, apie sociali
nius reikalus ir Vyt. Dubausko,
apie Lietuvos Tėvynės Sąjungą,
antrasis buvo kontroversinis, su
kėlęs nemažas diskusijas. Kai kurie
atstovai protestavo, kam praneši
mas daromas apie vieną Lietuvos
partiją, kad ir geriausią išeiviams,
kai LB stovi virš partijų. Buvo pa
sisakymų ir dėl kitų pranešimų.
Padarytas vienas nutarimas, pa
tekęs į rezoliucijas: sekančiais me
tais suvažiavimą pradėti pusdie
niu anksčiau, nes per vieną dieną
neužtenka laiko opiems reikalams
išdiskutuoti. Tas pusdienis būtų
neoficiali suvažiavimo pradžia su
tais atstovais, kurie iš vakaro atvyk
sta ir tuščiai leidžia laiką, posėdžių
dieną taip stokojamą.
Suvažiavimas baigtas Lietuvos
himnu 16-tą valandą, o 18-tą va
landą, jau beveik šimtinė žmonių
susirinko į kitą viešbučio salę
vaišėms. Čia programai vadovavo
dr. V. Majauskas. Po vakarienės
buvo perskaitytos anksčiau sufor
muluoti nespėtos rezoliucijos (dr.
Pr. Zundė). Jos buvo praktiškos ir
be pagražinimų: siūloma įtraukti į
lietuvišką veiklą mišrias šeimas,
jaunimą, platinti lietuvišką spaudą
bei knygas, iš anksto paruošti se
kančio suvažiavimo programą, glo
boti į olimpiadą atvyksiančius Lie
tuvos sportininkus, peržiūrėti ir
eventualiai padidinti tautinio soli
darumo mokestį, išreikšti dr. V.
Majauskui ir jo valdybai padėką
už suvažiavimo puikų suorganiza
vimą, o J. Gerdvilienei už jam
vadovavimą, tikėti į Lietuvos ne
priklausomybę, į šviesesnę jos
ateitį.

Chicagoje

Šachmatininkų veikloje
Balandžio -16 ir 17 dienomis Chicagoje įvyko Lietuvių'Šiaurės *Amė72
tikos šachmatų pirmenybės. Jos vyko Marquette Parke, vad. Fieldhouse. Pirmenybes organizavo ir dalyvių maitinimu rūpinosi Pranas
Šalkauskas ir žmona.
Pirmenybių pirma ir antra vieta pasidalino Juozas Chrolavičius iš
Hamilton, Kanados ir A. Josaitis iš Chicagos, abu surinkę po 3,5 taško.
Kiekvienas iš jų gavo ir po 175 dol. premijas. Pereinamoji dr. Algirdo
Nasvyčio atminimo taurė atiteko J. Chrolovičiui.
Trečia, ketvirta ir penkta vieta pasidalino V. Palčiauskas iš Califomijos, A. Simonaitis iš New Yorko ir Vylutis iš Chicagos. Jie surinko po 3
taškus ir gavo po 34 dol. premijas, o trečiosios vietos žymuo atiteko V.
Palčiauskui.
Iš viso dalyvavo 16 šachmatininkų. Lietuvių Atletų klubui Brooklyn,
NY, atstovavo A. Simonaitis ir Ed. Staknys.
Dalyviai dėkojo pp. Šalkauskams už gerai pravestas pirmenybes ir
gražias vaišes.
A. SC

Pagerbtas Alfonsas Dzikas
LB Hartfordo apylinkės narių metiniame susirinkime balandžio 10 d.
valdybos pirmininkės Laimos Karosienės pakviestas Steponas Sabulis
įvertino Alfonso Dziko nuveiktus reikšmingus darbus Lietuvių Ben
druomenėje. Taip pat apibūdino jo plačią veiklą New Yorke ir Hart
forde.
Alfonsas atvyko su tėvais į JAV, Elizabeth, NJ, 1949 metais. 1956 m.
pradėjo studijuoti Brooklyno Polytechnical Institute ir sekančiais me
tais persikėlė gyventi į Brooklyną, NY. Aktyviai dalyvavo lietuvių
studentų veikloje; buvo New Yorko ateitininkų studentų valdybos
narys. 1960 m. įsigijo bakalauro diplomą iš mechanikos inžinerijos.
Sekančiais metais sukūrė šeimą su Dalia Minkūnaite, kuri daugelį metų
vadovauja Hartfordo "Berželio" tautinių šokių grupei ir buvo praeitos
tautinių šokių šventės Chicagoje meno vadovė. Alfonsas ištarnavo du
metus JAV kariuomenėje įsigydamas leitenanto laipsnį, o išėjęs į
atsargą buvo pakeltas į kapitonus.
Dzikai persikėlė gyventį i Hartfordo apylinkę 1962 m. Tuoj įsijungė
į lietuvišką veiklą. Nuo 1963 m. Alfonsas jau Hartfordo lietuvių radijo
"Tėvynės Garsų’ pranešėjas, o paskutinius penkerius metus - vedėjas.
1967 m. gavo magistro diplomą Connecticut universitete.
A. Dzikas 1968 m. išrinktas į LB Hartfordo apylinkės valdybą. Čia iki
dabar ėjo sekretoriaus, pirmininko ir vicepirm. pareigas. Penkias kaden
cijas jis buvo JAV LB Tarybos nariu ir vieną kadenciją - LB prezidijumo
nariu. Be to A. Dzikas buvo: 1981 m. šiaurės rytinio pakraščio lietuvių
tautinių šokių šventės pirmininku, Šv. Kazimiero 500 m. paminėjimo
ir 600 m. krikščionybės Lietuvoje paminėjimo koncertų pirmininku,
lietuvių respublikonų Hartfordo sk. pirmininku. Taip pat buvo Hartfor
do lietuvių klubo direktorius, priklausė prie Hartfordo lietuvių choro,
25 metus lektorius švč. Trejybės bažnyčioje, du metus dėstė lietuvių
kalbą ir dainavimą Hartfordo "Švyturio" šeštadieninėje mokykloje,
"Berželio" tautinių šokių grupės muzikos technikas, fotografas ir pagal
bininkas. Dalia ir Alfonsas užaugino ir išleido į mokslus dukrą Rimą ir
sūnų Saulių.
Apylinkės valdybos pirm. Laima Karosienė prisegė Alfonsui gėlę, o
sūnus įteikė "nemažą" dovaną. Nustebintas ir sujaudintas Alfonsas
Dzikas nuoširdžiai padėkojo visiems už pagerbimą ir prašė visų pagal
voti, kaip pritraukti ateičiai lietuvių jaunimą į Lietuvių Bendruomenę.
Lionginas Kapeckas

Aplink
pasaulį
□ Balandžio 29 d. popiežius Jo
nas Paulius II savo bute, paslydęs
vonioje, susilaužė viršutinyjį plo
nąjį kojos kaulą. JAV prezidentas
Bill Clinton gegužės 3 d. pasiuntė
Jonui Pauliui II laišką, kuriame
Popiežiui linkima greičiau pasveikti
ir išreiškiama viltis, jog numatytas
Clinton ir Šv. Tėvo susitikimas
ateinantį'mėnesį įvyks, kaip buvo
planuota. "Aš buvau sujaudintas,
išgirdęs apie Jus ištikusį nelaimin
gą atsitikimą. Aš tikiu, kad Jūsų
skausmas greitai dings ir Jūsų pa
sveikimas bus greitas. Mano min
tys ir maldos bus su Jumis šiuo
sunkiu metu" - rašo Clinton savo
laiške. Vatikanas ir pranešė, kad
vieši Popiežiaus pasirodymai bei
susitikimai su valstybių atstovais
gali būti atšaukiami arba atideda
mi. Buvo pranešta ir nauja Popie
žiaus ir JAV prezidento susitikimo
data - birželio 2 d. Vienas iš Popie
žiaus gydytojų pasakė, kad Šv.
Tėvas greitai sveiksta.
□ Associated Press agentūra pra
neša tipiškos Maskvoje gyve
nančios šeimos mėnesines paja
mas ir išlaidas. Šeima: Viktor 11jušin, 52 metų, darbininkas; žmo
na Nadia Iljušina, 50, buchalterė;
sūnus Aleksandr, 24, geologijos
instituto studentas; duktė Natalia,
19, buchalterio padėjėja. Pajamos
- 630,000 rublių (apie $360): Vik
tor 150,000 ($85); Nadia 350,000
($200); Natalia 100,000 ($57); Alek
sandr 30,000 - studento stipendija
($17). Išlaidos - 630,000 rublių
(apie $360): Nuoma, elektra ir tele
fonas kooperatiniame name 3,000
rublių ($1.70), maistas apie
350,000 ($200) - šeima augina savo
daržoves sklypelyje; transportas
10,000 ($5.70); drabužiai 87,000
($50); knygos 10,000 ($5.70) už
dvi arba tris; alkoholis 10,000
($5.70) - alus kainuoja 500 rublių

Lietuvos ambasadorius prie JT su ponia (kairėje) Moterų
Respublkonių Klubo vakarienėje su Nevv Jersey gubernatore
Christine VVhitman (dešinėje) ir piT-mininke Lila Prounis.
David Gould nuotrauka
Pokylio metu labai gerai pasirodė
ir du talentingi linksmų istorijų
rašytojai - humoristai: Elena Lukienė iš Sunny Hills, čia perskaičiu
si du trumpesnius feljetonus, ir
Stasys Juozapavičius iš St. Peters
burgo - vieną ilgesnį humoristinį
pasakojimą iš kelionės po Lietuvą.

Nuo suvažiavusiųjų registracijos
iki vaišių pabaigos neužtruko nė
pilnų 12 valandų. Kas gali prikišti,
kad Floridos bendruomenininkai
kokie lėtūnai? Vyresni žmonės kaip
tiktai labiau koordinuoti, negu
viduramžiai, juoba jaunimas.
Alfonsas Nakas

WORCESTER, MA

Religinis koncertas
Šv. Kazimiero lietuvių parapija šiais metais švenčia 100 metų sukaktį.
Sukakties minėjimo komitetas balandžio 17 d. Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje surengė religinį koncertą, kurį pradėjo Švč. Jėzaus Širdies
parapijos vargonininkė Elzbieta Noone. Ji solo vargonais pirmoje ir
antroje dalyje atliko kompozitorių William Hine, J. S. Bach, Johannes
Brahms aštuonis muzikos kūrinius.
?Šv. Kazimiero parapijos choro vyrai, vadovaujami šios parapijos
vargonininkės Onos Valinskienės, pagiedojo ištisai lietuviškas mišias,
kurias išmokė buvęs Šv. Kazimiero parapijos vyrų choro dirigentas
muzikas a. a. Zigmas Snarskis, miręs 1989 m. Koncerte dalyvavo
velionio našlė Danutė Snarskienė, atvykusi iš Thompson, CT.
Švč. Jėzaus Širdies parapijos choras, vadovaujamas minėtos vargo
nininkės/ pagiedojo: The Clouds of Night are Passed Away - M.
Praetorius. Avė Verum - Plainchant, Mode VI. Haec Dies - Healy Willan.
O^Mom of Bėauty - Jeari Sibelltfc (arr. by H. A. Matthevvs.).
Kbhtertą baigė' vargonininkėElzbieta Noone solo vargonų muzika
.trimis Alex Guilmant kompozitoriaus kūriniais.
Vargonininkės E. Noone ir 0. Valinskienė buvo apdovanotos rožių
puokštėmis. Parapijos tarybos pirmininkas St. Valinskas padėkojo vi
siems. Po koncerto buvo kavutė ir pabendravimas.
f.'* r

, Viešėjo Lietuvos Šaulių Sąjungos vadas
Balandžio 23 d. buvo džiaugsmo diena Naujosios Anglijos Trakų
raktinės šauliams, nes apsilankė Lietuvos Šaulių Sąjungos vadas Rim
vydas Mintautas ir jo pavaduotojas Stasys Ignatavičius, lydimi LŠST
vado g. š. Mykolo Abariaus.
Visus svečius ir šaulius susirinkusius į Maironio Parko patalpas
pasveikino ir programai vadovavo LŠST Trakų rinktinės vadas g. š.
Algirdas Zenkus. Be minėtų, dalyvavo LŠSI garbės vadas prof. dr.
Vaidievutis Mantautaš, kuris tarė sveikinimo žodį. Taip pat trumpu
žodžiu sveikino LŠSI vadas g. š. Mykolas Abarius.
Ė&grindiniai kalbėtojai buvo Lietuvos Šaulių Sąjungos vadas Rimvy
das Mintautas. Jis nušvietė dabartinę Lietuvos Šaulių Sąjungos veiklą,
pareikšdamas, kad ji nėra lengva. Turime budėti visada, nes pavojus iš
"didžiojo brolio" nemažėja, bet didėja. Esame pasiryžę visokiems ne
tikėtumams.
t
Vado pavaduotojas S. Ignatavičius papasakojo apie Lietuvos šaulių
sąjungos atkūrimą, prie kurio jis pats daug prisidėjo. Abu atsakinėjo į
pateiktus klausimus.
Dalyvavo Jono Vanagaičio šaulių kuopos vadas g. š. Stasys Augonis
iš Bostono, Martyno Jankaus šaulių kuopos vadė g. š. Stasė Gofensienė
iš Brocktono, o su jais kartu atvyko ir jų vadovaujamų kuopų šauliai,
nekalbant apie Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopą ir jos vadą inž. Arūną
Grigalauską, kuris rūpinosi ne tik svečių priėmimu, bet ir vaišėmis,
kurias paruošė šios kuopos sesės šaulės. Vyriausia šeimininkė buvo
Elena Černienė, talkininkės - Izabelė Parulienė, Vanda Ramonienė,
Anelė Maskeliūnienė, Irena Markevičienė, Darata Zenkuvienė. J. M.

(29 centai) už bonką, vodka 3,500
($2); skolos išmokėjimas 50,000
($29), už paskolą iš draugų; smulk
menos 110,000 ($63).
□ Buvusi Sovietų Sąjungos res
publika Azerbaidžanas gegužės 4
d. Briuselyje, Belgijos sostinėje,
pasirašė "Partnerystės vardan Tai
kos" sutartį. Azerbaidžanas tapo
15-a valstybe, pasirašiusia šią sutar
tį. Azerbaidžano prezidentas Geidar Alijev, buvęs Azerbaidžano ko
munistų partijos vadas, pasakė,
kad jis tikisi, jog Vakarų aljansas
gali padėti užbaigti jau šešis metus
trunkantį karinį konfliktą tarp
Azerbaidžano ir Armėnijos Nagorno-Karabach rajone, kuriame gyve
na krikščionys armėnai ir musul
monai azerbaidžaniečiai. Armėni
ja šiuo metu kontroliuoja apie 70%
Nagomo-Karabach rajono, du pa

grindinius kelius, jungiančius Ar
mėniją su Azerbaidžanu, ir didelę
dalį Azerbaidžano žemių, išsidėsči
usių tarp Nogorno-Karabach ir Ira
no sienos į pietus. Apie 20,000
žmonių jau žuvo kare. Daugiau
nei milijonas pabėgėlių atsirado
šio karinio konflikto rezultate.
O Kaip pranešė Rusijos koncer
no "Gazprom" vadovai, nuo šiolMoldovos respublikai nebebus
tiekiamos dujos. Pasak minėto
koncerno atstovo, šiame nutarime
nėra jokios politikos, "paprasčiau
siai" Moldova piktybiškai nemoka
už tiekiamas gamtines dujas. Nese
niai Kišioniove, Moldovos sosti
nėje, prasidėjo pirmasis Moldovos
ir Rusijos derybų raundas, kuria
me buvoaptariami 14-osios Rusi
jos armijos išvedimo iš Moldovos
teritorijos terminai.

- ALTo suruošta lietuvių
genocido parodų, kurią sudaro
daugybė dokumentų ir eksponatų,
į Lietuvą buvo nuvežta 1992 m.
Paroda su pasisekimu buvo rodo
ma įvairiuose Lietuvos miestuose.
Dabar visa ši medžiaga yra saugo
jama perorganizuoto buvusio Vals
tybės muziejaus pastate.
- Juozas Lekas, Vilniaus kraš
to lietuvis, patriotas, demokratas,
daugelį metų dirbo VLEKo taryboe ir ALTo valdyboje. Pereitais me
tais J. Lekas mirė. Šiomis dienomis
ALTas gavo iš jo palikimo $10,000
ALTo darbui tęsti.
- Komp. Vlado Jakubėno
90-ties metų gimimo sukaktuvinia
me minėjime-koncerte, įvyksian
čiame gegužės 15 d. Chicagoje,
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jaus "Gintaro" salėje kompozitori
aus kūrinius atliks šeši solistai: A.
Brazis, A. Bemiškis, D. EidukaitėPanelli, P. Ragienė, D. Stankaitytė, J. Vaznelis. Minėjimą rengia
komp. VI. Jakubėno vardo draugi
ja.
— Lietuvių Kunigų Vieny
bės rengiamos metinės rekolekci
jos kunigams vyks birželio 6-10
dienomis Putnam, CT, Nekalto
Prasidėjimo Marijos seserų sody
boje. Rekolekcijom vadovaus kuri.
Jonas Staškus, Kankinių parapijos
klebonas, Mississauga, Ont.
- Hartford, CT, "Berželio"
tautinių šokių grupė, įvertindama
"Darbininko" talką, iš pavykusio
koncerto pelno per savo vadovę
Dalią Dzikienę laikraščiui stiprinti
atsiuntė $30. Nuoširdus ačiū.
- Kazys Ratkevičius, Lietu
vos Banko valdybos pirmininkas,
buvo atvykęs į Chicagą ir dalyva
vo Chicagos universiteto suruoš
toje tarptautinėje bankininkų kon
ferencijoje. Lemonto lietuviams
balandžio 24 d. jis padarė viešą
pranešimą apie Lietuvos Banko ir
bendrą Lietuvos finansinę padėti.
-JAV LB XIV-osios Tarybos
pirmoji sesija bus 1994 m. rug
sėjo 17-18 dienomis, nes pagal
JAV LB įstatus ir teisykles ji turi
įvykti prieš spalio mėnesį. Sesijos
vietovės klausimas dar galutinai
neišspręstas, nes prezidiumui buvo
pasiūlyti trys skirtingi miestai.
— Dainininkas Vytautas
Babravičius, kuris yra žinoma
Simo vardu, dainuojąs ’country"
stiliumi, pats sau pritardamas git
ara, aplankęs eilę Kanados ir JAV
lietuvių kolonijų, Chicagoje su
dainomis pasirodė PIayhouse, Sėktyčioje ir Jaunimo Centro kavinėje.
- Lietuvių Kunigų Vieny
bės metinis seimas vyks spalio
10-11 dienomis Putnam, CT, Ne
kalto Prasidėjimo Marijos seserų
sodyboje.
- Rimanto Dichavičiaus,
fotografo iš Lietuvos, darbų paro
da, pavadinta 'Amžinoji versmė",
Chicagoje, Čiurlionio galerioje
vyksta nuo balandžio 29 d. iki
gegužės 15 d.

•
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— Muz. Aleksandro Kučiūno pagerbimas (gimęs 1914 m.
balandžio 15 d.) jo 80 gimtadie-nio proga (vyko balandžio 30 d.
Chicagoje, Jaunimo Centro Čiur
lionio galerijoje.
- Kun. Antanas Saulaitis,
SJ, gegužės 17 d. mini kunigystės
25 metų sukaktį.
- "Neringos" stovyklavietė
je 1994 m. vasarą stovykla vai
kams lietuvių kalba vyks liepos 17
d. - rugpjūčio 6 d., lietuvių šei
moms - rugpjūčio 7-13 dienomis.
- "Antras Kaimas" pereitaismetais minėjo 30 metų veiklos
sukaktį. Ta proga vėl pasirodo su
naujais spektakliais: gegužės 21 ir
22 dienomis Chicagoje, PIayhouse
salėje, o birželio 11-12 dienomis
Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont,
IL

Trys knygutės itališkai
šių metų pradžioje Italijoje, Agnosina-Bresda, italų kalba išėjo iš
spaudos trečioji nevvyorkietės dak
tarės Konstancijos PaprockaitėsŠimaitienės knygutė, pavadinta
"Medico a New York - Una dorina
in camice bianco" (Medikė New
Yorke: Moteris su baltu chalatu)
Pirmoji knygutė - *Una donna
ih camice bianco’ - išleista 1987
m., o antroji - "Vita in corsia"
(Gyvenimas ligoninėje) išėjo 1990
m.
Visos trys knygutės sudarytos iš
autorės didelės knygos "Moteris su
baltu chalatu", kuri lietuviškai seri
jomis buvo spausdinta JAV lietu
vių spaudoje, o atskira knyga 1990
m. išleista lietuvių pranciškonų
spaustuvėje Brooklyne.
Būdinga, kad itališkasis dr. Šimaitienės knygutės vertimas skai
tytojus pasiekė net trejais metais

anksčiau, nei pats originalas. Kodėl
autorės bičiuliai - italai leidėjai tą
stambią daktarės knygą "suskaldė"
i mažesnius tris gabalus? Ogi, anot
jų, "italai mėgsta skaityti mažesnes
knygutes - didesnėms jiems pri
trūksta kantrybės".
Vertėja Fridą Volani-Bemardelli
ir rašytojas prof. dr. Lino Monchieli (daugelio itališkai parašytų
knygų autorius) susidomėjo dr.
Šimaitienės rašiniais, kai jie buvo
spausdinami "Draugo" atkarpoje,
pavadinti "Moteris su baltu chala
tu". Pasitarę su autore, jiedu parin
ko knygutėms itališkus vardus, dr.
Monchieli peržiūrėjo vertimą ir
paruošė spaudai, o vertėja jas iliu
stravo. Jos visos išleistos vertėjos
lėšomis ir Italijoje turi pasisekimą.
Naujausios - trečiosios knygutės
įžangoje vertėja Fridą Volani-Bernardelli, tarp kitų dalykų, rašo:

"Su dvylika šių atpasakojimų aš
atverčiu ypatingus, mūsų laikams
tipiškus puslapius, kuriuos sukūrė
toli nuo motinos Tėvynės viena
profesionalė autorė per ilgus me
tus savo garbingos praktikos tar
navimo artimui. Pagrindinis jos,
kaip medikės, tikslas buvo padėti
fiziniai ir dvasiniai kenčiantiems
žmonėms. Suprasti, padėti, paleng
vinti ir be asmeniškų interesų tar
nauti sergantiesiems yra kiekvieno
gydytojo būtinas troškimas. Siek
dama jo, autorė fenomenaliai dai
liai, tikro evangelisto įsakymu,
parašė šį puikų kūrinį".
Jei lietuviai norėtų savo drau
gams italams tokių knygelių pado
vanoti, jų gali gauti pas autorę.
Lietuviškasis originalas "Moteris su
baltu chalatu", apie 500 psl., gau
siai iliustruotas, gaunamas "Dar
bininko" administracijoje. Kaina
$20. Persiuntimui pridedama $3.

Dovana

- Nupirkau savo žmonai Kalė
doms gražius periu karolius, - sako
direktorius savo draugui.
- Bet ji gi norėjo naujo automo
bilio.
- Taip... O kur aš gausiu dirbtinį
automobilį?
*

Palyginimas

S. Narkėliūnaitė

Dramatiškas įvykis
Naujas, dar niekur nespausdintas, epizodas iš ciklo "Moteris su baltu chalatu*

Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė, naujai perrinktoji
New Yorko Lietuvių gydytojų ir dantų gydytojų draugijos
pirmininkė. Metinis draugijos susirinkimas įvyko balandžio
24 d. Brooklyne, Kultūros Židinyje. Dr. J. Kriaučiūno nuotrauka

Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė
- Daktare, tai jums telefonas, paduodama ragelį pranešė man
sekretorė.
Padėkojau jai ir per telefoną iš
girdau patologo dr. M. balsą:
- Mūsų skyriaus direktorius nu
tarė išeiti į pensiją. Mes ruošiame
jam išleistuves. Daktare, ar jūs
norėtumėt dalyvauti?
- Ačiū už kvietimą. Mielai juo
pasinaudosiu, - atsakiau jam.
Dr. S. buvo kilęs iš Latvijos.
Medicinos mokslus per II Pasaulinį
karą jis buvo baigęs Rygoje. Karui
įsiliepsnojus, išvyko į Vokietiją, iš
ten į Jungtines Amerikos Valstijas,
pastoviai apsigyvendamas New
Yorke. New Yorko universiteto li
goninėj jis atliko intemo stažą ir
patologijos rezidentūrą. Bestažuodamas išlaikė užsieniečiams
gydytojams privalomus valstybi
nius egzaminus. O netrukus įsigi
jo ir patologijos specialybę.
Nors dr. S. jau buvo įpusėjęs
šeštąją dešimtį, bet amžius jo
išvaizdos nedaug tepakeitė. Jis
buvo aukštas, lieknas, tiesus, pa
trauklios išvaizdos vyras. Kuklus,
malonus, su visais draugiškas ir
švelnių manierų. Džentelmenas iki
kaulų smegenų. Prie to, dar puikus
kalbėtojas, geras savo specialybės
žinovas ir didelis estetas. Jis net
paprasčiausiuose dalykuose suras
davo grožį.
Jo pagerbimas buvo suruoštas
puošnioje Fort Hamilton karininkų
ramovėje. Gydytojai, laborantai ir
kiti ligoninės tarnautojai tose iš
kilmėse gausiai dalyvavo.
Po vakarienės, išleistuvių rengė
jas dr. M., visų dalyvių vardu, pa
prašė solenizantą papasakoti bent
vieną iš jo profesinio gyvenimo
epizodą, pridurdamas:
- Esu tikras, kad jūs turite jų
apsčiai.
Dr. S. sutiko. Atsistojo. Kairės
rankos pirštų galais jis patrynė
smilkinius ir dalyvius apžvelgęs,
ramiu tonu prašneko:-:
- Daug įvairiausių nuotykių teko
pergyventi per ilgus mano pro

fesinio gyvenimo metus, bet pa
sirinkau atpasakoti jums vieną
atsitikimą, įvykusį prieš 37-erius
metus, kuris mane buvo sukrėtęs
iki sielos gelmių. Nors nuo tos
dienos prabėgo daug vandens,
tačiau jis mano vaizduotėje stovi
toks gyvas, lyg būtų įvykęs tik
vakar. Tai buvo mano, tada dar
jauno, pilno entuziazmo, patalogo dramos preliudas.
Nuo pat pirmo Medicinos
fakulteto kurso turėjau ambiciją
būti patologu. Atvykęs į JAV, New
Yorko universiteto ligoninėje, at
likau patalogijos rezidentūrą ir
išlaikęs specialybės egzaminus,
buvau paliktas toje pačioje ligoni
nėje dirbti.
Darbas man sekėsi. Autopsijų
(skrodimų) netrūkdavo, nes iš
miesto suveždavo mums benamių,
valkatų, girtuoklių, savižudžių ir
kitokių žmonių lavonus. Jie visi
turėjo bendrą pavadinimą - "five
days cases" - penkių dienų bylos,
nes pagal įstatymą mes penkias
dienas turėjom juos laikyti savo
šaldytuvuose. Jeigu per tą laiką jų
giminės neatsiliepdavo ir lavonų
neatsiimdavo, tada mes turėjome
teisę daryti jų skrodimus. Po sk
rodimų, jie miesto lėšomis buvo
laidojami nežinomuose kapuose,
vadinamuose "Potter's Field"
puodžių lauku. Juos palaidojus,
žemę sulygindavo, kad neliktų
jokio ženklo, jog čia guli kadaise
gyvenęs žmogus.
Dirbau sunkiai, bet nesigailėjau,
nes stengiausi įsigyti kuo daugiau
sia praktikos. Svajojau šioje ligoni
nėje padirbėti kiek galima ilgiau,
bet, deja, man nebuvo lemta.
įpusėjus antrus metus, ligoninės
direktoriaus sekretorė pranešė
man, kad šiandien popiet direkto
rius mane kviečia užeiti. Nejuo
kais susirūpinau, nes jei jis kviečia,
tai jau blogas simptomas! Paskirtu
laiku, drebančia širdimi, nuėjau.
Direktorius mane šiltai priėmė
ir ranka nurodęs kėdę, paprašė at
sisėsti.

Nedrąsiai atsisėdau ir išplėsto
mis akimis stebėjau jį, norėdamas
išskaityti jo mintis.
- Turiu jums kai ką labai svarbaus
pasakyti, - įsmeigęs į mane savo
žvilgsnį, prašneko jis. - Todėl
prašau mane atidžiai išklausyti. Iš
man apie jus surinktų duomenų
padariau išvadą, kad esate gabus,
ambicingas, darbštus, rūpestingas
gydytojas, geras patologas ir su
visais lengvai sugyvenamas žmo
gus. Todėl noriu rekomenduoti jus
užimti patologijos direktoriaus vie•tą vienoje New Yorke esančioje
pusiau privačioje ligoninėje.
- Mane?, - nuslėpdamas savo
nustebimo, - užklausiau.
- Taip, - patvirtino jis, - nes iš
visų šioje ligoninėje* patologijoje
dirbančių gydytojų jūs esate tinka
miausias kandidatas. Žinoma/'aš
labai nenorėčiau jūsų netekti, bet
jūsų kamerai pastoti kelio negaliu.
Žinau, kad tokia auksinė žuvelė
mūsų profesinime gyvenime retai
pasitaiko, todėl nenorėčiau, kad
mes leistumėm jai pro mūsų pirš
tus prasmukti. Minimos ligoninės
direktorius yra geras mano drau
gas ir tuo reikalu aš su juo jau
kalbėjausi.
- Pone direktoriau, už tokią man
suteiktą garbę esu jums neapsa
komai dėkingas. Tačiau užimti
patologijos direktoriaus vietos aš
negaliu.
- Ar galiu paklausti jūsų atsi
sakymo priežastį?, - žiūrėdamas
tiesiai man į akis užklausė jis.
- Aš padaryčiau didelę psicholo
ginę klaidą, - mikčiodamas atsa
kiau.
- Būtent? - trumpai užklausė jis.
- Esu tikras, kad aš labai nesma
giai jausčiausi paėmęs tokias at
sakingas pareigas. - Ir kiek pagal
vojęs pridūriau: - atvirai kalbant,
dar neturiu pakankamai praktikos,
o rizikuoti nedrįstų.
- Jaunas žmogau, prašau savęs
nežeminti, - pilnu orumo balsu
tarė direktorius. Jeigu aš apie jūs
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taip galvočiau, kaip kad jūs apie
save galvojate, nebūčiau drįsęs savo
draugui jūsų rekomenduoti. Man
atrodo, kad jūs turite visas gerąsias
gydytojo savybes: inteligenciją,
entuziazmą, idealizmą, širdį, atsa
komybės jausmą, ir savo specialy
bę ne tik mėgstate, bet esate net
įsimylėjęs.
O dėl rizikos, nesijaudinkit! Ji
mūsų gyvenime buvo, yra ir bus,
nes ji ne tik reikalinga, bet ir nau
dinga. Jūs tik pagalvokit! Koks
tuščias ir bevertis būtų mūsų
gyvenimas be jos! Nebūtų jokios
pažangos, jokių perspektyvų,
jokios ateities. Tikra stagnacija! Tik
tie žmonės, kurie kartais rizikuo
dami net savo gyvybe, iškėlė šių
dienų civilizaciją į tokias aukštu
mas, bet ne "termitės" - baltosios
skruzdės.
Ligoninė, apie kurią aš kalbu, yra
pačioje Manhattan širdy. Tuo tarpu
jūs savo žinioje turėtumėte vieną
patalogą, du rezidentus ir visą krū
vą laborantų. Žinau, kad ligoninės
pastatas bus nuolat plečiamas. Jį
pristatant, lygiagrečiai bus didina
mas ir tarnautojų skaičius.
Todėl nuoširdžiai patariu jums
šį mano pasiūlymą labai rimtai
apsvarstyti. Trijų dienų laikotar
pyje norėčiau išgirsti jūsų at
sakymą, - paduodamas man ranką,
jis pabaigė kalbėti.
Padėkojau jam už tokį gražų
gestą. O taip pat už didelį pasi
tikėjimą manimi. Neramia širdimi
apleidau jo kabinetą.
Ilgai, ilgai svarsčiau, bet pagaliau
nutariau nueiti tik pamatyti ligo

ninę ir pasišnekėti su jos direkto
rium. Apie tai pranešiau ir savo
direktoriui.
- Išmintingai padarysite - atsakė
jis. - Niekam nepatarčiau pirkti
katę maiše.
Taip vieną trečiadienio popietę
nuėjau, bet buvau tvirtai nusis
tatęs siūlomos vietos neimti. Pir
miausia apžiūrėjau ligoninę iš lau
ko. Po to, iš vidaus. Ji padarė man
gerą įspūdį. Buvo erdvi, švari, jau
ki ir ligonių neperkrauta. Pagaliau
nuėjau ir pas ligoninės direktorių.
Tai buvo žemo ūgio, plačių pečių
apie šešiasdešimt metų amžiaus
vyras. Jo raumeningas beveik ke
turkampis veidas turėjo tvirtus
žandikaulius, trumpą buką nosį ir
platų smakrą. Auksiniai rausvose
jo akyse spindėjo tėviškas geru
mas, o storose lūpose maloni šyp
sena. Iš tikrųjų jis man padarė
labai malonų įspūdį.
Direktorius paprašė mane atsisės
ti ant sofos, o pats įsitaisė fotelyje.
Patogiai atsilošęs į jo atramą, savo
giliu, ramiu balsu pradėjo labai
atvirą ir nuoširdų pokalbį.
Jis neklausinėjo manės, kaip to
kiais atvejais priimta, apie mano
mokslą, atliktą praktiką ir pana
šiai, bet domėjosi mano "hobbies"
- pomėgiais. Šitoks jo elgesys mane
nuostabiai gerai nuteikė.
Pasakiau jam, kad mėgstu sportą,
meną, muziką, o ypač jaučiu silp
nybę operai.

VILTIS
(unpri
(tiurE)

(Bus daugiau)

- Kaip tau patinka mano nauja
suknelė?
- Primena vandenį.
- Argi ji permatoma?
- Ne, bet be skonio.

Kam skubėti?
- Jurgi, skubėk! Tavęs viršinin
kas laukia.
- Tai kam skubėti, jeigu laukia?
Stotyje

Perone prie stoties budinčio
pribėga uždusęs vidutinio amžiaus

vyriškis.
- Sakykite, - skubiai klausia jis, ar iki traukinio išėjimo aš dar spė
siu atsisveikinti su savo žmona?
- Priklauso nuo to, kaip seniai
jūs vedęs.
Patarimas

- Gal žinai, ką reikia daryti, kad
nepražiltum?
- Nuplikti.

Apie dydžius
Anglas Prancūzijoje užėjo į dar
žovių parduotuvę. Nusišypsojęs
pardavėjai, jis parodė į arbūzus ir
sako:
- Argi pas jus Prancūzijoje auga
tik tokie maži obuoliai?
- Tuoj matyti, kacfjūs užsienietis.
Juk tai agrastai! - atkirto pardavė
ja.
Problema

Vienas Amerikos aktorių pradė
jo kampaniją, norėdamas sugrą
žinti gerą vardą storuliams.
- Storumas mūsų krašte vertina
mas kažkuo, vertu pasipiktinimo,
tuo tarpu yra įrodyta, kad storuliai
yra geresni vyrai žmonoms, negu
ilgi, laibi. Pagal statistikos duome
nis jie išsiskiria su žmonomis du
kartus rečiau, negu liesieji.
Vienas laikraštininkų, siekdamas
nuneigti šį teiginį, parašė:
- Storuliai yratokie nepaslankūs,
kad net išsiskirti su žmonomis tin
gi-

LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadway, Boston, MA 02127
TEL. (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO I VILNIŲ
□ Siuntinių agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai j namus per
vieną mėnesį.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25. Vieno svaro kaina yra nuo 79 iki
99 centų.
□ Visi siuntiniai yra apdraudžiami.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES
DOVANA. Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro
tremtini, vienišą žmogų.
Siuntinius gegužės mėn. priimsime šiuose miestuose:
CAPE COD, MA 24 d. (antradienį)

4.00 - 6.00 popiet

BROCKTON, MA 26 d. (ketvirtadienį)

4.00 - 6.30 popiet

WATERBURY, CT 28 d. (šeštadienį)

9.00- ll.OOryte

HARTFORD, CT 28 d. (šeštadienį)

12.00 - 2.00 popiet

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS

Kompozitoriaus Vlado Jakubėno sukaktis

Hartfordo "Berželio" tautinių šokių grupės šokėjai metiniame koncerte smagiai suka sparnų
"Vakaruškose".
Irenos Dzikienės nuotrauka

Su daina ir šokiu į Vilnių!
Pradėjus organizuoti Pasaulio lie
tuvių dainų šventę Vilniuje, Lietu
vos menininkai tuoj pat kreipėsi į
išeivijos dainos ir šokio mylėtojus,
kviesdami į šį istorinį renginį.

Šių metų liepos 10 dieną Vilniu
je įvyks Istorinė šventė. Joje daly
vaus lietuviai iš viso pasaulio. Visi
rinksimės į laisvą ir saviem žmo
nėm priklausomą mažą pasaulio

Dalia Viskontienė

Rita Karasiejienė

D. Pranaitienės nuotrauka

D. Pranaitienės nuotrauka

Gegužės 15 d. sueina 90 metų
nuo kompozitoriaus Vlado Jakubė
no gimimo.
Gimęs 1904 m. Biržuose ir miręs
1976 m. gruodžio 13 d. Chicagoje,
jis daugiau negu per 50 metų laiko
tarpi išvarė gilią vagą muzikos
dirvonuose tiek Europoje tiek ir
JAV. Jo kūryba peržengė siauro
lietuviško provincialumo ribą ir
ne vienu atveju buvo grojama ki
tataučių ir buvo gerai įvertinta jų
reiklių kritikų.
Vladas Jakubėnas, nors jis dau
gumoje pristatomas kaip kompozi
torius, buvo vispusiškas muzikos
pasaulio darbuotojas: pedagogas,
muzikos kritikas, aktyvus muzikos
kultūros atstovas, žinomas pianis
tas - atlikėjas bei solistų ir chorų
akompaniatorius. Jis šalia solo ir
choro kūrinių yra sukūręs ir sim

Truputis statistikos: į Dainų
šventę Vilniuje važiuoja apie 450
šokėjų atstovaujančių išeivijai. Jie
šokių dienos metu turės atskirą
savo pasirodymo programos dalį,
pavadintą "Tėviškės pastogėje".
Dainininkų būrys šiek tiek ma
žesnis - apie 350. Pradžioje buvo
numatyta atskira išeivijos chorų
pasirodymo dalis Dainų dienos
programoje, bet po tokios negau
sios registracijos, D. Viskontienė,
pasitarusi su Lietuvos vadovais,
nusprendė prašyti pagalbos atlie
kant išeivijos repertuarą. Be abejo
dainuojančios Lietuvos žmonės
tuoj pat sutiko padėti ir atrodo
visi su nekantrumu laukiame tos
akimirkos.

gabalėlį - visų musų Tėvynę Lietu
vą.
Suorganizuoti išeivijos vienetus,
parinkti meninę programą, praves
ti registraciją, pakviesti dirigentus
ir atlikti eilę kitų darbų buvo pa
kviestos žinomos ir nepailstamu
darbu sau garbę užsitarnavusios
dvi kūrybingos muzikos ir šokio
specialistės: Dalia Viskontienė ir
Rita Karasiejienė.
Abi, žinodamos koks darbas jų
laukia, rimtai ir atsakingai ėmėsi
šių svarbių pareigų. Toronte buvo
suorganizuotas "Meninės dalies
komitetas", kuriame Dalia buvo
atsakinga už chorinę dalį, o Rita Meninis komitetas
už šokių dienos pasirodymą.
Nijolė Benotienė
Iki šventės laiko liko nedaug.
Grupių šokėjai ir dainininkai baigia no" dainininkai.
pasipuošti vienodais repeticijų
Publika šiltai įvertino šokėjus ir
marškinėliais, yra daromi atskirą dainininkus. Buvo padėkota "Bervienetą reprezentuojantys ženklai, „želio" vadovei Daliai Dzikienei, jos
kurie: bus nešami šventės eisenos ' pavaduotojui Jonui Kodžiui, moky
metu Vilniuje.
tojams ir muzikos technikui Al
fonsui Dzikui. Ypatinga padėka
buvo išreikšta muzikui Jurgiui Petkaičiui. "Berželio" repertuaras būtų
žymiai mažesnis, jei jis į talką ne
reakcijos žinojom kad "Bičiulių" ateitų, įgrodamas šokių muziką į
šokis sukels publikai daug juoko. magnetines juosteles.
Po programos visi pasivaišino
Vyrams poilsio nebuvo, merginos
tuoj įsijungė sušokti linksmąjį šokėjų paruoštomis vaišėmis, ma
"Putinėlį". Šoko tai vikriai, tai myčių iškeptais pyragais. Toliau
žaismingai, tai iškilmingai - išlai visi linksmai pasišoko Stasiui Telkant šokio nuotaiką. Mažieji, pa šinskui beveik be sustojimo gro
ruošti mokytojos Erinos Balsienės, jant ir dainuojant iki vidurnakčio.
"Berželio" šokėjai vyksta į Lietu
ne tik pašoko, bet ir judriai su
vaidino "Barė ponas katinėlį", o vą žinodami, kad turės nemaža
"Ein žeidytis" būtų galėję visą pažinčių. Pakeliaus per Lietuvą su
vakarą žaisti. Paaugliai, su kuriais "Vėtrungės" šokėjais, kuriuos glo
darbavosi mokytojai Genutė Zda bojo prieš du metus IX-sios Išeivi
nienė ir Linas Balsys, labai taikė jos Lietuvių tautinių šokių šventės
tiksliai sušokti "Žvejų Polką", "Gū metu. Tikisi susitikti su naujais
draugais, o taip pat ir "Bijūno"
do dūda" ir "Bitutę pilkoji".
"Bijūnas" užbaigė antrąją savo dainininkais, kuriuos "Berželio“
programos dalį, įtraukdamas visus šokėjai išlydėjo, tarę "Iki pasima
žiūrovus į dainą su judesiais. "Ber tymo Lietuvoje!’.
Dalia Dzikienė
želio" merginos grakščiai pašoko
lyrišką "Per girią girelę". Tempas
pasikeitė su mišriąja "Audėjėle", o
darė įdomų pranešimą apie Lietu
vakaro programa buvo baigta, vi
voje gajokų įsigilinimą į ateiti
siems šokėjams įsijungiant į smar
ninkų ideologiją.
kiąją "Pasiutpolkę". Šokėjai sudarė
Dr. Kazys Pemkus surengė Gajos
vartus, per kuriuos sušoko "Bijūistorijos nuotraukų parodą, kurio
je atsispindėjo veidai nuo Gajos
įsikūrimo 1929 m. Lietuvos uni
versitete Kaune iki dabar. Taip pat
dr. Kazys supažindino su būsima
Gajos korporacijos leidžiama isto
su entuziazmu ir išbandytu darbš rija - albumu. Jis prašė visų korpotumu redagavimą tęsia toliau.
rantų atsiųsti nuotraukas ir žinias.
Gajos jubiliejinis suvažiavimas Susirinkimas palinkėjo sėkmės, lei
buvo sustabdytas, bet po atei džiant šią knygą.
tininkų kongreso š. m. liepos mėn.
Juozas Baužys, Ateitininkų Fede
Lietuvoje, jis bus surengtas šį ru racijos sekretorius, pranešė apie
denį ar 1995 m. pavasarį. Korpo būsimą ateitininkų kongresą š. m.
racijos valdyba greitu laiku tuo liepos 15-17 dienomis Vilniuje.
reikalu padarys sprendimą ir pa Kvietė visus kuo gausiau dalyvauti
skelbs spaudoje, praneš korporan- ir finansiškai paremti. Apgailesta
tams.
vo, kad beveik visos ateitininkų
Praeitų metų bėgyje buvo susi korporacijos išeivijoje nustojo
siekta su atgaivintos Gajos korpo- veikusios, pasigėrėjo, kad Gaja iš
rantais Lietuvoje, su korporacijos liko gyva ir aktyvi.
vadovais dr. Alfredu Purtoku, stu
Diskusijose dalyvavo: dr. P. Kisie
dentu Tomu Žemaičiu, Daliu Kė lius, dr. K. Ambrozaitis, dr. K.
dainių. Tai atliko "Medicinos" Pemkus, dr. A. Šležas^J. Baužys, L
žurnalo redaktorius dr.Vacys Šau Baltrušaitienė, dr. D. Butkevičienė
lys, kai lankėsi Lietuvoje 1993 (iš Lietuvos), dr. V. šaulys ir kiti.
metų vasarą. Tuo reikalu jis paBuvo pasiūlyta, kad Gajos kor

fonijų, kurios galima sakyti, buvo
pirmieji šio žanro kūriniai, lietu
vių muzikų tarpe, parodę jo verž
lumą ir norą eiti į tarptautinę mu
zikos bendruomenę ir aktyviai
dalyvauti šiame stambiųjų kūrinių
forume.
Apie Vladą Jakubėną reikėtų pla
čiau rašyti, nes jo nuopelnai lietu
vių muzikinei kultūrai yra dideli.
Tačiau šie žodžiai nėra studijinės
apimties. Čia norima tik trumpai
atžymėti šį svarbų jubiliejų.
Kadangi man yra tekę su kom
pozitoriumi bendrauti nuo pat jo
atvykimo Amerikon (1949 m.) ir
šiuo metu turiu garbę vadovauti
komp. Jakubėno vardo draugijai
(ji jau gyvuoja daugiau negu 10
metų) Chicagoje, tai lyg ir jaučiu
pareigą paberti keletą minčių apie
šią neeilinę figūrą lietuviškoje mu
zikoje.
Nelengva jam buvo, kaip muzi
kui išsiversti Lietuvoje. Šiuo klau
simu 1937 metais jis "Lietuvos
aide" taip rašė:
"Iš kūrybos nepragyvensim. Ten
ka mokytojauti, vesti chorus, užsi
imti muzikos publicistika, rašyti
straipsnius apie operą, muziką. Iš
pamokų, apsikrovus, dar galima
gyventi, iš chorų ir publicistikos išgyvenimas sunkus. Kombinuo
jant visus tuos būdus, pragyveni
mas garimas".
Jo pragyvenimo galimybės dar
pasunkėjo, kuomet 1949 m. atsira
do Chicagoje. Čia susirado piano
mokinių, kuriems privačiai davė
pamokas jų namuose (vėliau kurį
laiką turėjo studiją), akomponavo
ar grodavo koncertuose, o sekma
dieniais vargonininkavo evange
likų bažnyčiose.
1957-58 mokslo metais jis turė
jo progos padirbėti ir De Paul uni
versiteto muzikos mokykloje. To
universiteto muzikos profesorius
dr. A. Tcherepnin, kuris buvo pia
nino departamento vedėjas ir teo
rijos dėstytojas, pakvietė Jakubėną
pavaduoti jo klasėse. Tokiu būdu
šiame universitete VI. Jakubėnas

dėstė kompozicijos ir orkestradjos
studentams.
VI. Jakubėnas i Chicagą atvyko
1949 m. rugsėjo mėnesį, o jau tų
pačių metų lapkričio 4 d. akom
panavo Alice Stephens (Steponavi
čienės) merginų chorui De Paul
universiteto muzikos forume. Kaip
pasakoja vienintelis lietuvių kilmės
muzikos daktaras JAV, o taip pat
kartu ir muzikos profesorius Leo
nardas Šimutis, VI. Jakubėnas tada
akompanavo ir dr. Šimučio kanta
tai "Ei, nustok audruže". Dr. Ši
mutis džiaugiasi, kad VI. Jakubė
nas turėjo progos susipažinti ir su
kitais jo parašytais kūriniais ir la
bai gražiai dr. Šimučio kūrybą
pristatė Lietuvių Enciklopedijos XV
tome.
Dr. Šimutis po VI. Jakubėno
mirties buvo VI. Jakubėno Fondo
ir VI. Jakubėno draugijos valdybų
nariu. Tai du atskiri vienetai, kurių
pirmasis nustojo veikti 1990 m., o
antrasis dar tebeveikia ir dabar.
Čia minimas Fondas pastatė gra
žų paminklą, pasirūpindamas VI.
Jakubėno 2-sios simfonijos partijų
perrašymu ir VI. Jakubėno kanta
tos "Mano pasaulis" išleidimu., VI.
Jakubėno draugija padarė žymiai
daugiau, ypatingai jau per 3 pasku
tinius metus, savo veiklą išplės
dama ir į Lietuvą, kur išėjo jo
religinių giesmių rinkinys, o dabar
spausdinama menotyros dr. prof.
Aniceto Armino suredaguota kny
ga "Vladas Jakubėnas, Žmogus menininkas - kūrėjas" ir jo du pa
saulietiškos muzikos sąsiuviniai.
Draugijos rūpesčiu per Lietuvos
televiziją duotos dvi ilgokos pro
gramos, o per Lietuvos radiją apie
dešimtis valandėlių, kuriose buvo
pasakojama apie VI. Jakubėno
kūrybą ir grojama jo muzika.
Jo gimtinėje Biržuose ir Kaune,
prie namo kuriame kompozitorius
gyveno, buvo atidengtos memoria
linės lentos, surengti minėjimai,
koncertai ir daug kitų renginiiu

E<L Šulaitis

"Berželio" tautinių šokių grupės koncertas
Hartfordo, CT, "Berželio" tau
tinių šokių grupės metinis koncer
tas įvyko balandžio 16 d. Švč. Tre
jybės parapijos salėje. Nors grupės
repeticijos virš dešimt metų vyks
ta šioje salėje, metinį koncertą čia
rengė pirmą kartą. Naujai atremon
tuota salė dabar yra palankesnė
tokiems renginiams.
"Berželio" šokėjai ruošiasi daly
vauti Pasaulio Lietuvių Dainų šven
tėje Lietuvoje. Šio vakaro tema:
"Lietuviškas šokis ir daina jungia
mus visus". Šiai temai buvo pri
taikytos dekoracijos, trys skydai:
Pauliaus Orento suprojektuotas
Hartfordo "Berželis", Edžio Nenor
to "Šokėjų pora" ir Jono Žemaičio

"Gedimino pilis".
Kartu atlikti programą buvo pa
kviesti New England College, New
Hampshire šiuo metu studijuojan
tys studentai iš Lietuvos. Dalis jų
priklauso liaudies vienetams Lie
tuvoje ir čia susibūrė į liaudies
muzikos vienetą "Bijūną", tokiu

būdu supažindina kolegijos stu
dentiją su lietuvių kultūra. Jų vado
vo Algirdo Dapkaus užmegzti ryšiai
su lietuvių telkiniais, suteikė "Bi
jūnui" progos koncertuoti keliose
vietovėse.
Prie suktinio muzikos suskrido
"Berželio" šūkėjai į salę. Suktinis,
tradiciniai yra įpintas į "Berželio"
programą. Dabar jis pritaikytas
"Berželio" vadovės Dalios Dzikienės
šokėjų pristatymui. Pirma šokių
pynė susidėjo iš trijų šokių "Suk
tinio", "Pradės Aušrelė Aušti" ir
"Ketvirtainio". "Bijūno" aštuonios
merginos ir keturi vyrai išėjo į
sceną. Gražiai susidainavę, daina
vo a kapela, o dviem dainom
kanklėmis pritarė Algirdas Dap
kus. Šokėjų ir dainininkų progra
ma labai gražiai derinosi.
Vėl aikštė buvo perleista šokė
jams. Energingai peršokus "Vaka
ruškas", merginos iššoko, pasiliko
vieni vyrai "Bičiulių" šokiui. Gene
ralinės repeticijos metu iš "Bijūno"

Ateitininkų medikų korporacija Gaja

Metinė jos šventė
Balandžio 10 d., per Atvelykį, moksliška, ideologine, kultūrine
įvyko ateitininkų medikų Gajos programa, su banketu ir naujų
korporacijos metinė šventė. Mišių narių įstojimu.
Taip pat buvo pradėta redaguoti
metų skaitymus atliko Lionė Bal
trušaitienė ir Antanas Razma. Po Gajos korporacijos istorija - albu
mišių Ateitininkų namuose Le- mas, kuriam daug laiko, energijos
monte susirinko per 50 medikų su ir kūrybos pašventė redaktorius dr.
šeimomis į Gajos korporacijos me Kazys Pemkus. Tiem dviem pro
jektams gerokai pažengus į priekį,
tinę šventę.
Susirinkimą pradėjo pirminin staiga sunkiai susirgo dr. Kazys
kas dr. Antanas Razma, prel. dr. Pemkus ir Irena Pemkienė, viena
Juozas Prunskis sukalbėjo pras iš svarbiųjų jubiliejinio suvažia
mingą maldą. Pasivaišinus gar vimo organizatorių.
Abu Pemkai turėjo sunkias ope
džiais užkandžiais, įvyko gyvas ir
racijas. Viskas laimingai pasibaigė,
įdomus Gajos susirinkimas.
Dr. Antanas Razma peržvelgė ir, ačiū Dievui, jie abu vėl energin
Gajos korporacijos praeitų metų gi mūsų draugų tarpe.
Tad Gajos korporacijos istorijos
veiklą. Buvo suplanuotas 65 metų
Gajos jubiliejinis suvažiavimas 'redagavimas buvo laikinai sustab
1993 metų rudenį Chicagoje su dytas, bet dabar dr. K. Pemkus vėl

Kompozitorius Vladas Jakubėnas

poracija turi aktyviai veikti Lietu
voje ir užsienyje. Ji turi išlikti pro
fesionali, ideologinė, visuomeninė,
bet nedalyvauti politinėje veiklo
je, tęsti Gajos istorijos redagavimą
ir dėkojo dr. K. Pemkui už šį dar
bą.
Taip pat pasiūlyta subendrinti
įstatus su užsienyje esamais, kad
Gajos korporacijos statutas būtų
bendras visiems gajokams užsie

nyje ir Lietuvoje.
Šis malonus, gyvas, draugiškas
Gajos korporacijos susirinkimas
buvo baigtas pirmininko dr. A.
Razmos padėkos žodžiu ir atei
tininkų himnu. Po to dar ilgai
buvo apžiūrima išstatytų nuot
raukų paroda ir privačiai šnekuči
uojama.

Dr. A. Razma

Gajos korporacijos susirinkimo, {vykusio Leminte, IL, daly
viai

AR GALI LAGERYJE
SKAMBĖTI MUZIKA?

Atsargumas
- Daktare, skauda 'žvaigždutę*, skundžiasi gydytojui senutė.
- Močiut, čia gi - "kryžius", maigo senutės strėnas neuropatologas.
- O aš maniau, kad daktarėlis partinis...

Automatas
Kalbasi du fabriko darbininkai.
- Nenorėčiau būti automatu.
- Kodėl? Juk jie niekada nev
eikia, o gauna pinigus.
Politika
Keturi draugai susitiko Vilniaus
parke. Vienas jų sunkiai atsiduso.
Po to atsiduso ir antras, ir trečias.
Tada ketvirtas nekantriai juos su
draudė:
- Ak, nustokit jūs čia politikuoti!

Be reikalo
- Jūs, atrodo, visada ateinate i
darbą tiksliai nustatytu laiku.
- Tai, bet kas iš to, jeigu niekuo
met nebūna nė vieno žmogaus,
kuris tai paliudytų.
Įtarimai
— Leitenante, patikrinkite
per karinį komisariatą eilinio Fedorenko asmens bylą.
— O kas gi atsitiko?
— Kol kas nieko. Tačiau man
įtartina tai, kad kiekvieną kartą,
baigęs šaudyti, jis kruopščiai nu
valo nuo šautuvo savo pirštų aty
spaudus.

Mūsų bosų karaliaus A.
Kučingio prisiminimai apie lage
rio sąlygom suimprovizuotus ke
lis koncertus man priminė, kad
ir mūsų lageryje būta taip pat
mėgintą sukurti vokalinį-instrumentinį ansamblį. Aišku, viskas
priklausė nuo viršininko. Jei jis
buvo dar kiek padoresnis žmo
gus, nepraradęs žmoniškumo
jausmo, kaliniams taip pat
būdavo lengviau. Tokie buvo ir
mūsų viršininkas V. Ponomariovas ir jo padėjėjas I. Aleksiejevas. Tai buvę aktyvios tarnybos
karininkai, frontininkai, nežinia
už ką atkelti j Tol. Rytus.
Mūsų 310 lageryje, Sichoto
Alynės kalnų papėdėje, į kurį
buvom atkelti iš 127-jo, buvome
vieni vyrai karo belaisviai, arba
speckontingentas, kaip tada vadinomės. Pagrindinę masę su
darė lietuviai, latviai, estai, tam
tikra dalis rusų, ukrainiečių ir
gana daug “juodukų”: gruzinų,
armėnų, jakutų ir kt.
Būdami apsukresni, jie greit
įsitaisė šiltesnėse vietelėse, tap
dami raštininkais, maistininkais,
batsiuviais, siuvėjais ir pan.
Žinoma, nors ir ėmė pavydas,
kartais net ir pyktis, kad jie esant
blogam orui, likdavo namie, bet
santykiai, aplamai, nebuvo blo
gi. Iš lietuvių ypač geru žodžiu
menu karo gy dytoją, taip pat be
laisvį J. Baškį, buvusį lagerio gy
dytoju ir tikrai daug padėjusį
silpnesniems, juos paguldant į li
goninę, neva sunkiai susirgu
sius, o tikrumoje, kad pailsėtų.
Kadangi į jį dažnai kreipdavosi
ir už zonos gyvenantys laisvieji,
jis greit išpopuliarėjo.
Vieną dieną pasklido kalbos,
kad organizuojamas estradinio
pobūdžio vokalinis-instrumentinis ansamblis. Mat latvių tarpe
atsirado karo kapelmeisteris, ku
ris ėmėsi šio darbo. Mokančių
groti taip pat atsirado. Todėl

Ypatingas šuo
— Koks tai šuo?
— Policijos.
— Tačiau jis visiškai nepa
našus į policijos šunį!
— Ir nereikia —juk jis tarnau
ja slaptojoje policijoje.

Daugiskaita

Koks žodžio “žmogus” daugi
skaita?
— Eilė!
Sąjungininkas

Keli darbininkai smuklėje
gurkšnoja degtinę, vienas iš jų
ima šūkalioti:
— Verčiau sutikčiau dirbti
Maskvoje veltui visą parą negu
New Yorke valandą už porą do
lerių.
Išgirdo tai prie gretimo staliu
ko sėdintis tarybinis karininkas
ir Šilko jam:
— Didžiuojuosi tavimi, drau
ge! Tokie sąjungininkai mums
reikalingi. Ką jus dirbate!
— Esu duobkasys, drauge ka
pitone.

buvo paskelbta provizorinė
atranka. O mūsų viršininkas
prieš kitus norėjo pasirodyti,
koks jis yra, kad jo lageryje yra
žymiai geresnės sąlygos. Svar
biausia, kad mokėtų grot iš natų,
bet ne iš “kepurės”, t. y. iš klau
sos.
Mėginau ir aš savo laimę, bet,
deja, nesėkmingai kadangi smui
ku buvau pasimokęs bene 193233 metais, po to visai nečiupinėjęs. O to grojimui ansambly
je aiškiai nepakako.
Instrumentai, kiek prisime
nu, buvo pora bajanų, smuikas;
pora triūbų, klarnetas, muša
mieji ir pan. Muzikantams buvo
sudarytos kiek geresnės sąlygos,
nors, nesant repeticijų ar pasiro
dymų, jie taip pat vienodai dirbo
su kitais.
Po kiek laiko prasidėjo pasiro
dymai už zonos ribų, net pačia
me Komsomolske. Ir ką jūs ma
not? Mūsų lagerininkų ansamb
lis visoje srityje pasirodė kaip
pats geriausias, nukonkuravęs
net laisvuosius. Koks buvo šio
nelaisvo ansamblio repertuaras,
dabar jau nepamenu, daug laiko
praslinko.
Tiek tik galiu pasakyti, kad jis
egzistavo kiek daugiau negu pus
metį, kol aukščiausia valdžia,
sužinojusi apie tokį dalyką, už
draudė, kad nenukentėtų darbo
“našumas”, o viršininkui įklijavo
įspėjimą.
Savaime aišku, pačioje zonoje
koncertų nebūdavo. Tačiau tie
mūsų muzikantai iš už zonos at
nešdavo kokio geresnio rūkaloy
ypač papirosų “Belomor”, papil
domo maisto, žinių iš laisvės, tuo
gelbėdami savo bendralikimius.
Žinoma, mūsų gyvenimo ne
galima jokiu būdu lyginti su 1941
metų tremtinių gyvenimu, jiš
taipjpat nebuvo toks “ružavas.
kaipatrodoiš pirmo žrilgsmo.^.

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA '94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!
Pigiausios kainos per Finnair,
Lufthansa ir SAS
Turistinė ir Biznio klasė

- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI
Prašykite mūsų naujos brošiūros apie
Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - S00 - 451 - 9511

UNIONTOURS
Įsteigta 1931
79 Madison Avė., New York, N.Y. 10016
Tel: 212 - 683 - 9500
Fax:212 - 683 - 9511

Telšių turguje. Viktoro Kapočiaus nuotr.

ASTA

Gatvės muzikantai Vilniuje linksmina praeivius. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Lageris lieka lageriu, ir kurorto
iš jo nepadarysi.
Kodėl mus kiek švelniau trak
tavo ir palyginti neilgai laikė la
geriuose, nežinau. Spėju, kad
tam tikros įtakos galėjo turėti ir
Jaltos bei Potsdamo tarptautinės
konferencijos. Kas tikrai buvo
prasikaltęs, tuos iš karto izolia
vo.
Viktoras Gulmanas

(o “

Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE

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

V

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

J

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS
Jūs ga lite h amuose ‘ klausyt is
gražiausių Lietuvos estradinių
dainų, jei įsigysite
trijų kasečių komplektą
(po 90 minučių kiekviena)
tik už 17 dol.
(Persiuntimui pridėti 2 dol.)
Dėl užsakymų skambinti.
Darbininko administracijai
9 vai. r. - 4 vai. p. p.

Sudarydami testamentus, nepamirškite "Darbi
ninko". Tuo paremsite lietuvybę ne tik Ameri
koje, bet ir visose šalyse, kurias kas savaitę
lanko “Darbininkas".

1TSEASYTC
BANKBY_
MAIL FweuS
PAYTHE

The South Boston Savings
Bank’s famous postage paid
both ways bank by mail
plan is easy, convenient
and sensible.

BOTH
WWS

When the bank receives your savings or
checking account transaction it’s
processed and mailed back to you the
šame day. Thousands of our customers
have enįoyed this free Service for years
■ When you bank by mail. the South
Boston Savings Bank is as close as the
nearest maH box.
Open an account today by filling out the
coupon below or visiting one of our conveniently iocated offices

į

South Bostoniz
Savings Bank V

tel. 718 827-1351
arba rašyti:

Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

\>

MEMBER FDfC and D1FM ALL DEPOSITS INSURED IN FULL

M AJN OFFICE
460 West Broadway
South Boston
268-250C

WEYMOUTM OHTC£
544 Mam St
337-1050

MEPONSET CIRCLE
740 GaiUvar B*d
825-9090

NEEDHAM OFFICE
355 Chestnut St
449-0210

OUtMCY OFFICE
690 Adams St
Laktn Souare
479-9660

WEST R0XBURY
1833 Centre St
323-8000

USAID neduos paramos
Lietuvos studentams

somos Lietuvos laivynui".
Visiems trims burlaiviams lai
mingai grįžus į Lietuvą, jų įguloms
buvo suruoštas iškilmingas sutiki
USAID, JAV valstybinė agen
mas. L Miniotas, V. Katinui rašė: tūra, kuri šiemet finansiškai re
"...Klaipėdoje įvykusiame Lietuvos mia programą apie finansus ir ban
buriuotojų sutikime ji (Vėliava, P. kinę sistemą Kauno Technologijos
P.) buvo parodyta daugiatūkstan universiteto studentams studijuo
tinei žmonių miniai, kurioje daly ti Farmingdale SUNY universitete,
vavo ir tuometiniai Lietuvos ir pranešė, kad ateinantiems 1994/
Klaipėdos miesto vadovai, Sąjūdžio 1995 mokslo metams negalės skir
bei Lietuvos jūrų laivininkystės ti lėšų. Priežastis yra ta, kad ši
atstovai...".
agentūra gavo iš Federalinės val
Dabar, ta istorinė vėliava, aukštai džios tik 2 milijonus dolerių, ku
iškelta ant "Laisvės" stiebo, išdidžiai riuos reikia paskirstyti visiems Rytų
plevėsuoja per vandenynus plauk Europos kraštams. USAID pareiškė,
dama, garsina Lietuvos vardą.
kad nežiūrint to, jog Farmingdale
Jei viskas laimingai seksis, "Lais SUNY programa yra svarbi, ji buvo
Laisvės ’ kapitonas I. Miniotas Lietuvos buriuotoju vntikime vė" New Yorką turėtų pasiekti atei priversta lėšų skirstymą daryti
nančių metų gegužės mėn.
didesniems projektams regijoniniu
Klaipėdoje rodo istorinę Lietuvos vėliavų.
"Laisvei" grįžus į Lietuvą, jos mastu.
kapitonas Ignas Miniotas, tą is
Šis reikalas buvo diskutuojamas
torinę vėliavą, apiplaukusią aplink kovo 21d. Farmingdale SUNY spe
pasaulį, norėtų perduoti Vytauto cialiai sušauktame posėdyje, kuria
Didžiojo Karo muziejui Kaune.
me pirmininkavo lietuvių studijų
p. palys
1989 metais trys burlaiviai "Aud iš kurios matysite, kad mes ne
ra", "Lietuva" ir "Dailė" iš Lietuvos, blogai reprezentuojame Jūsų (ma
laimingai perplaukę Atlanto van no pabraukta, P. P.) vėliavą". Kyla
denyną, didelės lietuvių minios klausimas, kodėl laiške rašoma, kad
sutikti, sustojo prie New Yorko vėliava yra "Jūsų"?
LB Švietimo tarybos suruošta rijampolės mokytojų seminariją,
uosto krantinės. Laivo "Audra" ka
Tos vėliavos istorija yra tokia: darbo konferencija vasario 27 d. pedagoginį darbą dirbo Lietuvoje,
pitonas buvo Ignas Miniotas.
Vitas Katinas tarnavo Lietuvos vi įvyko Lemonte, IL. Išsamus darbo Vokietijoje, Montrealyje ir ChicaPraėjusiais metais, birželio mėn. daus vandens kelių tarnyboje ir su nagrinėjimas kasmet vyksta Daina goje. į Montessori draugiją įsijungė
iš Klaipėdos uosto kapitonas Ignas garlaiviais plaukiojo Lietuvos ir voje mokytojų studijų savaitėse, 1959 m. augindama savo vaikus.
Miniotas su burlaiviu "Laisvė" iš Vokietijos vandenimis. Karo metu tačiau ne visi gali jose dalyvauti. Kriaučiūnų vardo Montessori vaikų
plaukė į gan ambicingą ir nuo Sovietų armijai artinantis prie Lie Tad jau šešti metai kaip Švietimo nameliuose dirba nuo 1963 m. Ji
pavojų neapsaugotą kelionę, pa tuvos, jis išplaukė į Baltijos jūrą ir tarybos pirm. R. Kučienė organi yra baigusi Vidurio Amerikos Mon
siryžęs apiplaukti aplink pasaulį.
po ilgos, varginančios ir pavojin zuoja Švietimo tarybos darbo kon tessori kursus (MMTTC) ChicagoŠių metų kovo mėnesio pra gos kelionės su garlaiviu "Lithua- ferencijas mokslo metų bėgyje.
je. J. Juknevičienė sakė, kad šiai
džioje, "Laisvė" jau buvo atplaukusi nia" 1945 metų pavasarį, atplaukė
Tokių konferencijų metu moky knygai medžiagą pradėjo rinkti
į Australiją. Iš Melboumo L Mi į Hamburgą. Su tuo garlaiviu ne tojai ir švietimo darbuotojai yra nuo 1963 m., vos tik pradėjusi
niotas atsiuntė Vitui Katinui iš siskyrė. Būdamas Vokietijoje jame plačiau supažindinami su naujo dirbti Kriaučeliūnų vardo Montes
karpą iš Adelaidėje leidžiamo an ir gyveno. Tik 1949 m., pasiėmęs mis programomis, su naujai iš sori vaikų nameliuose. Šios kny
gliško laikraščio (iškarpoje laik vėliavą, garlaivį paliko ir išvyko į leistais vadovėliais ir knygomis, gos tikslas - palengvinti darbą
raščio vardo nėra). Ten rašoma, JAV.
aptariama bendra švietimo darbo mokytojoms, dirbančioms lietuviš
kad "Laisvės" kapitonas Ignas Mi
Vitas Katinas, nujausdamas artė veikla bei nustatomos ateities dar kose mokyklose, padėti jauniems
niotas didžiai vertina istorinę 50 jančią Lietuvos nepriklausomybę, bo gairės. Tokios konferencijos yra tėvams, seneliams. Knygoje taip
metų senumo Lietuvos vėliavą, kada I. Miniotas su "Audra" buvo naudingos ne tik mokytojams ir pat galima rasti daug medžiagos
kuri 1944 m. plevėsavo ant vieno atplaukęs į New Yorką, jam tą švietimo darbuotojams, bet ir pirmųjų skyrių mokytojai. Knygo
iš paskutiniųjų nepriklausomos vėliavą ir įteikė pridėdamas tokio tiems tėvams, kurie nori plačiau je autorė nuosekliai išdėsto moky
Lietuvos laivų, kuriems laimingai turinio lydraštį: "Gerbiamas Kapi susipažinti su švietimo darbo veik tojams visus kelius kaip reikia psi
pavykę išsprukti iš Rusijos (tuo tone, priimkite šią lietuvišką vėlia la.
chologiškai ir atsargiai elgtis su
met SSSR, P. P.) glėbio.
vą, padarytą saulėtais Nepriklau
Konferencija prasidėjo mišiomis vaiku. Knygoje yra 129 skyriai.
Prie laikraščio iškarpos pridėtame somybės laikais iš Lietuvoje augin Palaimintojo Jurgio Matulaičio Mi Visos medžiagos išdėstymas pra
laiške L Miniotas rašo: "Siunčiu tų linų ir vilnų... Globokite Ją ir, sijoje. Bočių menėje, prieš prade sideda su mokslo metų pradžia.
Jums Adelaidės laikraščio iškarpą, laikui atėjus, perleiskite Nepriklau dant darbą, kun. A. Paliokas sukal Kiekvienas mokslo metų mėnuo
bėjo invokaciją.
suskirstytas savaitėmis ir toliau
Dalyvius sveikino JAV LB Švieti pateikiamas pirmųjų dienų planas.
mo tarybos pirm. R. Kučienė, PLB Kiekvienam metų laikui duoda
valdybos pirm. Br. Nainys, PLB daug paveikslėlių su sezonui skir
vicepirm. švietimo reikalams M. tais eilėraščiais, dainelėmis, dar
Lenkauskienė, buvęs Švietimo tary beliais. Pabaigoje autorė daug vie
bos pirm. J. Kavaliūnas.
tos skiria piešiniams, kuriuos ji
Konferencijos eigai vadovavo rinko ir pati paišė per daugelį metų.
LDDP nuomone, konfiskuotos Bažnyčios nuosavybės grąžinimo pro
Švietimo tarybos nąrė informaci Prie kiekvieno piešinio yra paaiš
cesą būtina sustabdyti. Vasario 9 d. Seime surengtoje spaudos konfe
niams reikalams R. Kubiliūtė. Prieš kinimai, kaip jais naudotis ir kokia
rencijoje LDDP frakcijos Seime atstovai G. Jurkūnaitė, A. Lozuraitis, G.
pakviesdama pirmąją paskaiti yra jų paskirtis.
Paviržis ir P. Vitkevičius kalbėjo apie valstybės ir Bažnyčios turtinius
ninke J. Juknevičienę supažindinti
J. Juknevičienė turėjo išstačiusi
santykius.
su savo knyga "Patarimai dirban gana didelę vaizdinių priemonių
Kalbėdama apie restitucijos problemą, G. Jurkūnaitė pareiškė, kad
tiems su iki mokyklinio amžiaus parodą. Tokia J. Juknevičienės
1990 metais priimtas Restitucijos aktas esąs tik deklaracija ir todėl juo
vaikais", R. Kubiliūtė apibūdino paruošta knyga yra didelis įnašas j
remiantis nevalia keisti nuosavybės teisių. Seimo narys G. Paviržis
autorės nueitą pedagoginį kelią.
švietimo sistemos darbą.
pasakė, jog vien Vilniaus senamiestyje Bažnyčia pretenduoja į 150
Janina Juknevičienė, baigusi MaPaskaitininkės Irenos Vilimienės
pastatų, kuriuose yra apie 700 butų. Nusprendus šiuos pastatus grąžinti
Bažnyčiai, jo teigimu, iškilsią daug problemų.
P. Vitkevičiaus įsitikinimu, 1940 m. įvykdyta nacionalizacija, kurios
metu buvo konfiskuoti Bažnyčiai priklausantys namai, tebegaliojanti,
"nors Lietuva tada ir buvo SSSR sudėtyje". Kita vertus, pasak jo,
Lietuvos "Caritas" federacijos Šeimos centro vadovės gyd. Nijolės
Restitucijos aktas numatąs ne turto grąžinimą Bažnyčiai, bet nuostolių
atlyginimą. P. Vitkevičius pareiškė, jog todėl "reikia sustabdyti grąžinimo Liobikienės teigimu, Jungtinių Tautų ir Katalikų Bažnyčios paskelbtai
procesą, nes šiuo metu jis vyksta neteisiškai". G. Paviržio nuomone, tai siais Šeimos metais būtina suaktyvinti šeimos ugdymo veiklą parapijoturėtų būti padaryta artimiausiu būdu, Vyriausybei priėmus sprendimą
Kaip Nijolė Liobikienė pareiškė Informacijos centrui, "reikia pradėti
dėl Bažnyčios turto grąžinimo sustabdymo. Procesas galėsiąs būti
atnaujintas, kai Seimas priimsiąs įstatymus, reguliuojančius šio turto plačią ir išsamią šeimų katekizacijos ir evangelizcijos programą, ieškant
naujų būdų bei metodų autentiškam Bažnyčios mokymui perteikti".
grąžinimo ir nuostolių atlyginimo tvarką.
Tuo tarpu Vilniaus arkivyskupijos kurijos ekonomo kun. Edmundo' Atkreipdama dėmesį į popiežiaus Jono Paliaus II teikiamą reikšmę
Paulionio teigimu, nenoras vykdyti Restitucijos aktą Vilniuje galįs būti parapijai kaip svarbiausiai katekizacijos vietai, ji pridūrė, jog "šiuo metu
paaiškintas ir tuo, kad butus Bažnyčiai priklausiusiuose pastatuose esą kai daugelis šeimų skursta, parapija turėtų būti atramos, karitatyvinės
išsipirkę Vilniaus miesto deputai, Seimo ir Vyriausybės nariai. Vasario veiklos ir šeimos ugdymo centru. "Caritas" federacijos Šeimos centras
15 d. surengtoje spaudos konferencijoje, kur kalbėta apie restitucijos pajėgus apmokyti parapijų aktyvistus socialinės pagalbos būdų bei
reikalus, be jo dar dalyvavo Nemenčinės klebonas kun. Ričardas Jakutis, metodų, teikti metodikos medžiagą".
Kalbėdama apie šeimos padėtį Lietuvoje gydytoja pažymėjo, kad
kurijos advokatas Edmundas Būdvytis ir teisės mokslų daktaras Kazi
šeima mūsų šalyje išgyvenanti gilią moralinę krizę. Per metus išaugęs
mieras Valančius.
Kun. E. Paulionis pareiškė įtariąs, kad dirbtinai sukurta ir Busimųjų abortų, skyrybų skaičius, padaugėję beglobių ir mokyklą nelankančių
benamių asociacija, nes nė vienas žmogus, gyvenantis Bažnyčiai vaikų, gausinančių nepilnamečių nusikaltėlių gretas. Šeimos centras
priklausančiose patalpose, nebūsiąs išmestas į gatvę. Pasak ekonomo, gaunąs daug duomenų liudijančių apie vaikų seksualinį išnaudojimą
iki šiol iš nė vieno grąžinto namo neiškeldinta net įstaiga ar organiza bei smurtą šeimose. Plinta venerinės ligos, AIDS, alkoholizmas ir
cija, nekalbant apie gyventojus. Bažnyčia privalanti padėti visuomenei narkomanija.
Šeimos centro vadovė taip pat akcentavo blogą Lietuvos demografinę
apsivalyti, pasveikti. "Visuomenei naudingas darbas - senelių prie
glaudų, našlaičių namų steigimas, jų priežiūra, benamio jaunimo padėtį, nes mirtingumas gerokai didesnis už gimstamumą.
Gydytojos teigimu. Šeimos centras šiuo metu intensyviai rengia
globa, amatų mokyklų steigimas - tai ir visų Lietuvoje esančių vienuo
lynų pagrindinis tikslas", - sakė ekonomas. Jie pasiryžę daug nuveikti, programas jaunoms šeimoms ir pagyvenusiems žmonėms, organizuoja
bet neturi kur gyventi. Advokatas E. Būdvytis taip pat pareiškė esąs seminarus vyskupijų šeimos centram, intensyvaus mokymo kursus
įsitikinęs, jog Bažnyčios puolimas suaktyvintas, kad nereikėtų jai grąžinti etikos mokytojams, katechetams.
Vienas iš svarbesnių renginių, skirtų tarptautiniams Šeimos metams
teisėtai priklausančio turto.
Vyskupų konferencijos posėdyje, įvykusiame vasario 17 d. Kauno būsiąs birželio mėnesį įvyksiantis seminaras vyresniųjų klasių tikybos
arkivyskupijos kurijoje, vyskupai dar kartą patvirtino savo nuostatą, mokytojams. Jam vadovaus viešnia iš užsienio, gydytoja pedagogė sės.
jog atimta nuosavybė privalo būti grąžinta Bažnyčiai. Tačiau, kaip H. Klaus, supažindinsianti su krikščioniška "Paauglio žvaigždės* progra
sakoma oficialiame pareiškime, ji neketinanti išmesti žmonių j gatvę , ma. Rugsėjo mėnesio pabaigoje bus surengtas tarptautinis kongresas,
kuriame bus nagrinėjamos jaunimo rengimo šeimai problemos.
"bet nori ieškoti abiem pusėms palankių sprendimų".

Su istorine Lietuvos vėliava
plaukia aplink pasaulį

projekto direktorė prof. Eleanor
Fapohunda. I šį posėdį buvo pa
kviesti ir Lietuvių Bendruomenės
atstovai - New Yorko apygardos
pirm. Kęstutis Miklas ir Jonas Vai
nius. Taip pat posėdyje dalyvavo
visas dešimtukas lietuvių studentų,
kurie ta proga turėjo galimybe
pasisakyti apie savo studijas, jų
progresą bei naudą sugrįžus į Lie
tuvą.
Diskusijų metu paaiškėjo, kad
lietuviai apie trečdalį savo studijų
laiko praleidžia susipažindami įvai
riose finansinėse institucijose kaip
teorija yra pritaikoma ir naudoja
ma praktikoje.
Praktinėn stažuotėn studentai
yra paskirstyti į institucijas taip:
po vieną - Prudential Security, į
City Bank ir į Smith Bamey, po du
- Merrill Lynch ir į European Ame-

LB- Švietimo tarybos darbo konferencija

LDDP ketina sustabdyti konfiskuotos
bažnytinės nuosavybės
grąžinimo procesą

Šeimos centras: suaktyvinti šeimos
ugdymo veiklą parapijose

rican Bank, ir trys - į Credit Card
Establishment Service.
Pavasario semestras bus užbaig
tas gegužės 20 d. Daug susirūpini
mo kėlė lietuvių studentų padėtis
vasaros atostogų metu, kada uni
versitetas neveiks. Farmingdale
SUNY vadovybei vis dėlto pavyko
susitarti su USAID, kad studentai
galėtų tęsti studijas per visą vasarą
rudens semestro sąskaiton. Tokiu
būdų jie baigs savo studijas ir galės
grįžti Lietuvon rugpjūčio 9 d.
Farmingdale SUNY vadovybė yra
labai patenkinta lietuviais studen
tais ir jų pažanga moksle. Studen
tai taip pat džiaugiasi jiems teikia
mu dėmesiu ir nuoširdžia globa
ne tik pačiame universitete, bet ir
už universiteto ribų. Jie tik pasi
genda platesnių galimybių paben
drauti su lietuviais, ypač ilgų savait
galių metu. Studentai labai norėtų
artimiau susipažinti su čia įsikūru
siais lietuviais, jų gyvenimu.
Farmingdale SUNY vadovybė yra
pasiryžusi ir toliau tęsti šią bankinę
studijų programą. Bus stengiamasi
gauti reikiamą finansinę paramą
šios programos tąsai 1994/1995
mokslo metams iš įvairių kitų val
stybinių bei privačių šaltinių. Ži
noma, nebus pamiršta ir USAID.
Pagal nustatytą tvarką, šių metų
lapkričio mėn. vėl bus galima
kreiptis į ją, žinoma, prašant tos
paramos tik 1995/1996 mokslo
metams.
/kkm/

tema: "Lietuvoje išleisto 2-jo sk.
vadovėlio "Šaltinėlis" pritaikymas
išeivijos.lietuviškų mokyklų mo
kiniams". L. Vilimienė yra baigusi
Vilniaus Valstybinio universiteto
biologijos fakultetą. Mokytojavo
Kr. Donelaičio mokyklose ir šiuo
metu dirba Chicagos lietuviškoje
mokykloje su trečiuoju skyriumi.
Prelegentė pirmiausia supažin mi jaunimą, jam turime duoti visa,
dino su "Šaltinėlio" sistemos bend kas yra geriausia. Jaunimas turi
suprasti, kad pagrindinė dvasios
rais principais ir tikslais. Ji sakė,
savybė yra dėmesinga pagarba Die
kad Lietuvoje jau nuo 1992 m.
pirmokėliai, o nuo 1993 m. antro vui ir žmogui. Mokykla turi ateiti
kai pradėjo mokytis iš naujų lietu į pagalbą šeimoms.
Nijolė Gierštikienė Chicagos val
vių kalbos mokymo komplektų
diškose mokyklose dėsto kom
"Šaltinėlis". Šios knygos autorė yra
Elena Marcelionienė (Vilniaus Pe piuterių mokslus ir skaitymą. Ji
išdėstė disciplinos svafbą, įvairius
dagoginis institutas), o antro sk.
metodus, sakė, kad tik toks moky
vadovėlio sudaryme dalyvavo ir
Pedagoginio instituto mokslinė tojas, kuris griežtai laikosi visų
metodų nurodymų ir taisyklių, gali
bendradarbė Vida Plentaitė.
L Vilimienė apžvelgė autorių susilaukti gražių rezultatų.
Erika Brooks, kuri iš profesijos
pagrindines ir svarbesnes mintis,
tikslus. Autorės, šiame vadovėlyje yra pedagogė ir dirba Chicagos
pateikdamos įvairius kūrinius, lai mokyklų sistemoje, taip pat dirba
kosi etninio principo. Tautosakos Chicagos lietuviškoje mokykloje.
kūriniai paremti darbų, burtų, Jos paskaitos tema "Dirbant su
drabužių, apeigų ir valgių aprašy besimokančiais lietuviškai įvairaus
mais, kurie ne tik moko gražios amžiaus grupėje". Ji plačiai nu
pasakojo savo darbą, panaudo
kalbos, bet plečia žodyną ir teikia
dama įvairias vaizdines priemo
kultūros bei istorinių žinių.
Neužmirštas ir estetinis princi nes.
Algirdas T. Antanaitis skaitė pas
pas. Iliustracijos, tekstai, užduotys
kaitą: "Žurnalistikos dėstymas lie
lavina vaiko estetinį skonį, moko
tvarkingumo, švaros. Su šiais prin tuviškose mokyklose". A. T. An
cipais siejasi ir dorovinis bei moks tanaitis pažįstamas daugiausiai iš
liškumo principai. I. Vilimienė iš "Antrojo kaimo" parengimų. Jis yra
kėlė pagrindinius principus, kuriais aktorius, deklamatorius, lietuviš
remiantis buvo sudarytas "Šalti kos spaudos atstovas. A. T. Anta
naitis pirmiausia iškėlė lietuviškos
nėlio" komplektas. Jos nuomone
spaudos svarbą. Sakė, kad moky
šis vadovėlis labai tiktų ir mūsų
tojai pirmiausia turėtų mokinius
lietuviškoms mokykloms.
supažindinti su išeivijos spauda
Naujai LB Švietimo tarybos ir
Lietuvoje išleistus leidinius api bei su bent keliais Lietuvoje lei
džiamais laikraščiais.
būdino Vida Brazaitytė.
Po kiekvienos paskaitos buvo
Seselės M. Bareikaitės paskaitos
tema: "Tikybos reikalingumas lie keliami klausimai, pravedamos
tuviškose mokyklose". Ji savo kal diskusijos.
LB Švietimo tarybos suruoštoje
boje palietė socialinius bei psi
chologinius žmonijos išgyveni šioje darbo konferencijoje paskai
mus, iškėlė pagrindines jaunimo tos buvo labai įdomios ir svarbios.
problemas, su kuriomis jis susi Paskaitininkai buvo gerai pasiruošę
duria gyvenime. Sės. M. Bareikaitė -4r įnešė daug ką naujo. Tokių kon
ferencijų organizavimas yra labai
pasakė, kad tikybos dėstymas liereikalingas ir naudingas darbas.
tuviškose mokyklose tai nėra vien
seselių ir kunigų reikalas. Mylėda-Nijolė Nausėdienė

Vokietijos lietuvių katalikų sielovados vadovas prel. Anta
nas Banga sveikina naują Vasario 16 gimnazijos kapelionų
knn. Gediminų Tamošiūną (kairėje). M. Šmitienės nuotrauka

išstatomas viešam garbinimui
kiekvieno mėnesio 29 dieną. Tik
po medikų komisijos išvados
tuometinis vietos arkivyskupas
Ettore Baranazini ryžosi pa
kviesti tikinčiuosius garbinimui,
kartu primindamas jog reikia
vengti bet kokio fanatizmo ir eg
zaltacijos, kuri galėtų pakenkti
šventojo tikėjimo teisingumui,
kilnumui ir prestižui. Po keleto
dienų susirinkę visi Sicilijos vys
kupai paskelbė, jog nėra jokios
abejonės dėl šių ašarų tikrumo.
Dar po metų, 1954 m. spalio 17
d., popiežius Pijus XII, per radi
ją kreipdamasis į Sicilijos gyven
tojus, irgi su pagarba kalbėjo
apie šį įvykį.
Žurnalo “Jesus” koresponden
tas Saverio Gaeta, primindamas
ir stebuklingus išgijimus, įvyku
sius prie šio paveikslo, kalbėda
mas apie arkivyskupo Karolio
Vojtylos — dabartinio mūsų Po
piežiaus — apsilankymą Si
rakūzuose 1964 metais, vis tiktai
visų pirmą šiame stebuklingame
reiškinyje nori įžvelgti paslėptą

Kretingoje atstatytas paminklas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui
(1918 - 1928 m.) paminėti. Nuotr. V. Kapočiaus

KIEK TŲ STATULŲ VERKIA?
1993 metų rugpjūčio mėnesį
suėjo 40 metų nuo įvykio, kai
Sicilijoje, Sirakūzuose, pradėjo
tekėti ašaros iš gipsinio Nekal
čiausiosios Marijos Širdies at
vaizdo akių. Nuo tada iki pat šiol
daugelis klausia: “Kokia yra to
nepaprasto įvykio reikšmė ką tai
skelbia šių dienų pasauliui ?
Nuo 1970 iki 1990 metų spau
doje laikas nuo laiko pasirodyda
vo žinutės apie įvairiuose kraš
tuose verkiančius Išganytojo ar
ba Marijos paveikslus. Kartais
pasirodančios ašaros būdavo ir
kruvinos. Tuo pasipiktinęs kaž
koks žurnalistas sušuko: “Per
daug statulų verkia“!
Iš savo pusės, amerikietis
Shawn Carlson 1987 metais iš
krėtė piktą pokštą, pademonst
ruodamas verkiantį Džokondos
paveikslą. Tuo tikslu buvo pa-

GANA TŲ
KAMERŲ!
Nors Nuerenbergo tribunolas
pasmerkė tuos, kurie naudojo
dujų kameras žmonėms nuodyti,
daugelis vis dar nesupranta
užnuodyto oro kenksmingumo
žmogui. Rūkoriai nenori supras
ti, kad tabako dūmai kenkia ne
tik jiems patiems, bet ir tiems,
kurie yra priversti būti tose
pačiose patalpose ir kvėpuoti jų
užterštu oru.
Tabako dūmai padidina pavo
jų, kaip jau visiems žinoma, su
sirgti chronišku bronchitu, enfisema, plaučių vėžiu. Be to, jie
yra nepakenčiami visiem, kurie
turi silpnus plaučius.
Pastaruoju laiku kai kurių
kraštų vyriausybės buvo privers
tos imtis tam tikrų priemonių pa
vojui nuo rūkymo sumažinti. D.
Britanijos rūkymo kenksmingu
mas aiškinamas per televiziją ir
spaudą. Italijoj yra daroma dar
daugiau. Ten išleistas įstatymas,
kuris draudžia rūkyti visose vie
šose patalpose: kinuose, teatruo-.
se, šokių salėse ir transporto
priemonėse. Panašiai pasielgta
ir Švedijoje.
Italai ir švedai geriausiai su
prato, kad tabako dūmai kenkia
ne tik rūkoriam, l>et ir tiem, ku
rie turi būti prirūkytose patalpo
se, nes jie yra priversti kvėpuoti
tais pačiais nuodais.

PRAŠOM NERŪKYTI!
NO SMOKING!
IL ĖST INTERDIT
DE FUMER!
RAUCHEN VERBOTEN!
PROSZE NESMALIC!
PROHIBIDO FUMAR!
VIETATO FUMARE!
NEVAR SMĖKĖT!
HE KYPMTb!

naudoti druskos kristalai.
Žurnalas “Jesus” 1993 m. aš
tuntajame numeryje pripažįsta,
jog dirva piktnaudojimams yra
labai plati, tačiau tuo pat metu
kalba apie verkiančiąją Sirakūzo
Madoną, kaip apie išskirtinį at
vejį. Jis buvo tiriamas policijos,
patvirtintas gydytojų komisijos,
kuri, ištyrusi skystį, tekėjusį iš
paveikslo, patvirtino, jog jis yra
analogiškas žmogaus ašarų liau
kų sekretui.
Kas ištiesų atsitiko 1953 me
tais Sirakūzuose?
Keli metrai laiko nepažeistos
kinojuostos išsaugojo mums tai,
kas įvyko prieš 40 metų: 75 va
landas, nuo 1953 metų rugpjūčio
29 dienos 8 valandos 30 minučių
iki rugsėjo 1 dienos 11 valandos
40 minučių iš nedidelio gipsinio
Nekalčiausiosios Marijos Širdies
paveikslo, esančio jaunavedžių
Angelo ir Antaninos lannuso na
muose, akių nelygiais laiko tar
pais gausiai tekėjo ašaros. Šį
įvykį, pasklidus žiniai, galėjo
matyti daugybė žmonių, kurie,
slėpdamiesi nuo kitų, patys
šluostėsi ašaras.
Bažnyčia nėra linkusi greitai
pripažinti panašių įvykių nepa
prastais. Dažnai tai ir būna tiktai
žmogaus fantazijos vaisius, ir
kaip tik tada patys vadinamieji
regėtojai labai stengiasi, norė
dami įtikinti kitus patirtų įvykių
tikrumu. Visiškai kitaip yra su
Sirakūzų žmonėmis. Pati savi
ninkė Antanina lannuso apskri
tai nenori kalbėtis su žurnalis
tais, o jos vyrą Angelo, dabar
bendradarbiaujantį maldininkų
priėmimo įstaigoje, pavyko pra
kalbinti tik tada, kai jis įsitikino,
jog prieš jį yra katalikiškos spau
dos atstovai. Štai ką papasakojo
pats lannuso:
Mes susituokėme 1953 m. ko
vo 21 dieną. Neilgai trukus mano
žmona pasijuto laukianti kūdi
kio. Pirmaisiais nėštumo mėne
siais ji susirgo kažkokia nervų
liga, kuri vis stiprėjo, paliesda
ma regėjimo, o paskui ir jutimo
nervus. 1953 m. rugpjūčio 29
naktį, maždaug apie 3 valandą
nakties ją ištiko nepaprastai stip
rus priepuolis, ir, kai rytą buvau
priverstas išeiti iš namų. nel>esitikėjau grįžęs rasti ją gyvą. Kad
neliktų viena, pakviečiau su ja
pabūti giminaitę.
Tada pusę devintos ryte mote
ris pakėlė akis į gipsinį Marijos
bareljefą, kurį vestuvių proga
buvo padovanojęs vyresnysis vy
ro brolis. Aš nustėrau, — pasa
kojo ji vėliau bažnytinio teismo
atstovui, — kai man pasirodė,
jog iš Madonos akių teka ašaros.
Labai susijaudinusi pašaukiau
savo giminaitę Gražia lannuso ir
tetą Antoniną Sgarlatą. Jos pir
mosios įsitikino, kad kalbu tiesą,
ir tai nėra jokia ligos sukelta ha
liucinacija. Jos irgi patvirtino.

jog mato, kaip iš Madonos akių
srūva ašaros. Labai išsigandusios
abi išbėgo pro duris, kviesdamos
kaimynus ateiti pasižiūrėti keis
to reiškinio.
Patikrinti įvykio greitai atvyko
ir netoliese esančios policijos ko
misariato atstovai. Jiems vadova
vo Nicolo Samperiso, kuris dar
ir dabar su dideliu susijaudinimu
pasakoja apie tai, ką išvydo
įžengęs į sutuoktinių lannuso
namus: Paveikslo akių kamputy
je kaupėsi didžiulės skaidrios
ašaros. Vėliau paveikslas buvo
parodytas tuo metu jau susirin
kusiai miniai ir pastatytas ant sta
lo prie įėjimo į namą. Po kiek
laiko, paliepus bažnytinei val
džiai, jis buvo pervežtas į Euripido aikštę, kur buvo pastatytas
ant žvaigždės, iškaltos iš balto
akmens, o vėliau perkeltas į baž
nyčią.
Rugsėjo 1 d. Sirakūzų vysku
pijos Kurijos pavedimu medikų
komisija surinko apie 100 ml sky
sčio, tekėjusio iš paveikslo akių.
Atrodytų, jog Madona tik ir te
laukė to mokslinio patvirtinimo:
nuo to momento ašaros paliovė
tekėjusios. Analizė parodė, jog
surinktame skystyje nėra me
džiagų, iš kurių padarytas pa
veikslas, t. y. gipso ir dažų, ir kad
kaip rašoma išvadoje, ištyrus
skysčio išvaizdą, skonį ir che
minę sudėtį, galima tvirtinti, jog
šis skystis visiškai atitinka žmo
gaus ašarų sudėtį.
Tos surinktos ašaros buvo su
piltos į hermetišką užantspau
duotą indą, vėliau įdėtos į puoš
nų relikvijorių kuris dabar yra

prasmę, pranešimą, skirtą mūsų
laikų žmonėms.
Dar 19.54 metais popiežius Pi
jus XII taip aiškino šių ašarų
prasme: Ar suprato žmonės šių
ašarų paslaptį? O, tos Marijos
ašaros! Jos buvo liejamos Golgo
toje, kenčiant kartu su Jėzumi ir
apraudant viso pasaulio nuodė
mes. Gal ir dabar ji dar tebever
kia dėl tų atnaujintų žaizdų, pa
darytų Mistiniam Kristaus Kū
nui? Gal ji verkia dėl tų daugelio
sūnų, kurie, klaidų ir nuodėmių
išvesti iš malonės kelio, taip
skaudžiai įžeidė dieviškąją Di
dybę?
Iš vienos pusės, yra tikra, jog
Marija, būdama dangiškoje lai
mėje, nejaučia liūdesio nei siel
varto:, tačiau lygiai tikra, jog
Dievas, norėdamas ką nors ap
reikšti žmonėms,
naudojasi
žmogui prieinamomis priemo
nėmis. Tad ir šiuo atveju galima
j šį stebuklingą reiškinį pažvelgti
grynai psichologiškai. Rizzoli
“Simbolių enciklopedija" taip
apibūdina sąvoką ašara: “Tai la
šas, kuris išsisunkia netikėtai, po
kokio noras patyrimo: tai užuo
jautos ir užtarimo simbolis”.
Verksmas iš tiesų yra emocinė
būsena, kuri parodo žmogiškai
nebepakeliamą situaciją. Kai
žmogus suvokia savo nepajėgu
mą prieš pavojus, gresiančius jo
būčiai, jis į tai reaguoja verksmu.
Visuomet verksmas — tai mūsų
jausmų, nugalėtu dvasinio blo
gio. krizės išraiška. Tai pra
laimėjimo ir kartu paskutinio pa
skatinimo pakeisti situaciją simlx)lis.

Šeimyninė padėtis
Priimant į darbą, kadrų skyriuje
vyriškio klausia:
- Šeimyninė padėtis? Viengun
gis? Vedęs? Vaikų turite?
- Tik alimentus, - atsako vyriškis.

Ir dabartis
šypsotis kviečia...
J

Kaip rasti pagalbą
- Kai prireikia, tai to mūsų Jono
net ir su žiburiu nesurasi, - barasi
meistras ceche...
- Ieškokite ne su žiburiu, bet su
buteliu...

Tikrai taip
Geri draugai man patarė: su Juo
geriau nesiginčyk. Ka Jis pasakė kaip kirviu nukirsta. Tačiau aš,
kvailys, gero patarimo nepaklau
siau.
- Kaip pasakiau,taip ir bus! - su
griaudėjo Jis. - Priviso čia visokių!
- Kitąsyk, kai Jis mane pasikvi
etė, buvau gudresnis. Klausydamas
Jo nurodymų, linkčiojau galvą ir
su viskuo sutikau, bet ir vėl viską
dariau savaip. O Jis, apžiūrėjęs at
liktą darbą mane pagyrė:- Matai,
kai paklausei, viskas kaip sviestu
tepta...

Pritaikant šį antropologinį pa
lyginimą Marijos ašaroms ir kar
tu bandant atsakyti tam pradžio
je minėtam pasipiktinusiam, ku
ris šaukė, kad perdaug statulų
verkia, galima būtų pasakyti, jog
Sirakūzų Madonos ašaros atkrei
pia tikinčiųjų dėmesį į nesiliau
jantį blogio augimą pasaulyje.
1953 metais, kaip tai buvo įpras
ta, buvo manoma, jog tas stebuk
las įspėja dėl plintančio komu
nizmo pavojaus, tačiau dabar,
kaip su karteliu pastebi žurnalo
“Jesus” žurnalistai, tenka kalbėti
apie kitką: moralines vertybes
kurias pamynė daugelis piliečių,
išorinį tikėjimą, kurį norima tik
pademonstruoti, bet kuriuo ne
gyvenama, visatai, kas dabar de
dasi pasaulyje tarp tautų — tikrai
Madona šiandien turėtų dėl to
verkti..
Tarsi milžiniška ašara, nukri
tusi iš dangaus — pastatyta pagal
originalų Michgel Andrault ir
Pierre Parat projektą — Ver
kiančiosios Sirakūzų Dievo Mo
tinos šventovė, iškilusį į 70-ies
metrų aukštį, primena žmo
nėms, kad jų gyvenimas priklau
so Dievui, įspėja dėl to, ką jie
su tuo gyvenimu daro, ir prime
na, jog dar yra laiko pasitaisyti.

Sanatorijoje
- Jūs irgi skundžiatės reumatu?
- Ne, mano uošvis dirba kurortų
valdyboje...

Kas lopys stogą?
- Žmonės skundžiasi, kad praki
uro namo stogas. Ką padarėte, kad
jis būtų skubiai suremontuotas? klausia butų eksploatavimo tarny
bos viršininką korespondentas.
- Sudarėme komisiją, - aiškina
viršininkas. - Joje - mūsų vyr.
inžinierius, technikas ir vyr. bu
halteris.
- Tai kuris iš jų lopys stogą?
Apie liurbius
Žmona bara vyrą:
- Tu - paskutinis liurbis. Va,
Ivaškevičius turi mašiną, turi na
mą, turi, turi, turi...
- ... ir trečią žmoną.
Netikusios prekės
Viena pardavėja skundžiasi kitai:
- Pilnos lentynos visokiausio
šlamšto. Kaip j j ir iškišime?
- Gal paleiskime gandą, kad pin
igai keisis...

Bėdos tarnyboje
Troleibuse savo bėdas pažįstamai
dėsto jauna inžinierė:
- Visiškai subjuro mūsų viršinin
kas. Anksčiau į darbą po keletą
dienų neateidavau, ir nieko. Kai
ištekėjau - ir minutės nepavėluo
si... Ką daryti?
- Kuo greičiau išsiskirti!

Maitintis reikia
- Pone direktoriau, aš iki šiol
galėjau šiaip taip pragyventi už
savo algą, bet mano vaikai iš kažkur
sužinojo, kad kiti valgo kiekvieną
dieną...

Pasveikinkite savo draugus ir artimuosius
gimtadienio ar jubiliejaus proga
Darbininko laikraštyje.

SUDARYDAMI TESTAMENTUS,
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"!
Tuo prisidėsite prie lietuvybės palaikymo ne tik
JAV, bet ir visuose lietuvių židiniuose, kuriuos
kiekvieną savaitę lanko 'Darbininkas*.

MODERN, TOTAL HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENTS
ARE NOW BEING PERFORMED IN THE BALT1C STATES IN
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS
THAT HAVE BEEN TRAINED IN THE U.S.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius siūlo
apdraudos planus.
Susivienijimas savo nariams moka
dividendus ir teikia pirmenybes
prašant mortgičiiĮ.

RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTICUT,
IS IN A POSITION TO GUARANTEE THE DELIVERY OF
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVIA, ESTONIA AND
LITHUANIA.
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN
THE U.S. OR IN THE INDIVIDUAL REPUBLIC.

Norj įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centrq, 7173 So. Washington Street, Wilkes - Barre, PA 18701.
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės / Su
sivienijimo direktorių Jonq A. Vainių, 3 Clare Dr.,
East Northport, N.Y. 11731. Namų tel. 516 2613797, ofiso tel. 718 847-2686.

ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGLISH)
BY CALLING 203 - 757 - 5052 OR BY MAIL TO 1201 WEST
MAIN STREET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A.

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

Waterview Properties

V-

MLS

of the Palm Beaches, Ine.

New York-Vilnius-New York $680 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $680 r.t.
One way to Vilnius $450
One way to Kaunas $420

Ray Staskunas
UCENSED REAL ĖSTATE BROKER
11501 Ellison Wilson Road
North Palm Beach, FL 33408
SE Comer of PGA Bridge

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211
NewYork, NY 10107
Tel.: (212)541-5707

407 - 622 - 5000
407 - 626 - 8562 re$.
407 - 622 - 5966 fax

FOR YOUR FLORIDA REAL ĖSTATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

X

Skaudi netektis

rims, mamai, tėtei, seneliui ir kai vaujant keliem šimtam Viliaus
kuriems bendradarbiams.
bendradarbių ir bičiulių. Kapelio
Laidotuvių namuose, nežiūrint nas Joseph DiSilva tarė jautrius
Mes jautriai pergyvename, iš- Lietuvai. Nevv Jersey lietuviai, vie
• girdę apie mirtį, juo labiau tų žmo ni iš pirmųjų sukūrė organizaciją šalčių ir sniego gausos, per tris paguodos žodžius, iškeldamas ypa
nių, kurie vienaip ar kitaip dirbo ir pavadino ją Americans for an dienas atsisveikinti atvyko daug tingus Viliaus profesinius talentus
Lietuvai - jos gerbūviui, mokslui Independent Lithuania (AIL). Visu žmonių. Pamaldos vyko Norvvoo- ir pabrėžė jo kilnius taurumo bruo
do Immaculate Conception baž žus. Solistas John Caruso pagiedo
ar kultūrai. Tačiau kai iš mūsų savo jaunatvišku užsidegimu į šią
nyčioje, prie kurios jis priklausė. jo "Tėve Mūsų". Po pamaldų šei
netikėtai pasitraukia jaunas, daug talką aktyviai įsijungė Vilius ir visa
Atvykusi net iš Vermonto valstijos mai buvo įteiktos bendradarbių
žadantis žmogus, tai mes pasijun Sruoginių šeima. Reikia pažymėti,
viena Sruoginių bičiulė pagiedojo piniginės aukos, kurios bus pasiųs
tame lyg pritrenkti ir pasimetę, kad jis buvo taipogi ir Nevv Jersey
Viliaus pamėgtą "Amazing Grace", tos į Lietuvą našlaičių globai.
nes pajuntame koks trapus ir ne Lietuvių Jaunimo Sąjungos vado
o Julius Veblaitis pasmuikavo iš
Šia tragišką netektį labai sunkiai
tikras gali būti mūsų gyvenimas.
vas ir šoko "Liepsnos" tautinių trauką iš Dvorak Naujojo Pasaulio išgyveno Viliaus šeima, jo bendra
Panašų jausmą išgyvenau ir aš, šokių grupėj.
simfonijos "Goin' Home". Po lai darbiai ir Nevv Jersey lietuvių
kai dr. Jokūbas Stukas (pasitraukęs
Tik porą dienų prieš mirtį, jis tą dotuvių šeima pakvietė visus už- visuomenė, kurios veikloje velio
iš mūsų tarpo balandžio 29 d.) savaitgalį su savo artimaisiais bi
kandžiams į savo namus.
nis per eilę metų taip pozityviai
man pranešė, kad savo gyvenimą čiuliais lietuviais dalyvavo sli
Vasario 17 d. Armijos koplyčio reiškėsi.
tragiškai baigė 29 metų sulaukęs dinėjimo išvykoj. Sako, kad Vilius
je Fort Monmouth, NJ, vyko spe
Vilius Snieginis. Jis buvo rastas buvęs malonus, draugiškas ir atro
cialios gedulingos pamaldos, daly
Julius Veblaitis
vasario 7 d. darbovietės sporto dė esąs visai patenkintas. Nei jo
aikštelėje. Vilius, Aldonos ir Algi elgesys nei dvasinė būsena, nei
manto Sruoginių sūnus, buvo ele vienam iš slidinėtojų nesukėlė jo Prieš 25 metus Brooklyne mirė A. Bendorius
ktronikos ir kompiuterių žinovas. kių įtarimų.
1932 m. Vytauto Didžiojo univer
Šiose srityse jis turėjo magistro
Tačiau mūsų psichika yra gana
sitete.
1929 m. Karaliaučiaus ir
laipsnį ir per paskutiniuosius pen sudėtinga ir dažnai lengvai pa
1931
m.
Berlyno universitetuose
kerius metus buvo pelnęs net še žeidžiama. Kasdien mes esame
tobulinosi geografijoje.
štus savo darbo įvertinimus. Jis apsupti informacijos gausybe, jau
Grįžęs Lietuvon, dėstė geografi
dirbo armijos bazėje, Fort Mon- čiame darbų įtampą arba jautriai
ją
Kauno ir Klaipėdos gimnazijo
mouth, New Jersey. Kariuomenės pergyvename savo šeimos kokią
se, Pedagoginiame institute. Išeivi
kriminalinių nusikaltimų parei nors suirutę. Ne visi vienodai į tai
joje taip pat neatsisakė pedagogo
gūnai tyrinėjo smurto galimybes reaguojame. Vienus apima nepil
darbo
pamėgtos geografijos srityje.
arba psichologinės įtampos prie navertiškumo jausmas, kitus įtūžio
Amerikon
atvyko 1948 m. Kele
žastis. Skrodimas neparodė nei kū pyktis; dar kiti smunka į depresiją,
rius metus dėstė Brooklyno litua
no sužalojimų, nei jokių chemi alkoholizmą, ir 1.1. Nėra abejonės,
nistinėje mokykloje, o 1951-1952
nių arba narkotikų pėdsakų.
kad ir velionis Vilius buvo pana
m., buvo jos vedėjas.
Vilius augo keturių brolių ir šioj būklėj. Užgulus tokiai ligai,
Nuo 1918 m. veikė ateitininkuo
dviejų seserų šeimoje Nonvood, žmogus nebesugeba kritiškai įver
se, 1924-1926 m. skautuose, 1922New Jersey. Visi Sruoginių vaikai tinti nei savo padėties, nei aplin
,1940 m. šaulių organizacijoje,
lankė lietuvių šeštadieninę mo kos, nei poelgių. Viena yra aišku,
1922-1928 m. pavasarininkuose.
kyklą Elizabethe. Malonu buvo kad jis savo viduje šiam įvykiui
Dalyvavo Vilniui Vaduoti Sąjun
girdėti juos kalbant lietuviškai, o pastoviai ruošėsi. Buvo rasti tvar
gos centro komitete, buvo Aka
vėliau jau matyti įsijungiant ir į kingai sutvarkyti jo asmeniniai bei
Antanas Bendorius
deminio Turizmo klubo steigėjas
Lietuvos laisvės darbus. Kai pra darbo popieriai. Jo kišenėje buvo
ir pirmininkas, Lietuvos geogra
sidėjo Sąjūdis, Amerikos lietuviai rastas dviejų lapų atsisveikinimo
Geografas Antanas Bendorius, fijos draugijos ir Lietuvos fotoįvairiais būdais jungėsi ir ėjo į talką raštas, skirtas savo broliams, sese
širdies smūgio ištiktas, mirė 1969 mėgėjų sąjungos vienas iš steigėjų.
m. gegužės 19 d. Brooklyn, NY. Dalyvavo ir Krikščionių demokratų
Už kelių dienų šeima ir draugai veikloje, kurį laiką buvo sąjungos
bei artimieji minės šio tauraus lie centro komiteto narys.
Lietuvybės puoselėtojui
tuvio mokslininko mirties 25 metų
Šalia visuomeninės veiklos A.
sukaktį. Mirė jis vos kelioms die
Bendorius yra parašęs geografijos
noms praėjus po jo 65-ojo gimta vadovėlių, 1931-1944 m. Lietuvių
dienio, ką tik sulaukus pensijinio Enciklopedijai tvarkė geografijos
poilsio privilegijų. Tad minime ir skyrių, o nuo 1953 m. Lietuvių
jo gimimo 90 metų sukaktį.
Enciklopedijos redakcijos narys ir
geografijos skyriaus redaktorius.
mirus, užjausdami žmoną Loretą, brolį Liudą ir
Velionis buvo gimęs 1904 m. Geografijos srityje bendradarbia
gimines, kartu liūdime.
gegužės 14 d. Lazdijų valse., Gi- vo įvairiuose laikraščiuose ir žur
raitėlių km. 1918-1926 m. mokėsi naluose, buvo taip pat nuoširdus
Seinų Žiburio gimnazijoje, 1926- "Darbininko" bičiulis.
"Dainos" choras,

A. t A.
Prof. Jokūbui Stukui

Juno Beach, FL.

Kun. Vincas Andriuška.

Mirė kun. Vincas Andriuška
Miami, FL, lietuvius per eilę metų aptarnavo kun. dr. Vincas Andriuš
ka. Sveikatai nusilpus, 1994 m. vasario mėn. jis persikėlė į Putnam, CT,
seselių lietuvaičių globojamus Matulaičio slaugos namus. Ten ir mirė
gegužės 3 d. Palaidotas gegužės 10 d. Fort Lauderdale, FL, šalia savo
tėvų. Laidojimo apeigoms vadovavo vysk. Paulius A. Baltakis, OFM.

Velionis buvo gimęs 1913 m. sausio 13 d. VVorcester, MA. Mokslus
ėjo VVorcester, MA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos mokykloje, Tėvų
marijonų Hinsdale ir suplicijonų Montrealyje seminarijose, studijavo
Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir įsigijo doktoratą Lavai univer
sitete, Kanadoje. 1928 m. įstojęs pas lietuvius marijonus, 1936 m.
lapkričio 1 d. buvo įšventintas į kunigus.
Gerai pasiruošęs moksliškai ir subrendęs dvasiškai, kun. dr. V. Andriuš
ka per ilgą kunigiško gyvenimo laikotarpį su apaštališku uolumu
tarnavo lietuviams ir visai Kristaus Bažnyčiai, eidamas įvairias pareigas:
- vikaro ir klebono Chicagos, Racine, Kenoshos, Niagara Falls lietuvių
parapijose,
- mokytojo, direktoriaus ir teologijos profesoriaus marijonų gimnazi
joje ir seminarijoje,
- religinio žurnalo "Laivas" redaktoriaus,
- vienuolynų, bažnyčių ir klebonijų statytojo,
- rekolekcijų ir misijų vedėjo.
Pilnai atsidavęs savo vienuolio-kunigo darbui, Vincas nepamiršo
pareigų ir savo gimdytojams bei broliams lietuviams. Mirus vyresnia
jam broliui kunigui Jurgiui, jis pasiėmė globoti savo tėvelius ir, atsikėlęs
su jais į Floridą, tuoj pat pradėjo rūpintis lietuvių dvasiniais ir tautiniais
reikalais. Jis išgavo iš Miami arkivyskupo leidimą laikyti lietuviškas
ta šeima bei jo vadovaujamu Lie pamaldas ir nuoširdžiai įsijungė į visą lietuviškos bendruomenės gyveni
mą, tapdamas vietos lietuvių religinio ir tautinio gyvenimo švyturiu.
tuvos Vyčiu choru, sukūrė šią do
vaną Amerikos lietuviams. Juosta
pagaminta anglų kalba, nes Vyčiai tas.
bą, bet parūpino arklius ir karietą
puoselėja mintį - dalyvauti kartu,
Dar yra ir kita šios juostos pa bei pavaišino 75 vestuvininkus.
nors ir nemokant lietuviškai. Juos gaminimo priežastys - sutelkti lėšų
Video juosta tikrai puiki dovana
ta skiriama tiems, kurie lietuviškai Vyčių choro narėms, kazimierie- ne tik lietuviams, bet ir kitatau
tik silpnai moka, ar visai nemoka. tėms seselėms, norinčioms nuvykti čiams. Kaina $22 su persiuntimu.
"Noriu juos supažindinti su ju su choru į dainų šventę Lietuvoje. Čekis rašomas "Knights of Lithua
proseniais. Amerikos lietuvių tarpe
Atlikėjai neėmė honoraro.
nia" choro vardu ir siunčiamas
yra nuoširdžių Lietuvos mylėtoju,
Laidelė padėka priklauso Antanui adresu: Ann Marie Kassel, 8200
o kiti jais tampa, mums su jais ir Marijai Rudžiams. Jie ne tik lei Archor Dr., Apt. 801, VVoodridge,
bendradarbiaujant", - sako Faus do naudotis savo namais ir sody IL 60517.
D. B.

Dovana Amerikos lietuviams

A.t A
LEONUI KARMAZINUI
mirus, jo sūnų Viktorą, brolius Stasį ir Edvardą,
seserį Mildą ir jų šeimas, taip pat visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

Aldona ir Petras Saikaus
Roma ir Algis Vedeckai
Laima LaRosa

Spalio mėnuo. įspūdingi lietu
viško rudens vaizdai. Jaunimas
darbuojasi lauke. Piršlys žvalgosi.
Vaikinai atkreipia merginų dėmesį
savo miklumu ir jėga. Pašoka "Mi
kitą". Piršliui jau aišku, kurie įsi
mylėję.
Scena iš Lietuvos kaimo? Ne1
Tai vyksta Antano ir Marijos Ru
džių ūkyje, Illinois valstijoje. Tai
muz. Fausto Strolios susuktos vi
deo juostos "A Lithuanian Country Wedding" pradžia. Faustas su
savo lietuviškoje dvasioje užaugin

VASAROS KAINOS į LIETUVĄ

Netikėta kun. Kenneth Wicks
mirtis privertė Brooklyno vyskupi
ją peržiūrėti lietuvių sielovados
reikalus.
Tuo reikalu sausio 20 d. vysku
pas Daily su savo sekretorium buvo
atvykęs pas mane pasitarti dėl esa
mos padėties ir paieškoti galimų
kandidatų Maspetho parapijos kle
bono pareigom. Taip pat vysk.
Daily pareiškė, kad buvo teirautasi
kaimyninių Maspetho parapijų teritorinės Šv. Stanislovo ir lenkų
Šv. Kryžiaus ir nors visos trys
bažnyčios yra trijų skersgatvių ar
tume, klebonai patarė neuždaryti
lietuvių Viešpaties Atsimainymo
parapijos.
Aptarę galimus kandidatus - lie
tuvių kilmės kunigus - nutarėm
vėl susitikti, kai vyskupija turės
konkrečių žinių apie tuos kuni
gus.
Antrasis susitikimas įvyko ba
landžio 15 d. Brooklyno vyskupi

jos kurioje. Posėdyje be vysk. Dai lietuviai sudaro tik 5%, likusieji
ly dalyvavo augziliaras vysk. Sulli- 95% yra airiai, italai, lenkai ir vo
van, episkopaiiniai Brooklyno ir kiečiai. Sekmadienio, savaitgalio
Queens vikarai ir imigrantų reikalų mišiose dalyvauja apie 600 žmo
nių, lietuviškose 11 vai. mišiose
direktorius kun. Marino.
Pirmiausia vysk. Daily painfor dalyvauja apie 30-40, įskaitant
mavo, kad niekas iš tų keturių choristus. Kartą į mėnesi, kai Lie
kandidatų negali būti paskirtas tuvos Vyčiai turi savo susirinkimą,
Maspetho klebonu. Toliau jis pa pamaldose dalyvauja apie 1(M).
kvietė pasisakyti imigrantų reikalų Savaitės bėgyje mišiose (angliškose)
direktorių kun. Marino, kuris pra dalyvauja apie 12 tikinčiųjų. 1993
nešė, kad iki šiol nė vienas naujas metais krikštų turėta 10; vedybų lietuvis imigrantas nesikreipė į jo 13; laidotuvių (1992 m.) - buvo
įstaigą dėl teisinės ar pastoralinės 46.
Kunigams talkina veikli 20 as
pagalbos.
Apaštaliniai vikarai pateikė ofi menų taryba. Veikia eilė parapin
cialius pranešimus apie abiejų ių angliškų organizacijų. Apie 80
parapijų parapiečių sudėtį, pasto vaiku lanko C.C.D. religijos pamo
ralinę veiklą, pastatų stovį, daly kas. Apie 100 vaikų yra įsijungę i
vavimą sekmadienių mišiose ir t.t. įvairią sportinę veiklą.
Praėjusius metus parapija užbai
Pagal oficialius, pačių klebonų
paruoštus pranešimus padėtis yra gė su $38,000 deficitu, bet turi
sutaupiusi $496,000 Visi pastatai
ši.
Maspetho lietuvių parapija turi yra labai geroje padėtyje.
apie 600 registruotų šeimų, tačiau
(nukelta į 12 psl.)

Birželio 15 - rugsėjo 15
Iš New Yorko ar Chicagos į Vilnių ir atgal
iš Vilniaus į Chicagą ar New Yorką ir atgal

$730.00

plius mokesčiai

Kai kurios dienos jau išparduotos. Kainos žemesnės prieš birželio 15 d. ir po rugsėjo 15 d.

*

Grupinės kelionės į Dainų ir Šokiu Šventę
Birželio 29 - liepos 13 iš Newarko
Birželio 30 - liepos 13 iš JFK

Kaina

$1,893

Kaina iškaito: lėktuvo bilietai (pridėtinis mokestis iš kitų mietų); viešbučiai - Vilnios,
Kaunas, Palanga; trys valgiai kas dienų; bilietai j dainų ir šokių
festivali; visa transportacija; įdomių vietų apžiūrėjimas; gidai lietuvių
ir anglų kalba; bagažų nešiojimas; patarnavimo mokesčiai.

—

Vyskupo Pauliaus A. Baltakio, OFM,
pranešimas apie New Yorko lietuvių parapijas

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.
Brooklyn, NY 11229
Tel. 718 769-3300; 1-800-77-VYTIS
FAX 718 769-3302

DARBININKAS
fNEVV"^
jf f7'' •
‘YORKEW
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos suvažiavimas įvyks
gegužės 14 d., šeštadienį, New
Yorke Lietuvių Kultūros Židinio
patalpose: 361 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY. Suvažiavimas pra
sidės mišiomis pranciškonų kop
lyčioje 9 vai. ryto. Registracijos
mokestis $15. Suvažiavimo metu
bus renkama nauja valdyba, ap
tariama tolimesnė veikla ir siekiai.
Prašome dalyvauti visas klubų pir
mininkes, atstoves ir nares.
Petras Rasimas paaukojo $25
Kultūros Židinio išlaikymui a. a.
Leono Karmazino atminimui. Kul
tūros Židinio administracija nuo
širdžiai dėkoja.
Gabriel Bakšys, gyv. Calverton, LI, mirė balandžio 19 d., su
laukęs 84 metų. Buvo gimęs 1909
m. Maspeth, NY. Dirbo Sunshine
Biscuit Co., Long Island City.
Nuliūdime liko žmona Anna (Pa
tamsis), duktė Irene Stolz, gyv.
Deer Park, trys anūkai ir vienas
proanūkis. Palaidotas iš St. Isidore
katalikų bažnyčios Šv. Jono kapi
nėse Middle Village, NY.

Dr. Jokūbas Stukas, Stepo
nas Bredes, Česlovas Janusas
ir Apolinaras Vebeliūnas, 50
su viršum metų garbingai ir ištver
mingai kovoję dėl Lietuvos lais
vės, jos sulaukę, šešių mėnesių
laikotarpyje vienas po kito buvo
pašaukti amžinybėn. New Yorko
Amerikos Lietuvių Taryba, skaus
mingai pergyvendama savo vado
vaujančių asmenų atsiskyrimą, jų
pagarbiam atminimui paskyrė
"Darbininkui" ir Kultūros Židiniui
po $100, o ALTo centrui pasiuntė
$1000. "Darbininkas" už auką
nuoširdžiai dėkoja.

Šis "Darbininko" numeris
turi 12 puslapių. Išreiškiame pa
dėką mūsų dosniems aukotojams,
nuolatos remiantiems mūsų laik
raštį.

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

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

Aniceto Šimaite, Lietuvos
ambasadoriaus prie Jungtinių Tau
tų, garbingų sukakčių proga pager
bimas įvyks birželio 5 i, sekmadie
nį, 2 vai. popiet Kultūros Židinyje,
įėjimo bilietas asmeniui - $45.
Vietų skaičius ribotas. Stalus ar
pavienias vietas galima užsisakyti
pas: V. Alksninį - 203429-5606, A.
Marijošienę - 516 883-9350, J. Veblaitį - 908 687-4943, Nf.. Žukaus
kienę 718 296-5907. Čekiai rašo
mi "Lithuanian Athletic Club’ var
du ir siunčiami adresu: 351 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.
Algirdas Česnavičius, žino
mas visuomenininkas, gyv. Richmond Hill, NY, gegužės mėn. 2 d.
savųjų tarpe atšventė savo 65 metų
amžiaus sukaktį.

Dr. Bronis J. Kazlus, Wyoming, PA, nuolat stiprina lietu
višką spaudą. Ir šiemet užmokėjo
prenumeratą, atsiųsdamas 100 dol.
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už
didelę paramą "Darbininkui".

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 7 kuopa, mirus jos ilgamečiu!
nariui prof. dr. Jokūbui Stukui,
$100 paaukojo Lietuvos Vyčiams.
Našlė Loreta Stukienė pageidavo,
kad aukos, skirtos jo atminimi,
būtų aukojamos Lietuvos Vyčiams,
nes su jais velionis dirbo daug
metų.
Kęstutis Miklas LB New Yor
ko apygardos pirmininkas, išvyko
atostogų į Singer Island, FL, iš kur
grįš gegužės 14 d.

Jaunutis Pijus Nasvytis iš
Hartfordo prašo patikslinti jo pa
vardę po nuotrauka, kuri buvo iš
spausdinta balandžio 27 d., nr.
17, 8 pusi. Ten yra nufotografuoti
visi Tautos Fondo suvažiavimo
dalyviai. Jaunutis Pijus Nasvytis
sėdi pirmoje eilėje ketvirtas iš kai
rės, o ne jo brolis Algirdas, kuris
yra miręs prieš keliolika metų. Už
klaidą atsiprašome.

"Darbininko" skaitytoju

Vilniaus radi jo programos,

galite tapti kiekvieną dieną, ne
laukdami Naujųjų Metų. Prenu
merata skaičiuojama nuo užsisa
kymo dienos. Prenumerata vie
niems metams - tik $30.

skirtos Š. Amerikai, paskutiniu
laiku vėl nebegirdimos. Priežastis:
dažnis pakeistas iš 7150 į 11770
kHz.

Nauja knyga
Povilo Žumbakio, "Darbinin
ko" bendradarbio, radijo programų
komentarai, papildyti ir sureda
guoti, išleisti knyga "Balionai, ba
nanai ir biurokratai". Tai 205 psl.
su 207 išnašomis ir 11 psl. indeksoknyga, minkštais viršeliais, vi
dutinio formato. Komentarai da
tuoti nuo 1992 m. liepos 2 d. iki
1993 m. lapkričio 28 d. Knygos
komentarų temos liečia įvairius
politinius, teisinius ir ekonomi
nius klausimus, tautiečių intere
sus užsienyje ir Lietuvoje. Knyga
gaunama, prisiuntus "Darbininkui"
15 dol. auką. Visas pelnas skiria
mas lietuviškų radijo programų
rėmimui ir lietuviškos spaudos
darbų išlaikymui.

Gera žinia New Yorko ir
apylinkių lietuviams
"VILTIES" siuntinių agentūra pra
neša, kad "VILTIES" konteineris su
siuntiniais, išplaukęs iš Bostono
balandžio 3 d., pasiekė Vilnių ba
landžio 22 d. Siuntiniai jau išdalin
ti Jūsų artimiesiems. Nėra jokio
muito mokesčio.
"Vilties" atstovai Brooklyne siun
tinius vėl priims birželio 11d. nuo
12 iki 4 vai. popiet Kultūros Židinio
kieme, buv. spaustuvės patalpose.
Dėl smulkesnių informacijų pra
šome kreiptis tel. (617)269 - 4455.
Mūsų adresas:
VILTIS
Lithuanian Relief Parcel Service,
Ine,
368 West Broadway,
Boston, MA 0212 7
(Žiūr. skelbimų 6 psl.)

ARVYDO VILČINSKO

KONCERTAS
jvyks š.m. gegužės 22 d., sekmadieni, 2:30 vai. pp.
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.
Per koncertą klausytojai sėdės prie stalų.
Ant kiekvieno stalo - po 2 butelius vyno ir sūrio.
Prieš koncertą ir po jo bus galima nusipirkti Atletų Klubo
narių gamintų valgių: šaltų barščių su bulvėmis it koldūnų.
Po koncerto atgaiva, pasilinksminimas prie šokių muzikos.

įėjima auka - $10.
Visus maloniai kviečia atsilankyti

New Yorko Atletų Klubas

Vyskupo Pauliaus A. Baltakio, OFM,
pranešimas apie
New Yorko lietuvių parapijas
jie patartų vyskupui Daily. Dvi
valandas užtrukusiame posėdyje
buvo prieita tokių išvadų:
1. Visi atstovai pabrėžė, kad
Apreiškimo parapija yra pagrindi
nė Didžiojo New Yorko lietuvių
parapija, kad visos lietuviškos orga
nizacijos (tautinės, kultūrinės ir
socialinės) Apreiškimą laiko savo
parapija ir visos tautinės šventės
švenčiamos Apreiškimo bažnyčio
je.
Jei kada nors būtų nuspręsta
parapijas sujungti, tuomet Mas
petho parapija turėtų būti prijung
ta prie Apreiškimo, nes nors pasta
tai yra senesni ir aplinka nėra sau
gi, tačiau visada galima surasti vie
tos pasistatyti mašinom ir viešasis
susisiekimas patogesnis.
2. Maspetho Viešpaties Atsi
mainymo parapijoje dominuoja
angliškai kalbą, ne lietuvių kilmės
parapiečiai, ir norint ją padaryti
vėl lietuvių būtų didelių nesusi
pratimų.
3. Kadangi prel: Bulovas gražiai
patarnauja lietuviškai kalbančius, Lietuvos ambasadorius prie JT Anicetas Simutis su New
neturint lietuvio kunigo, Maspetho Yorko miesto meru Rudolph Guliani Moterų Respublikonių
David Gould nuotrauka
klebonu galėtų būti paskirtas ir Klubo vakarienėje.
nelietuvis.
Toliau posėdžio dalyviai paža
dėjo dėti pastangas pagyvinti pa
rapijos veiklą. Tam tikslui planuo
jama sudaryti platesnės sudėties
Gegužės 8-11 dienomis - Fort pų konferencijos posėdis, San Die
parapijos tarybą, kuri talkinu kle
bonui sukviesti atgal nutolusius Lauderdale, FL, kun. Vinco And- go, CA. Pietų Californijos ir Los
Angeles lietuvių lankymas.
nuo parapijos bei įjungti naujuo riuškos laidotuvės.
Gegužės 12 d. - Nevvark, NJ,
Liepos 1 - rugpjūčio 16 dieno
sius lietuvius imigrantus.
Buvo pasiūlyta kviesti kaimynus naujo vyskupo augziliaro kon mis - lankymasis Lietuvoje ir Rusi
joje - dainų šventė, VIII Pasaulio
meksikiečius įsijungti į parapiją. sekracija.
Gegužės 15 d. - Binghamton, Lietuvių jaunimo kongresas, Cari
Klebonas šiai įdėjai yra atviras, bet
kai kurie atstovai išreiškė tam tikrų NY, kun. J. Mikalojūno kunigys tas suvažiavimas, Anykščių gim
tės 25 m. jubiliejus.
nazijos sukaktis, Maskvos, Sankt
abejonių.
Gegužės 19-30 dienomis - Vokie Peterburgo ir Karaliaučiaus srities
Posėdžio dalyviai išreiškė dėkin
gumą Brooklyno vyskupijai, ypač tijoje - Vasario 16-osios gimnazi lietuvių lankymas.
Rugsėjo 11 d. - Sutvirtinimo
vyskupui Daily už lietuviams joje sutvirtinimo sakramentas, Merodomą palankumą ir atsižvelgimą mingen - ateitininkų suvažiavimas, sakramentas, London, Canada.
Rugsėjo 25 d. - Sutvirtinimo sak
į jų religinius, tautinius, kultūri Europos lietuvių kunigų rekolek
cijos.
ramentas, Mississauga, Canada.
nius ir socialinius poreikius.
Spalio 2 d. - Šv. Andriejaus lietu
Gegužės 31 d. - Sparkhill, NY,
(Šis pranešimas skaitytas per "Lais
vės Žiburio" radijo programą ba Lietuvių Religinės Šalpos direkto vių parapijos 100 metų sukaktis,
rių suvažiavimas.
New Britain, CT.
landžio 23 d.)
Birželio 5 d. - Brooklyn, NY,
Lapkričio 13-19 dienomis - Vys
Kun. Juozas Šeškevičius,
Antanas Skaisgiris, Tautos Ambasadoriaus Aniceto Simučio kupų konferencijos posėdžiai, VVagrįždamas iš Lietuvos, gegužės 27 Fondo įgaliotinis Lietuvoje, balan 85 m. amžiaus sukaktis.
shington, DC.
d. sustoja klebonijoj. Čia pabus džio 23 d. dalyvavo Tautos Fondo
Birželio 6-10 dienomis - lietuvių
Lapkričio 20 d. - šv. Kazimiero
keletą dienų ir išvyks į Sao Paulo, suvažiavime K. Židinyje, po to kunigų rekolekcijos ir Kunigų Vie lietuvių parapijos 100 metų sukak
Braziliją, kur klebonauja lietu lankė savo dėdę, žinomą fotografą nybės centro valdybos posėdis, tis VVorcester, MA.
Kazį Daugėlą, kuris gyvena Bed- Putnam, CT, Nekalto Prasidėjimo
viškoje parapijoje.
Gruodžio 21 - sausio 10 dieno
Gegužės 26 d. sueina 5 me ford, NH. Gegužės 8 d. grįžo vėl Marijos seselių sodyboje.
mis - Australijos lietuvių lanky
tai, kaip kun. Vytautas Palu pas dėdę. I Vilnių išvyksta gegužės
Birželio 16-27 dienomis - Vysku mas.
binskas klebonauja Apreiškimo 14 d. Vilniuje Antanas Skaisgiris
parapijoje. Tą vakarą, jis kviečia yra didelės spaustuvės direktorius.
kunigus ir artimus bičiulius pietų. Jis sudarė Amerikos žymiųjų lietu
Eimuti Karmaziną ir Vio vių albumą. Dalyvauja trys žymieji
Dail. Juozas Bagdonas šiai paro liu maišyta, kad gautųsi reljefas.
letą Rasytę birželio 4 d. sutuoks fotografai: Kazys Daugėla, Algi
dai
rengėsi rūpestingai. Apie ją
Kai formatas mažėja, paveikslų
kun. Jonas Pakalniškis.
mantas Kezys, Vytautas Maželis.
Ingrida Burneikaitė, ameri Knygos maketą buvo atvežęs paro daug kalbėjo. Nutapytų drobių koloritas šviesėja. Tačiau judesio
buvo prisikrovęs gana daug. Trečio ir įtampos dar esama labai daug.
kiečių kosmetikos firmos tarnau dyti ir pasitarti dėl leidimo.
aukšto visi koridoriai buvo užimti.
Visai kitokie dail. Bagdono rea
toja, teikia paslaugas asmeniškai
Dalį
savo
kūrinių
jis
pervežė
į
listiniai
paveikslai, daugiausia ak
Antano
Masionio
atsiminimų
veido ir rankų priežiūrai. Pasla
ugos atliekamos nemokamai Jūsų knyga "Ateitininkų dvasia ne Lietuvą. Ten buvo nuvykęs 1992 varelės, jautriai išlietos. Mėgsta
namuose. Prekes galima įsigyti pas palūžo" gaunama ir "Darbininko" ir 1993 m. Jo didokos parodos miausia kompozicija - trikampis
bendrovės atstovą. Dalis uždarbio administracijoje, 214 psl. knyga buvo surengtos Vilniuje, Kaune, eina į centrą. Tai gali būti kelias,
bus paaukota lietuvių parapijai. gausiai iliustruota. Kaina $10, per Plungėje su didele iškilme buvo upė. Akvarelės daug ramesnės, ne
Kreiptis į Ingridą telefonu 718 633- siuntimo išlaidoms padengti pride atidarytas žemaičių dailės muziejus tokios spalvingos.
Anksčiau dail Bagdonas tapė rea
dama $2. Užsakoma adresu: "Dar kunigaikščio Oginskio rūmuose. Ir
7147. (sk.)
ši
paroda
buvo
to
didelio
darbo
bininkas",
341
Highland
Blvd.,
listinius,
impresionistinius paveiks
ATLANTA 1E Ine., siuntinių į
tąsa. Per savo ilgą kūrybinį gyven lus, mėgo Vokietijos miestus, Ko
Lietuvą persiuntimo bendrovės at Brooklyn, NY 11207.
TALPINTUVAI PER TRANS imą, dail. Bagdonas yra dirbęs įvai lumbijos augmeniją.
stovai, į New Yorką atvyks gegužės
Būdamas Kolumbijoje, jis susi
14 d., šeštadienį, 12-2 vai. popiet PAK siunčiam! kas savaitę. riom technikom, keitęs stilius. Šio
je
parodoje
nebuvo
tik
keramikos
Skubius
siuntinius
siunčiame
AIR
dūrė
su keramika. Glazūros ver
ir gegužės 28 d., šeštadienį, 12-2
dančios formos jį gundė eksperi
vai. popiet. Siuntinius priims Kul CARGO. Pinigai pervedami dole ir skulptūros darbų.
Dail. Bagdonas anksčiau mėgda mentuoti. Tas praturtino visą kūry
tūros Židinio kieme, buv. spaustu riais. TRANSPAK, 2638 W. 69th
vės patalpose. Jokių muitų nėra. Street, Chicago, IL 60629. Telef. vo tapyti labai didelio formato bą.
Dailininkas turi dar daug darbų.
Dėl informacijų skambinkite tel.: 312 436-7772. CONNECT1CUT paveikslus. Kartą Angelų Karalienės
parapijos salėje buvo išstatęs 4 ar Galėtų surengti savo parodas ir
(914) 258 - 5133. (Žiūrėkite skel valstijoje 203 232-6600. (sk.)
"Lietuvos aidas", patriotinės 5 paveikslus. Jo kūriniai buvo to kituose miestuose.
bimą 8 psl., kada siuntiniai paima
Paroda Kultūros Židinyje buvo
minties,
plačios informacijos dien- kie dideli, kad pripildė salę.
mi iš kitų vietovių).
Dabar dailininkas daugiausia ku atidaryta labai iškilmingai. Atidary
Parduodamas moteriškas iaštis, daugiausiai skaitomas išeivi
tautinis kostiumas, atsiųstas iš Lie jos lietuvių, 1994 metams paliko ria abstraktiniame stiliuje, bent mo kalbą pasakė Lietuvos ambasa
keliais sluoksniais. Pradžioje do dorius Alfonsas Eidintas. Atsilankė
tuvos sukirptas. Reikia tik pasiųti. tą pačią metinę prenumeratą
Kaina 150 dol. Rašyti: C. Matuzas, $85 oro paštu. Čekį $85 išrašyti minuoja linijos. Tų linijų gana ir Lietuvos ambasadorius Jung
107-33 117 St., Richmond Hill, "Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV daug. Paskui atsiranda daugiau tinėse Tautose Anicetas Simutis,
NY, 11419, arba skambinti: 718 įgaliotiniui adresu: Bronius Juo judesio. Kaip prof. Juozas Brazaitis, Lietuvos užsienio reikalų minist
delis, 239 Brookside Lane, Willow- atidarydamas jo parodą V. Atsi ras Povilas Gylys ir gen. konsulas
848-3138. (sk.)
Kaune, Laisvės alėjoje ir brook, IL 60514. Tel. 708 986- mainymo parapijos salėje, taikliai Linas Kučinskas.
nusakė, jo vaizdavimo būdą - tai
Senamiestyje parduodami 3-jų 1613.
Parodos atidarymą lydėjo šam
Butai pensininkams, moder gamtos katastrofa, kataklizmas. panas, kava, pyragaičiai. Žmonių
ir 4-ių kambarių butai. Naujai
restauruoti, parketinės grindys nūs, erdvūs, savarankiškai tvarky Sukasi, verda visokiausios formos. atsilankė gerokai virš dviejų šimtų.
aukštos lubos. Dviejuose butuose tis, gražioje aplinkoje, Nekalto Pra Su tokia jėga jos nori išsiveržti iš
Gaila, kad paveikslai buvo neka
yra židiniai. Pardavimo kainos - sidėjimo Marijos seserų priežiūroje. drobės.
taloguoti, nebuvo ir kainų prie
Keičiasi ir koloritas. Didžiosios paveikslų. O tai gerokai apsunki
nuo 30,000 iki 40,000JAV dolerių. Pasinaudokite proga, kreipkitės:
Skambinti tel. 370-7 22 86 56, fax Vila Maria, P.O. Box 155, Thomp drobės buvo niūrios. Tirštai dėta no jų pirkimą: parduoti tik trys
juodo, mėlyno dažo, net su srųė- paveikslai, (p.j.)
370-7 22 34 71. (sk.)
son, CT 06277. (sk.)

Apreiškimo lietuvių parapijos
pranešime nurodyta, kad prie pa
rapijos priklauso apie 600 šeimų
(adresų). Dauguma parapiečių yra
lietuviai, gyveną išsisklaidę po visą
Didįjį New Yorką. Kita, mažoji dalis
yra parapijos artumoje gyveną ita
lai ir ispaniškai kalbą žmonės.
Sekmadienio lietuviškose 11 vai.
mišiose dalyvauja tarp 60-150. Šio
kiadieniais į angliškas mišias atsi
lanko tarp 5 ir 10.
1993 metais turėta krikštų 6,
vestuvių -7; laidotuvių - 30. Parapi
ja turi 30 asmenų chorą.
Praėjusius metus parapija užbai
gė su $33,000 deficitu, bet turi
sutaupius $54,000.
Parapija turi komitetą.
Po šių pranešimų vysk. Daily
pakartotinai pabrėžė, kad nenori
uždaryti nei vienos, nei kitos pa
rapijos, bet turint prieš akis, kad
lietuviai nevertina savo parapijų,
labai mažai naudojasi jų patar
navimu, išskyrus laidotuves, klausė
manęs ką aš galvoju: sujungti jas
(kurią palikti lietuviams?) ar ku
riam laikui palikti status quo, pa
skiriant Maspethui vietinį kunigą
(nelietuvį)? Pasiūliau atsiklausti pa
čių lietuvių. Tada vysk. Daily pa
prašė, kad susiriščiau su Apreiški
mo parapijos klebonu ir sušauk
tume parapijos komiteto ir ak
tyvesnių parapiečių posėdį.
Šis posėdis įvyko balandžio 20
d. Apreiškimo parapijos kleboni
joje. Dalyvavo parapijos kleb. kun.
V. Palubinskas, Vida Jankauskienė,
Marytė Šalinskienė, Malvina Klivečkienė, Gintarė Bukauskienė,
Petras Ąžuolas, Juozas Andriušis,
Elena Andriušienė, Bill Kurnėta,
Alfonsas Samušis, Bill Kučinskas,
Petras Petraitis ir Juozas Rudis^y
Posėdžio dalyvius supažindinau
su faktiška padėtim, remiantis ofi
cialiais parapijų pranešimais bei
vyskupijos vadovybės pasisakymu
ir paprašiau, kad atvirai ir nuo
širdžiai kiekvienas pasisakytų,’ ką

Vysk. Pauliaus A. Baltakio, OFM
artimos veiklos kalendorius

Dail. Juozo Bagdono paroda Kultūros Židinyje

