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LIETUVOJE ir

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO...
— John Major ragina Baltijos šalis neskubėti kelionėje į Vakarus -

apie LIETUVĄ

v
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- Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Danijos, Islandijos, Norvegijos,
Suomijos ir Švedijos užsienio rei
kalų ministrai rugpjūčio 30-31 die
nomis susitiks Palangoje. Tokio
pobūdžio susitikimas įvyks antrą
kartą. _
— Kazachstano prezidentas

Nursultan Nazarbajev ir 15 asmenų
oficiali delegacija rugpjūčio 8-10
d. su oficialiu darbo vizitu lankėsi
Lietuvoje.
- Lenkijos Nacionalinės gy
nyba ministras Piotr Kolodziejczyk su žmona Krystyna ir jį ly
dinčia delegacija rugpjūčio 8-10
dienomis su oficialiu vizitu lankė
si Lietuvoje. Lenkijos ministras su
sitiko su Lietuvos Seimo pirmi
ninku Č. Juršėnu, premjeru A. Šle
ževičiumi, Krašto apsaugos mi
nistru Linu Linkevičiumi.
- Latvijos prezidentas Gun
tis Ulmanis rugpjūčio 5 d. Lietu
vos prezidento kvietimu atvyko j
Lietuvą čia praleisti dalį savo atos
togų. Ulmanis keletą dienų atos
togaus Nidoje.
-- Vyriausybės nutarimu

Krašto apsaugos ministerijai prik
lausiusi Valstybinės sienos apsau
gos tarnyba reorganizuota į pasie
nio policijos departamentą prie
vidaus reikalų ministerijos. Dabar
Jietuvos valstybinę sieną saugos
Pasienio policijos departamentas,
kurtsudaro 8 rinktinės, jame dirbs
apie 6200 žmonių.
•* Lietuvos valstybinė naftos
įmonė sudarė sutartį su terminalo
rekonstrukcijos ir "pfojęktavimo
konkurso nugalėtoja - Olandijos
Tebodin" konsultacine ir inžine
rine kompanija. Tebodin'' kom
panija įsipareigojo parengti termi
nalo projektą pagal naujausius
techninius ir technologinius reika
lavimus, tiekti įrengimus, prižiūrėti
statybos ir montavimo darbus.
Visas sutarties sąlygas olandų fir
ma įvykdys iki 1998 m. kovo 1 d.,
kada bus užbaigti įmonės moder
nizavimo darbai.
- Lietuvos vyriausybė nu
tarė kiekvieną savaitę vykstančiuo
se posėdžiuose, tarp kitų klausimų,
nagrinėti informaciją apie kovą su
ekonominiais nusikaltimais. Rug
pjūčio mėnesį kabineto posėdžiuo
se bus išklausytos ataskaitos apie
kai kurių muitinių, policijos ko
misariatų ekonominių nusikaltimų
tyrimų skyrių bei Valstybinės mo
kesčių inspekcijos skyrių darbą.
- Širvintose, žemės ūkio ben
drovės "Žirgynas" hopodrome bus
surengtos tarptautinės ristūnų žir
gų lenktynės. Jose dalyvaus ir Esti
jos, Latvijos bei Suomijos atstovai.
Komandos kovos dėl pagrindinio
prizo - Baltijos valstybių taurės.
- Palangos gelbėtojai ištraukė
gana toli į jūrą įsibridusią šėmę.
"Mauduolė" svėrė apie šimtą kilo
gramų. įsisiautėjus karščiams van
duo paprastai šaltoje Baltijos jūro
je sušilo iki 20 laipsnių Celsijaus.
O tokiuose šiltuose ežeruose Lie
tuvos gyventojams dar neteko
maudytis per visą šimtmetį: meteo
rologijos ir hidrologijos centro
duomenimis, vandens temperatūra
juose pakilo iki 27 laipsnių Celsi
jaus.
- Elektrėnų uždarosios akcinės
bendrovės "Stenga" žvejas V. Gry
bauskas ištraukė tinklą iš Elektrėnų
marių su tikru galiūnu -1,95 metro
ilgio, 41,5 kg sveriančiu šamu.
Rekordinį šamą iš bendrovės nupir
ko Vilniaus "Stiklių’ restoranas
Bendrovę "Stenga" sudaro 8 žvejai,
jie vysto versllinę žvejybą.

Rugpjūčio 2 d. pusę vienuolik
tos ryto prasidėjo pirmasis Jung
tinės Didžiosios Britanijos ir Šiau
rės Airijos Karalystės Ministro Pir
mininko John Major vizitas į Lie
tuvą. Kartu su Didžiosios Britani
jos premjeru į Lietuvą atvyko už
sienio reikalų ministerijos valsty
bės ministras Douglas Hogg.
Iš Vilniaus aerouosto Jungtinės
Karalystės Ministras Pirmininkas
J. Major nuvyko į Prezidentūrą,
kur susitiko su Lietuvos Preziden
tu Algirdu Brazausku. Pasikeista
nuomonėmis apie politinį ir eko
nominį abiejų valstybių bendra
darbiavimą, ypač suaktyvėjusi po
1991 metų rugsėjo 4 d. atkūrus
šalių diplomatinius santykius.
Tą pačią dieną J. Major susitiko
su Lietuvos Ministru Pirmininku
Adolfu Šleževičiumi bei į Lietuvą
atvykusiais Latvijos ir Estijos Mi
nistrais Pirmininkais Mart Laar ir
Valdis Birkava.
Kaip praneša Vyriausybės atsto
vas spaudai, beveik 40 minučių
trukusiame pokalbyje Lietuvos ir
Jungtinės Karalystės Ministrai
Pirmininkai A. Šleževičius ir J.
Major aptarė dvišalius ekonomi
nius santykius, Baltijos valstybių
integraciją į Europos Sąjungos
struktūras. Svečias domėjosi Lietu
vos ekonomine ir finansine padėti
mi, derybų su Tarptautiniu Valiu
tos Fondu eiga (Lietuva rengiasi
spalio mėnesį su šiuo fondu pasira
šyti sutartį, pagal kurią bus vykdo
mas trejų metų "Lietuvos ekono
minės politikos memorandumas).

Primintos senos Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos prekybos tradi
cijos, kai Didžioji Britanija tarpu
kario metu buvo viena didžiausių
Lietuvos prekybos partnerių, dau- ..
giausia pirkdavusi žemės ūkio pro-_
duktus.
J. Major taip pat domėjosi, ko
Lietuva tikisi iš laisvos prekybos
susitarimo su Europos Sąjunga,
kurį tikimasi pasirašyti dar šiais
metais ir kokią įtaką tai turės Lie
tuvos ekonomikai. Ta proga kal
bėta apie Lietuvos, kaip ekono
minio tilto tarp Vakarų ir Rytų,
vaidmenį, prekybos ryšius su Rusi
ja bei Vakarų Europos valstybė
mis.
Didžiosios Britanijos kompani
jos palyginti su kitomis pasaulio
valstybėmis yra daugiausia in
vestavusios kapitalo į Lietuvą. Pa
vyzdžiui, Lietuvoje veikia per 70
bendrų Lietuvos ir Didžiosios Bri
tanijos įmonių, kurių bendras įsta
tinis kapitalas sudaro daugiau kaip
penktadalį milijono litų. Tai suda
ro apie 30% viso Lietuvoje vei
kiančių bendrų su užsienio valsty
bėmis įmonių kapitalo. Jungtinės
Karalystės premjeras domėjosi,
kokiose eknomikos srityse laukia
ma britų firmų dalyvavimo, siūlė
konsultantų paramą žemės ūkyje,
bankininkystėje, kalbėta apie ben
dradarbiavimą žvejyboje. Kaip gali
mas investavimo sferas, A. Šle
ževičius paminėjo Klaipėdos uos
to, Šiaulių krovininio aerouosto
rekonstrukcijas, europinio standar
to geležinkelių tiesimą, laisvų

ekonominių zonų kūrimą, tele
komunikacijų tiesimą, anksčiau
Rusijos kariniam, kompleksui dir
busių įmonių konversiją.
Po šių susitikimų įvyko keturių
ministrų pirmininkų spaudos kon
ferencija.
A. Šleževičius informavo, kad
pokalbių metu aptarti Baltijos vals
tybių ekonomikos vystymo klausi
mai, jų saugumo problemos, inte
gracija į Europos Sąjungą. Tarp
svarbiausių problemų paminėtas
Rusijos kariuomenės išvedimas iš
Estijos ir Latvijos numatytu laiku iki rugpjūčio 31 dienos. Lietuvos
premjeras padėkojo Jungtinei Kara
lystei už Baltijos valstybėms teikia
mą pagalbą, kuri vis labiau plečia
ma. Ypač aktyviai padedama per
1989 metais įsteigtą "Know-how"
fondą, kuris ruošia Rytų Europos
šalims finansų komercinės teisės
ir kitų sričių specialistus.
J. Major teigiamai įvertino Jung
tinės Karalystės ir Baltijos valsty
bių santykių raidą. Jis sakė, jog
ruošiamasi parengti naujas Jung
tinės Karalystės kreditų linijas Bal
tijos valstybėms, taip pat naujus
"Know-how" fondo projektus, pa
gal kuriuos bus padedama eko
nominės reformos, žemės ūkio
konsultacinėms tarnyboms, smul
kioms ir vidutinėms įmonėms.
"Neabejoju, kad Jungtinės Kara
lystės ir Baltijos valstybių bendra
darbiavimas ir toliau bus sėkmin
gai plečiamas įvairiose srityse",
/sakė J. Major.
(nukelta į 2 psl.)

Klaipėdos Vasaros estradoje liepos 31d. vyko Pasaulio galiūnų konkursas.
Jame dalyvavo ir dukart stipriausias žmogus iš Anglijos Mark Higins,
daugkartinis Amerikos galiūnų konkursų čempionas iš JAV Harold
Colins ir dar 8 stipriausi pasaulio žmonės. Lietuvai konkurse atstovavo
Raimondas Zenkevičius, Lietuvos galiūnų konkursų nugalėtojas bei
Pasaulio galiūnų atskirų rungčių prizininkas. Šešias valandas truko
varžybos. Raimondas Zenkevičius (nuotraukoje) buvo
pripažintas 1994 m. stipriausiu pasaulio vyru ir buvo
apjuostas čempiono diržu.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

RELIGINIS GYVENIMAS KINIJOJE

Pastaruoju metu tiek krikščioniška, tiek sekuliarinė spauda pasaulyje
rodo didelį dėmesį krikščionybei Kinijoje: šioje šalyje religinis gyveni
mas pamažu laisvėja po ilgų prievartinės ateizacijos bei griežtos valsty
bės kontrolės religijos atžvilgiu. 1949 metais, kai buvo sustabdyta 150
metų trukusi misonierių veikla Kinijoje, čia buvo keturi milijonai
krikščionių. Dabar jų skaičius siekia maždaug 70 milijonų.
Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamas savaitraštis "Newsweek"
straipsnyje, pavadintame "Krikščioniškasis atgimimas Kinijoje", pasa
koja apie įvairias Kinijoje gyvuojančias krikščioniškas bendruomenes ir
apie bendrą krikščionybės padėtį šioje šalyje.
Komunistinė Kinijos vyriausybė po 1949 metų leido šalyje veikti tik
toms religinėms bendruomenėms, kurios neturėjo jokių ryšių su užsieniu.
Šis reikalavimas nesudarė didelių teologinių ir disciplinos sunkumų
evangeliniams krikščionims, bet anglikonams ir katalikams šis reikala
vimas buvo neįvykdomas.
Komunistinio režimo spaudžiami, dalis anglikonų vyskupų ir dalis
katalikų vyskupų paskelbė apie vietinių, vadinamų patriotinių Bažnyčių
įkūrimą, nors dauguma krikščionių į tas oficialiąsias Bažnyčias nesijungė. Tokiu būdu Kinijoje atsirado dvigubos bažnytinės struktūros pagrindinė ir oficialiai pripažinta Bažnyčia. Jeigu oficialiajai Bažnyčiai
šiuo metu priklauso maždaug 15 milijonų krikščionių, pagrindinėje jų
yra maždaug šešiasdešimt milijonų.
Po trumpalaikio atšilimo Pekino vyriausybė šių metų pradžioje vėl
sugriežtino įstatymus, draudžiančius svetimšalių misionierių veiklą
šalyje. Per nepilną pusmetį jau areštuoti 24 katalikų ir protestantų
kunigai. Keli jų buvo ištremti iš šalies. Bet tai mažai stabdo misionierių,
ir ypač protestantų veiklą. Jie į Kiniją atvyksta kaip konsultantai,
ekspertai, įvairių disciplinų dėstytojai. Atrodo, kad valstybė nebepajė
gia kontroliuoti religinio Kinijos gyvenimo: tai rodo ir neoficialiosios
Bažnyčios išėjimas iš pogrindžio, nepaisant naujų antibažnytinių įsta
tymų.
Prancūzas misionierius Jean Charbonier, šiam, dienraščiui duotame
intervievv, teigia, kad nežiūrint pasidalijimo, Kinijos Katalikų Bažnyčia
yra viena, nors tikintieji laikėsi ir tebesilaiko dviejų skirtingų nuostatų.
Vadinamosios Patriotinės Bažnyčios tikintieji nemano, kad jie iš tikro
atsiskyrė nuo Visuotinės Katalikų Bažnyčios. Jie tik norėjo turėti
galimybę normaliai lankyti Bažnyčią ir priiminėti sakramentus. Romos
autoriteto nepripažinimą jie laiko politiniu, o ne tikėjimo dalyku. Savo
praktikoje jie liko labai katalikiški. Nuo 1992 metų Patriotinė Bažnyčia
Lietuvos Darbininkų Sąjungos palapinių miestelis prie Seimo ramų Vilniuje. Darbininkai iš meldžiasi už Popiežių, tikintiesiems leidžiama turėti Popiežiaus atvaiz
visos Lietuvos jau beveik mėnesi čia protestuoja prieš nedarbą ir skurdą.
dus, netgi tikimasi, kad Popiežius galės aplankyti Kiniją.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka
Pogrindinės Bažnyčios tikintieji labai daug iškentėjo už savo absoliu
čią ištikimybę Bažnyčiai. Jie įtariai žiūri į prasidėjusį Vatikano dialogą
su oficialiąja patriotine Bažnyčia, kuri, jų nuomone, yra komunistų
kontroliuojama.
ciklopedijos
leidyklos
redaktorius.
Š. m. liepos 17-24 dienomis
Aurelija M. BalaSaitienė
Kinijos vyriausybė paskelbė du naujus įstatymus, skirtus sustiprinti
Abu svečiai laikinai darbuojasi
"Dainavos" jaunimo stovyklavietė
je įvyko 28-oji lituanistinių mo tis ir Bronius Krokys. Kas vakarą Chicagos Lituanistikos Tyrimų ir valdžios kontrolei religinėms praktikoms ir apribojimui įvairių religijų
kyklų mokytojų studijų savaitė, kun. Juozas Vaišnys aukojo mišias, Studijų Centre, Dr. Pečkus kalbėjo tikinčiųjų galimų ryšių su užsieniu. Abu dekretai, pasirašyti Kinijos
kurią suorganizavo JAV - LB Švie eidamas stovyklos kapeliono pa apie švietimą Lietuvos mokyklose premjero Li Peng, įsigaliojo nuo šių metų sausio 31 dienos. Juose
timo Tarybos pirmininkė Regina reigas, o kas rytą vedė labai nau ir padarė mokyklų už Lietuvos teri- tvirtinama, jog leistina tik ta religinė veikla, kurią kontroliuoja valstyKučienė, sudariusi energingą ir dingas lietuvių kalbos pratybas. torijos ribų apžvalgą. Dr. Balašaitis bė. Kinijos komunistų partijos manymu, ryšiai su užsieniu teikia per
darbščią stovyklos vadovybę, su Buvo gardaus juoko, kai apšviestoje informavo klausytojus apie mil- daug ekonominės ir dvasinės nepriklausomybės kai kuriems Kinijos
kvietusi paskaitininkus, lektorius lentoje skaitėme sudarkyta kalba žiniško lietuvių kalbos žodyno piliečiams.
Pirmajame dekrete kalbama apie užsieniečių religinio pobūdžio veiklą
ir mokytojus. Visi svečiai ir daly sudarytus sakinius, kuriuos klau sudarymą, kuris būsiąs dvidešim
viai tvarkingai laikėsi nustatytos sytojai turėjo ištaisyti. Tokius sa ties tomų su arti pusės milijono Kinijos Liaudies Respublikos teritorijoje. Dekretas draudžia užsieniečiams
dienotvarkės, kuri prasidėdavo su kinius nebuvo lengva sukurti, žodžių. Žodynas bus sudarytas pa bet kokią misijonierišką veiklą, knygų importavimą, kunigų ir vyskupų
rytine mankšta, vėliavų pakėlimu, tačiau dauguma žinojo, kad negali gal didžiųjų anglų ir vokiečių žo šventinimą ir siekia izoliuoti budistus, musulmonus ir krikščionis ar
bent iki minimumo sumažinti jų santykius su tikėjimo broliais užsienyje.
pusryčiais. Toliau sekė paskaitos, ma sakyti "išpildo programą", "tū dynų pavyzdį.
Antrasis dekretas nustato šventyklų, vienuolynų, mečečių ir bažnyčių
Vakarais vyko nuotaikingos pra
o gražus įvairaus amžiaus jaunimo las asmuo", "mėgiama knyga", "šeš
moginės programos, kuriose ypač naudojimo taisykles, kur sakoma, jog religines apeigas galima atlikti tik
būrys turėjo savo atskirus už to rugsėjo" ir 1.1
Iš įvairiausių JAV vietovių suva gražiai pasirodė patys jauniausieji, religinių reikalų taryboje prie Kinijos vyriausybės užregistruotose vieto
siėmimus, kuriuos buvo paruošusios prityrusios vadovės ir peda žiavusių tarpe buvo du svečiai iš šokdami, dainuodami, skaitydami se. Iki šiol; neužregistruoti bet kokios religijos maldos namai uždarytai,
gogės. Tarp paskaitų dienos metu Lietuvos: Vilniaus pedagoginio liaudies pasakas, grodami muzi- nes kelia pavojų Kini os valstybei ir jos piliečiams. Dekretu taip pat
vyko dainavimo ir šokių pamo universiteto profesorius dr. Kęs kos instrumentais. Poeto Vytauto nustatoma, kad įvairios religinės bendruomenės gali naudotis materia
kos, o atskirai suaugusių grupę lie tutis Pečkus ir filologijos daktaras Mačernio 50 metų mirties sukak- line parama iš užsienio, bet tik kontroliuojamos atitinkamo valstybės
(nukelta i 2 psl.) atstovo.
VRLS
tuvių kalbos mokė Vytautas Jonai- Antanas Balašaitis, mokslų ir en

TURININGA MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

labai tikusi, Jį praturtinusi. Jei čia
Ją ir pažinojo (bent jau jos tėvai). suminėtos moterys - įvairių rasių,
Prof. dr. Marija Gimbutienė, ku
tai kodėl ir ne įvairiatautės?
rios palaikai nuo š m. gegužės
"Susan B. Anthony Slėpt Here’ mėn. jau amžinai ilsisi Kauno
A Guide to American Women's
Petrašiūnų kapinėse, savo raštais
Landmarks. Lynn Sherr and Jūrate
ir veikla buvo labai artima Ameri
Kazickas Times Books, New York.
kos moterų (feminisčių) judėjimui.
Random House, Ine. 1994. Kaina Įdomi prof. M. Gimbutienės
$18, Kanadoje $24.
filosofija ir jos mokslinė kūryba
kaip tik šios knygos turiniui būtų

Šio šimtmečio
kūrybingos moterys
NLt RŪTA

Jūratė Kazickas Vietnamo karo metu, "apsiginklavusi" foto
aparatu.

□ Estija ir Rusija
pagaliau susitarė,
jog Padilskio mo
komieji branduoliniad reaktoriai
bus išmontuoti ir
žt
išvežti iš Estijos iki
1995 m. rugsėjo
30 d., t.y. per 14 mėnesių
nuo susitarimo pasirašymo
dienos. Montavimo darbus atliks
210 Rusijos secialistų, turinčių ne
karinį, bet civilinį statusą.
D Rusijos transporto lėktuvas
AN-12 rugpjūčio 5 d. nukrito Bada
kaimelyje, 140 mylių į pietvaka
rius nuo Čitos, Sibiro miesto. 36
karininkai, dviejų žmonos ir šeši
lėktuvo komandos nariai žuvo. Ka
rininkai skrido į pasitarimą. AN12 tipo lėktuvai nebegaminami jau
nuo 1973 metų.
□ Pietų Korėja sutiko priimti iš'
Rusijos aukštos technologijos gin
klus: naikintuvus ir raketas kaip
dalinį mokestį už $1.47 milijardo
skolą. Susitarimas įvertinamas ma
žiausiai $100 mik, pranešė Pietų
Korėjos naujienų agentūra Yonhap, remdamasi Rusijos gynybos
pramonės oficialiais šaltiniais.
1990 m. Korėja sutiko paskolinti
Rusijai $3 milijardus, bet iš tikrųjų
tik apie pusė žadėtos sumos buvo
paskolinta. Manoma, kad Rusijos
ginklai Pietų Korėjoje bus panau
doti Šiaurės Korėjos karinėms
jėgoms tirti.
□ Rusijos Ortodoksų Bažnyčia
surado kapitalistine dvasią. "Mes
šventiname automobilius" - sako

kunigas, šlaksty
damas švęstą
vandenį skersai
kelio netoli au
tomobilių tur
gaus. Už šią procedūrą kunigas ima nuo
30,000 iki 50,000 rublių ($15$25).
Mokestis
r priklauso ir nuo au

pdSClltlį

tomobilio markės. Įgaliotas kalbė
tojas nuo Rusijos Ortodoksų
Bažnyčios Tėv. Matvei pasakė, kad
kunigai yra įgalioti atlikti tradi
cines apeigas, šventinti namus, net
automobilius, bet "prašyti pinigų
už kiekvieną pašventinimą nėra
tinkamas dalykas".
□ Amerikos mokslininkai 12
savaičių tyrė, kodėl šokoladas taip
traukia vaikus ir paauglius. Rezul
tatai: noras čiulpti šokoladą auga
priklausomai nuo jutimo organų
patirties. Nustatyta, jog šokoladas
toks populiarus dėl trijų pritrau
kiančiųjų savybių: jutimo (sudė
ties, kvapo, skonio), energijos pa
didėjimo dėl didelio kalorijų kiekio
ir žadinančių chemikalų, tokių
kaip kofeino ir panašaus theobromine, buvimo. Griffiths, tyrimų
rezultatų paskelbėjas, pasakė, kad
neseniai atlikti tyrimai parodė, jog
kofeinas ir galbūt theobromine
šokolade gali turėti įtakos į nuo
taiką ir elgesį. "Žmonės apie šoko
ladą ir sodas galvoja kaip apie
maistą. Turiu pasakyti, kad jie taip
pat yra narkotinio pobūdžio ir turi
būti kontroliuojamai vartojami", pasakė Griffiths.

Kitatautis mokosi Lietuvių kalbos
Liepos mėnesį Vilniaus universitete vyko lietuvių kalbos kursai ki
tataučiams. Kursuose dalyvavo ir Brooklyno vyskupijos klierikas Kevin
Benes. Jis yra Amerikoj gimęs slovakų kilmės jaunuolis, bet glaudžiasi
prie lietuvių ir rodo noro jiems dirbti, kai taps kunigu.
Tai žino ir Brooklyno vyskupas Thomas Daily, kuris pasirūpino, kad
seminarija apmokėtų jo kelionės bei mokslo išlaidas. Visais kitais
atžvilgiais klieriku Benes rūpinosi Lietuvos pranciškonai.
Jis grįžosi Brooklyną pas tėvus, jau pramokęs lietuvių kalbos. Tai
pavyzdys ir mūsų jaunimui, kuris nekalba lietuviškai.

"DIENOVIDYJE" KALBASI
LIETUVOS IR IŠEIVIJOS
ŠVIESUOMENĖ
(atkelta iš 3 psl.)

tiksime. Laisvos visuomenės lais
Dienovidis" - tai Lietuvių fronto ir va krikščioniška dvasia turi būti
jo bičiulių dvasinės rezistencijos mūsų vėliava, mūsų siekimas, atsi
menant, kad be atsakomybės ne
tąsa".
Sutrumpinusi savaitraščio vardą, bus tikros laisvės, o tik jos iliuzi
redaktorė pati save klausia: "Kur ja". "Dienovidžio" redaktorė atvyks
toliau kryps "Dienovidžio" laivas"?, ta ir dalyvaus Lietuvių Fronto
bičiulių studijų stovykloje Daina
ir atsako:
"Vilties ir meilės krantų link. voje. Pabendravimas su ja neš abi
Nerasite čia nei pikto tarškėjimo, pusę naudą. O mums tenka prisi
nei liaupsių valdžiai, nei rafinuo minti gerą advokato Povilo Žumtais drabužėliais pridengtos ne bakio patarimą: "Mums yra būtina
švankybės. O jeigu skaudžiai už- remti Lietuvos spaudą ir jos dar
kliūsime už politinių ar moralinių buotojus. Nėra sunku atskirti ten
seklumų, skaudžiai ir reaguosime. dencingą spaudą nuo patriotinės"
Skaudžiai ir atvirai, nepaisydami, ("Balionai, bananai ir biurokratai,
kad kam nors neįtiksime ar nepa 94 p.).

Lynn Sherr ir Jūratė Kazickas,
eilę metų drauge sudariusios ir išlei
dusios įdomių feministinės temos
kalendorių (1971 - 1980 metais),
judviejų sėkmingą intelektualini
bendradarbiavimą panaudojo ir
didelės apimties knygos (istorinė
feminizmo apžvalga) išleidimui.
Tai "Susan B. Anthony Slėpt Here"
- žurnalistinės išvaizdos veikalas,
spalvotais kartono viršeliais. Daug
nuotraukų ir trumpų, bet ryškių
aprašymų apie moteris, nusipel
niusias Amerikos kultūrai bei femi
nizmo judėjimui. Lynn Sherr korespondentė, Jūratė Kazickas gabi žurnalistė, rašytoja amerikie
čių ir lietuvių spaudoje. Jos abi
sėkmingai bendradarbiauja nuo
studijų laikų.
Jūratės tėvai - dr. Juozas ir Alek
sandra Kazickai, dideli išeivijos ir
Lietuvos humanistai; Jūratės vyras
- Roger Altman, prezidento Clinton valdžios aparate ryškus asmuo
- ekonomistas; - jie gyvena Washington, DC, ir augina įvaikintus
tris vaikus.

Knygos lyg ir pagrindinis asmuo
- Susan B. Anthony, gimusi 1820
m. Massachusetts valstijoj, tapusi
ryškia sufražisčių veikėja, kovojusi
už moterų lygias teises: balsuoti,
dalyvauti politikoj ir t. t. Greta
šios 20 amž. pradžios moterų veikė
jos knygoje prisiminta ir išryškin
ta nemažai (iki šių dienų) kūry
bingų, veiklių, inteligentiškų, drą
sių moterų. Pavienėmis ir grupinė
mis nuotraukomis, (jų labai gausu)
bei taikliais aprašymais parodytos
moterų organizacijų veikėjos bei
veiklos įkvėpėjos ir vadės: moky
tojos, gydytojos, žurnalistės, ju
ostinės - politikės, profesorės...
Įvairių rasių ir įvairaus luomo ta
lentingos moterys, neužsidariusios
virtuvėse ar salonuose...
Laisva (free-lance) ir gabi rašyto
ja Jūratė Kazickas gerai pažįsta ir
lietuvių išeivių, ypač moterų, gy
venimą, nes domisi ir skaito lietu
vių spaudą. Laisvai skaito, rašo
lietuviškai, nors užaugusi svetur.
Įdomu, kodėl ji neįtraukė į šios
knygos rėmus ir žymios lietuvės?

JAV LB Colorado apylinkėje
Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės Colorado
apylinkė pastoviai leidžia žinių biuletenį "Žynys". Adresas: 2965 E
Peakvievv Avė., Littleton, CO 80121.
Colorado LB apylinkės metinė gegužinė ir šiais metais įvyko
toje pačioje vietoje kaip ir pereitais metais - Eldorado Canyon State
Park - rugpjūčio 7 d., sekmadienį, 11 vai. ryto.
Daiva Mickevičiūtė, valdybos sekretorė, buvo pakviesta kalbėti
rugpjūčio 23 d. grupei moterų, dirbančių federalinei valdžiai Lowry
Aviacijos bazėje. Ji kalbės apie moterų teises ir darbo sąlygas buvusioje
Sovietų Sąjungoje.
Tesą Urbonaitė pradėjo Cliild Health Assodate Physidan studijas
Colorado universiteto sveikatos mokslų centre, Denveryje. Tai trijų
metų programa, suteikianti magistro laipsnį.Tesa buvo viena iš 20-ies
priimtų studentų, kai beveik iš tūkstančio norinčiųjų 200 buvo atrinkti
dėl interviu. Ši Physician Assodate'programa Colorado universitete yra
viena iš garsiausių Amerikoje ir vienintelė suteikianti magistro laipsnį
su spedalizadja vaikams. Ji jau turėjo B.A. laipsnį ekonomijoje iš
Colorado universiteto.
Naujos valdybos rinkimai įvyks metų gale. Jau dabar yra kviečia
mi nauji kandidatai į valdybą, kurios veikla pagyvėtų. Kandidatų
sutikimo ir siūlymo lapelius prašome siųsti sekretorei Daivai Micke
vičiūtei.
C. A. Ž.

^RYGA,
VARTAI Į
PABALTIJĮ
SUPAŽINDINAM SU ATA'S TAUPIAUSIOM
SKRYDŽIŲ KAINOM į PABALTUĮ
Ar Jūs skrendate biznio reikalais,
ar pasimatyti su giminėmis Pabaltyje,
Jūs nenorite gaišti laikę persėsdami
Maskvoje ar Frankfurte. Norite
nukeliauti kuo greičiau, be reikalo
neišleidžiant dar daugiau pinigy.
ATA's iš New Yorko į Kygę yra
greičiausias kelias. ATA paruošė
ums pigiausię ir maloniausię kelionę,
<urię jūs tikrai užsipelnėt. į vienę pusę
mainos iš New Yorko ne aukštesnės
taip $429, ir žemos—iki $279
spalio mėn., ATA yra vienas iš
geriausią pasirinkimy tarp aukšty
kainy skrydžiy kampanijy.

iš

NEW YORKO
^avaitės dienomis

399

| vienę pusę
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

.

429

PATOGŪS PERSĖDIMAI JAV
Naudokitės ekonomiškais ATA's
skrydžiais į Rygę iš JAV miesty.
Pasirinkite patogius TWA skrydžius,
kurie sujungia New Yorko ATA's
su Ryga.

SKAMBINKIT JŪSŲ
KELIONIŲ AGENTUI
ARBA ATA:

800-382-5892.

Savaitaaliais

| vienę pusę
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

.

Studentams

*349

į vieny pusę, savaitės dienomis
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

Isskrendant
iš

Savaitės
dienomis

Savaitgalį

ATLANTA................ ...5561
BALTIMORE............ ...$520

$531

BOSTON................. ...$429
TCHICAGO............... ...$484

$399

CLEVELAND........... ...$520

$490

DALIAS.................... ...$579
DETROIT................. ...$524

$549

HOUSTON............. ...$579
ĮLOS ANGELES.......
...$547

$549

MIAMI....................... ...$569
MINNEAPOLIS....... ...$479
NEW ORLEANS.... ...$569
PHILADELPHIA....... ...$474

$539
$449

PHOENIX................ ...$547

$517

P1TTSBURGH........... ...$479

$449

SAN ANTONIO.... ...$579

$549

SAN DIEGO............ ...$547
t SAN FRANCISCO. ...$547

$517

SALT LAKE CITY.... ...$547

$490

$454

$494
$517

$539
$444

$517
.

$517

SEATTLE.................. ...S549

$519

WASHINGTON D.C..S520

$490

Visos kainos yra nustatytos perkant
skrydžius į abu galu
t Pter ATA.
Visi kiti miestai per TWA sujungti su New Yorko,
tęsiant į Rygę per ATA.

American Trans Air
Bilietai turi būti nupirkti 7 dienas prieš išskrendant. Taip pat yra šiek tiek brangesni bilietai turintys mažiau suvaržymu.
Valstybiniai mokesčiai $32.95 sumokami atsiimant bilietus. Studentę amžius nuo 18 iki 26m., parodant
mokyklos I.D.. ATA suteikia patarnavimus į Rygę iki Spalio 30, 1994.

DIDŽIOJI ŠVENTE TELŠIUOSE
-- Pirmieji šventimai atkurtoje kunigų seminarijoje —
Telšiai tarsi Roma stovi ant sep
tynių kalvų. Ant pačios aukščiau
sios kalvos švyti balta Katedra,
greta jos - Kunigų seminarija. Ko
kiais keliais bevažiuotum ar beei
tum j Žemaitijos sostinę, iš tolo
pamatai bažnyčią. Ji buvo pastaty
ta 1765 metais, skirta šv. Antanui.
Telšių katedra - architektūros kū
rinys, turi barokinio stiliaus for
mų, yra tarsi dviaukštė.
Telšių vyskupija įsteigta 1926
metais, o po metų įkurta kunigų
seminarija. Karo audros ir oku
pacijos viską suniokojo, ji 1946
metais buvo uždaryta. Tik po
daugelio metų, kai Lietuva kėlėsi
naujam gyvenimui, kada sugrįžo
tradicijos, istorijos ženklai ir da
tos, pradėjo veikti Telšių kunigų
seminarija. Tai buvo 1989-aisiais
metais.
Netoli katedros įsikūrusi Telšių
vyskupijos kurija. Sovietmečiu
tame pastate buvo vykdomasis
komitetas, metrikacijos biuras.
Paskutinįjį gegužės šeštadienį
susitikome su Telšių vyskupijos
vyskupu Antanu Vaičiumi. Vysku
pas tą šiltą ir žiedais iškaišytą die
ną švytėte švytėjo - nepaprastai
džiugi buvo šventė: tą šeštadienį
pašventino pirmuosius kunigų
seminarijos auklėtinius. Sveikin
dami su seminarijos penkmečiu,
kalbėjomės su vysk. Antanu Vaičiu
mi ir kunigų seminarijos vado
vais.
- Žemaitijos sostinėje yra aukštoji
dvasinė mokykla - kunigų seminari
ja. Ar pajuto žmonės šios mokyklos
buvimą?
- Pajuto ir Telšiai, ir visa Že
maitija. Sovietiniais metais veikė
tik Kauno kunigų seminarija, 25
klierikai galėjo įstoti iš visos Lietu
vos. Tai buvo liūdesio metai. Šian
dien pašventinau katedroje 4 dia
konus, 2 dar per jauni, leidom į
parapijas dar pabūti, 7 šitos kunigų
seminarijos pirmos laidos auklė
tiniai baigė mokslus pagreitintai
eksternu. Tai didelis įvykis, didelė
Dievo palaima. Ypatingai Žemaitija
buvo nuskriausta: daug kunigų
išvežė į Sibirą, kiti mirė. Žiauriai
nukankino vysk. V. Borisevičių,
vysk. Ramanauskas grįžo be sveika
tos.
Štai sulaukėm svečio - prelato
Jono Kučingio. Jis kilęs iš garsios
Švėkšnos parapijos, darbuojasi
angelų mieste - Los Angeles. Ten
pastatė bažnyčią, gražią parapiją
įkūrė, ta parapija klesti, žydi. Prela
tas labai paremia Lietuvos reika
lus, padeda Telšių vyskupijai,
kunigų seminarijai.
- Iš Danijos į Lietuvą
atgabenta beveik pus
antro šimto veislinių
kiaulių. Šie gyvuliai, įver
tinti daugiau kaip 1 mili
jonu 400 tūkstančiais da
niškų kronų, padės tobu
linti Lietuvos kiaulių veis
lininkystę. Lietuvoje nu
matoma įsteigti stam
bų kiaulių veislininkys
tės centrą.
- Statistikos departamento
direktorius K. Zaborskas pranešė,
kad liepos mėnesio infliacija Lie
tuvoje sudarė 2.1%. Per vieną
mėnesi nuo birželio pabaigos la
biausiai pabrango išlaidos būstui,
kuras ir energija - 13.5%, alko
holiniai gėrimai ir .tabako gami
niai - 4%, sveikatos priežiūra ir
medicinos paslaugos - 2.8%. Inflia
cija per septynis šių metų mėne
sius sudaro 25.5%. Tarp pagrindi
nių Lietuvos importuotojų, kaip ir
anksčiau pirmauja Rusija. Po jos
seka Vokietija - 13% ir Ukraina 8%.
- Danijos princas Frederik
Andre Henrik Christian rugpjūčio
4-7 dienomis su privačiu vizitu
lankėsi Lietuvoje. Princas buvo
apsistojęs "Šarūno* viešbutyje,
lankėsi Palangoje, Kaune ir Nido
je, kur susitiko su Lietuvos prezi
dentu A. Brazausku. Princas prieš
tai lankėsi Estijoje ir Latvijoje.

Džiugu, kad jauni vaikinai po
tokių lūžių ir išbandymo metų
Lietuvai stoja į kunigų seminariją,
pasišvenčia, aukojasi. Tai jaudina
visus. Mūsų klierikai eina į mo
kyklas, dėsto tikybą. Gražiai dar
buojasi katalikiškoji mokykla, ple
čiasi, stato naujus priestatus, no
rinčiųjų toje mokykloje mokytis
yra daug. Dvasinis atgimimas.
Nuostabu. Vien Telšių vyskupijoje
iškils 17 naujų bažnyčių.
Simboliška, kad kunigų semina
rija yra labai gražioje vietoje, ji
tarsi gerumo oazė. Jeigu duos Die
vas, kitais metais numatom dar
daugiau jaunuolių priimti į kunigų
seminariją.
- Neslėpkim, daug žmonių
pasimetę, paskendę varguose, kiti
jaučiasi apgauti, nuskriausti, neran
da vietos šiame pasaulyje. Kur ieško
ti atramos?
- Lietuva susiskaldžiusi, išsiblaš
kiusi, žaizdota. Ypač skaudi ir ne
galinga jos moralė. Mes turime
ieškoti bendrų idėjų, bendrų tiks
lų. Vaikams reikia skiepyti meilę
gimtajam kraštui, tėvų tikėjimui,
meilę artimui. Pirmiausia reikia
suformuoti žmogų, pilietį, o po to
krikščionį, kataliką. Ieškokim kuo
daugiau sąlyčio taškų, kur galima
bendrai galvoti. Savo laiku J. Šliū
pas buvo garsus ateistas, bet jis
buvo patriotas, mylėjo Lietuvą ir
su juo buvo galima kalbėtis apie
meilę tėvynei. Daug Lietuvoje
nuostabių žmonių, mes turime
būti optimistai; tikėti, kad Lietuvą
prikelsime, ją išvesime iš to nuo
smukio. Tas blogis, kuris suklestė
jo dabar, yra panašus į šunelį, kuris,
paleistas nuo grandinės, lekia
nežiūrėdamas kur arba kaip kume
liukas, paleistas pavasarį iš tvarte
lio, paslysta ant ledo. Kai kas blogai
supranta laisvę. Prel. J. Kučingis
klierikams sakė: paimk peilį, su
juo gali gerklę perpjauti, gali ir
duonelės atriekti". Svarbu mokėti
gerai laisvę suprasti, tinkamai ja
naudotis, tada viskas bus gerai.
- Dažnai žemaičių kultūros draugi
jos renginiuose, iškilmėse, Jus girdi
me kartojant vieną posakį. Ar nepa
sikeitė jūsų moto ir dabar?
- Kas bus, kas nebus, bet žemaitis
nepražus. Ir lietuvis nepražus. Tegu
šis posakis būna visiems svarbus,
reikalingas. Gali būti Lietuvai ir
sunkių laikų, yra pavojų iš kaimy
nų, ypač didžiųjų, juk mes maža,
silpna, nedidelė tauta, mums reikia
ypatingo vidinio susitelkimo ir
vieningumo. Turime branginti
kiekvieną žmogų, koks jis bebūtų,
net ir suklydusį. Mes negalime

pakęsti blogio, negalime pasakyti,
kad klaida yra gėris, bet suklydusį,
silpną žmogų mes turime užjausti
ir jį pakelti. Taip gyvenkim, bro
liai žemaitėliai, mieli lietuviai, ir
mes tikrai laimėsim. Reikia pama
tyti gėrį, jį skatinti, kad neliktų
tuštumos, kad neišsikerotų blogis.
- Kalbėkim atvirai: ne visi praveria
bažnyčios duris, kiti išpažįsta kitokį
tikėjimą, yra ir laisvamanių. Ką pa
tartumėt kitaip mąstantiems?
- Ir aš, ir mano broliai kunigai
sako, kad reikia gerbti kiekvieną
žmogų, kokio jis bebūtų įsitikini
mo, jeigu ir skiriasi pasaulėžiūra.
Žmogų sutikti, su juo bendrauti
reikia nuoširdžiai. Jeigu kerštau
sime, paniekinsime, izoliuosime ar
atstumsime savo oponentą - nie
ko nepasieksime. Gražiausia per
galė - priešą padaryti draugu. Savo
tarpe turime ir kitaip mąstančių,
mes, katalikų Bažnyčia, gerumu,
kilnumu ir pasiaukojimu kitaip
mąstančius turim pritraukti prie
Dievo, kad būtų geri katalikai, kad
būtų geri žmonės, geri Lietuvos
piliečiai.
- Dabar suaktyvėjo įvairių sektų
veikla. Teko girdėti mamų skundų,
kad jų vaikai, įstoję į sektas, bėga iš
namų, neša gėrybes, kartais būna
tragiškų atsitikimų.
- Aš ne kartą ginei j ausi su sek
tantais, kodėl jie braunasi į tikin
čiųjų šeimas, kurios ramiai gyve.na, augina vaikus, turi tvirtą tikė
jimą. Sakau, eikit pas tuos, kurie
neturi tėvų, yra pasimetę, neturi
ramybės. Tegul tokius evangelizuoja ir skelbia Kristų. Savo tikin
tiesiems aiškiname: turite tikrą
tikėjimą, tėvų tikėjimą, brangin
kite, žiūrėkit vaikus, jaunimą. Pa
vojus, be abejo, yra. Pas mus buvo
vienas iš sektantų vadovų, atsi
prašė, kad blogai darė, kad šmeižė
katalikus.
- Gerbiamas vyskupe, Jūs esate
tvirtas ir stiprus žemaitis. Iš kur ta
stiprybė ir atkaklumas?
- Nenorėčiau gyventi nei Kaune,
nei Vilniuje, man pati brangiausia
yra Žemaitija. Kristus sakė: reikia
mylėti savo artimą, o man Že
maitija - artimiausia, noriu įvyk
dyti Kristaus įsakymą. Skauda širdį:
Žemaitija suvargusi, iškankinta;
žemaičiai neeiliniai žmonės, bet
kuo geresnis daiktas sugenda, tuo
labiau dvokia. Yra toks posakis. Ir
žemaitis, jei sugenda, blogesnis
būna už lietuvį, kai pradeda deg
tinę gerti, tai geria labiau už
aukštaičius. Turim rūpesčių. Norim
atgaivinti vysk. M. Valančiaus lai
kais įsteigtas blaivybės draugijas.

Balzeko Lietuvių Kultūros
Muziejaus veikloje
1990 m. žymiausios Amerikos biznio mokyklos sudarė bendrovę,
pavadintą MBA Enterprise Corps, kurios tikslas suteikti galimybę
biznio administracijos specialybės absolventams įgyti patirties dirbant
besivystančiose šalyse. Šiais metais 105 bendrovės siunčiami jauni
specialistai išvažiuoja dviem metam į Bulgariją, Čekiją, Estiją, Vengriją,
Lenkiją, Slovakiją, Rusiją, Tanzaniją ir Lietuvą.
Prieš išvykstant, 9 į Lietuvą siunčiamiems specialistams Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje buvo surengta vakarienė. Vakarienės metu
Pranė Šlutienė, Loreta Višomirskytė, Stasys Balzekas ir Valentinas
Ramonis papasakojo svečiams apie Lietuvą, atsakė į klausimus. Visi
jaunieji biznio administratoriai dirbs privačiose Lietuvos bendrovėse ir
bankuose.

Vilniaus Čiurlionio meno mokyklos
mokinių paroda
1994 m. rugpjūčio 19 d., penktadienį, 7:30 vai. vakaro Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje bus atidaryta Vilniaus Čiurlionio meno
mokyklos mokinių paroda. Parodoje eksponuojama 50 grafikos techni
ka atliktų darbų, kuriuos sukūrė 15-18 metų jaunuoliai. Visi paveikslai
pasižymi kūrybine išmone ir puikiu techniniu atlikimu. Tai gera proga
pamatyti ir pasigėrėti lietuvių meno ugdymo programos rezultatais.
Čiurlionio meno mokykla yra išlaikoma valstybės. I ją konkurso
tvarka priimami 11-12 metų vaikai, gabūs dailei, muzikai ir šokiui iš
visos Lietuvos. Dailės skyrius Vilniaus Čiurlionio meno mokykloje ėmė
veikti 1969 m. čia mokiniai 7 metus studijuoja tapybą, grafiką,
skulptūrą, meno istoriją, vadovaujami pasižymėjusių lietuvių dailininkų
ir pedagogų. Dauguma mokyklos absolventų vėliau būna priimti į
Lietuvos prestižines aukštąsias meno mokyklas, tampa žymiais dai
lininkais. ■
Parodos atidaryme dalyvaus Čiurlionio meno mokyklos mokytojas
dailininkas Jūragis Burkšaitis.

Į IŠ
Prel. Jonas A. Kučingis aukoja atsisveikinimo mišias Švėkš
nos bažnyčioje.
_
Aš esu nuo Skuodo. Augau tikin
čių levų šeimoje, mama 13 vaikų
gimdė, užaugom 6, daug vargo
mačiau, esu bandą ganęs ir sun
kius fizinius darbus dirbęs. Mokiau
si tais laikais, kai tėveliai buvo į
kolūkius suvaryti. Kartais ir duo
nelės trūko. Kai Telšiuose uždarė
kunigų seminariją, važiuodavom į
Kauno kunigų seminariją ant va
gonų stogų ir žiemos metu, ką
nors į lagaminėlius įsidėję. Dėkoju
Dievui, kad nepalaužė mūsų, tie
siog sustiprino, užgrūdino. Tai pa
deda dabar suprasti kitus.
- Prel. Jonas Kučingis pasakojo,
kad jis iš Lietuvos išvyko 1944 me
tais. Laisvoje Lietuvoje jis dirbo gim
nazijos, karo ir amatų mokyklos kape
lionu. Antrą kartą po daugelio metų
atvyko į Lietuvą. Kokie mes?
- Prieš metus veidai buvo liūd
nesni, šį kartą daugiau besišyp
sančių. Vargo Lietuvoje daug, tik
reikia nenusiminti. Dvi pelytės
įkrito į grietinės puodą, krapštinėjosi, bet negalėjo išlipti. Viena
nuskendo, o kita sviestą sumušė
ir, užšokusi ant to sviesto kalniujko, iššoko iš puodynės. Mokėkit
rasti išeitį, nepraraskit optimizmo.
Prisimenu M. K. Čiurlionio pa
veikslą, kuriame vaizduojami žmohės> einantys per upę, per miškus
ir per lygumas. Atrodo jie kalba.
Vieni sako "u-pė, u-pė", kurie eina
per lauką sako "lau-kai. -lau-kai", o
treti kartoja "miškai, miškai". Jie
nevienodai kalbasi tarp savęs, bet
rankos sujungtos. Mes maža tau
ta, mes turim mylėti vienas kitą,
nors kartais kitokios politinės

pažiūros, kitus norus turim, bet
vienybė, meilė gimtajam kraštui
mus turi vienyti, suteikti stipry
bės.
- Kas labiausiai Jums patiko gimta
jame krašte?
- Lietuvoje mačiau tris stebuk
lus. Pirmasis stebuklas - Kauno
įgulos bažnyčia buvo pilna žmo
nių, nepaprastai gražiai giedojo
choras, susitikau kun. R. Mikuta
vičių. Antras stebuklas - aplankiau
Viešvėnų mažą bažnytėlę, tiek
daug jaunimo, tiek daug žmonių,
aš išgyvenau tokį pasigėrėjimą,
žavėjausi tais susirinkusiais žmo
nėmis, jų tokiu iškilmingu buvimu.
Ir trečias stebuklas - šiandien.
Telšių katedroje buvo šventinami
diakonai. Yra ir liūdnų prisimini
mų. Rainiuose yra nužudyti mano
7 mokiniai, jie mokėsi Telšių ama
tų mokykloje, taip pat 2 gimnazi
jos mokiniai.
- Kuo skiriasi Amerikos bažnyčia
nuo mūsų bažnyčios?
- Mūsų bažnyčioje dirba 3 kuni
gai iš Lietuvos. Apeigos tokios pat.
Daugiau pasauliečiai yra įtraukti į
mišias, skaito maldas, gieda. Pa
sauliečiai dalyvauja bažnyčios val
dyme, padeda bažnyčios adminis
tracijai, su kunigų aptaria ir spren
džia įvairius klausimus.

Aldona Sireikienė

Šie pokalbiai su vysk. Antanu
Vaičiumi ir prel. Jonu A. Kučingiu
buvo išspausdinti "Šiaulių krašte"
1994 m. birželio 15 d. laidoje, 9
psl.

Vėl leidžiamas biuletenis
Tėv. Bernardinas Grauslys, OFM, būdamas gyvas, leido pranciškonų
informacijos biuletenį "Newsletter Viceprovince of St. Casimir". Biu
letenis buvo labai reikalingas, nes žmones supažindindavo su pran
ciškonų darbų planais.
Jam mirus, biuletenis kurį laiką buvo našlaitis. Buvo kalbama, kad jį
redaguos buvusios Tėv. Bernardino artimos bendradarbės. Dabar redakci
ją pasiekė Nr. 4, birželio - liepos numeris. Neparašyta, kas redaguoja.
Biuletenis dabar išeina ne lankstuko formos, o 4 puslapių. Iliustruotas
pranciškonų gyvenimo vaizdais. įdėta 10 iliustracijų. Surinkta žinelių iš
lietuvių pranciškonų ir šiaip religinio gyvenimo.
Pirmame puslapyje įdėta nuotrauka su Kretingos vaizdu ir provinciolu Tėv. Placidu Bariumi, supažindinama su jo rūpesčiais.
Biuletenis iš Kennebunkporto siuntinėjamas visiems pranciškonų
rėmėjams.

Naujas žurnalas "Lithuanian Heritage"
Liepos vidury išsiuntinėtas lietuviams reklaminis lankstukas apie
naują žurnalą anglų kalba: "Lithuanian Heritage".
Pirmame puslapyje yra Vilniaus panoramos nuotrauka. Antrame
puslapyje parašyta: ar Amerikos lietuviams dar reikia kito žurnalo? šis
straipsnelis parašytas su didele panieka Amerikos lietuvių spaudai, ypač
jos žurnalams. Ten sakoma, kad juos redaguoja nemokšos, nekvalifikuoti,
kad laikraščiai atsilikę, vėlinasi. To nebūsią naujajame žurnale, nes jis
būsiąs redaguojamas tikrų didelių specialistų, žinovų. Bus modemus ir
nesivėlins.
Kas tą žurnalą redaguos, neparašyta. Nepasakyta ir kas leidžia. Kaip
leidėjas pristatoma kažkokia bendrovė "Baltech", adresas - pašto dėžutė
Lemonte, IL
Perskaitęs taip ir susimąstai. Ar ir čia nebus, kaip su ta "Kančių ir melų
istorija"? Jie meluos, o mes turėsime priimti kaip didžiausią tiesą. Rašys
apie žinomą istoriją, o sakys, kad tai didžiausia naujiena.
Paskutiniame puslapy įsidėjo piešinį, kaip lietuvaitės dainuoja, ins
trumentais groja du berniukai. Tas piešinys yra nupieštas Irenos
Pacevičiūtės, gyvenančios Romoje. Nupieštas prieš maždaug 40 metų.
Kodėl dabar prisireikė senovės, kai jie skelbia, kad rašys tik apie dabartį?
Kovo mėnesį mus pasiekė kitas Vilniuje leistas anglų kalba žurnalas
"Lithuania in the World". Čia parašyta, kad žurnalą redaguoja Stasys
Kašauskas. Tai to žurnalo antrų metų Nr. 1 (Vol. 2, Nr. 1). Straipsniai
įdomūs, labai įvairūs. Žurnalas gerai sutvarkytas, gausu spalvotų ilius
tracijų, nėra jokios paniekos Amerikos lietuviams, kad jie esą nemokšos.
(p-D
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— Lietuvos Nuolatinė Misija
Jungtinėse Tautose nuo 1994 m.
rugpjūčio 4 d. pradėjo dirbti nau
jose patalpose. Adresas: Permanent
Mission of Lithuania to the Uni
ted Nations, 420 Fifth Avenue,
Third Floor, New York, NY 10018.
Tel. 212 354 - 7820. Fax 212 354 7833.
— Ateitininkų studijų dieno
se Dainavoje, MI, bus proga išsa
miai susipažinti su Lietuvoje įvyku
sio Ateitininkų Kongreso eiga, dis
kusijomis, sprendimais. Kongreso
aptarimas įvyks rugsėjo 4 d. Studi
jų dienos įvyks Darbo dienos sa
vaitgalyje, rugsėjo 2 - 5 dienomis.
Norintieji šiose studijų dienose
dalyvauti kviečiami registruotis pas
Lidiją Ringienę, 50 Carriage Trail,
Palos Heights, IL 60463. Telef. 708
361 - 2557.
-- Kun. Juozapo Angelaičio
60-ties metų kunigystės sukakties
ir 90-ojo gimtadienio pagerbimas
įvyks rugpjūčio 28 d. Clevelande,
OH, Šv. Jurgio lietuvių parapijoje.
— Prof. Marijos Gimbu
tienės, lietuvių išeivijos moks
lininkės, atminimo įamžinimui
Lietuvos Vyriausybė Vilniaus ir
Kauno savivaldybėms paskyrė
6,800 litų (1,700 USD). Suma bus
panaudota paminklinėms lentoms
prie namų, kuriuose gyveno pro
fesorė, įrengti. Kaune iki šiol bu
vęs Kauno jūros prospektas vadin
sis Marijos Gimbutienės vardu.

— Paryžiaus Rytų kalbų Ins
titute šiemet mokosi per 120 stu
dentų. Pirmą kartą dėstymo istori
joje IlI-io kurso studentai galės
įsigyti lietuvių kalbos specializaci
jos diplomą. Minėto instituto prof.
M. Chicouene ir Vilniaus Univer
siteto docentas L. Skūpas pasirašė
sutartį su leidykla T Harmattan ir
pradėjo rašyti lietuvių kalbos ir
civilizacijos vadovėlį prancūzams.
Knyga turėtų būti išleista 1995 m.
pavasarį. Nauji mokslo metai pra
sidės š.m. spalio 1 d. Paraiškų
priėmimas nuo liepos mėnesio.
Pilna informacija: M. Chicouene
arba L. Skūpas, telef. (16.1) 42-7070-40.
-- Amerikos Lietuvių Kon
gresas, šiemet jau dvyliktasis,
įvyks spalio 29-30 dienomis Chicagoje. Šio kongreso šūkis: "Visi
vieningai dirbkime kartu su tauta
Lietuvos gerovei!"

- Artėjant Alicijos Rūgytės
mirties dešimtajai sukakčiai (1995
m. birželio 20 d.), Lituanistikos
Tyrimo ir Studijų Centras parinko
dr. Kęstutį Pečkų iš Vilniaus Peda
goginio Universiteto parašyti išsa-mią monografiją apie šią žymią
pedagogę istorikę ir visuomenininkę. LTSC pirmininkas prof. dr.
Jonas Račkauskas prašo visų, kurie
pažino A. Rūgytę padovanoti arba
paskolinti veikalui šaltinių: iš
likusių jos laiškų, nuotraukų, iš
karpų ir panašių dalykų, arba
atsiųsti savo prisiminimų apie ją.
Dr. Pečkus, VPU dėstytojas ir peda
gogikos istorijos specialistas, iki
šių metų pabaigos darbuosis Chicagoje, kur LTSC apimtyje organi
zuoja užsienio lietuvių švietimo
archyvą.
-- Putnamo seselių piknike
liepos 31d. loterijos didžiųjų do
vanų laimėtojai: 1. Kelionę į Lie
tuvą laimėjo Mr. and Mrs. Virgil
Martinonis, iš MA. 2. Lietuvišką
lėlę laimėjo Monika Merkevičius
iš East Haven, CT. 3. Televizijos
aparatą laimėjo Mary D. Averill iš
Kingston, RI. 4. Miegamojo puoš
menas laimėjo Veronika Bizinkauskas, iš Brockton, MA.

Mokslas ir prekyba

Papročiai skiriasi
Turistas pasakoja įspūdžius iš
kelionės po Indiją:
- Tenai žmona ir vyras retai
matosi prieš vestuves.
- O pas mus... po vestuvių.

Nepalankus oras
Motina: Kur tu, Aliute, dabar
eini?
Aliutė: Nešu laišką įmesti į
dėžutę.
Motina: Ar tu kvailieji, tokiama
ore šuo neitų lauk - tegul tėvas
nuneša.

Pavyzdžiai patraukia
- Kolega, girdėjau, kad vakar savo
mokinį išvarei namo vien dėl to,
kad jis buvo nesiprausęs. Ar klasė
iš to pasimokė?
- Žinoma! Šiandien visi moki
niai atėjo nesiprausę.

s Priežastis skyryboms
Jonaitis nuėjo į paskaitą apie
marketingą, tačiau vietoj jos lek
torius aiškino apie alkoholio žalą.
- Alkoholis - šeimų nesantaikos
priežastis, - tikino lektorius. - Ži
noma daug atvejų, kai žmona
palieka vyrą tik dėl to, kad jis daug
geria...
- O kiek konkrečiai reikia išger
ti? - bemat pasiteiravo iš salės Jo
naitis.

Profesorius:
- Pasakykite keletą pavyzdžių,
'kaip mokslas padeda bizniui.
Studentas:
- Prašom! Nebūtų visuotinio
traukos dėsnio - nebūtų , galima
prekiauti petnešomis.

Apetitą mažinant
Restorano lankytojas, žvilgte
rėjęs į astronomines patiekalų kai
nas, paklausė savo damą:
- Ką valgysi, mano storule?

Atlyginimas ar pelnas?
Verslininkui sugedo seifas. Pa
žįstamas policininkas atvedė jam
kalinį - seifų specialistą. Kai jis
atidarė seifą, verslininkas klausia:
- Kaip man jums atsilyginti?
- Paskutinį kartą laisvėje už tokį
darbą aš uždirbau 200 tūkstančių...

- Kiek ko gavau? - nustebo tėvas.
- Ar neatsimeni, kaip tas didelis
žmogus vaikščiojo su dėžute, pil
na pinigų. Aš pasiėmiau dešim
tuką.

Galima palaukti
- Kada bus pradėta atstatinėti
Žemutinė pilis Vilniuje?
- Kai tik susikaups pakankamai
popieriaus, ant kurio rašomi nuta
rimai.

Rimtas galvojimas
- Kas yra senbernis?
,
- Tai toks žmogus, kuris visą
amžių rimtai galvoja apie vedy
bas.

Ieškojimai,

pageidavimai

Ieškau dėdžių Antano ir
Jurgio PIentauškų vaikų arba
jų šeimos narių. Tėvelio broliai:
Plentauskas Antanas ir Jurgis išvy
ko į JAV prieš Pirmąjį pasaulinį
karą iš Panevėžio valse. Batikų
km. Dėdė Jurgis gyveno N Y mies
te, o dėdė Antanas turėjo ūkį ne
toli NY miesto. Dėdės Jurgio 2
sūnūs buvo R. K. kunigai. Pavar
dės galėjo būti sutrumpintos į Plentą, Plent, ar Lent. Ieško Plentausko Juozo duktė Ona Plentauskaitė, Palanga - Lithuania. Jie pa
tys arba apie juos žinantieji prašo
mi pranešti adresu: Frank Swilpa,
110 Dahlia, Hot Springs, AR.
71913, arba telef. 501-624-0705.

Joana Kazilionytė iš Pane
vėžio, 17 m., norėtų susirašinėti
su tokio pat amžiaus JAV lietuvių
jaunimu. Rašyti: J. Kazilionytė, Sta
tybininkų 42 - 39,Panevėžys 5309,
Lithuania.

Zoologijos sode
- Tėveli, kodėl liūto tokia didelė
galva?
- Kad jis neišlystų pro grotas.

- Ką tu portfelyje neši?
- Mineralinio vandens butelį.

- Tėveli, koks yra laikas: "Mama
kalbasi su kaimyne"?
- Tai prarastas laikas, sūneli.

galite įsigyti ir jūs. Kasetės (45 min. ilgumo) kaina persiunčiant į Kanada
ir JAV miestus - $37.95 (JAV dol.), į Europą ir kitur - $41.95, |Kalifornijos
gyventojai pridėkite $2.50 vietinių mokesčių (sales tax)Ą Čekius išrašyti:

Neovision Productions

P.O. Box 74277
Los Angeles, CA 90004

Patiko rinkliava

Kasetes gausite per 2-3 savaites. U žsisakydami
pažymėkite kokios sistemos norite: NTSC (Kanadoj
ir JAV), PAL (Europą, Pietų Ameriką ir Australiją)

- Pranuk, kaip tau patiko baž
nyčia? - klausia tėvas, vesdamasis
namo vaikutį, pirmą kartą buvusį
bažnyčioje.
- Gerai, tėveli, - tarė nudžiugęs
vaikas. - Kiek tu, tėveli gavai?

Taip pat galite gauti sveikinimo korteliu su nuotraukomis
“Mes Dainuojame" (“ kortelės ir vokai), kaina $6.50, bei
dideli (12x16) spalvuotą plakatą, kaina $5.50. Prie korteli)
ar plakato užsakymo pridėkite $2.- pašto išlaidoms.
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VILTIS
(HOPE)

UTHUANIAN 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 į namus per
vieną mėnesį.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25. Vieno svaro kaina yra nuo 69 iki
89 centų.
□ Visi siuntiniai yra apdraudžiami. Muito nėra.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES
DOVANA. Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro
tremtinį, vienišą žmogų.

(617) 269 - 4455

77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street)

y
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ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS
Jus galite namuose klausytis
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.

tel. 718 827-1351

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

The South Boston Savings
Bank’s famous postage paid
both ways bank by mail
plan is easy, convenient
and sensible.
When the bank receives your savings or
checking account transaction rt’s
processed and mailed back to you the
šame day. Thousands of our customers
Save enjoyed this free Service for years.
When you bank by mail, the South
Boston Savings Bank is as elose as the
nearest mail box.

Open an account today by filling out the
coupon below or visiting one of our convemently locateč offices.

! South Boston
Savings Bankl
the leader

South Boston.
MAJN OFFICE
460 Wost Broadway

WEYMOUTH OFFICE
544 Mam St
337-1050

NEPOMSET CJRCLE
740^aihvan Bfvc
JJ25-9090

NEEDHAM OFFICE
355 Chesmut St
44^0210

WEST ROXBURY
1833 Centre St
323-8000

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA ’94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!

Pigiausios kainos per
Finnair ir SAS
Turistinė ir Biznio klasė

- Viešbučiai -

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

UNIONTOURS
įsteigta 1931
245 Fifth Avė., New York, N.Y. 10016
Tel: 212 - 683 - 9500
» e M . E R
Fax:212-683-9511

atlanta IE, Ine.

800 - 775 - SEND

▼

914 -258 -5133

Skubus ir patikimas siuntinių persiuntimas

i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.
Žemos patarnavimų kainos, greitas, paslaugus servi
sas, garantuotas siuntiniu saugumas, labdaros siun
tiniu persiuntimas.
NAUJOVĖ: CT, NY, NJ valstijose gyvenantiems siūlo
mas siuntiniu paėmimas iš namų!!!
JUMS patogiu laiku, JUMS patogią diena j JUMS
patogia vietą MŪSŲ atstovas atvyks paimti JŪSŲ siun
tinių. 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, 365
dienas į metus!

SKAMBINKITE MUMS NEMOKAMU telefonu

1 - 800 - 775 - 7363
arba kreipkitės į MŪSŲ atstovą N.Y. valstijoje tel:

1 - 914 - 258 - 5133
AUGUST PICK-UP SCHEDULE

Tepranta Travel Center

8/16 TUES
8/17 WED
8/20 SAT
8/23 TUES

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650
8/24 WED

arba rašyti:

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

ITSEASYTO
BANKBY.
MAIL WE’LL

1 - 800 - 451 - 9511

INFORMACIJA
Pranešame, kad birželio mėnesio ABU KONTEINERIAI pasiekė Lietuvą per dvi su
puse savaites ir visi siuntiniai buvo sėkmingai išdalinti.
Netrukus "VILTIES" klientai gaus paštu pilną siuntų į Lietuvą tvarkaraštį, drauge su
informacija apie pasikeitimus.
"VILTIES" kvietimu, rugsėjo ir spalio mėnesiais lankysis Bostono ir kitose lietuviš
kose parapijose Monsinjoras K. Vasiliauskas, Vilniaus Arkikatedros klebonas ir
Vilniaus Kunigų seminarijos rektorius. Jis yra aktyvus "VILTIES” pradėtos programos
"Vilties dovana" rėmėjas.
Rugsėjo 24-tą dieną Bostone įvyks iškilmingas mūsų "Lietuviško kaimo" atidary
mas, kuriame dalyvaus Mons. K. Vasiliauskas.
Patekęs į "VILTIES" įstaigą, čia pasijausi lyg būtum patekęs į lietuvišką sodybą. Čia
viskas primena Lietuvą: ir bakūžės stogeliai, ir šalia stovintys koplytstulpiai, ir
skambanti lietuviška muzika. Jeigu negalite nuvykti į Lietuvą, atvažiuokite į mūsų
"Lietuvišką kaimą" ir pasijusite, lyg būtumėt aplankę Lietuvą.

Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas, Marius Vilkas ir VILTIES ŠTABAS

WE DELIVER
Tei.: 296 4130

250 West 57th Street, 121L
New York.NY 10107
Tel.: (212)541-5707

MEMBER FDIC and D1FM ALL DEPOSITS IHSURED IN FULL

Wm. Anastasi, B. S.

VVbodhaven, N. Y. 11421

FREGATA TRAVEL

□U INCY OFFICE

ra* Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:
DEXTER PARK |j&?
PHARMACY įU

One way to Vilnius $470
One way to Kaunas $470

Pastovumas

Patrauklūs kvepalai
- Aš ruošiuosi susitikti su jauna
dama, - kreipiasi pagyvenęs prade
dantis verslininkas į pardavėją
parfumerijos parduotuvėje, - ir
noriu padaryti gerą įspūdį. Ar ne
turite kokių nors gerų kvepalų?
- Specialiai jums, - atsako par
davėja ir ištiesia kvepalų buteliu
ką. - Šie kvepalai skleidžia odinės
piniginės kvapą.

New York-Vilnius-New York $750 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $750 r.t.

Konditerijos parduotuvėje su
skamba telefonas.
- Alio. Kalba Dranginis. Prašau
pagaminti tortą mano žmonos gi
mimo dienai.
- O kiek žvakučių?
- Dvidešimt devynios, kaip ir
kasmet.

Apie laiką
Apie skysčius

Šeimos medis
Moteriškė vaikštinėjo parke su
šuneliu.
- Koks nuostabus šunelis, - gyrė
Petraitis, kuriam šiuo atveju la
biau patiko jo šeimininkė. - Ar jis
turi genealoginį medį?
- Suprantama, - paraudo šei
mininkė, - tik įėjus į parką, antras
iš dešinės.

- O aš maniau, jog ką nors geria
mo...

(800) 654-2432

(201) 592-8780

8/25 THURS

8/31 WED

PUTNAM, CT
\FU ARK N J
BROOKLYN, NY
NEW BRITAIN, CT
NEW HAVEN, CT
WATERBURY, CT
KEARNY, NJ
PATERSON, NJ
PHHADELPHIA, PA
BALTIMORE, MD
NTVVARK, NJ

11- 12noon
10- 11 AM
12- 1 PM
11- 12noon
2-3 PM
5-6 PM
10-12noon
1-2 PM
10-12 AM
4-5 PM
10-11 AM

J/

GRUPINE PARODA SOHO, NEW YORKE
Broome Street galerijoje, New gyvai pagautas. "Žiema" (vande
Yofke nuo liepos 19-tos iki 24-tos niniai dažai ir plastika) mirguliuo
vyko penkių lietuvių paroda, joje ja baltu-juodu ritmu. Juodame fo
dalyvavo Jonas Mekas, Sebastijo ne baltos snaigės, žvaigždės ir balti
nas Mekas ir tapytojai: Gintaras schematiški medžiai bei sniego
Meškauskas, Audrius Naujokaitis senis, suausti vienodais teptuko
ir Augis Varkalis.
prisilietimais. Priklijuotos pusapJonas Mekas išstatė 3 šilkografi- valios snaigės pabrėžia popieriaus
jos darbus, atliktus Tukaco Okabe, plokštumą ir drauge įneša kitos
Tokyo, 1983 m., naudojant ka erdvės planą.
drus iš Meko filmų. "Autoportre
Gintaras Meškauskas tapo akri
tas šešėlyje ant Marųuis de Sade liniais dažais ant drobės. "Jaus
pilies mūro sienos" 1975, vaizduo mas" 1994, yra niūrių spalvų kom
ja pasvirusios figūros ir medžio pozicija, sudalinta raudonais pra
kamieno šešėlius, sugretintus ant siveržimais į stačiakampius. Šis
blyškios sienos, grimzdančios į darbas palieka daugiau kaip ieško
žiūrovą su pilnu pavadinimo svo jimo procesų, nei išbaigto kūrinio,
riu. "Siena su lietaus lašais ir šakų įspūdį. "Moters pasaulis" 1994, yra
bei lapų šešėliais" 1977, sudaro erdviai šviesus kūrinys. Jame vir
mėlyną visumą. Lašais mir pantys melsvi, žalsvi ir-smėliniai
gančiame fone šakų linijos ir keli atspalviai suplaukia į monumen
žalsvi lapai lyg ir sustingę ilgesy. talią centrinę figūrą, kuri tyliai
"Kyoko septintas gimtadienis" dominuoja ją supančių formų
(Yoko Ono duktė, 1970) susideda aplinką. "Stumbras" 1994, dvelkia
iš dviejų kadrų: viršutiniame pilna gaivališkos jėgos apraiška, perduotą
mergaitės figūra su gėlėmis, apa tačiau ne gyvulio paženklinimais,
tiniame jos veidas iš arti. Šiltų bet sodrių tamsių masių ir jas su
spalvų interjeras suminkština mer pančių formų varža. Darbas "Lais
gaitės frontalinę rimtj, o veide vė" į žiūrovą prabyla tematiniai:
dvelkia susikaupimas.
senų lentų sienoje per angą iškritę
Sebastijono Meko (13 m.) dar baltų pažadų fragmentai įšąlą mels
buose dar vyrauja jaunuoliška vos erdvės beribėje. Šio darbo kom
braiža. "Didmiesčio vaizde" (ak pozicija ir spalvos skamba paprastų
varelė) jau nebe atsitiktinai sluoks daiktų tikrumu.
niuojami tamsūs pastatų masyvai,
Audriaus Naujokaičio "Šuo /
kuriuose langų kvadratai bei jų Autoportretas" (aliejus ant drobės
kintantys dydžiai nustato masių ir medis) 1994, iliustruoja auto
planus. Ryškus saulėlydžio dangus riaus vidinį stovį, tad įvaizdis
veržiasi per atviras, lyg iškirptas svarbesnis nei jo stilistiniai bei
langų angas, kas sudaro monu spalviniai sprendimai. Žiūrovo
mentalaus ažūro įspūdį. "Delfinas" dėmesį užvaldo sėdintis didžiulis
(tušo piešinys) atliktas su jaunat rusvas šuva, balanomis padalintas
višku nekantrumu, tačiau iš van į tris dalis. Šuo jaučiasi gerai jam
dens šokančio delfino judesys yra skirtoje pilkoje erdvėje, o balsva

Mirė
Tėv. Justinas
Vaškys, OFM

- Seimas (55 balsais už,
14 prieš, 22 susilaikius)
priėmė pareiškimą "Dėl Armi
jos krajovos pagerbimo
renginių vertinimo". Šie
renginiai vyko birželio 30-ąją
ir liepos pirmosiomis dieno
mis prie Aušros Vartų, kitur ir
buvo skirti išaukštinti Armi
jos krajovos dalinių veiksmus
Lietuvoje Antrojo pasaulinio
karo metais, ypač - Liet .vos
sostinės puolimo 1944 metais pro
ga. Seimo pareiškime sakoma:
"Armijos krajovos veikimas Lietu
voje, tarp jų ir mėginimas užimti
Vilnių 1944 m. vasasą,yra vertinti
ni kitaip negu Armijos krajovos
veiksmai Lenkijoje. Lietuvos suve
reniteto savo sostinei požiūriu, net
ir šaliai esant laikinai okupuotai,
tie veiksmai negalėjo sukurti
teisinių faktų; kita vertus, lietuvių
tautybės gyventojų terorizavimas,
o kai kada ir žudymai, ką ne vienu
atveju darė Armijos krajovos dali
niai Lietuvoje, turėtų būti pasmerk
ti ir pačios Lenkijos, ir tarptautinės

lauja itin kietų disciplinų.
Augis Varkalis parodoje išstatė
du darbus. Vienas jų, "240 Broadbeplaukė žmogaus galva, kyšanti vvay, interjeras" (mišrių medžiagų,
iš plyšio, įpjauto šuns pilve, į pa priėjimas koliažinis) 1994, yra ser
saulį žvelgia baimingai. Šį darbą ijinis, keturių paveikslų darbas.
tenka priimti kaip išpažintį. "Rai Interjeras atsekamas kampuotų for
ma" (aliejus ant drobės, medis ir mų sąrangose. Pirmame darbe jau
du vyno stiklai) 1993, vaizduoja čiasi dar sąrangų ieškojimas; an
groteskiškai išdidintą moters vei trame kampainiai jau glaudžiasi
dą, grubiai tapytą raudonomis spal intymioje tvarkoje; trečiame ele
vomis. Darbas dvelkia orgijastiš- mentai valingai užima vietas, lyg
kos arba nunuogintos patirties tik maldykloje; o ketvirtame žvilgsnis
rumu. Spontaniškai užfiksuotas krenta į Juodą angą paauksintoj
begarsis klyksmas suskamba ir ki sienoj, kurios tamsoje - jau ana
tuose šio dailininko darbuose. "Jus pus - kvėpuoja monumentalios
tinas kala vinis" (aliejaus ant dro atplaišos. Dailininkas balansuoja
bės, medis ir vinys) 1994, priešin spalvas, plokštumų formas ir prigas "Raimai" tuo, kad šiame darbe puolamumus analitiškai, su pro
tik viena istorija, perduota jai fesine rimtimi. Kitas darbas, "Subatatinkančia spalvų bei formų są way" (tempera ant drobės ir grafi
ranga. Visi elementai - rusvai pil tas) 1994, yra didžiausias šioje
ki, duslus tonai, nukūnintas žmo parodoje 90" x 90", sudėtas iš
gus, jo užsimojimas sąžiningai devynių juodų kvadratų. Suodinai
sukalti visas surikiuotas vinis, kaip juodas paviršius, suskaldytas ašt
ir vinių bei lentos tridimencinė riai baltais kvadratų kraštais, ak
tikrovė - visi kalba apie tą pačią, centuoja požeminių traukinių grei
brandžiai įžvelgtą tiesą. Klaikus tį, kai ritmingoj tamsoj prabė
kasdienybės ritmas aidi kiekvie gančios prošvaistės sustingsta še
name teptuko prisilietime. "Raudo šėliniuose virpėjimuose. Tapytojo
na moteris" (aliejus ant medžio ir drausmingas apsiribojimas liudija
vinys) 1993, vaizduoja nuogą jo kūrybinį subrendimą.
moterį paguldytą ant stalo su
Dailininkams, bandantiems
nužemintomis kojomis. Kūnas, ati įtilpti į margą New Yorko meno
džiai išmodeliuotas žarijų spalva, pasaulį, linkime geros kloties.
prikalinėtas vinių. Moteris tačiau
Aleksandra Kašubienė
miega, lyg nebūtų jautri šiai ata
kai. Ji nejaučia ir artėjančių, į ją
paviršiumi slenkančių šabloninių ties problemos sprendimas "toliau
formų, kurios stilistiniai priklauso bus vilkinamas", Baltarusijos vy
jau visai kitam pasauliui. Ir šiame riausybė įpareigojama "išnagrinėti
darbe gyvenimiška (ne profesinė) galimybę stoties rajone Baltarusi
patirtis diktuoja tiek darbo tema jos teritorijoje nutiesti papildomą
tiką, tiek jos išpildymą. Sugebėji lygiagrečią geležinkelio atkarpą".
mas asmenišką patirtį sukristali Adutiškio geležinkelio stoties prik
zuoti į gaivališką įvaizdį yra daug lausomybė tebėra svarbiausia kliū
žadantis. Šis priėjimas tačiau reika tis baigti delimituoti daugiau kaip
720 kilometrų Lietuvos ir Baltarusuos sieną.
bendruomenės. Lietuvos Sei
— Vilniuje liepos 14 - 17 d.
mas apgailestauja dėl minėtų vyko XII ateitininkų kongresas
1944 m. Vilniaus puolimo "įprasminkime krikščionišką atsa
sukakties renginių, nes tai komybę laisvoje tautoje". Atei
neprisideda prie dviejų šalių tininkai - tai mokslus einančios
santykių gerinimo".
lietuvių katalikiškos jaunuomenės
- Baltarusi jos aukščiau ir iš jos išaugusių sendraugių orga
siosios tarybos prezidiumas nizacija. Ateitininkų vardas kilęs
priėmė nutarimą, įpareigo nuo 1911 m. Kaune pradėto leisti
jantį savo šalies vyriausybę "Ateities" žurnalo. Keturi "Ateities"
iki šių metų rugsėjo 1 d. kongresai vyko tarpukario Lietu
"užtikrinti perdavimą Baltarusijos voje, septyni išeivijoje. XII kon
geležinkelio žinion visų gele greso svarbiausios temos - Laisvė
žinkelio atkarpų ir stočių, įskaitant ir atsakomybė, Visuomenė ir kul
Adutiškio, esančių Baltarusijos teri tūra. Kongreso darbe dalyvavo žy
torijoje, bet pavaldžių Lietuvos mūs valstybės ir Bažnyčios veikė
geležinkeliams". Jei Adutiškio sto- jai.

m

Tėv. Justinas Vaškys, OFM,
mirė rugpjūčio 7 d. Palaido
tas rugpjūčio 11 d. pranciš
konų sklypelyje St. John kapi
nėse. Nekrologas sekančiame
"Darbininko" numeryje.

A.t A.

MARYTEI
MATULAITIS-KUNCIENEI.
per ansti užbaigus šią žemišką kelionę, reiškiame
nuoširdžią užuojautą vyrui Jonui, dukrelei Ievutei,
tėvui Antanui Matulaičiui, sesutei Onutei Miller, bro
liui Jonui ir jų šeimoms ir visiems artimiesiems. Mūsų
maldos ir liūdesys su jumis.
Birutė ir Antanas Bagdžiūnai
Birutė ir Paulius Bagdžiūnai
Birutė ir Giedrius Bagdžiūnai
Donna ir Andrius Bagdžiūnai
Dalia ir Rimas Šileikiai

Ramutė ir Demetrios Vounasis
Jadvyga Matulaitienė

A.t A.

MARIJONAI KLEIZIENEI
mirus, jos dukrą, mūsų sesę Nijolę Nenortienę, jos
šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Vyr. sk. židinys VILIJA

Keturiasdešimt pirmojo Santaros Šviesos federacijos suvažiavimo II
dalies 1994 m. rugsėjo 8 - 11 d.
Lietuvių Centre,
14915 127th St., Lemonte, Illinois,

PROGRAMA
Ketvirtadienis, rugsėjo 8 d. 2 vai. Vytautas Adomaitis, "Vakarų
samprata^etuvos jaunimo galvosenoje".

Algis Mickūnas, "Filosofinis susitikimas su Sfinksu".
8 vai. vak. Rimvydas Glinskis, "Pirmų aukštų revoliucija".
Penktadienis, rugsėjo 9 d. 9:30 vai. ryto Simpoziumas: "Atviras
ar uždaras centras Lietuvos politikoje"? Jonas Pabedinskas, Julius Šmulkš
tys, Jonas Valaitis.
Loreta Mačianskaitė, "Eimunto Nekrošiaus 'Mažosios tragedijos' ".
2 vai. Leonidas Donskis, "Dvi Lietuvos kultūros: intelektualų ir
inteligentų kolizijos ir ateities dialogo galimybės". Ilona Gražytė Maziliauskienė, "Žmonės be šešėlių - Jolitos Skabliauskaitės kūryba".
Santaros - Šviesos, Algimanto Mackaus Knygų Fondo, Metmenų, AM
ir M Fundacijos ir Multidisciplinarinių Studijų Instituto posėdžiai.
Kultūriniai projektai Lietuvoje.
8 vai. Simpozijumas: "Vakarų ir Lietuvos filosofijų santykių proble
mos". Leonidas Donskis, Algis Mickūnas, Andrius Valevičius.
Šeštadienis, rugsėjo 10 d. 9:30 vai. ryto Kęstutis Navakas,
"Vilniaus disidentizmas ir Kauno dekadentizmas".
Andrius Valevičius, "Leono Karsavino filosofija".
2 vai. Aleksandras Štromas, "Rusija ir Baltijos valstybės: istorija ir
perspektyvos".
Tomas Venclova, "Daugiakultūriškumo problema Vakaruose ir Rytų
Europoje".
8 vai. Literatūros vakaras: Vitalija Bogutaitė, Kęstutis Navakas, Liūne
Sutema, Tomas Venclova.
Naujų knygų sutiktuvės.
Sekmadienis, rugsėjo 11 d. 10 vai. Valdas Adamkus, "Lietuvos
ateities vizija".
Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi iki rugsėjo 6 d. registruotis
pas Mariją Paškevičienę, 306 55th Place, Dovvners Grove, IL 60516. Tel.
708 - 852-3887.
Kas domisi - kviečiami.
\

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Dėl Mažojo Vliko sudėties
"Darbininko" iš "Lietuvos aido" perspausdintame rašinyje "Rezistenci
jos vyriausios politinės ir karinės vadovybės kūrimas" užkliudytas
Mažojo Vliko 1944 m. birželio 25 d. posėdis. Gal būtų tiksliau jį vadinti
postūviu, nes posėdžiavome stati -»nebuvo kur atsisėsti Karvelio preky
bos namų (Kaune, Laisvės ai.) sandėlyje.
Suklysta tame rašinyje išvardinant posėdžio dalyvius. Jame, be kitų,
dalyvavo Bronius Nemickas, bet ne kažin koks vaiduoklis B. Navickas.
Vokiečių Gestapui 1944 m. pavasasrį vienus Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto narius areštavus, kitiems išsislapsčius, politinės
partijos ir kovos sąjūdžiai sudarė saugumo sumetimais mažesnės apim
ties Vliką, kurio pirmininkas buvo Kipras Bielinis, vicepirmininkai
Povilas Šilas ir Bronius Nemickas, sekretorius Alfonsas Gineitis.
Prašyčiau atitaisyti įsibrovusią klaidą.
Tamstai pagarbus,

Prof. dr. Bronius Nemickas
Redakcija atsiprašo už perspausdinti) klaidą ir dėkoja prof. dr. Broniui
Nėmickui už atsiųstą laišką.

Ji simbolizavo tautų laisvę
Kai iš Vilniaus arkikatedros dai
nų šventės dalyviai žygiavo į Vin
gio parką, atsitiko mažas nuotykis,
į kurį reikia atkreipti dėmesį. Tame
nuotykyje prasiveržia gili žmogaus
įžvalga į gyvenimą. Ta įžvalga yra
net giliai jaudinanti.
O buvo taip.
Priekyje buvo nešama Dainų
šventės vėliava. Paskui jau ėjo sve
čiai, atvykę iš kitų kraštų. Kiekvie
no krašto atstovai nešė to krašto
tautinę vėliavą. Už jos buvo neša
mi kiti įvairūs ženklai kurie pavaiz
davo šventėje dalyvaujančius vie
netus.
New Yorko lietuvių grupės vėlia
vą nešė Vytautas Daugirdas, buvęs
"Perkūno" choro dirigentas, inži
nierius, kompiuterių specialistas,
žmogus apsukrus ir sumanus spręs
ti įvairius praktiškus reikalus. Jo
nešama vėliava buvo didelė, baltu
kotu, tikrai įspūdinga ir didinga,
tikrai vaizduojanti didžiąją Ameri
ką.
Eisena buvo labai ilga. Reikėjo
dažnai sustoti, o šaligatviuose buvo
pilna žiūrovų, kurie reiškė savo
jausmus - plojo ir šaukė svečiams
iš įvairių pasaulio kraštų.
Kai Vytautas Daugirdas sustojo
su vėliava, prie jo priėjo gražiai
apsirengęs žmogus, rudai pilku
kostiumu apsivilkęs, su šviesiu
kaklaraiščiu. Apsirengęs tvarkingai,
su derama pagarba Dainų šventei.
Atėjęs dar apžvelgė vėliavą ir pa
klausė: "Ar galiu paliesti kotą". Vy
tautas atsakė: "Taip".
Žmogus susijaudinęs palietė

vėliavos kotą ir dar paklausė, ar jis
gali vėliavą turėti savo rankose ir
ją bent truputį pakelti. Daugirdas
sutiko. Žmogus susijaudinęs paėmė
vėliavą į savo rankas, kilstelėjo ir
tarė:
- Mes gyvenome priespaudoje,
okupuoti. Ne tik mes, lietuviai,
bet daugelis tautų buvo sovietų
pavergti. Ir dabar yra pavergtų
nemažai. Mums Amerikos vėliava
buvo kažkas nepaprasto ir švento.
Tai buvo laisvės simbolis. Tik ši
vėliava išvaduos pavergtas tautas.
Nepažįstamas žmogus pagarbiai
pabučiavo vėliavą. Vėliavos bu
čiuojamos, kai duodama priesaika
tam kraštui, kur gyveni. Ir jo pa
bučiavimas buvo gal daugiau nei
priesaika. Tai buvo meilės ir dėkin
gumo pabučiavimas.
Žmogus susijaudinęs perdavė vė
liavą Vytautui Daugirdui. Ir V.
Daugirdą sujaudino toks žmogaus
poelgis, pagarba Amerikos vėlia
vai ir tam kraštui, kuris metų me
tais kariavo dėl kitų tautų laisvės.
Jis ir dabar prisimena, kad tai buvo
jb viešnagės Lietuvoje pats
įspūdingiausias momentas.
Kolonos pajudėjo, vėl eisenai
pakilo vėliavos. Vėjas jas išskleidė,
ir Vilniaus miesto gatvėse susi
jaudinusios akys sekė Amerikos
vėliavą: raudoni ir balti dryžiai, o
aukštai kampe tamsiai mėlyname
fone žvaigždelės; išsiskleidusios,
bet visos sutelpa savo lauke. Kokia
graži prasminga simbolika: Ameri
kos valstijos, kurios sudaro šį didelį
ir galingą kraštą. Besikartojančios

Lietuvis, su pagarba ir meile laikantis JAV vėliava. Šalia jo

(dešinėje) - Vytautas Daugirdas.
raudona-balta juostos įamžino pir
mąsias trylika kolonijų, išreiškusių
valią susivienyti.
Kiek daug vilniečių šią vėliavą
palydėjo su padėka, nes iš Jung
tinių Amerikos Valstijų gavo ir
gauna didelę paramą.
Todėl iš vergijos ištrūkęs žmogus,

pirmą kartą pamatęs Amerikos
vėliavą, atėjo jai nusilenkti.
Ta vėliava dabar bus patalpinta
Kultūros Židinyje Brooklyne, kad
visiem svečiam primintų Lietuvą
ir jos žmones, kurie su tokiu ryz-.u
veržiasi į pilnutinę laisvę.
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DARBININKAS
Redakcija ....... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Adminlstr.......... (718) 827-1351

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Jonas Kojelis, visuomeninin

kas ir žurnalistas iš Santa Monica,
CA, "Tėviškės žiburių" loterijoje
laimėjo 500 kanadiškų dolerių.
Pavertęs juos amerikietiškais, $100
paskyrė "Tėviškės žiburiams", $50
- "Darbininkui", o 350 - dailininko
Antano Mončio muziejaus Pa
langoje įkūrimui. Iš tikro prie A.
Mončio muziejaus steigimo J. Ko
jelis prisidėjo su $ 1,250 auka. "Dar
bininkas" už jam skirtą dalį nuo
širdžiai dėkoja.

Spaustuvė ......(718) 827-1350
Vienuolynas ._ (718) 235-5962
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ....... (716)827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

Kauno Technologijos uni
versiteto studentų dešimtukas,

kuris nuo šių metų sausio 20 d. iki
dabar studijavo Amerikos bankines
sistemas ir finansus Farmingdaje
SUNY universitete, sėkmingai
užbaigė studijas ir rugpjūčio 9 d.,
vakare išskrido į Lietuvą. Rugpiūčio
5 d. Farmingdale SUNY patalpose
įvyko jų mokslo iškilmingos
užbaigtuvės, kuriose dalyvavo uni
versiteto vadovybė, profesūra, Lie
tuvių Bendruomenės atstovai ir
vadovai įvairių finansinių insti
Leonardas Žitkevičius, poe tucijų, kuriose studentams teko
tas, eilę metų dirbęs "Darbininko" atlikti praktinę stažuotę. Kiekvie
redakcijoje, prieš 1993 m. Kalėdų nam studentui ir studentei buvo
studijų
užbaigimo
šventes buvo paguldytas ligoninėn. įteikti
1994 m. vasario mėn. pradžioje pažymėjimai bei universiteto do
buvo perkeltas į Clearview Nur- vanėlės. LB New Yorko apygardos
sing home, VVhitestone, NY. pirm. Kęstutis Miklas grįžtančius
Sveikatai sustiprėjus, dabar grįžo į sveikino apygardos valdybos var
du ir atminčiai įteikė po knygą savo namus Brooklyn, NY.
Algirdo Budreckio monografiją
Marytė Matulaitytė-Kuncie- apie DLK Algirdą, linkėdamas įgy
nė, mirusi rugpjūčio 1 d., po gedu tas mokslo žinias panaudoti Lietu
lingų pamaldų Apreiškimo lietu vos gerbūviui pagerinti, o Lilė
vių parapijos bažnyčioje buvo pa Milukienė - po raudoną rožę.
laidota rugpjūčio 4 d. St. Charles
Salomėjos Narkėliūnaitės
kapinėse, Long Island, NY, šalia
savo mamytės. Gedulingas mišias aprašymas apie "Lietuvos Kovos ir
koncelebravo lietuvių pranciškonų Kančių Istorijos" pirmojo tomo
viceprovinciolas T. Pranciškus sudeginimą prie paminklo Kul
Giedgaudas, OFM, drauge su kle tūros Židinyje buvo patalpintas
bonu kun. Vytautu Palubinsku. "Gimtojo Krašto" laikraštyje. Jame
Tėv. Pranciškus Giedgaudas pasakė paskelbtas ir pilnas tekstas LB New
pamokslą ir taip pat atliko laido Yorko valdybos pareiškimo, kuris
tuvių apeigas kapinėse. Laidotu buvo viešai paskelbtas prieš knygą
vėse dalyvavo labai daug žmonių, sudeginant.
-^pač jaunimo. Aprašymą paruoš
Velionės draugės ir draugai.
"VILTIS", Lietuvos pagalbos
siuntinių agentūra, atvyksta į New
Žolinės - Marijos į dangų Yorką šeštadienį, rugsėjo 17 d. ir
paėmimo šventė ( rugpjūčio siuntinius priims Kultūros židinio
15 d.) - yra tarp tų švenčių, kurio kieme nuo 1 vai. iki 5 vai. popiet.
se katalikai privalo išklausyti mi WORCESTERY Maironio Parke, šias. Parapijose mišios aukojamos nuo 11 vai. iki 3 vai. popiet. Dėl
tą dieną ir vakare, kad įstaigose informacijų skambinkite (617)
dirbantieji galėtų atlikti šią pareigą. 269-4455. (Sekančiame "Darbinin
ko" numeryje bus atspausdintas
Sofija Daukšienė, mirus bran pilnas sąrašas).
giam vyrui Algirdui, nuoširdžiai
Kiek Amerikoje gyvena
dėkoja visiems ją užjautusiems toje
lietuvių?
sunkioje valandoje, lankiusiems a.
"Lituanus" žurnalas, pasinaudo
a. Algirdą Shalins laidojimo ko damas 1990 metų gyventojų
plyčioje, puošusiems jo karstą gėlė surašymu,
paskelbė,
kiek
mis, užprašiusiems mišias ir paly- Jungtinėse Amerikos Valstijose
dėjusiems į bažnyčią bei kapines. gyvena lietuvių. Jų esą 812,000.
Dėkoja giminaičiui kunigui vie Gyventojų cenzas lietuviais laiko
nuoliui ir kun. St. Railai už maldas tuos, kur vienas iš tėvų yra gimęs
koplyčioje, už iškilmingas konce- Lietuvoje. Tokių lietuvių New Yor
lebradnes mišias laidojimo die ko valstijoje yra 70,000, New Jernoje Apreiškimo parapijos baž sey 50,000, Conn. 42,000.
nyčioje ir gražų pamokslą. Dėkoja Mažiausiai lietuvių gyvena So.
Marytei Shalins už rūpestingą pa Dakotoje - tik 256.
tarnavimą. Išskirtinai dėkoja Kęs
tučiui Čerkeliūnui už nekrologą
"Darbininke".

Dėkojame

Palangoje, naujame rajone
parduodamas 3 kambarių ir vir

tuvės butas su baldais, trečiame
aukšte. Kambariai nepereinami, yra
du balkonai. Skambinti: 908 5215784. Palangoje skambinti: 31757.
(sk.)
Reikalinga moteris slaugy
ti invalidę ligonę (invalido veži

mėlyje), 55 metų, kalba lietuviš
kai. Turi gyventi šeimoje - West
Orange, NJ. Darbas prasidės nuo
spalio 1 d. Skambinti (201) 6690020. (sk.).
ATLANTA Import Export,
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti

mo bendrovės atstovai, į New
Yorką atvyks rugpjūčio 6 d. ir taip
pat rugpjūčio 20 d., šeštadieniais,
12 - 1 vai. popiet. Siuntinius pri
ims Kultūros Židinio kieme, buv.
spaustuvės patalpose. Jokių muitų
nėra. Dėl informacijų skambinkite
tel. (914) 258-5133. (Žiūrėkite skel
bimą 6 psl., kada siuntiniai paima
mi iš kitų vietovių).

Vytautas Bruzgys, Wollaston, MA, užmokėjo prenumeratos
mokestį, prisiųsdamas 100 dol.
čekį. Nuoširdžai dėkojame už
paramą mūsų savaitraščiui.
Renata Paulius, Allendale, NJ,
apmokėjo prenumeratą su 100 dol.
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už
"Darbininko" stiprinimą.

Apreiškimo parapijos cho
ras, nuvykęs j dainų šventę Vilni

uje, buvo globojamas Vilniaus profesinio aklųjų choro, kuris vadina
si "Vilnius*. New Yorko chorui jis
surengė vaišes, gražų priėmimą ir
koncertą. Paklausius, kaip aklųjų
choras gali giedoti iš gaidų, pa
aiškėjo, kad choras turi gaidas, iš
spausdintas aklųjų kiliaraščio prin
cipu. Choro pirmininkas yra visai
aklas. Chore dalyvauja ir keletas
neaklų, kad chorui būtų lengviau
sekti dirigentą.
Genovaitė Kazlauskienė, 82
metų iš Stamford, CT, mirė liepos
24 d. Palaikai sudeginti, pelenai
bus nuvežti į Lietuvą ir palaidoti
giminių kapuose. Nuliūdime liko
jos vyras Jurgis Kazlauskas.
Šią savaitę New Yorke vieši
19 asmenų ekskursija iš Lietuvos.
Iš čia vyksta į Atlantic City, Washingtoną ir Floridą. Čia jų kelionės
reikalus tvarko kelionių agentūra
"Vytis".
Kelionių biuras "Vytis" dar
kartą praneša savo naują adresą:
40 - 24 235 St., Douglaston., NY
11363. Tel. 718 423 - 6161. įstaiga
yra visai arti Great Necko, N Y.

"Suktinis", Kauno tautinių šo
kių ansamblis, jau dvi savaites
važinėja po Ameriką ir po savaitės
grįžta į Lietuvą. Ansamblį pakvie
tė pasaulinės folkloro asociacijos
Amerikos skyrius. Jis kelias pasku
tines dienas praleis Chicagoje. Už
kelionę susimokėjo patys.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
geriausia dovana lietuviškai
nekalbantiems

"Darbininko administracijoje
gaunamos šios angliškos knygos:
Introduction to Modera Lithuanian, Dambriūnas, Schmal-

stieg & Klimas. Tai geriausias va
dovėlis išmokti lietuviškai. Kaina
25 dol. Yra pagamintas ir A Sėt of
4 audio cassettes, vartojamas su
knyga. Visi paaiškinimai anglų
kalba. Kaina 40 dol.
Lithuania 700 Years. Tai gar
sių lietuvių istorikų ir politikų
straipsnių rinkinys. Kietais virše
liais, su spalvotu aplanku. 458 psl.
Kaina 25 dol.
Lithuanian Cookery by Iza
belė Sinkevičiūtė. 5th printing
1993. Populiariausia dovana. 325
psl. Yra labai daug lietuviškų val
gių receptų. Kaina 15 dol.
Heli in Ice, by Onutė Garbštienė. Introduction by Alfred E.
Senn, Ph. D. Translated into English by Raimonda K. Bartuška.
Published by the Alksninis family.
Tai dienoraštis moters, kuri 1941
m. biželio mėn. iš Lietuvos buvo
išvežta į Sibirą. Kietais viršeliais,
255 psl., su spalvotu aplanku. Kai
na 15 dol.
Šias knygas galima gauti "Dar
bininko" administracijoje. Čekius
ir užsakymus siųskite:
DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Tel. (718) 827-1351

TALPINTUVAI PER TRANSPAK siunčiami kas savaitę.
Skubius siuntinius siunčiame AIR
CARGO. Pinigai pervedami dole
riais. TRANSPAK, 2638 W. 69th

(sk.)
PENSININKAMS,

Street, Chicago, IL 60629. Telef.
312 436-7772. CONNECTICUT
valstijoje 203 232-6600. (sk.)
Antano Masionio atsiminimų
knyga "Ateitininkų dvasia ne
palūžo" gaunama ir "Darbininko"
administracijoje, 214 psl. knyga
gausiai iliustruota. Kaina $10, per
siuntimo išlaidoms padengti pride
dama $2. Užsakoma adresu: "Dar
bininkas", 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207.

modernūs, erdvūs, savarankiškai
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Mar
ijos Nekalto Prasidėjimo seserų
priežiūroje. Pasinaudokite proga,
kreipkitės: Vilią Maria, P.O. Box
155, Thompson, CT, 06277. (sk.)

amerikiečių šeimose. Siūlo patiki
ma agentūra. Moterys turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
namų ruošos darbus. Skambinti
tel.: (516) 377-1401. (sk.).

Ieškoma moteris prižiūrėti du
vaikus 5-6 dienas savaitėje.
Gyventi vietoje. Butas ir maistas.
Dėl atlyginimo susitarti. Skambin
ti (dienomis) 516 663 - 0333 ir
paklausti dėl nr. 158 (dr. Coudry).
Vakarais skambinti 516 742 - 6001.
BUTAI

Moterims siūlomi darbai

Sveikiname kun. Vytautą Palubinską!
Nemaža sukaktuvi
buvo įkurtas ir kultūrinės
veiklos vienetas "Bran
ninkų nuotraukų ir apra
duolys', veikiąs iki Šių die
šymų pamargina "Dar
bininko" puslapius. Tad
nų.
Kun. Jonui Pakalniškiui \
kaip galėtume praeiti pro
dėl pažengusio amžiaus ir
jubiliatą, kurį turime savo
nusilpusios sveikatos pasi
artimoje kaimynystėje?
traukus į užpelnytą pen
Tai kun. Vytautas Palu
binskas, Apreiškimo lietu
sininko poilsį, kun. Vytau
vių parapijos klebonas,
tas Palubinskas 1989 m. lie
Brooklyn, NY., liepos 4
pos 19 d. perėmė Apreiški
d. atšventęs kunigystės 40
mo lietuvių parapijos kle
metų sukaktį.
bono pareigas, kurias sėk
Vytautas Palubinskas
mingai atlieka ir šiomis die
nomis. Šių metų rugsėjo
gimė 1926 m. liepos 3 d.
Lietuvoje. Vos pustrečių
18 d. planuojama atšvęsti
metelių sulaukęs, tėvų
dvigubą sukaktį - šios
buvo nuvežtas į Ar
parapijos 80 metų ir klebo
gentiną, kur Buenos Aires
no 40 metų kunigystės.
artumoje užaugo ir baigė
Iškilmėse dalyvaus ir vysk
Klebonas kun. Vytautas Palubinskas
vidurinį mokslą. Teologi
Paulius Baltakis, OFM. Nu
jos studijas pradėjo ir baigė Romo Vartų parapijoje Avellanedoje (Bu matoma didinga religinė dalis ir
je, Angelicum universitete gauda enos Aires dalyje).
šventinis banketas.
mas teologijos licendjato laipsnį.
Kviečiamas Los Angeles, CA,
Kunigu įšventintas taip pat Romo arkivyskupijos kurijos, 1971 m.
Sukaktuvininkas birželio 20 d.
je 1954 m. liepos 4 d.
išvyko į Los Angeles, CA, kur dirbo buvo nuskridęs į Argentiną ir ap
Grįžęs į Argentiną, 1956 - 1958 ispaniškai kalbančių, o taip pat ir sistojo jo taip gerai pažįstamoje
metais buvo Šv. Kazimiero lietu lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje. Aušros Vartų parapijoje. Ten kuni
vių parapijos vikaras Rosario mies Kartu su juo į Califomiją persikėlė gystės sukaktį paminėjo liepos 3
te. Kartu buvo Katalikų Akcijos ir jo Mamytė, kuri buvo susi d. Giedojo Šv. Cecilijos choras, o
jaunimo dvasios vadas. 1958 - žavėjusi vietiniu klimatu.
pamokslą pasakė pats sukaktu
1960 metais buvo Buenos Aires
1979 metais atvyko į Amerikos vininkas, padėkodamas visiems už
Aušros Vartų lietuvių parapijos Rytinį pakraštį ir talkino net kelio maldas ir dalyvavimą. Vaišėse,
vikaras ir pradžios mokyklos kape se lietuvių parapijose. Sumažėjus kuriose dalyvavo paupiečiai lietu
lionas bei vyskupijos liturginės lietuvių kunigų skaičiui, parapijų viai ir vietiniai bei jubiliato gimi
komisijos narys.
komitetams tekdavo gerokai pa nės, buvo pasveikintas ir kun.
Nuo 1960 metų paskirtas tos ieškoti naujo lietuvių kunigo. Kun. Augustinas Steigvilas, dabartinis
pačios Aušros Vartų parapijos kle Viktorui Dabušiui sulaukus bran Aušros Vartų klebonas, kunigystės
bonu, pravedė parapijos misijas, daus amžiaus ir išsikėlus į p nsiją 45 metų sukakties proga.
įsteigė tris naujus centrus, kurių Floridon, kun. V. Palubinskas pe
Liepos 10 d. kun. V. Palubinskas
vienas iš jų tapo nauja Šv. Jokūbo rėmė Paterson. NJ, Šv. Kazimiero padėkos mišias aukojo Quilmes
vikarija, dabar jau parapija. Kartu lietuvių parapiją. Čia jis dirbo tris katedroje, o liepos 17 d. - Rosario
buvo pašaukimų įstaigos direkto metus.
mieste, kur praleido pirmuosius
riumi naujai įsteigtoje AvellaneKun. Antanui Bertašiui, dabar savo kunigystės metus. Liepos 19
dos vyskupijoje. 1964 - 1968 me prelatui, sutikus atvykti iš JAV Pie d. grįžo į nuolatinę būstinę Brooktais klebonavo Marijos Nekalto tinės dalies į Rytinį pakraštį ir perė lyne.
Prasidėjimo parapijoje, Quilmes mus Paterson., NJ, lietuvių parapi
mieste, kur atnaujino bažnyčią.
ją, kun. Vytautas Palubinskas ap
Savo "sabatical" metais 1968 - siėmė klebonauti vos neuždaro
1969 metais buvo atvykęs į Los moje Aušros Vartų lietuvių parapi
Prie gausių iškilmių ir dar gau
Angeles, CA, kur aptarnavo ispa joje pačiame biew Yorke - Man- sesnių sveikmirm/ jungiasi ir "Dar
niškai kalbančius tikinčiuosius hattane. Čia jis sėkmingai veikė bininko” redakcija, linkėdama ne
dviejose parapijose. Grįžęs Argenti septynerius metus, atnau jindamaj^ pavargti ir kuo ilgiau ištverti, dirbant
non, 1969 - 1971 dirbo Aušros bažnyčią. Jo klebonavimo metu lietuvių tarpe.
(k.b.)

Šokių ir dainų šventės vaizdajuostė
Kultūros Židinyje
Romas Kezys, "Laisvės Žiburio"
radijo programos direktorius, lie
pos 31 d., sekmadienį, 2 v. popiet
Kultūros Židinio mažojoje salėje
suorganizavo šokių ir dainų šven
tės vaizdajuostės demonstravimą.
Iš Vilniaus grįždamas, Romas
Kezys buvo parsivežęs tas vaizda
juostes, kurios buvo rodytos per
Vilniaus televiziją. Buvo manęs jas
ir pademonstruoti šioje popietėje.
Šokių ir dainų šventę taip pat į
vaizdajuostę nufilmavo žinomas
fotografas Viktoras Kapočius, kuris
yra pagaminęs ne vieną vaizdajuos
tę. Jo pagaminta juosta buvo vieningesnė, plačiau pavaizdavo pačią
šventę. Ji ir buvo rodoma šioje
popietėje.
Juosta susidėjo iš trijų dalių. Pir
moje dalyje matėme įvairius liau
dies meno vienetus, muzikantus,
dainininkus. Tai.nuotaikinga liau
dies gegužinė su armonikom, smui
kais ir kitais instrumentais. Daug
linksmumo, geros nuotaikos. Šven
tiška ir patrauklu. Vilnius, Lietu
vos sostinė, džiaugiasi, kad su
važiavo tiek svetelių, kad bus di
džiulė dainų ir šokių šventė. Pirmą
kartą Lietuvos sostinėn suvažiavo
lietuviai iš viso pasaulio. Ir visi tie
svečių sveteliai ir namiškiai kalba
ta pačia lietuvių kalba, dainuoja
tas pačias dainas, šoka tuos pačius
šokius. Didelėje Vilniaus istorijoje
tikrai nebuvo tokios šventės. Tad
ir džiaugėsi visi. Šventės didybė,
jos platumas ir grožis traukė visus.
Pirmoji dalis buvo ištisai liaudinė
su liaudiškom dainom, muzika ir
šokiais. Dundėjo ir džiaugėsi Vil
niaus miesto grindinys, kad galų
gale čia jį trypia lietuviškos kojos,
o ne svetimi okupantų batai.
Po pirmos dalies buvo trumpa
pertrauka. Jos metu buvo galima
išgerti kavos, užkąsti kokį su

muštinį, aplankyti barą.
Antroji vaizdajuostės dalis buvo
skirta šokių šventei. Čia matėme
paradą, kaip ateina šokėjų grupės
ne tik iš Lietuvos įvairių vietovių,
bet iš viso pasaulio. Salės publika
labiausiai plojo savo šokėjams ir
tiems, kurie atėjo su Amerikos
vėliava.
Šokiai buvo labai sudėtingi, turė
jo savo programą. Buvo vaizduo
jami seni pagoniški laikai, su ug
nies, saulės, mėnulio ir žvaigždžių
garbinimu. Čia susidarė dideli
šokėjų žiedai, kurie sukosi vienas
pro kitą, žygiavo, nešė žibintus,
lankstėsi prieš aukurą. Visa dalis
buvo šokių spektaklis, sujungtas į
vieną pynę. Šokėjų labai daug,
šimtų šimtai.
Antroji dalis buvo skirta išeivi
jos tautinių šokių vienetam. Jie
šoko taip, kaip čia šokdavo įvairio
se tautinių šokių šventėse. Daug
dinamikos, daug mažesni rateliai.
Užsienio lietuvius Vilnius priėmė
labai nuoširdžiai, plodami ir svei
kindami.
Trečioji vaizdajuosčių dalis buvo
skirta dainų šventei. Ir kokia didy
bė, kai dainuoja 16,000 žmonių
choras. Koks dvasios pakilumas.
Pradėjo "Leiskit į tėvynę, leiskit
pas savus", ir taip daina po dainos.
Keitėsi dirigentai, keitėsi dainos,
įspūdingas buvo vaikų choras.
Bene įspūdingiausia buvo jų atlik
ta daina, kur kartojo: "Lietuva, Lie
tuva". Vaikai buvo su žvakutėmis.
Baigiant sudainavo "Lietuviais esa
me mes mes gimę", "Lietuva bran
gi". Ir kiek daug dirigentų sustojo
eilėn, apdovanojo juos gėlėmis. Ir
kiek daug klausytojų! Ta žmonių
masė, tas didelis choras, dūdų
orkestras, ta jaunimo gausa, jo
patriotinis nusiteikimas ir parodė,
kad Lietuva gyva ir gaji, kad ji nori

būti kultūringa ir tvirta valstybė
Europos valstybių šeimoje.
Kalbėjo ir prezidentas Algirdas
Brazauskas, pasidžiaugęs švente ir
linkėdamas sėkmės. Ir vėl dainuo
ta, žygiuota su vėliavom, su
orkestrais.
Tikrai tai buvo didelė ir jaudi
nanti šventė, kuri sustiprino tau
tos lietuviškumą, tautą labiau su
jungė į tvirtą vienetą, labiau pa
skatino ją siekti kultūrinių verty
bių.
Techniškai vaizdajuostė parody
ta gana gerai. Buvo specialus ekra
nas, kiek įlenktas, kuris labiau su
glaudino vaizdus. Matėsi gana
ryškiai. Prie to, kas buvo parodyta,
reikėtų pridėti tik vieną - juostą
įkalbėti, sudėti visus paaiškinimus
nors trumpai, pasakyti datas, pa
vardes, miestus ir šalis. Dabar visa
tai atrodo nereikalinga, žinoma,
bet po kelių metų bus sunku jau
pasakyti, kas čia žygiuoja, kokios
vėliavos, kokie dirigentai, organi
zatoriai.
Vaizdajuostė verta dėmesio. Esa
me dėkingi Romui Keziui, kad ją
parodė New Yorko publikai. Jos
čia prisirinko kiek mažokai apie
80. Po visų rodymų dar čia svečia
vosi dalijosi šventės įspūdžiais,
prisiminė ir Vilnių ir Kauną, įvai
rius nuotykius. Daug kas buvo
atsivežęs įvairiu suvenyrų, nuo
traukų. Visa tai buvo ketvirtoji
programos dalis, kurį papildė vaka
ronę ir ją pratęsė porai valandų.

(Pi)
"Lietuvos aidas”, patriotinės
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, 1994 metams paliko
tą pačią metinę prenumeratą
$85 oro paštu, čekį $85 išrašyti
"Lietuvos aido” vardu ir siųsti JAV
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239Brookside Lane, Willowbrook, IL 60514. Tel. 708 9861613.

