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- Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pak
viestas oficialaus vizito į 
Prancūziją. Šį Prancūzijos Na
cionalinės Asamblėjos pirmi
ninko Philippe Sequin bei Se
nato pirmininko Rene Monory 
kvietimą V. Landsbergiui per
davė Prancūzijos ambasadorius 
Lietuvoje Michel Touraine. Pa
sak Seimo Pirmininko atstovės 
spaudai, V. Landsbergis ir M. 
Touraine savo pokalbyje aps
varstė galimybes iš Europos 
Sąjungos sulaukti paramos Lie
tuvos žemės ūkiui, pasikeitė 
nuomonėmis apie saugumo pa
dėtį, pareiškė susirūpinimą dėl 
įvykių Baltarusijoje.

- Gruodžio 7-8 dienomis 
Vilniuje, Valstybiniame aka
deminiame dramos teatre vyko 
tradicinis, jau septintasis Muzi
kinio veiksmo festivalis. Pasak 
festivalio prodiuserio Edmon
do Babensko, pristatomuose 
projektuose šiuolaikinę muziką 
papildo šokis, videomenas, teat
rinės kompozicijos. Avangardi
nio meno gerbėjams skirtame 
festivalyje šiemet dalyvavo Lie
tuvos, Austrijos, Prancūzijos, 
Danijos ir Australijos meninin
kai. Fesrivalio organizatoriai 
pripažįsta, kad žiūrovams kar
tais tenka siūlyti "katę maišę", 
mat net devyniasdešimt pro
centų programos sudaro prem
jeros.

- Gruodžio 12 d. Lietuvos 
Seimas vieneriais metais pailgi
no savivaldybių kadenciją. Tai 
skelbia parlamente pakeistas 
Konstitucijos 119 straipsnis. Ja
me nurodoma, kad "savivaldy
bių tarybų narius trejiems me
tams renka administracinio vie
neto gyventojai - Lietuvos pi
liečiai, remdamiesi visuotine, 
lygia ir tiesiogine rinkimų teise, 
slaptu balsavimu".

- Vilniaus universiteto 
profesorei, literatūrologei Vik
torijai Daujotytei paskirta šių 
metų Santarvės fondo premija. 
Apdovanojimą Vilniaus Chod
kevičių rūmuose įteiks Šv. Ka
lėdų išvakarėse - gruodžio 23 
dieną.

- Latvijos parlamentui 
ratifikavus Baltijos šalių lais
vosios prekybos žemės ūkio pro
duktais sutartį (Estijos ir Lietu
vos parlamentai ją ratifikavo 
anksčiau), Lietuvos žemdirbi
ams atsiveria didesnės galimy
bės eksportuoti mėsos, pieno 
produktus ir daržoves į Baltijos 
šalis kaimynes. Sutartis įsigalio
ja nuo 1997 m. sausio 1 d.

- Europos Tarybos Socia
linio vystymo fondas skyrė 
Lietuvai 50 mln. litų (12,5 mln. 
JAV dolerių) paskolą grįžtančių 
tremtinių namams statyti. Tai 
pirmoji Socialinio vystymo fon
do paskola Lietuvai. Finansų 
ministerija pranešė, kad fondo 
vadovybė nutarė sumažinti pas
kolos palūkanas - dabar tikima
si, kad ji bus neprocentinė. Pini
gus fondas skolina 15-kai metų.

- Valstybinės konkuren
cijos ir vartotojų teisių gy
nimo tarnybos skyriaus vir
šininkas Vidmantas Bradūnas 
pranešė, kad rudenį ir žiemą 
pieno produktai gali pabrangti 
vidutiniškai 5%. Brangimą lems, 
anot Bradūno, Vyriausybės sub
sidijų, mokamų už superkamą 
pieną, padidinimas.

TRUMPAI APIE AŠTUNTOSIOS VYRIAUSYBĖS 
MINISTRUS

Aplinkos apsaugos ministras 
Imantas Lazdinis: 52 metai, 
miškų ūkio inžinierius, gamtos 
mokslų daktaras. Nuo 1990 metų 
dirbo didžiausio Lietuvoje Dzūki
jos nacionalinio parko direkto
riaus pavaduotoju, nuo šių metų 
pradžios - šio parko direktorius.

Ekonomikos ministras Vincas 
Kęstutis Babilius: 59 metai, 
inžinierius mechanikas. Dirbo 
Vilniaus matavimo prietaisų 
gamyklos vyr. inžinierium, direk
torium. 1995 metais perregistra
vus gamyklą į akcinę bendrovę 
tapo jos generaliniu direktorium. 
Yra Lietuvos pramonininkų kon
federacijos viceprezidentas.

Finansų ministras Rolandas 
Matiliauskas: 28 metai, buhal
terinės apskaitos ir ūkinės veik
los analizės specialistas. 1991-
1993 m. dirbo Finansų minister
ijoje Valiutos ir vertybinių po
pierių skyriaus viršininko pa
vaduotoju. Nuo 1993 m. iki 1995 
m. - komerciniame Kredito ban
ke, nuo 1995 m. kovo - bendroje 
Lietuvos ir Vokietijos įmonėje 
"Interfarma" vyriausiuoju finan
sininku.

Krašto apsaugos ministras Česlo
vas Vytautas Stankevičius: 
59 metai. Tris dešimtmečius dirbo 
Miestų statybos projektavimo 
institute Kaune, nuo 1974 iki
1994 m. buvo šio instituto vy
riausiasis inžinierius. 1990 m. 
išrinktas Aukščiausiosios Tarybos 
deputatu, yra Kovo 11-osios Akto 
signataras. 1990-1992 m. Č. V. 
Stankevičius buvo Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko pa
vaduotojas. 1992 m. jam suteik

Lietuvos ambasadorius JT Anicetas Simutis ir JAV amba
sadorė JT Madeleine Albright 1994 m. Vasario 16 d. mi
nėjime Jungtinėse Tautose. S. Narkėliūnaitės nuotrauka

Madeleine Korbel Albright 
gruodžio 5 d. prezidento Bill 
Clinton buvo pakviesta naujo
joje vyriausybėje užimti Secre- 
tary of Statė (užsienių reikalų 
ministrės) vietą. Nors Kongresas 
prezidento pasirinkimo dar ne
patvirtino, bet tikimasi, kad sun
kumų nebus.

Madeleine Korbel gimė 1937 
m. Čekoslovakijoje. Jos tėvas Jo- 
seph Korbel, diplomatas, du kar
tus buvo priverstas palikti savo 
tėvynę Čekoslovakiją: pirmą kar
tą 1938 m., kai naciai okupavo 
Čekoslovakiją ir antrą kartą 1948 
m., kai komunistai užėmė val
džią. Madeleine buvo 11 metų, 
kai Korbel šeima persikėlė į JAV. 
Čia ji lankė viešąsias mokyklas. 
Studijavo Wellesley kolegijoje 
(kur mokslus baigė ir Mrs. H. 
Clinton) politinius mokslus, ma
gistro ir daktaro laipsnius įgijo 
Columbia universitete. Be čekų 
moka dar anglų, prancūzų, len

tas specialiųjų misijų ambasa
doriaus rangas.

Kultūros ministras Saulius 
Šaltenis: 51 metai. Rašytojas, 
dramaturgas. Nuo 1994 metų - 
dienraščio "Lietuvos aidas" vy
riausias redaktorius. 1991 metų 
kovo 11-sios akto, paskelbusio 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą, signataras.

Pramonės ir prekybos ministrė 
Laima Liucija Andrikienė: 
38 metai, ekonomistė-matema- 
tikė. Dirbo mokslinio tyrimo įs
taigose, stažavosi Didžiojoje Bri
tanijoje. 1990 m. kovo 11-osios 
Akto dėl Lietuvos nepriklauso
mos valstybės atkūrimo signa
tarė. Buvo praėjusio Seimo narė.

Ryšių ir informatikos ministras 
Rimantas Pleikys: 39 metai, 
pagal profesiją žurnalistas. 1989 
m. įkūrė pirmąją nepriklausomą 
Lietuvos radijo stotį "M-l", o 
1990 m. kitą radijo stotį "Radio
centras", buvo šių stočių vyriau
siasis redaktorius. 1995 m. R. 
Pleikys tapo privačios televizijos 
"Kaunas Plius" Vilniaus skyriaus 
vadovu.

Socialinės apsaugos ir darbo mi
nistrė Irena Degutienė: 47 me
tai, gydytoja. Apie 20 metų dirbo 
Vilniaus "Raudonojo Kryžiaus" 
ligoninėje, buvo jos direktorė. 
Nuo 1994 metų - Sveikatos ap
saugos ministerijos sekretorė.

Statybos ir urbanistikos minis
tras Algis Čaplikas: 34 metai, 
inžinierius statybininkas. Dirbo 
statybos organizacijose. 1995 m. 
išrinktas Vilniaus miesto savi
valdybės tarybos ir valdybos na
riu, buvo paslaugų ir miesto ūkio 

MADELEINE ALBRIGHT - 
pirmoji moteris, pasiekusi 

aukščiausiąjį postą JAV vyriausybėje
kų ir rusų kalbas. Buvo ištekėjusi 
už Joseph Medill Patterson Al
bright, turtingo visuomenės in
formacijos įmonių įpėdinio, 
užaugino tris dukteris. Vedybos 
baigėsi 1982 m. skyrybomis.

Madeleine Albright, baigusi 
mokslus, įsijungė į demokratų 
partiją. 1972 m. ji buvo pagrin
dinė Edmund Muskie teisinė pa
tarėja. 1978 m. jos buvęs profe
sorius Zbigniew Brzezinski pa
kvietė ją į National Security 
Council. Jos karjera kilo ir kitur, 
kol pagaliau 1993 m. ji buvo 
paskirta JAV ambasadore Jung
tinėse Tautose. Giliai tiki de
mokratija ir ugningai gina žmo
gaus teises.

Tapusi Užsienių reikalų minis
tre ji bus pirmoji moteris JAV is
torijoje, pasiekusi aukščiausiojo 
posto JAV vyriausybėje. Tose pa
reigose ligšiol būdavo vien tik 
vyrai.

Būdama JAV ambasadore, Ma

komiteto pirmininkas.
Sveikatos apsaugos ministras 

Juozas Galdikas: 38 metai, 
gydytojas. 1983 m. pradėjo dirb
ti Vilniaus universiteto Širdies 
ir kraujagyslių chirurgijos klini
koje. Yra pirmos kategorijos 
kraujagyslių chirurgas. Stažavo 
Šveicarijoje, Berno universiteto 
Širdies ir kraujagyslių chirurgi
jos klinikoje, tobulinosi Čekijo
je, Vokietijoje, Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Nuo 1995 m. 
gegužės Juozas Galdikas - Vil
niaus savivaldybės Sveikatos ap
saugos, sanitarijos ir higienos 
skyriaus vedėjas.

Susisiekimo ministras Algis 
Žvaliauskas: 41 metai, inži
nierius statybininkas. 1979-1981 
m. dirbo darbų vykdytoju, 1991- 
1993 m. - privačios įmonės di
rektorius, 1993 m. - Marijam
polės miesto valdybos Ekonomi
kos skyriaus vyriausiasis inži
nierius. 1993 m. išrinktas Mari
jampolės miesto meru, pernai 
perrinktas antrajai kadencijai 
šioms pareigoms.

Švietimo ir mokslo ministras 
Zigmas Zinkevičius: 71 me
tai. Lietuvos Mokslų Akademi
jos narys. Daug metų buvo 
Vilniaus universiteto lietuvių 
kalbos katedros vedėjas. Pasta
ruoju metu - Lietuvių kalbos 
instituto direktorius. Išleido 
daugiau kaip dvidešimt knygų, 
taiv*;ų - šešių tomų "Lietuviiį 
kalbos istoriją", paskelbė apie 
penkis šimtus mokslo straipsnių 
Lietuvos ir užsienio spaudoje. 
Jis išrinktas Latvijos mokslų aka
demijos, Lietuvių katalikų moks
lų akademijos, Švedijos karališ
kosios humanitarinių mokslų 
akademijos ir Norvegijos moks
lų akademijos nariu.

Teisingumo ministras Vytau
tas Pakalniškis: 52 metai, 
teisininkas. Dėstė Vilniaus uni
versitete, buvo Teisės fakulteto 
prodekanas. 1989-1991 metais 
dirbo Aukščiausios Tarybos ju
ridiniame skyriuje. 1991 m. sau
sio 23 d. buvo paskirtas Lietu
vos Respublikos Ministro Pir
mininko pavaduotoju, nuo 
1991 m. kovo 23 d. - teisingu
mo ministru. 1992 m. pasikei
tus Vyriausybei, perėjo dirbti į 
privačią investicijų agentūrą.

Užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas: 48 metai, 

(nukelta į 8 psl.) 

deleine Albright dalyvavo Lie
tuvos ambasadoriaus JT Anice
to Simučio suruoštame Vasario 
16 minėjime, kuris vyko Jung
tinėse Tautose 1994 m. vasario 
16 d. Ji ta proga pasakė lietu
viams sveikinimo kalbą, iškel
dama nepriklausomybės šventės 
reikšmingumą. Tarp svečių buvo 
ir New Yorko kardinolas John 
J. O'Connor, kuris irgi ta proga 
sveikino lietuvius.

Teko patirti, kad Lietuvos Re
spublikos ambasadorius Jung
tinėse Tautose dr. Oskaras Jusys 
ir ambasadorius - patarėjas Ani
cetas Simutis šį paskyrimą laiko 
be galo vykusiu ne tik Ameri
kai, bet ir Lietuvai, visoms Bal
tijos valstybėms, visai Rytų ir 
Vidurio Europai, nes niekas ki
tas taip nesupras to regiono 
problemų kaip Madeleine Al
bright.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar.

SVEIKINIMAS "DARBININKO" 
REDAKCIJAI

Man, Illinois valstijos gubernatoriui, malonu pasveikinti savaitraštį 
"Darbininką" 81-ojo jubiliejaus proga.

Savaitraštis "Darbininkas" daugeliui Amerikos lietuvių yra svarbus 
valstybinių ir bendruomeninių žinių šaltinis. Šis etninis mediumas yra 
gyvybiška ir jungiančioji mūsų skirtingų kultūrų suvokimo sėkmės 
dalis. Todėl jūs pagrįstai galite didžiuotis savo leidžiamu laikraščiu.

Illinois valstijos piliečių vardu, siunčiu jums širdingus sveikinimus 
šio jubiliejaus proga ir sėkmės ateityje.

Su geriausiais linkėjimais,

HELSINKIO GRUPĖS SUKAKTIS
Vilniaus universiteto teatro sa

lėje iškilmingai paminėtas Lietu
vos Helsinkio grupės 20-metis.

Trečdalį savo gyvenimo kalė
jimuose praleidęs Lietuvos Hel
sinkio grupės signataras Viktoras 
Petkus Eltos korespondentei sakė, 
kad jam šviesiausią įspūdį paliko 
tai, kaip anuomet prieštaringų 
požiūrių žmonės mokėjo tar
pusavyje sutarti. Paskelbti savo pa
vardes, telefonus ir adresus, kuriais 
galima būtų kreiptis dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, reikėjo nemažos

KIEKVIENAM LIETUVOS PILIEČIUI
TENKA PO 265 USD UŽSIENIO SKOLOS
Statistikos departamento duo

menimis, spalio 1 dieną vienam 
Lietuvos gyventojui teko 264.6 
USD užsienio skolos. Visa Lietu
vos skola yra 981,510 USD. Pagal 
sutartis Lietuvai suteikta beveik
1,8 mlrd. USD paskolų. 1,3 mlrd. 
USD yra pasiskolinta Lietuvos vals
tybės vardu ir 0,5 mln. USD - 
garantavus Vyriausybei. Daugiau
sia užsienio paskolų panaudota 
investiciniams projektams - 
49.7%, kurui ir energetiniams 
ištekliams - 21%, valiutai stabili
zuoti - 9,2%, žemės ūkiui - sojos 
rupiniams, kukurūzams pirkti - 
4%, smulkiajam ir vidutiniam 
verslui remti - 3,2%. Lietuvos vals
tybės vardu paskolų suteikė 18 
pasaulio bankų ir finansinių in
stitucijų. Daugiausia lėšų skolina 
Tarptautinis valiutos fondas, Pa
saulio bankas, Europos sąjunga, 
"Nomura International", "Morgan 
Securities", Europos rekonstrukci
jos ir plėtros bankas, Japonijos 
eksporto ir importo bankas. Pas
kolas Lietuvai suteikė ir "Com- 
modity Credit Corporation", "Ve-

Jim Edgar
Gubernatorius 

drąsos. Išdrįso penketas. Tai žy
maus rašytojo sūnus jaunas li
teratas Tomas Venclova, Jėzuitų 
ordino narys tėvas Karolis Ga- 
ruckas, poetė Ona Lukauskaitė- 
Poškienė, turtingo žydo sūnus 
fizikas Eitelis Finkelšteinas ir jis 
- lagerių "mokslus" išėjęs politi
nis kalinys Viktoras Petkus. Iš 
viso iki mūsų dienų oficialioje 
grupės veikloje dalyvavo ketu
riasdešimt vienas žmogus. Pen
ki iš jų jau mirė.

ELTA

reis und Westbank", "Credit 
Lyonaise", "Export Develop- 
ment Corporation", AB "Svensk 
Eksportkredit", AB "Finish Ex- 
port Credit", AS "Eksport fi- 
nans", Europos investicijų ban
kas, Austrijos Respublika bei 
Šiaurės investicijų bankas.
___________________________LR 

KAIP DIDĖJO 
INFLIACIJA IR KAINOS

Lietuvoje spalio mėnesį, kaip 
ir rugsėjo, infliacija buvo ma
žesnė negu kitose dviejose Bal
tijos šalyse.

Statistikos departamentas pra
neša, kad Lietuvoje spalio mė
nesį infliacija buvo 0,1%, Latvi
joje -1,2%, Estijoje - 0,6%. Lie
tuvoje mažiausia ir dešimties 
mėnesių infliacija -10,8%. Kiek 
didesnė ji buvo Latvijoje - 
11,6%, Estijoje - 13,3%.

Nuo 1995 metų spalio kainos 
Lietuvoje išaugo labiausiai - 
18,6%, Estijoje - 17,2%, Latvi
joje - 15,7%.

BNS
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PAŽAISLIO VIENUOLYNAS 
VILIOJA TURISTUS

Kęstutis K. Miklas
Barokinio meno ir architek

tūros perlas, Pažaislio vienuoly
nas, stovįs ant kalno Nemuno 
dešiniame krante, apie 7 km nuo 
Kauno, 1992 metais sugrąžintas 
Šv. Kazimiero seserų kongregaci
jai, šiuo metu dar restauruoja
mas. Nors tie darbai dar nebaig
ti, vienuolyno kompleksas savo 
meno vertybėmis vilioja turistus 
ir meno mėgėjus ne tik iš Lietu
vos, bet ir iš užsienio, ypač iš 
Vokietijos, Anglijos, Lenkijos, 
Italijos bei kitų Europos kraštų.

Vienuolyno istorija
Vienuolynas atsirado Lietuvos 

kunigaikštijos kanclerio Kristu
po Žygimanto Paco dėka. Kilęs iš 
plačios Pacų giminės, jis buvo 
vienas žymiausių Lietuvos val
stybininkų, kultūrininkų bei Lie
tuvos interesų gynėjų. Jis taip 
pat buvo ir puikiai išsilavinęs 
asmuo. Be Liege ir Krokuvos aka
demijos, jis aštuonerius metus 
studijavo Florencijai priklau
siusiame Perugia universitete. 
Grįžęs iš Italijos, jis pradėjo val
stybinę karjerą, savo atsisakymu 
užimti arklininko vietą pirmą 
kartą pademonstruodamas savo 
politines ambicijas. Būdamas tik 
25 metų amžiaus, 1646 m. jis 
buvo paskirtas didžiuoju vėlia
vininku, vėliau iždo ir vyriausio
jo tribunolo nariu, o 1653 m. 
Lietuvos seimo maršalu. 1656 m. 
jau tapo vicekancleriu, o po 
metų, mirus kancleriui Albrech
tui Stanislovui Radvilai, net Lie
tuvos didžiuoju kancleriu. Tokiu 
būdu jo rankose atsidūrė Lietu
vos užsienio politikos vairas.

Jam dažnai teko daryti labai 
svarbius politinius sprendimus. 
Būdamas nepaprastai ambicin
gas, sukeldavo prieš save smarkią 
opoziciją, ypač smulkiosios bajo
rijos ir kariuomenės sluoksniuo
se. Jis taip pat buvo ir savanau
diškas politikas, dažnai savo ir 
savo giminės reikalus keldamas 
aukščiau už valstybinius. Kaip ir 
kiti to meto didikai, jis buvo itin 
turtingas. Jis nevengė įgyvendin
ti savo politinius planus bei re
formas net ir su stambiais kyšiais.

Kaip ir visa Pacų giminė, jis, 
kartu su savo žmona prancūze 
Claire du Mailly Lascaris, buvo 
nepaprastai religingi ir visad 
stengėsi stambiomis sumomis 
remti vienuolynus, ypač baž
nyčias.

1660 m. kancleris Pacas, besi
lankydamas Italijoje, turėjo pro
gą iš arčiau susipažinti su ka
maldulių vienuolija, bernardinų 
ordino atšaka. Ši vienuolija, įs
teigta šv. Romualdo 1013 me
tais Camaldoli vietovėje, paly
ginti su kitais ordinais, apaštala
vimo beveik visai neatliko. Ji 
daugiausiai dėmesio skyrė pa
galbai ligoniams, invalidams, 
vargšams ir nupuolusios doros 
jaunimui. Šalia to, rūpinosi me
nu ir jo puoselėjimu, taip pat 
mokslu, ypač žemės ūkio bei 
miškininkystės srityse. Šio ordi
no vienuoliai, su ilgom barz
dom ir apsirengę baltais abitais, 
buvo labai vieniši, kiekvienas 
gyveno atskirai ir su savo kole
gomis bendravo tik susitikę baž
nyčioje pamaldoms ar bendroje 
valgykloje, susėdę valgiui.

Kancleriui Pacui nepaprastai 
patiko ši vienuolija ir jis nus
prendė ją įkurdinti Lietuvoje. 
Gavęs iš popiežiaus Aleksandro 
VII ir iš kamaldulių vyresnybės 
leidimus šiai vienuolijai steigti, 
1664 metais jis sudarė ir pasira
šė fundacijos aktą.

Vienuolyno statyba
Pasirašius fundacijos aktą, tais 

pačiais metais kancleris Pacas 
nupirko dvarą Pažaislyje, su že
mėmis, kartu su Vaiškūnų ir 
Vaišvidėlių kaimais bei juose 
gyvenančiais žmonėmis ant Ne
muno kranto, Kauno pašonėje. 
1664 m. lapkričio 3 dienos vie
nuolyno steigimo aktu, jis pado
vanojo kamalduliams nupirktas 
žemes, pridėdamas dar 40,000 
auksinų vienuolynui kurtis ir 
statyti bažnyčią savo pavadin
tame Taikos kalne (Mons Paeis) 
ir įpareigodamas vienuolius kas
dien laikyti mišias už fundato
rių, jo šeimą ir už taiką Lietuvo
je.

Padovanotame dvare apsigyve
no 12 vienuolių, vadovaujamų

Pažaislio vienuolyno ansamblis

j H B
■

Kaip gyventi krikščioniui, kuris nėra nei asketas, nei 
atsiskyrėlis, tačiau ieško Dievo, kurį Įpratęs vadinti Meile?

Apie tai kalbamės su psichologijos magistrantu 
Giedriumi Markevičiumi.

- Kaip vienas su kitu susiję 
pažinimas ir meilė? Ar galėtume 
teigti, kad meilė yra vienintelis tiek 
Dievo, tiek žmogaus pažinimo bū
das?

- Anot apaštalo Pauliaus, "jei 
pažinčiau visas paslaptis ir visą 
mokslą, jei turėčiau net visą ti
kėjimą, kad galėčiau net kalnus 
kilnoti, tačiau neturėčiau mei
lės, aš būčiau niekas" (1 Kor 13, 
2).

Manyčiau, kad meilė yra gi
liausias žmogaus ir Dievo paži-

nimo būdas, bet, žinoma, ne 
vienintelis. Jei kalbame apie 
mokslinį pažinimą, jis toli gražu 
ne visą laiką eina lygia greta su 
meile. O jeigu mūsų intelektą, 
mūsų sugebėjimą pažinti nukrei
pia kažkas kitas, bet ne meilė, 
tuomet tas mūsų pažinimas daž
nai tampa destruktyvus.

Jeigu kalbame apie žmogaus 
pažinimą, meilė leidžia pažinti 
mums kitame žmoguje tai, kas 
jame gražiausia. Mylėdami žmo
gų, matome jame tai, ko kiti gal

lietuvio Tėvo Jeronimo. Pamaldas 
jie laikė jiems pastatytoje medi
nėje bažnytėlėje.

1667 m. lapkričio 20 d., daly
vaujant vyskupui ir įvairiems mag
natams, buvo iškilmingai padėtas 
kertinis akmuo mūrinei bažnyčiai, 
pavadintai Šv. Marijos Apsilanky
mo vardu.

Statyba ėjo gan pamažu. Daug 
statybinių medžiagų reikėjo su
vežti iš užsienio. Pagal įrašą lento
je virš priekinio įėjimo į bažnyčią 
sienų mūrijimas buvo baigtas tik 
1674 metais, o pagal įrašą baž
nyčios bokšte fasadas buvo baig
tas tik 1681 metais.

Kancleris Pacas nesulaukė savo 
užmojo vaisių. 1684 metais, bū
damas 63 metų amžiaus, mirė. Jo 
žmona, entuziastingai rėmusi šį 
savo vyro projektą, atsiuntė ka
malduliams papildomai 1200 auk
sinų, prašydama tęsti įpusėtą sta
tybą. Bet ir ji po metų mirė, ir nuo 
tada visą statybą globojo kancle
rio Paco brolvaikis Kazimieras My
kolas Pacas.

1689 metais bažnyčia buvo ap
dengta skarda, ir pagaliau, baigus 
ilgai užsitęsusius marmuro darbus, 
bet dar esant ne visiškai užbaig
tiems dekoratyviniams meno dar
bams, 1712 m. spalio 15 d. iškil
mingos dedikacijos metu ji buvo 
konsekruota Vilniaus vyskupo

Konstantino Bžostauskio.

Vienuolyno nelaimės
Pirmoji nelaimė, kuri ištiko 

vienuolyną, įvyko 1775 me
tais, kada nuo žaibo nukentėjo 
bažnyčios rytinė dalis.

1795 metais, po Lietuvos ir 
Lenkijos antrojo padalijimo, 
dalis kamaldulių dvarų su 
Užnemune atiteko vokiečiams.

1812 metais iš Rusijos besi
traukdami Napoleono armijos 
daliniai padarė daug žalos - 
nukentėjo altorius, daug freskų, 
paveikslai, biblioteka ir achy- 
vas, taip pat dingo į purpurą ir 
sidabrą įrištas fundacijos ak
tas.

1832 metais rusai apkaltino 
vienuolius dalyvavimu 1831 
m. sukilime. Suėmė visus 12 
vienuolių, iš kurių du mirė ka
lėjime, o kiti buvo ištremti į 
kitus vienuolynus. Caro Niko
lajaus I įsakymu vienuolynas 
buvo uždarytas, turtas konfis
kuotas ir atiduotas rusų stačia
tikių vienuoliams. Menkesnės 
vertės liturginius reikmenis ru
sai atidavė Kauno katalikų kle
bonui, bet brangiuosius daik
tus pasilaikė sau, pavyzdžiui, 
auksinį perlais ir brangakme
niais papuoštą kieliką, do-

(nukelta i 7 psl.)

UŽSIENIEČIŲ VAIKAI GALĖS TĘSTI 
MOKSLUS LIETUVOJE

Nuo ateinančių mokslo metų 
Vilniaus Tiksliųjų gamtos ir tech
nikos mokslų licėjuje bus tarp
tautinio bakalaureato klasė. Jos 
diplomus pripažins ir vertins 
Vakarų Europos ir Amerikos uni
versitetai. Šioje klasėje galės mo
kytis ilgam į Lietuvą atvyk
stančių užsieniečių vaikai. Baigę 
pagrindinę mokyklą šioje klasėje 
galės mokytis ir 16-19 metų lie
tuviai. Vilniaus bakalaureato kla
sėje privaloma dėstomoji kalba 
bus anglų. Busimieji šios klasės 
mokytojai, šiuo metu dirbantys 
licėjuje, mokosi savo disciplinas 
dėstyti angliškai, susipažįsta su 
programomis. Licėjuje jau yra 
viena kompiuterių klasė, antrą -

labai šiuolaikišką - ketinama 
įrengti artimiausiu metu. Moks
las tarptautinio bakalaureato 
mokyklose yra nemokamas. Mo
kyklą išlaiko valstybės, kuriose 
jos įsteigtos. Moksleiviai šiose 
mokyklose mokosi 6 pagrindi
nių dalykų, iš kalbų, socialinių, 
eksperimentinių mokslų, mate
matikos, menų grupių dalykų. 
Moksleiviai turi dalyvauti kūry
binėje ir socialinėje veikloje, 
sporto renginiuose. Iki šiol per 
Atviros Lietuvos fondą į tarptau
tinio bakalaureato mokyklas 
Anglijoje, Italijoje ir Norvegijoje 
per trejus metus išvyko septyni 
lietuviai jaunuoliai.

LR

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

S H ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark 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., VVoodhaven, 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.

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289- 

per:
Pope Leo XIII Literaiy Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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nepastebi, ko jis pats dar apie save 
nežino, bet kuo jis potencialiai 
gali tapti. Taigi meilė tarsi atveria 
kelią gilesniam žmogaus paži
nimui.

Biblijoje žodis "pažinti" yra var
tojamas kaip lytinio meilės akto 
sinonimas. Kūniška pagarbios mei-

Baltijos pajūryje.

lės išraiška yra susilietimas ir 
su mylimo žmogaus būtimi, ir 
tai leidžia jį giliau pažinti. Tas 
pažinimas apima dvasią, sielą 
ir kūną, nes išreiškia subtilų 
žmogaus suartėjimą su kitu vi
suose šiuose lygiuose.

Kalbant apie Dievo pažinimą, 
matyt, yra kažkas panašaus su 
žmogaus pažinimu. Mes gali
me apie Dievą žinoti, bet iš 
tikrųjų Jo nepažinti.

Na, o jeigu Jį trokštame pa
žinti širdimi, tai vienintelis bū
das - mylėti.

- Būtent išgyventi ryšį meilės 
akte atiduodant save?

- Taip, atvirumo ryšys, ati
duodant visas savo sienas ir 
užtvaras, kad galėtume tą mei
lę iš Dievo priimti.

Dievas myli mus, ir tik dėl to 
mes galime mylėti.

- Kas svarbiau - ar tai, kad aš 
myliu, ar tai, ką myliu?

- Manau, kad prasminga būtų 
kalbėti ne apie gebėjimą mylė
ti, bet apie gebėjimą išreikšti 
savo meilę.

Kaip aš supratau, tau šiuo 

(nukelta į 3 psl.)
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI ' 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU- 
^asolinoA MEMORIALS '

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENSN.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
■ TAI MŪSŲ VIENINTĖLĖ VIETA -

- GAUSI PARODŲ SALĖ - j

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGrlsN 1 URA
s-= LĖKTUVAI
»< LAIVAI (CRUISES)
>= TRAUKINIAI (AMTRAK) 

AUTOBUSAI 
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI

s* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 

FAX 718423 - 3979



1996 gruodžio 20, Nr. 49 • DARBININKAS • 3

IJARUIMINkAS The Lithuanian Weekly 
Published by Franclscan Fathers

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, NY 11207

Editorial Office 718-827-1352 
Business Office 718-827-1351 
FAX 718-827-2964 

Publlcation No. USPS 148-360
ISSN 0011-6637 

Periodicals postage paid at Brooklyn, NY, Post Office
Subscriptlon per year $30.00. Single copy $1.00.

Published Weekly except 2nd and 3rd week in July

POSTMASTER: Send Address Change to:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N Y 11207

— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Mieli Broliai, Sesės,
Kalėdos, Kristaus gimimo šventė, mums tei 

išskirtiną progą vėl susitikti, nors tik dvasioje; 
progą sustiprinti užmegztą draugystę, apmąstyti 
ir sustiprinti ryšius, kurie mus jungia ir vieni
ja. Šią vasarą užbaigiau apaštalinį lankymą po 
visą pasaulį išsisklaidžiusių lietuvių bendruo
menių. Kai kuriose bendruomenėse lankiausi keletą kartų, kitose - 
Sibire ir buvusios sovietų imperijos kraštuose - pirmą sykį.

Visuose susitikimuose mes taip jautriai išgyvenome mūsų tautinę 
ir religinę giminystę, pajutome kaip artimi ir savi esame, nors 
esame gimę ir gyvename už kelių tūkstančių mylių vieni nuo kitų.

Gimdami iš lietuvių tėvų mes įsijungėme į tautos kamieną - 
Lietuvą. Šiuos mūsų gyvybinius ryšius su lietuvių tauta labai vaizdžiai 
išreiškė Maskvos lietuviukai, įteikę jų pačių sukurtą simbolinę 
dovaną - paveikslą, vaizduojantį plačiai išsišakojusį ąžuolą su vešliais 
autografais išmargintais lapais. Esame išsisklaidę po visą pasaulį, 
tačiau priklausome tai pačiai lietuvių tautai.

Mus vienija, mus daro dar artimesniais ir savais religiniai ryšiai, 
krikščioniška giminystė, kurią Kristus nusakė irgi medžio ir šakelių 
palyginimu. "Aš esu vynmedis, o jūs šakelės, kas pasilieka manyje 
ir aš jame, tas duoda daug vaisių" (Jon. 15, 5).

Kaip gimdami iš lietuvių tėvų gavome žmogišką gyvybę ir tapome 
lietuvių tautos nariais, taip priimdami krikšto sakramentą gavome 
dievišką Kristaus gyvybę, tapome jo krikščioniškos šeimos nariais, 
Kristaus ir viens kito broliais ir seserimis. Mes esame taip savi ir 
artimi Kristui, kad tik per meilę artimui mes išreiškiame meilę Jam. 
"Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėt vienam iš šitų mažiausių 
mano brolių, man padarėt" (Mat. 25, 40)...

Mūsų tautinę giminystę, mūsų ryšius su tauta ir vienas kitu 
palaikome ir ugdome išsaugodami lietuviškas tradicijas, puoselėda
mi lietuvišką dainą, tautinius šokius, dalyvaudami visuomeninėje 
- kultūrinėje veikloje. Švęsdami tautines šventes, prisimindami 
garbingą Lietuvos istoriją, protėvių ir tėvų didvyriškas pastangas 
ginant valstybinę nepriklausomybę bei saugoj ant tautinį paveldą, 
mes semiamės stiprybės ir vilties sunkiose gyvenimo dienose.

Religinę krikščioniška giminystę, gyvybinius ryšius su Kristumi ir 
viens su kitu mes palaikome ir ugdome per maldą, sakramentus, 
ypač dalyvaudami šv. Mišiose. Mišiose Kristus meldžiasi sykiu su 
mumis: "kur du ar trys susirinkę sykiu, ten ir aš esu tarp jų" (Mt. 18, 
20). Mišiose Kristus kalba į mus, kai klausomės šv. Rašto ištraukų ir 
pamokslo. Mišiose Kristus aukoja Dievui mūsų vargus ir kančias, o 
šv. Komunija maitina mus savo eucharistiniu kūnu ir krauju: "Kas 
valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš 
jame... tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutiniąją 
dieną" (Jn. 6, 54-56). Priimdami šv. Komuniją mes iš naujo susi
jungiame su Kristumi, o per jį ir jame viens su kitu.

Šių dienų pasaulyje viešpataujantis hedonizmas ir konsumeriz- 
mas nepuoselėja mūsų tautinės ir religinės giminystės ryšių. Atme
tant krikščioniškos moralės principus yra griaunami ir tautinės 
šeimos pamatai. Šv. Tėvas Jonas Paulius II, nurodęs visų moralinių 
ir socialinių negerovių priežastis, kviečia malda, atgaila ir auten
tišku atsivertimu atstatyti gyvus ir džiugius ryšius su Dievu ir visais 
žmonėmis (TMA, 50), kad artėjantis tretysis krikščionybės tūkstant
metis būtų "krikščionybės pavasariu".

Palaikydami giliai prasmingą lietuvišką - krikščionišką tradiciją 
šeimoje, pradėkime švęsti 1997-tąjį Kristaus gimtadienį bei pa
siruošimą trečiajam tūkstantmečiui. Prie kūčių stalo atsiprašę vie
nas kito už metų bėgyje patirtus nesusipratimus, atvykime į Pie
menėlių Mišias sykiu su viso pasaulio lietuviais ir tikinčiaisiais 
pagarbinti į žmonijos istoriją įsijungusio Dievo sūnaus Jėzaus 
Kristaus, kuris yra pasaulio Išganytojas "vakar, šiandien ir rytoj" 
(TMA 40).

Sveikindamas Jus, mieli Broliai, Sesės, su šv. Kalėdomis bei 
dėkodamas už Jūsų nuoširdumą lankantis pas Jus, sykiu meldžiu 
Dievą, kad apmąstymas mūsų tautinės ir krikščioniškos giminystės 
mus dar labiau suartintų, dar labiau pajustume esą vienas kito 
broliais ir seserimis.

Džiugaus Kristaus gimtadienio, Dievo palaimos naujuose 1997 
metuose ir sąmoningo ruošimosi Didžiojo Jubiliejaus sutikimui 
linkiu Jums visiems, mieli Broliai ir Sesės.

(atkelta iš 2 psl.)
klausimu svarbu išsiaiškinti, ar 
tam, kad žmogus mylėtų, už
tenka meilės subjekto ir tuomet 
meilė tarsi savaime gimsta, ar 
svarbi pati nuostata mylėti, le
mianti žmogaus santykį su visu 
pasauliu.

Mano manymu, meilė negims
ta iš subjekto, t. y. kai mes turime 
ką mylėti, dar nereiškia, kad mes 
būtinai mylėsime. Kitas žmogus 
gali būti mums naudingas, gali
me patys jaustis mylimi ir dėl to 
įsivaizduoti, kad mes jį mylim. 
Iš tikrųjų, manau, yra svarbi pati 
nuostata, t. y. troškimas mylėti. 
Ir jei jis yra, mums, ko gero, 
nereikės labai ilgai ieškoti, ką 
mylėti. Kai mes esame pripildyti 
meilės, ji pati suranda žmones, 
kuriuos mes norime ir galime 
mylėti. Taigi svarbu tiek pats 
troškimas mylėti, tiek meilės reiš
kimas konkrečiam žmogui.

Juk, kaip pasakyta Evangelijo
je, žibinto neslepiame po lova, 
bet statome matomoje vietoje, 
kad ir kiti matytų šviesą!

- Vieni žmonės savo meilę 
grindžia principu: "aš myliu, nes 
esu mylimas", kiti "aš esu myli
mas, nes pats myliu". Ar galima 
teigti, kad meilė būna įvairi, pa
vyzdžiui, infantili arba subrendu
si? Jei taip, tai kaip ta mūsų meilė 
gali subręsti?

- Manau, kad taip - meilė būna 
įvairi: infantili, subrendusi ar dar 
kitokia. Tikroje, brandžioje mei
lėje nėra to "nes" - ji yra besąly
giška. Aš myliu kitą žmogų dėl 
to, kuo jis yra. Taigi dėl to žmo
gaus, o ne dėl savęs.

Šiuose tavo pavyzdžiuose, ma
nau, abi formuluotės išreiškia 
infantilią meilę. Žodžiuose "aš 
myliu, nes esu mylimas" - cen
tras esu aš. Meilė manyje yra 
todėl, kad man reikalingas kitas
- tiek, kiek jis mane myli. Tei
ginys "aš esu mylimas, nes pats 
myliu" kalba apie tai, kad kiti 
žmonės jaučia mano meilę, todėl 
mane myli. Sakyčiau, kad tai irgi 
yra iškreiptas meilės supratimas
- tarsi turėčiau užsitarnauti mei
lę, kažką daryti, pats mylėti, kad 
kiti mane mylėtų. Tai būtų są
lyga. Kaip sakiau, subrendusi 
meilė yra besąlygiška - esu myli
mas ne todėl, kad pats myliu, 
bet todėl, kad esu.

Kaip gali mūsų meilė subręsti? 
Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus 
trokšta mylėti, tačiau tas troški
mas dėl kokių nors priežasčių 
gali būti nuslopintas. Mano 
manymu, meilė nesubręsta pati 
savaime, kaip instinktas. Mes

"Madona ir kūdikis su šventa Marija Magdalena".

Pasgualino Veneto paveikslas

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

Praeities akimirkų atgarsiai
Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė 4

Žinodama, kad netrukus klebonas turės vaikučiams katechizmo 
pamokas, palinkėjau jam sveikatos ir ištvermės jo taip sunkiame, 
bet garbingame pašaukime ir norėjau jau išeiti. Bet jis mane 
sulaikė.

- Daktare, prašau minutėlę palaukti, - išeidamas iš kabineto jis 
tarė.

Netrukus sugrįžo ir įteikė man pirmam vizitui prisiminti labai 
reikšmingą, skoningai išaustą dovaną - drobinį rankšluostį su jame 
įaustu Lietuvos himnu.

Išėjusi iš klebonijos dar kartą užėjau į bažnyčią, į kurią subėgo visi 
mano vaikystės ir jaunystės prisiminimų taškai. Čia būdama mažytė 
procesijos metu barstydavau gėlytes. Kiek paaugusi laikydavau 
vėliavos kaspiną. O būdama gimnazistė, kasdien pro ją praeidama,

negalime išmokti 
mylėti, kaip, pa
vyzdžiui, paukš
čiai išmoksta suk
ti lizdus. Tam, kad 
aš mylėčiau, turiu 
patirti, kas tai yra. 
Jei vaikystėje 
žmogus nepatyrė 
meilės, manau, 
jam bus sunku 
mylėti. Troškimas 
mylėti gali būti, 
tačiau jis tiesiog 
nemokės meilės 
išreikšti. Tokia si
tuacija, kai nepa
tiriama meilės iš 
kitų ir nesiseka jos 
išreikšti kitam, 
užsklendžia žmo
gų savyje.

Jei žydinčią gėlę 
užvošime dang
čiu, ji uždus. Taip pat ir mūsų 
meilei nuolat reikia kvėpuoti - 
kad ji augtų, turime tiek priimti, 
tiek duoti. Jei užsidarome ir ne
priimame meilės iš artimo, jį 
skaudiname; jei nesidalijame 
meile - tarsi įkvėpę nenorėtume 
iškvėpti. Tada taip pat imame 
dusti.

Taigi, kad meilė augtų, būtina 
sava valia jai atsiverti.

- Ką galėtum pasakyti apie mei
lės ir tikėjimo tarpusavio priklau
somybę. Ar įmanomas tikėjimas 
be meilės ir ar įmanoma meilė be 
tikėjimo?

- Aš kalbėjau, kad meilė atve
ria kelią pažinimui: kai aš myliu, 
tai galiu ir pažinti. Taip pat savo 
ruožtu ir tikėjimas atveria kelią 
meilei. Juk meilė prasideda tada, 
kai aš pradedu tuo žmogumi tikė
ti - tikėti, kad jis pats yra verty
bė. Taigi meilė gimsta tuomet, 
kai turime kuo tikėti.

Tikėjimas ir meilė yra panašūs 
tuo, kad jie nukreipti į kažką, 
kas yra už mūsų, ir tai leidžia 
mums užmiršti save...

O ar įmanomas tikėjimas be 
meilės? Manau, kad ne, nes juk 
Dievas pats yra meilė. Taigi, jei 
aš tikiu Juo, aš tikiu Meile.

Mylėdami atsiveriam tam, kuo 
tikime. Atsivėrę Dievui jau nebe
galime išlikti nepripildyti mei
lės. Jis yra begalinis meilės šalti
nis. Tuo tarpu mes nesame mei
lė. Mes galime tik ją priimti ir ją 
atiduoti, būti meilės laidininkais. 
Trumpai tariant, jeigu tikime 
meilės šaltiniu, meilė gyvena 
mumyse.

Kaip gražiai yra pasakęs Hu- 
gonas Viktoriškis, "jei norime 
perplaukti didžiulę jūrą sveiki,

pastatykime laivą - turėkime 
nepažeistą tikėjimą. Ir tikėjimo 
laive apgyvendinkime meilę, 
kad tikėtume, ką mylėti priva
lome, ir mylėtume, ką tikime. 
Kai pažinsim teisingą tikėjimą - 
bus Dievo įstatymas mūsų šir
dyje, kai mylėsime - širdis bus 
Dievo įstatyme".

- Biblija mus moko mylėti savo 
artimą kitoj vietoj - mylėti savo 
priešą. Vadinasi, nebėra nieko, ko 
galima būtų nemylėti?

- Yra! Toje pačioje Biblijoje 
yra parašyta, kad mes ne tik 
turime nemylėti, bet ir neap
kęsti - nuodėmės. Mylėti savo 
artimą ir savo priešą - tai ir yra 
tos brandžios meilės išraiška, 
apie kurią jau kalbėjome. Mylė
ti netgi tuos, kurie mūsų nemy
li. Nuodėmės, kaip moko Šv. 
Raštas, turime neapkęsti tiek ki
tame žmoguje, tiek savyje. Kar
tu tai atsakymas į klausimą, kaip 
mylėti priešus. Mes privalėtume 
juos mylėti, bet neapkęsti juose 
dalykų, kurie kyla iš nuodėmės. 
Tai liečia ir mums artimus žmo
nes. Jeigu myliu žmogų, bet ne
apkenčiu jame nuodėmės, tai 
padeda tam žmogui augti ir tuo 
stiprina mūsų meilės ryšį su juo. 
Taip pat ir kalbant apie save... 
jei aš savyje nekenčiu nuodė
mės, tai nereiškia, kad aš nek
enčiu savęs. Veikiau priešingai.

- Kaip išmokti mylėti? Ar reikia 
praktikos?

- Manau, kad taip. Mes negim- 
stam iš karto mylėdami. Visą 
laiką mokomės mylėti, ypač iš 
atgailos praktikos.

Pastebėjau, kad meilė daro 
mane jautresnį, pažeidžiamą, 
geriau pastebiu, kur dar nepa-

kankamai 
myliu. Ir f ai 
sukelia 
įtampą 
trokštu my
lėti, bet kol 
kas nemyliu 
taip, kaip 
trokštų. Iš to 
gimsta atgai
la. Kuo di
desnis troš
kimas mylė
ti, tuo atgai
la skaudes
nė. O atgaila 
nuskaistina 
širdį, tampa
me atviresni 
Dievui ir ar
timui. * • 

Tai ir yra 
meilės prak
tika. ► ■ •

- O ką galė
tum pasakyti

apie meilę sau. Ar kilnu mylėti 
save?

- Taigi pagrindinis Dievo įsaky
mas mus moko mylėti savo Vieš^ 
patį visa savo širdimi, visa siela, 
visu protu ir visomis jėgomis;- 
mylėti savo artimą kaip save 
patį. Dažnai aš girdžiu, kaip ši
tas įstatymas pradedamas cituo
ti nuo galo. Kai kurie sako, kad 
pirmiausia reikia mylėti save, o 
kitus ne daugiau kaip save patį. 
Manau, kad tai klaida. Skaityda
mi nuo pradžių matome, kad 
pirmoje vietoje yra Dievas, ant
roje - artimas, o aš pats esu tik 
trečioje vietoje. Tokioje tvarko
je, manau, ir yra Tiesa. Pastebiu, 
kad jei savo meilėje atskaitos 
tašku tampu aš pats, t. y. jei 
stengiuos mylėti kitą tiek, kiek 
save, tai jam (jai) tos meilės vis 
dėlto tenka daug mažiau nei 
man pačiam. Matyt, tai lemia 
mūsų egocentriška prigimtis. Dėl 
to tam, kad mylėčiau savo ar
timą kaip save patį, aš turiu 
stengtis jį mylėti daugiau negu 
save. Tiktai tuomet įmanoma 
auka ir tiktai tuomet gali atsiim
ti lygybė tarp meilės sau ir ki
tam. Man asmeniškai mylėti 
save reiškia kreipti dėmesį į tai, 
kad mano meilė nuolat degtų. 
Jei žmogus nesirūpina tuo, kiek 
jis myli kitus, tai jis iš tikrųjų 
nemyli savęs, jis negerbia savęs 
kaip asmens, galinčio mylėti. 
Tačiau jeigu meilė sau ir to
bulėjimas tampa atskaitos tašku, 
pagrindiniu tikslu, mes tiktai 
užsidarome savyje, ir užuot au
gusi meilė nyksta.

- O vis dėlto kiek žmonių savęs 
neapkenčia... Krikščionys čia ne

(nukelta į 7 pšl.)

užbėgdavau sumesti poterėlį.
Likusią dienos dalį praleidau pas mūsų visos šeimos bičiulę Valę 

Juozapavičiūtę. Jos namely, prie Nikajos upės, jaukiame liepų ir 
vaismedžių pavėsy, buvau keliom dienom apsistojusi.

Susitikimas su ja buvo dramatiškas. Išsiskyrėme žydinčioje jau
nystėje, o susitikome amžiaus ir skirtingų išgyvenimų paženklintais 
veidais. Mane likimas nubloškė į užjūrį, o ją 9 metams į Sibirą 
medžių kirtimo darbams. Ir kiek šiai mažytei, trapiai, nuoširdžiai, 
taikaus, ramaus būdo būtybei teko nekaltai iškentėti! Galų gale, po 
devynių metų kančių, bado, šalčio ir labai sunkaus darbo, ji buvo 
pripažinta nekaltai apkaltinta. Ir jai buvo leista sugrįžti į tėviškę. Į 
tėviškę, kur savo namo vietoje ji surado tik griuvėsių ir pelenų 
krūvas, o sode - apdegusių medžių stuobrius.

- Vale! Vargše Vale! - su užuojauta kalbėjau. - Nesuprantu, kaip tu 
per tuos karčius 9 metus nei dvasiškai, nei fiziškai nepalūžai? Ir kiek 
tavo sena močiutė turėjo iškentėti širdies skausmų, nemigos naktų 
ir pralieti ašarų, netekus paskutinės savo globėjos!

- Gilus tikėjimas, neapsakomas troškimas sugrįžti į tėviškę ir 
atrasti dar gyvą mamytę neleido man palūžti. Viešpats išklausė 
mano maldas ir padarė stebuklą: nepalikau savo kaulelių Sibiro 
taigose. O daug, labai daug, netgi stipresnių žmonių neišlaikė 
komunistų vergijos.

- Sibire žiemos yra nepaprastai šaltos. Mes gyvenome sukimšti 
nekūrenamuose, spygliuotomis vielomis aptvertuose lageriuose. 
Miegojome su visais drabužiais ant narų, prikimštų šieno čiužinių. 
O maistas! Maistas! Kažkokių lapų nosį riečianti sriuba, išvirta su 
dvokiančia, supuvusia žuvimi. Bet ir tos nepakankamai gauda
vome. Duonos kepalėlį duodavo visai savaitei, bet jos užtekdavo tik 
2-3 dienoms. Ir taip išbadėję, prisidengę skudurais, kurie, nuo 
sniego sušlapę, suledėdavo ant mūsų. Vos ne vos pavilkdami kojas, 
pūgai siaučiant ir vėjui raižant skruostus, kasdien bridome per 
pusnis į miško kirtimo darbus.

Taigi ar ne stebuklas, kad aš likau gyva? Sugrįžau į tėviškę. 
Suradau dar gyvą mamytę. Sulipdžiau šią bakūžę, užveisiau sodelį 
ir dar tavęs sulaukiau.

Tuo metu pastebėjau, kad ant jos veido nusileido geraširdiška 
šypsena ir džiaugsmu sušvito po storais akinių stiklais paslėptos

akys.
- Norėčiau tau papasakoti vieną iš daugelio lageryje išgyventų 

įvykių. Ar tau dar nenusibodo manęs klausyti?
- O ne! Ne, Vale! Tu taip įdomiai pasakoji, kad aš galėčiau tavęs

dieną ir naktį klausyti. .
Padrąsinta mano žodžių, ji giliau atsisėdo į sofą. Minutėlei 

paskendo į savo liūdną praeitį, o po to tai pakeldama, tai nuleis
dama balsą kalbėjo:

- Vieną vakarą, ką tik sugrįžusi iš miško kirtimo darbų, gavau 
pranešimą, kad lagerio viršininkas nori mane matyti.

O, pagalvojau. Tai blogas ženklas. Dalykai tamsūs. Be tamsių 
reikalų tas tironas kalinių pas save nešaukia, bet pats į lagerį 
ateina. Mano galvoje ėmė maišytis viena už kitą baisesnės mintys, 
ir aš puoliau į paniką.

Vyras, pas kurį aš turėjau eiti, dėl savo žiauraus būdo kalinių 
buvo pravadintas Ivan Groznyj (Jonas Žiaurusis), nors jo vardas ir 
nebuvo Jonas. Tai buvo aukšto ūgio, stambaus kūno sudėjimo, 
plačių pečių, apie 50 metų amžiaus, daug kartų vedęs, daug kartų 
išsiskyręs, labai vulgarios išvaizdos komunistų išpera. Jo apvalus, 
lyg mėnulio pilnatis, veidas nuo kasdieninio alkoholio vartojimo 
buvo melsvai rausvos spalvos. Jo buka nosis buvo mėlynomis 
gyslomis, lyg skruzdžių takais išvagota. Dešinėje veido pusėje jis 
turėjo ilgą, nuo kaktos iki smakro randą. Lageryje sklido kalbos, 
kad tas randas jam atsirado po to, kai vienas išprotėjęs kalinys jį 
užpuolė ir peiliu supjaustė veidą. Turbūt buvo to vertas, - pridūrė 
ji. Ūmai ji pasilenkė. Pasiėmė ant staliuko pastatytą stiklinę su 
vandeniu ir, išgėrusi kelis gurkšnius, tęsė savo kalbą toliau:

- Po sužalojimo to tirono veidas liko deformuotas. Dešinės akies 
vokas buvo nudribęs. Dešinysis lūpų kampelis pakeltas. Iš primerk
tos ir sveikos akies žvelgė juoda, klastinga išraiška. Tarp jo storų, 
iškraipytų kontūrų lūpų matėsi pageltę, aptrupiję dantys. Jo galvą 
dengė tankūs, juodi plaukai, kurie, atrodė, niekados nematę šukų, 
o tik pirštų galais pabraukimus.

Nusiprausiau. Pasimeldžiau. Ir nustatytu laiku, iš baimės smar
kiai plakančia širdimi, nuėjau. Pasibeldžiau į duris. Už jų išgirdau 
jo prikimusį balsą:

■ I^! (gus daugiau)
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Henrikas Nagys KNYGA APIE CHICAGOS LIETUVIŲ 
OPEROS ĮKŪRĖJĄ

Kūčių naktis
Paliko mane ir nutilusią stotį visi traukiniai.

Žėri raudonos žarijos tarp žvilgančių bėgių. 
Miško užuovėjoj miega mano namai.
Vakaras kvepia eglių sakais ir sniegu.

Ūžiantį vėjo žibintą neša tėvas tylus.

Mūsų šešėliai prišąla prie medžių kamienų.
Spingsi ugnis toli už šarmotų stiklų.
Dunda gruodo širdis po žingsniu kiekvienu.

v”

Žiūri tėviškės žvaigždės į veidus mums.

Klausosi kiemo topoliai mūsų alsavimo.
Mirga virš gimtojo stogo sietynas ramus 
ir beria baltą sidabrą į rūkstančius kaminus.

Ąžuolo durys praviros laukia. Tenai 
plūsta švelni šviesa iš ugniakuro. Šypsosi motina. 
Miško užuovėjoj bunda mano ir mūsų namai.
Kvepia vidunaktis juodalksnio dūmais ir žemės duona.

"Puolęs angelas". Vilniaus Rasų kapinės. V. Kelero nuotr.

;; ĮSIŽIŪRĖTI Į SAVE METAFORŲ TĖKMĖJE
Vytautas Rubavičius

gi 18/'■ iif
Julius Keleras. Sauja medaus.
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.

Jau pats Juliaus Kelero knygos 
pavadinimas "Sauja medaus" 
kelia įvairias asociacijas ir prieš
taringus pojūčius. Saldumas, 
saulėtumas, gelsvumas, pavasa
rio ir vasaros kvapai ir sykiu 
lipnumas, sulipimas, saldi kan
čia, persekiojantys vaizdai, as
menybės pavidalai, nuo kurių 
negali pabėgti, karčiai saldus 
nevilties jausmas...

Eilėraščiuose visą laiką justi ir 
skausmingą, ir beviltišką prieš-
tarų įtampą, kada neįmanoma 
surasti tikro vaizdo, tikro žodžio, 
kuris išreikštų tikrą potyrį ar 
pajautą. Žodis ir metafora yra 
aidas kitos žodžių jungties, kar
tais samplaikos, kuri iš esmės 
nieko nebežymi. Tačiau ta 
metaforų tėkmė iš esmės yra no
ras apčiuopti poetinės esaties 
kontūrus, pagauti savojo poet
inio pavidalo "veidą". Tik ženklai 
negailestingi - jie išsklaido jau 
pradedantį ryškėti kontūrą ir, 
verdami tuštumą, reikalauja 
naujų metaforų duoklės.

Ir subtilios fotografo Viliaus 
Kelero nuotraukos, jų sąšauka 
su eilėraščių nuotaika, ir esmi
niai poetiniai vaizdiniai paryški
na vieną svarbiausių motyvų: 
vanduo - atmintis, mirtis - prisi
minimas. Eilėraščiai lyg pers
melkti iš tos neapibūdinamos 
erdvės, esančios tarp sapno ir 
atminties, plūstančio neryškaus 
švytėjimo, kuriame turėtų rastis 
esminga prasmė. Tačiau ta pati 
šviesa sutirpdo visus prasmių 
kontūrus, paryškindama ženk- 
lišką atminties pobūdį, susiejant 
ją su nebūtimi. Galėtų apvaisin
ti vanduo, tačiau ir jis plūsta iš 
atminties šaltinių, ir jis - abeji
ngas prisiminimų ežero pavir
šius, kuriame suraibuliuoja 

A

netektos savasties (įgimtos nuo
dėmės) pavidalai.

Juliaus Ke
lero eilėraš
čius skaityti 
reikia ilgai,

sugrįžtant, atsiduodant vaizdų ir 
metaforų tėkmei, kuri kassyk vis 
kitokia. Ji nesileidžia nužymima 
aiškesniais kranto ženklais. Kas 
vieną kartą skaitant atrodė aiš
kesnė prasmė, gal net vidinio 
pasaulio išraiška, kitą kartą pa
sirodo buvus tik atgarsis nereikš
mingo sielos virpesio, kreipiančio 
suvokimą visai kita linkme. Toks 
daugialypiškumas reikalauja 
įtempti visą savo atmintį, kad 
daugelis prasmių gijų galėtų su
sivienyti (sulipti) į aiškesnį prisi
minimo vaizdą, atveriantį, sa
kyčiau, žodingo tylėjimo būvį: 
"artėja lenkių balsai prie Šv. Dva
sios slenksčio" ir "sunkus mane
kenių kraujas tvinkčioja gyslom" 
(eil. "miestas naktį").

Noras, pastanga labiausiai reiš
kia kūrybos aktą. Noras prisi
minti jau yra eilėraštį šaukianti 
kelionė. Pati kūryba yra kelionė 
atminties peizažuose, miestuose, 
kuriuos jau paženklino nebūties 
metafizika. Neriama į "skaidrią 
nežinomą prarają, / kur medinis 
Kūrėjo plaktukas ilsis ant sienos" 
(eil. "pranašystė"). Kuriančioji 
galia prarajoje, ta praraja neį
vardinama, tačiau ir galia - viso 
labo plaktukas, ir dar medinis - 
lyg akimirkai būtų šmėstelėjęs 
neįmanomai artimas jau išėjusio 
senelio ar tėvo šešėlis, kuriam 
jau nieko nebegali pasakyti. Ir 
eilėraštis kyla iš ne įmanomos 
ištaros, juk artimo potyris yra 
pati aiškiausia netektis, nes ar
timiausiai gyvename "nebeturė
dami vienas kitam ką pasakyti". 
Kūrėjo ženklas atveria savotišką 
vilties, tikėjimo prošvaistę, kuri 
turėtų sustiprinti kuriančiąją 
galią. Tačiau vis dėlto pastanga 
negali teikti sultingos tikrovės 
vaisių, ženklas (ir metafora) pas-

Chodkevičių rūmuose esančio
je Vilniaus paveikslų galerijoje 
buvo surengtas vakaras operos 
solistui Vladui Baltrušaičiui pam
inėti. Chicagos lietuvių operos 
įkūrėjo atminimui skirtą vakarą 
iš ciklo "Sugrįžimai" organizavo 
Lietuvos muzikų rėmimo fon
das. Jame visuomenei buvo 
pristatyta muzikologės Jūratės 
Vyliūtės knyga apie šį daini
ninką.

Knygos autorės apibūdinimu, 
Vladas Baltrušaitis (1912-1975) 
priklauso tai tragiško likimo mū
sų operos solistų kartai, kurios 
šiandien Lietuvoje beveik visiš
kai nepažįstame. Tarpukariu bai
gęs Kauno konservatoriją, V. 
Baltrušaitis 1937-1942 metais 
dainavo Lietuvos valstybės te
atre, o nuo 1942 iki 1944 metų - 
Vilniaus miesto teatre. Po karo 

merkia ją tuštumai. Eilėraštyje 
"Kalėdų vainikas" dangiškoji švie
sa nusileidžia į atminties karali
ją, kurioje turėtų įvykti susitiki
mas su tam tikra esme, tačiau tai 
jau pragyventa, į ženklus iš
sisklaidžiusi esmė. Pojūtis lyg 
"negali apsispręsti", gimdymas 
sąmoningai atidėtas. Eilutės kar
tais atrodo kaip savotiškas už-, 
keikimas, bandant prisišaukti 
gyvybingą (tikrąją) prasmę. Šia
me puikiame eilėraštyje neįtikė
tinai sutartinai skamba, pinasi 
lyg ir nesuderinamų pajautų 
melodijos: "Ir lovoje vystantys 
pirštai džiaugsmingai atvers Tes
tamentą, / ir išdžiūvusia upėš 
vaga plūs pašėlus iš džiaugsmo 
minia, / Atpirkėjo sulaukus", piamo, gyvybingo patyrimo. 
Vystantys pirštai liečia išdžiū- . Ženklai gali būti įveikti, nors ir 
vusią upės vagą (nebuvimo, negalimi nugalėti.

gyveno JAV.
"Savo veikla V. Baltrušaitis 

nusipelnė, kad jo vardas būtų 
įrašytas į Lietuvos operos teatro 
istoriją, o darbai minimi kaip 
reikšmingas įnašas į lietuvių 
išeivijos muzikinę ir apskritai 
egzodo tautiškąją kultūrą", teigia 
muzikologė J. Vyliūtė.

V. Baltrušaičiui skirtame va
kare dalyvavo viešnios iš Ame
rikos - operos solisto žmona Ele
na Baltrušaitienė ir dukra Karilė 
Baltrušaitytė. ELTA

bergždumo ženklai), kuri turėtų 
paplūsti apvaisinančia minios 
tėkme. Eilėraštis "vainikas erš- 
kėčiams" prasideda viltingais žo
džiais "Viešpats regi mane", o 
baigiasi paradoksaliu, vidujai iki 
nebūties prieštaringu vaizdin
iu: "vyras tampa rugsėju, o mo
teris - apšviestu / katedros prie
angiu, ir iš mirtos šakelių paky
la / vainikas užšalusiems miesto 
erškėčiams". Rugsėjis - rudenio 
sėja, apvaisinimas. Moteris - 
šventas prieangis, tikėjimo ir 
vilties įsčios. Tačiau vaisius - tik 
vainikas užšalusiems miesto 
erškėčiams. Miesto ženklai yra 
išsiurbę kelionės energiją, mies
tas jau kadais nukryžiuotas, 
kitaip tariant, paverstas kultūros 
ženklu, ir ant erškėčių vainiko 
jau nebėra tikrų kraujo lašų. Tad 
ir keliavimas po pasaulį, įvai
riausi įspūdžiai yra gyvenimas 
tik tada, kai jaučiamas tėviškės 
smėlis: "keliautojas ima gyventi 
įbridęs į tėviškės / smėlį..." Ir 
miestas labiau gyvybingas yra 
virtęs bažnytkaimiu, kuris arti
mas meduotai vaikystei. Tačiau 
negalima atsiduoti ir šioms aso
ciacijoms, nes "medaus saują"
patikslina "sausas išdžiūvęs lie
tus". Sauso lietaus čežėjimas, 
veidrodinis atminties vandenų 
geliantis spindesys - yra pati 
tikroji vis labiau į prisiminimą 
įsigaunančio keliautojo melodi
ja. Toje kelionėje būta visko: 
intelekto nuotykių, ženklių susi
tikimų ir išsiskyrimų, gongo- 
riškų prasmių siaubo, meta
fizinių W. Stevenso prarajų, ku
riose užgeso graudžiai saldus 
pirmosios mergaitės juokas, 
spiegiančių pasaulio kultūros 
nudaužymų. Kelionė tęsiasi ir 
pasilieka "dvigubam lietaus / 
stiklinių durų atspindy", tačiau 
pats keliautojas turi drąsos ir 
galios regėti, kaip "žvelgiant į 
šiaurės rytus veriasi / rudenys ir 
niūriai artėja mirštančių / įlankų 
kvapas" (eil. "Taip tik ten..."). Ir 
šitai kyla iš konkretaus, apčiuo-

Vietinės TV programos tapo 
būtinos

"Labas rytas. Malonu susitikti 
su jumis programoje, kurioje 
New Yorko taksistai svarsto savo 
problemas. Visus pageidaujan
čius kviečiame įsitraukti į mūsų 
pokalbį", - tokiais žodžiais kartą 
per mėnesį pradedama TV laida, 
rodoma per vietinį televizijos 
kanalą New Yorke. Kituose Ame
rikos miestuose tuo metu irgi 
transliuojamos panašaus pobū
džio vietinės reikšmės televizijos 
programos.

Galimybė išeiti į eterį maksi
maliai supaprastinta. Tereikia pa
duoti paraišką ir ne daugiau kaip 
viename puslapyje aprašyti busi
mosios laidos turinį. Nėra abso
liučiai jokios cenzūros.

Tiesa, būtina paisyti bendrų, 
reguliuojančių videomedžiagos 
rodymą per kabelinę TV, tai
syklių.

Paraiškas svarsto komisija, da
lyvaujant laidos iniciatoriams. 
Toliau, kaip sakoma, gamybos 
reikalai.

Studijos aparatūra suteikiama 
nemokamai, bet profesionalų 
paslaugos už videoįrašus ne už 
dyką. Ir dar labai svarbu "pramuš
ti" geriausią eterio laiką, t. y. va
karais, o tai padaryti nelengva.

Pasak Manhattano vietinių te
levizijų kanalų komisijos direk
toriaus Alex Quinn, dabar New 
Yorke kas mėnesį išeina daugybė 
vietinių programų. Tokia besi
veržiančių į eterį konkurencija 
privertė apriboti laidų trukmę iki 
30 minučių.

Per dvidešimt penkerius gy
vavimo metus vietiniai nemoka
mi televizijos kanalai tapo ne
atskiriama amerikiečių gyvenimo 
dalimi. Jie suvokė, kokios pers
pektyvos atsiveria veikliems nea

Rengiama lietuvių meno paroda
Internete

Kilo idėja išbandyti mūsų 
menines pajėgas visai naujoje 
terpėje, paieškoti naujos audito
rijos, kuri nebūtų limituota nei 
vieta, nei laiku, nei pažiūrų skir
tumu. Lapkričio 30 dieną buvo 
sušauktas iniciatorių būrelis į 
Algimanto Kezio galeriją (Stick- 
ney, IL) aptarti lietuvių meno 
parodos galimybes Internete, 
kad, naudojantis nauja informa
cine Interneto priemone ir kom
piuterine technologija, būtų gal
ima pasiekti visų kontinentų lie
tuvių ir nelietuvių bendruo
menes. Šiame iniciatorių posė
dyje buvo sutarta rengti lietuvių 
meno parodą Internete 1997 me
tų vasario 16 proga.

Algimantas Kezys sutelkė suin
teresuotų menininkų būrelį, pa
sikvietė kompiuterinės grafikos 
(Ričardas Spitrius), kompiuterių 
technologijos (Tomas Šakenis) ir 
Interneto (Apolinaras Sinkevi
čius) žinovus. Posėdžio metu pa
grindines šio sumanymo idėjas

Lietuvių dailininkų kūrybos paroda 
Taline

Estijos nacionalinėje biblio
tekoje atidaryta žinomų lietuvių 
dailininkų tėvo ir sūnaus Augusti
no ir Raimondo Savickų kūrinių 
paroda. Ją atidarė Lietuvos am
basadorė Estijoje Halina Kobec- 
kaitė. Parodos atidarymo iškil
mėse dalyvavo Vyriausybės na
riai, diplomatinio korpuso at

Lietuvos keramikų sėkmė
Žinomi tautodailininkai Lina 

ir Levas Bekerai, gyvenantys ir 
kuriantys juodąją keramiką Kurk
liuose, Anykščių rajone, parsivežė 
dar vieną garbingą apdovano
jimą. Frankfurte prie Maino, Vo
kietijoje, Europos keramikų ple- 
nere-konkurse jie, nugalėję suo
mių, islandų ir belgų meni
ninkus, laimėjo grand prix "Juo
dąją gulbę" už geriausią 1996 m. 

bejingiems gyvenimo negero
vėms žmonėms, trokštantiems 
išsakyti savo nuomonę įvairiau
siais klausimais, kai tave išgirsta 
ne tik bendraminčiai, bet ir di
džiulė žiūrovų auditorija.

Įdomią programą, pavadintą 
"Planetos Žemė vaikai", rengia 
New Yorko moksleivių organiza
cija. "Mes nusprendėme pasinau
doti vietiniu TV kanalu todėl, 
kad jis nepanašus į komercinį, - 
paaiškino viena organizacijos 
aktyvisčių Isabelle Gon sales. - 
Vietiniai kanalai nesivaiko pin
igų. Mes čia galime kalbėtis taip, 
kaip kalbame gyvenime. Svarbu 
ir kitas aspektas".

Paprastai televizija, spauda gat
vės paauglius (ypač iš naciona
linių mažumų) rodo kaip chuli
ganus, busimuosius gangsterius 
ir pan. Toks stereotipas veikia 
mano bendraamžius. Jie ima gal
voti: jeigu mus tokiais rodo, tegu 
taip ir būna. "Planetos Žemė vai
kai" organizatorė Gonsales tęsia: 
"O tai labai pavojinga. Savo pro
gramoje mes stengiamės kalbėti 
apie pozityvius dalykus, ir dis
kutuoja apie tai patys New Yor
ko paaugliai".

Vietinius TV kanalus labai 
mėgsta neseniai atvykę emigran
tai, blogai kalbantys angliškai. 
Gimtoji kalba vienija juos, inte
gracijos procesas būna ne toks 
skausmingas.

"Ateityje vietiniai TV kanalai 
taps dar populiaresni, - progno
zuoja Alex Quinn. - Žmonės, 
atvykę iš kitų šalių į Ameriką, 
negali atsistebėti, kad tokiose 
programose gali kalbėti kas nori 
ir ką nori. Bet juk tai ir yra Ame
rikos kultūros idealas".

"Voice ofAmerica"

paaiškino Apolinaras Sinkevi
čius, kuris turi gana sėkmingus 
savo puslapius Internete (http:// 
members.aol.com/azoulass/ 
www/index.html), supažindi
nančius su Lietuva. Tais pačiais 
pagrindais bus sukurtas projek
tas (web site) apie lietuvių meną. 
Pirmasis puslapis jau užbaigtas, 
talpinantis Galerijos atstovauja
mus dailininkus ir fotomenin
inkus. Galerijos puslapio adre
sas: www.xnet.com/~galerija/ 
index.html (Interneto naudoto
jai kviečiami šį puslapį atsidaryti 
ir pareikšti savo nuomonę elek
troniniu paštu: Kezys@msn.- 
com).

Lietuviai dailininkai kviečiami 
šioje parodoje dalyvauti. Smul
kesnę informaciją apie pačią pa
rodą ir sąlygas teikia Algimantas 
Kezys: 4317 S. Wisconsin Avė., 
Stickney, Illinois 60402-4261; tel. 
(708) 749-0888; fax (708) 749- 
8804.

stovai, Estijos lietuvių bendruo
menė, Talino kultūros visuo
menė.

Lietuvos ambasada Estijoje nu
mato surengti Augustino ir Rai
mondo Savickų dailės kūrinių 
parodą Tartu universiteto bib
liotekoje.

LA

juodosios keramikos kūrinį. Ke
ramikai ketina savo darbų paro
das netrukus surengti Mikie- 
riuose, Ostendėje, Varšuvoje. Jų 
kūrinių jau yra įsigiję privatūs ir 
valstybiniai Europos muziejai.

_________________________LŽA

Užsisakydami 
DARBININKĄ 

Jūs remiate lietuvybę 
l Amerikoje y

members.aol.com/azoulass/
http://www.xnet.com/%7Egalerija/
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Didžiai gerbiami Darbininko Rėmėjai ir Rėmėjos

1966 gruodis 
Mieli lietuviai, visi Lietuvos bičiuliai 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje

Kalėdinių žvakučių šviesa ir šiluma lai apgaubia visus 
Šiaurės Amerikos lietuvius, pasiaukojamai skyrusius ir 
tebeskiriančius Lietuvos ir lietuvybės labui savo visuo
meninį gyvenimą, laisvalaikį ir energiją.

Visiems Jums, kuriems rūpi Lietuva, tautos didžiuma 
prie Baltijos jūros, linkiu kuo džiaugsmingiausių šv. 
Kalėdų ir derlingų darbais Naujųjų Metų. Pažangą 
rodantys ūkiniai ir demokratiniai pasikeitimai Lietuvoje 
tegu nuteikia visus ne tik didesniam optimizmui, bet ir 
stipriai paremiančiai tas viltingas permainas veiklai.

Sunkiais pirmųjų reformų metais nenustoję ūpo, tikėji
mo rytdienos Lietuva, Tautos atspara ir tvirtumu, 
sprendžiant Nepriklausomybės įtvirtinimo reikalus, negi 
dabar sustosime pusiaukelyje, neužbaigę pradėtojo 
žygio? Švenčių dieną milijonai žvakučių švies Lietuvos 
namų languose, ir milijonai akių žvelgs į tamsą, ieško
dami pirmiausia Jūsų langų šviesos ir šilumos. Tos akys 
labai toli, tamsu naktyje, betgi įtempę savo pilnus 
gerumo žvilgsnius tikrai pamatysite jas.

Dėkodamas už ilgametę lietuvišką veiklą, paramą 
Nepriklausomai Lietuvos Valstybei, jos diplomatinėms 
atstovybėms JAV-jose ir Kanadoje, nuoširdžiausiai linkiu 
visiems Jums puikios sveikatos, dvasinės ramybės, 
tautinės vienybės, broliško sutarimo, Jūsų naujų 
sumanymų ir asmeninių vilčių pilnutinio išsipildymo 
1997-aisiais.

Dr. Alfonsas Eidintas 
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir Įgaliotasis 
Ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 
Kanadoje

Sveikindami artėjančių šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga, siunčiame Jums spalvotą 
sieninį 1997 DARBININKO 
kalendorių, linkėdami, kad 
ateinantieji metai Jums ir 
Jūsų šeimoms būtų sėkmin
gi, sveiki ir pilni Dievo 
palaimos.

DARBININKAS nori ir to
liau likti laisvojo pasaulio lie
tuviško žodžio garantu, sergė
toju ir kelrodžiu; jis, kaip ir 
iki šiol, kels dvasinės ir tau
tinės gyvybės reikalus. Tau
ta liks gyva, kol kalba gyva 
ir spauda laisva, kol bus kal
bančiųjų ir skaitančiųjų.

Išleisti laikraštį kasmet 
tampa sudėtingiau. Senes
nioji karta, pastoviai rėmusi 
mūsų spaudą, po truputį išei

na, o jaunieji mažiau domisi 
lietuvybės reikalais. Todėl lie
tuviškos spaudos išlikimo 
problema išeivijoje tampa vis 
aktualesnė. Taigi dabar, turime 
labiau susitelkti ir parodyti di
desnį pasiaukojimą lietuvybės 
vardan, negu iki šiol.

Todėl prašome mielų skai
tytojų suprasti mūsų - laik
raščio leidėjų padėtį ir parem
ti laikraščio leidimą atskira 
auka. Neprašę ištisus metus, 
dabar drįstame kreiptis į Jus, 
nes mums Jūsų paramos tikrai 
reikia. Jūsų supratimo ir dos
numo dėka DARBININKAS 
pajėgs ir toliau tarnauti mūsų 
lietuvių išeivijai Amerikoje.

Tikėdamiesi ir ateityje su
laukti to paties lietuviško nuo
širdumo, kurio iki šiol DAR

Lietuvos Respublikos
Geeralinio konsulato New Yorke 
darbuotojų vardu sveikinu visus 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 

gyvenančius lietuvius 
su artėjančiomis Šv. Kalėdom 

ir Naujaisiais Metais.

Dr. PETRAS ANUSAS 
LR Generalinis konsulas New Yorke

- Lapkričio 25 d., 1946 m., 
Nuertingene (Vokietija) gimė 
Kęstutis K. Girnius, filosofas, is
torikas, žurnalistas. Augo Bos
tone. Studijavo filosofiją Har
vardo universitete, aspirantūrą 
baigė ir doktoratą apsigynė Chi
cagos universitete. Dėstė filosofi
ją Roosevelt universitete Chi- 
cagoje. Nuo 1979 m. Mūnchene 
"Laisvės" (Nuo 1984 m. "Laisvo
sios Europos") radijuje, yra "Lais
vosios Europos" radijo (dabar 
transliuojamo iš Prahos) Lietu
vių tarnybos direktorius. Paskel
bė straipsnių filosofijos, istori
jos, sovietinės Lietuvos ir išeivi
jos klausimais. 1987 m. Chicago- 
je, o Atgimimo metais ir Lietu
voje išleido studiją "Partizanų 
kovos Lietuvoje".

- Lapkričio 25 d., 1911 m., 
Dauderių kaime, Baisogalos 
valsčiuje (Kėdainių apskr.), gimė 
Balys Gaidžiūnas, agronomas, 
rašytojas, visuomenės veikėjas. 
1935 m. baigė Žemės ūkio aka
demiją Dotnuvoje, 1936-1939 
m. redagavo "Jaunąjį ūkininką", 
nuo 1938-ųjų - ir radijo laikraštį 
ūkininkams, vėliau dar ir "Žemės 
ūkį". Sovietams okupavus Lietu
vą, ėmėsi organizuoti pogrindžio 
veiklą. Vėliau aktyviai įsijungė į 
antihitlerinį pasipriešinimo ju
dėjimą. 1944 m. pradžioje buvo 
suimtas ir kalinamas Vokietijos 
kalėjimuose. Išlaisvintas Vokieti
joje organizavo tautininkų veik
lą. 1949 m. persikėlė į JAV, 1952- 
1962 m., 1991-1994 m. buvo 
"Dirvos" vyriausiasis redakto
rius. Dar 1936 m. išleido ei
lėraščių rinkinį "Jaunystė ari
muose". Devintajame dešimt
metyje pasirodė penkios jo poe
zijos knygos. 1994 m. apsigyve
no Vilniuje. Mirė 1996 metais.

- Lapkričio 29 d., 1911 m., 
Lodzėje (Lenkijoje) gimė Anta
nas Škėma, rašytojas, aktorius, 
režisierius. Per Pirmąjį pasaulinį 
karą su tėvais gyveno Rusijoje. 
Nuo 1929 m. studijavo VDU 
mediciną ir teisę. 1936 m. baigė 
V. Sipavičiaus-Fedoto vaidybos 
studiją, vaidino Valstybės teatre, 
vėliau iki 1944 m. buvo Vilniaus 
valstybinio teatro aktorius, reži
sierius, direktorius. 1944 m. pa
sitraukė į Vokietiją, čia dalyva
vo įvairiuose lietuvių meno sam
būriuose, 1949 m. išvyko į JAV. 
Iš pradžių dirbo paprastu dar
bininku, paskutinįjį gyvenimo 
dešimtmetį - vaidino ir režisavo 
JAV, Kanados lietuvių teatruose. 
1947 m. Tubingene išleistos jo 
pirmosios novelės, vėliau kele
tas dramų, 1958 romanas.

BININKAS nestokojo, pride
dame prie kalendoriaus ir šį 
laiškutį, prašydami atsilyginti 
už prenumeratą (jeigu to dar 
nesate padarę) ir paramos, kad 
DARBININKAS dar ilgus me
tus lankytų Jūsų namus. Ypač 
mielas būtų mūsų pastangų 
įvertinimas, jeigu užsakytu
mėte DARBININKĄ savo jau
nimui, artimiesiems, drau
gams ar pažįstamiems.

Nuoširdžiai prašome su 
čekiu grąžinti atkarpėlę ir pasi
naudoti pridėtu vokeliu.

Su pagarba,
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 

OFM
DARBININKO administratorius

Administratoriaus laiškas 
nusako "Darbininko" ateities 
siekius.

Prie laiško pridėta atkarpėlė, 
kurią užpildžius prašome grą
žinti pridėtame vokelyje. Prieš 
užpildant atkarpėlę, reikia pa
sitikrinti savo prenumeratos 
pasibaigimo datą. Ji atspaus
dinta Jūsų adreso lipinuke de
šinėje pusėje. Atkarpėlėje pra
šome užpildyti tik tuos me
tus, už kuriuos esate skolingi 
ir dabar užmokate.

Eglutės šventė JAV 
...ir alkani veidai 

Lietuvoje
Kur tik yra vaikų ir lietuviškai 

kalbančių šeimų, tikėkimės, kad 
bus suruošta vaikams Kalėdinė 
Eglutė. Ir gerai, nes tokiu būdu 
perduodam iš kartos į kartą 
mums būdingus švenčių papro
čius. Tačiau, organizuojant savo 
vaikams šventę, norėtume tuo 
pačiu visus paraginti Advento 
laikotarpį įprasminti ir ugdyti 
dosnumą bei jautrumą kitam 
paprastu projektu.

Kokiu projektu? Kokį dosnumą 
ir kokiam artimui? Nagi, pa
dėkime savo mažesniems bro
liukams ir sesytėms Lietuvoje 
mokykloje nelikti alkaniems.

Siūlome tokį projektą: ragin
kime savo vaikus ir vaikaičius 
kiekvieną dieną per Adventą, iki 
Kalėdų, dėti centą prie cento į 
dėžutę, per Kalėdas dėžutę padė
ti po Kalėdų eglute, o po Kalėdų 
pasiųsti šią dovanėlę Lietuvos 
vaikams per Religinę Šalpą: 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. (s. I.)

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine. 
(TAUTOS FONDAS) 

351 Highland Boulevard 
Brooklyn, New York 11207-1910 

Tel. (718) 277-0682 Fax. (718) 277-0682

Tautos Fondas remia nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą, švietimą, Lietuvos paribių ir užribių mokyklas, 
"Gyvosios istorijos" telkimą...

Tą reikšmingą paramą Tautos Fondas pajėgia suteikti tik 
Jūsų, mieli tautiečiai, j Tautos Fondą plaukiančių aukų 
dėka. Mes dėkojame už Jūsų dosnumą ir tikime, kad 
Tautos Fondas, Jūsų remiamas, ir ateityje bus pajėgus 
tokią pagalbą teikti.

Nuoširdžiai linkime savo nariams ir visiems lietuviams 
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 1997-ųjų Naujųjų Metų.

TAUTOS FONDAS

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Tel.: (630) 257-1616 

_____ Fax.: (630) 257-1647

MINKIUS Huomi
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname mie

lus Lietuvių Fondo narius ir visuomenę. Dėkojame už 
Jūsų teikiamą paramą ir pritarimą mūsų darbams, re
miant išeivijoje ir Lietuvoje mums taip svarbų tautinį 
išlikimą.

Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.

LIETUVIŲ FONDAS

Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th Street New York, NY 10001

JAV LB KRAŠTO VALDYBA

drąsiai žengdama pirmyn į naują rytojų ir apjungdama 
Amerikoje gyvenančius lietuvius, sveikina visas JAV Lietuvių 
Bendruomenės apygardas ir apylinkes bei visus lietuvius ir 
lietuvybės mylėtojus šv. Kalėdų ir Naujųjų 1997-ųjų metų 
proga. Te Kristaus gimimo šventė atneša tyro džiaugsmo ir 
begalinės meilės, o naujieji metai būna kupini nuoširdaus 
bendradarbiavimo, glaudžių ryšių, atliktų darbų ir nesibaigian
čios energijos bei vilties.

Kalėdos, 1996

Lydimi Kalėdų žvaigždės ir Naujų Metų trimito garsų, sveiki
name Tėvynėje ir visame pasaulyje išsisklaidžiusius tėvynai
nius, Susivienijimo Amerikoje narius, susijungdami tautinės 
ištikimybės, meilės širdimis.

Tegul Naujųjų Metų dvyliktos valandos laikrodžių varpų 
dūžiai, darant ateinančių metų gyvenimo rezoliucijas, paska
tina mus jungtis į seniausią pasaulio lietuvių organizaciją - 
Susivienijimą Lietuvių Amerikoje - žengiančią į 111-uosius 
veiklos metus, pradėjusią eiti pirmuosius bendruomeniško 
gyvenimo žingsnius.

Prie sveikinimų jungiasi ir "TĖVYNĖ", švenčianti 100 metų 
sukaktį.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
VYKDOMOJI VALDYBA:

Dr. Vytautas Dargis - prezidentas 
Vytautas Kasniūnas - viceprezidentas 
Genovaitė Meiliūnienė - sekretorė 
Loreta Stukienė - iždininkė 
Nellie Bayoras-Romanas - iždo globėja 
Stasys Virpša - iždo globėjas

Džiaugdamiesi vėl pas mus sugrįžusią Taikos ir Ramy
bės švente ir viltingai pasitikdami Naujuosius Metus, sveiki
name po pasaulį pasklidusius bei tėvynėje naują ne
priklausomą gyvenimą kuriančius lietuvius ir lietuves, 
linkėdami visiems gražesnio, turtingesnio, laimingesnio 
gyvenimo.

Kalėdų žvakučių šviesomis tesužiba tarp mūsų Vienybė 
ir telydi ji mūsų žingsnius per ateinančius metus. Valstybės 
gerovės ir užsienio lietuvių tautinio išlikimo siekiai teglau- 
dina mūsų gretas ir tebūna visų mūsų darbų kelrodis.

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA:

Bronius Nainys - pirm.
Rimas Česonis
Vacys Garbonkus
Dr. Petras Kisielius 
Baniutė Kronienė

Milda Lenkauskienė
Dr. Vitalija Vasaitienė 
Aleksas Vitkus
Paulius Mickus
Juozas Gaila

Vytautas Kamantas - PLB fondo pirmininkas

Marytė Antanaitis - Shalins 

sveikina savo draugus ir pažįstamus
Kalėdų švenčių proga, 

o Naujuose 1996 Metuose 
visiems linki geros sveikatos, 
džiaugsmo ir Dievo Palaimos.

KULTŪROS ŽIDINIO TARYBA ir VALDYBA 
sveikina visus rėmėjus ir geradarius 

Šv. Kalėdų proga ir linki daug laimės, 
sveikatos ir visokeriopo gėrio 

Naujuose Metuose.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
sveikina visus sportininkus 

bei sporto bičiulius, 
su Šventom Kalėdom ir linki 

laimingų Naujųjų 1997-jų Metų.
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Draugės laiškas
Neseniai gavau draugės laišką, 

kurio turinys galėtų sudominti 
ir "Darbininko" skaitytoją. Lei
dimą viešai jį skelbti gavau.

"Pamenu, kaip atvažiavai iš 
Chicagos su didžiuliu raguoliu į 
mūsų su Juozu 50 metų vedybų 
sukaktį. O tas laikas kaip vėjas 
švilpia - ir šiemet rugpjūčio 15 d. 
jau minėjome 55 metų sukaktį. Ir 
vėl tas pats mūsų draugų būrys 
buvo su mumis, vėl Joe Thomas 
orkestras ir solistė džiugino visus 
lietuviška muzika. Prie gėlėse pask
endusio baseino kėlėme taures 
linkėdami gražios ateities, kad vėl 
visi susirinktume atšvęsti ir 60 metų 
sukaktį. Mudu po keleto dienų 
važiavome į Lietuvą, lyg prisimin
dami povestuvinę kelionę. Juozas 
susitiko su "Omnitel" Co. direkto
riais, su valdžios pareigūnais, 
žurnalistai jį irgi surado. Aš gi 
važiavau į Panevėžį, norėjau dar 
pabūti jauna, pavaikščioti gimna
zijos koridoriais, kur kiekviename 
kampe mane pasitiko gražiausi jau
nystės prisiminimai. Mokyklos 
direktorius E. Urbonas mane labai 
maloniai pasitiko ir dar kartą 
padėkojo už seniau mano įsteigtą 
Gimnazijos fondą. Jis papasakojo, 
kaip tas fondas yra naudojamas.

Energingas direktorius ir moky
tojai turi labai gražių planų ateičiai. 
Jie visada švenčia visas tautines 
šventes, organizuoja literatūrinius 
vakarus ir geriausius kūrinius ap
dovanoja piniginėmis premijomis 
iš mano įsteigto fondo. Jie tai daro, 
kad mokiniai ne tik gerai mokytų
si, bet tobulėtų, pajusdami mokslo

Ekstra, ekstra!
ORDINAS VAIKUTI IŠGELBĖJUSIAI 

BEŽDŽIONEI
Antanas Dundzila
Visą pasaulį sujaudino Chi

cagoj e zoologijos sodo beždžionė 
vardu Binti (čia lietuviškai ją

Aleksandra ir Juozas Kazickai švenčiant 55 metų vedy
binę sukaktį.

ir meno svarbą bei naudą. Lap
kričio mėnesį gimnazija rengia 
Salomėjos Neries gimtadienio prisi
minimą su programa, literatūros 
vakaru ir vėl su premijomis. 
Suvažiuos mokytojai iš visos Lietu
vos mokyklų, kur Salomėja yra 
mokytojavusi, ir vėl bus naudoja
mas tas pats fondas. Tad jaučiau, 
kad fondą reikia papildyti, nes tai 
gimnazija, kuri ir mane išugdė, 
išmokė atskirti gyvenimo vertybes. 
Kitąmet sukaks 60 metų nuo

gimnazijos baigimo, norėčiau suor
ganizuoti platesnį paminėjimą. 
Direktorius labai mielai sutiko ir 
visokeriopai pažadėjo pagelbėti. 
Tikiuos, kad ir mano draugės gau
siai dalyvaus", - taip baigė savo 
laišką A. Kazickienė.

L. Baltrušaitienė

v

Sudarydami testamentus, 
nepamirškite geriausio 

draugo - "DARBININKO", 
kuris kiekvieną savaitę 

skelbia naujienas lietuvių 
namuose.

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS 

žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilnių ir Rygą!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti:
AIREX TRAVEL AGENCY

382 Broad Avė. 
Leonia, NJ 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

vadinsime "Binte"). Ji šių metų 
rugpjūčio mėnesį motiniškai iš
gelbėjo į beždžionių gardą ne
laimingai įkritusį vaikutį. įvykis 
sujaudino visus ne tik Chicagos 
lietuvius. Du Lietuvos Respubli
kos ordinais apdovanoti žy
mūnai - vienas buvęs KGBistas 
ir kitas, dažnai svyruojančios 
nuovokos dvasiškis - jau kreipė
si į prezidentą ir siūlė, humaniš
kumo vardan, Bintę apdovanoti 
ordinu. Taigi, galima teigti, kad 
sumanymo rėmėjų akiratis yra 
labai platus, nuo pačios kairės 
iki dešinės...

Susidomėjimas šiuo pasiūlymu 
labai didelis ir Amerikoje, ir Lie
tuvoje. Jei, kaip siūlyta, Lietuvos 
prezidentas Bintę ordinu apdo
vanos, bus ruošiamos neeilinės 
ordino įteikimo iškilmės. Rin
kimų metu, taupant Lietuvos 
valdžios kelionių užsienin išlai
das (nenusigąskite, tik laikinai...), 
iškilmės vyks Palangoj, naujai 
atremontuotoje prezidento poil
siui rezidencijoje.

Štai paskutinės žinios:
-Jau išrūpintas zoologijos sodo 

leidimas Bintei išvykti į Palangą.
- Taip pat labai greitai, tik per 

kelias dienas, Bintei gautas įva
žiavimo leidimas į Lietuvą. Lei
dimo dokumentas yra labai pa
našus į pasą, kurio šiaip jau 
prašymus padavę Amerikos lie
tuviai laukia mėnesių mėnesius. 
Mūsų konsularinė įstaiga paaiški
no, kad dokumentas išduotas 
greičiau negu paprastai, nes, pir
ma, buvo lengva valdžios archy
vuose patikrinti Bintės nuotrau
ką; antra, nebuvo kitų kom
plikacijų Bintės tapatybės nusta
tyme, pvz., beždžionė neturėjo 
mergautinės pavardės.

- Iš Palangos ką tik grįžęs Ame
rikos Zoologijos Sodų Gamto
saugos delegacijos pirmininką^ 
pareiškė, kad atremontuoti pre
zidento rūmai yra puikiai pri
taikyti visiems ant užpakalinių 
kojų vaikščiojantiems sutvėri
mams.

- Kelionių agentūra Bintei fi
nansuoja pirmos klasės lėktuvo 
bilietą į Palangą. Norintiems iš 
Amerikos tame pačiame lėktuve 
skristi kartu su beždžione ir iš
kilmėse dalyvauti, kaina iš New 
Yorko tik $25,000. Tai specialus 
papiginimas kelionei pirmyn bei 
atgal; įskaityta kvietimas į apdo
vanojimo iškilmes, į dalyvio 
nuotrauką arba su prezidentu

Lietuvos kariuomenės paradas. V. Kapočiaus nuotr.
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arba su beždžione, bendri visų 
pusryčiai; tačiau viešbutis Pa
langoje kainuos ekstra.

- B.A.N.A.N.A.S vardu šalpos 
įstaiga renka aukas bent pusei 
tonos bananų ir skelbia, kad tai, 
ko Binte bei nuvykusieji kartu 
pusryčiaudami nesuvalgys, bus 
atiduota našlaičių prieglaudai. 
(Visas aukas bananams galima 
nusirašyti nuo JAV valstybinių 
mokesčių.)

- Grįžtant iš iškilmių, lėktuve 
lietuvišką vodką bei šampaną pa
rūpins importo-eksporto firma 
BURBULAI.
- ......

Epileptikai 
išgydomi

Pennsylvanijos universiteto 
gydytojai mano, kad, chirurgi
niu būdu pašalinus labai nedi
delę dalį smegenų audinio, epi
lepsija sergančių pacientų prie
puoliai labai suretėja ir gali net 
visiškai išnykti, pranešė Reuter- 
ELTA.

Universiteto gydytojai ištyrė 
89 sunkia epilepsijos forma ser
gančius pacientus, kuriems buvo 
atlikta sudėtinga smegenų audi- 

(nukelta į 8 psl.)

atlanta IE, Ine.
800 - 775 - SEND ▼ 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
i LIETUVĄ, LATVIJĄ,ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ

DEC. 19 THU
DEC. 21 SAT
DEC. 24 TUES
DEC. 24 TUES
DEC. 24 TUES
DEC. 26 THUR
DEC. 27 FRI
DEC. 27 FRI

DECEMBER 
SCHEDULE

NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT
PHILADELPHIA, PA 11 - 12 NOON 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ

11 - 12 NOON
12 - 1 PM
11 - 12 NOON
1 - 2 PM
4-6 PM

11 - 12 NOON
1 - 2 PM

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 

(HOPE) TEL.:(617)269-4455

Padovanokite DARBI
NINKO prenumeratą savo 
pažįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieniems metams - tik $30.

r,

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IS BOSTONO I LIETUVĄ

Gįj. DEXTER PARK 
lį$ PHARMACY •

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

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

WE DELIVER 
V Tel.: 296 - 4130

GRUODŽIO MĖNESI siuntinius paimsime šiose vietovėse:

NORVVOOD, MA gruodžio 16 5:30 - 6:30 PM
PUTNAM, CT gruodžio 19 1:00 - 2:30 PM
PROVIDENCE, Rl gruodžio 19 4:00 - 6:00 PM
ALBANY- gruodžio 26 6:00 - 7:00 PM
BINGHAMPTON, NY gruodžio 27 9:00 -11:00 AM
SCRANTON, PA - gruodžio 27 12:30 - 2:00 PM

PITTSTON, PA
PHILADELPHIA, PA gruodžio 27 5:30 - 6-30 PM
BROOKLYN, NY gruodžio 28 12:00 -3:00 PM
BRIDGEPORT, CT gruodžio 28 6:00 - 7:30 PM

Dėl pinigą pervedimo, pigaus telefonu skambinimo į Lietuvą ir kt. 
informaciją kreipkitės:

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA
368 WEST BROADAY 
BOSTON, MA 02127 
(617)269-4455 !

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center- , ■■ . .
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780
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(atkelta iš 3 psl.)
išimtis. Ką tu manai apie istorijoje 

žinomus plakimusis ir savęs kan
kinimus? Kadaise tai būta vieno iš 
šventėjimo praktikos elementų, su 
tom apraiškom susiduriam ir šian
dien. Gal galėtum apie tai pakalbė
ti?

- Iš kur atsiranda neapykanta 
sau, yra įvairių paaiškinimų, 
pavyzdžiui, vaikas buvo nelaukia
mas šeimoje, vėliau savo gyve
nimą ima suvokti kaip klaidą, o 
save kaip kaltą, blogą, nerei
kalingą. Tai rodo, kad jo žvilgsnis 
yra nukreiptas į save. Tai - savęs 
gailestis, ir jis įkalina mus savyje. 
Dažnai savęs gailestis kyla iš to, 
kad žmogus buvo mažai mylimas. 
Tada ir jam sunku tą meilę išreikšti 
kitiems. Jis nuolat jaučia kaltę dėl 
to ir pradeda savęs gailėtis, neap
kęsti.

- Ir tas kaltės jausmas toks nenu
maldomas...

- Veikiau kalbi apie savigraužos 
jausmą. Kaltė mus išveda į at
gailą, o savigrauža atvirkščiai - 
mus uždaro savyje.

- Kalbėjome apie meilę ir tikėjimą 
į Dievą. O kaip su tikėjimu pačiu 
savimi, savo meile, t. y. savo patiki
mumu?

- Man atrodo, kad tikintiems 
Dievu šie klausimai išsisprendžia 
savaime, nes juk kuo labiau tikime 
Dievu, tuo labiau Juo pasitikim. 
O pasitikėjimas savimi kaip tik 
mažėja. Juk kai galiu pasitikėti 
savimi arba Dievu, tai prasmin
giau pasitikėti Juo - didesniu negu 
aš. Tai man garantuoja ir didesnį 
saugumą. Jeigu aš gyvenu pagal 
Dievo įsakymus ir iš tikrųjų trokš
tų mylėti, pastebiu, jog mano 
gyvenimas pasikeičia.Tiesiog at
siranda jausmas, kad gyvenu tei
singai, tiksliau - nors klystu, bet 
einu teisingu keliu.

O nuo per didelio pasitikėjimo 
savimi bei puikybės apsaugo su
pratimas, kad ir kaip stengčiausi 
teisingai gyventi, vis tiek nusi
dedu. Tas suvokimas, lydintis visą 
laiką, iš tikrųjų skatina pasitikėti 
vis labiau Dievu ir vis mažiau 
savimi. Paradoksas - kai nukreipi 
žvilgsnį nuo savęs į Dievą, t. y. 
pasitiki Juo, o ne savimi, jautiesi 
stipresnis.

- O ar galėtum ką patarti žmogui, 
kuris vis dėlto nepajėgia savęs nura
minti arba tiesiog neturi tos pa
tirties, apie kurią dabar kalbėjai?

- Gal ir galima ką nors patarti, 
bet aš geriau tiesiog pasakysiu, ką 
aš dariau, nes irgi buvau toks 
žmogus ir iš dalies toks tebesu, 
juk mūsų tikėjimas niekad nėra 
tobulas. Taigi tais gyvenimo mo
mentais, kai pajuntu, kad mažiau 
pasitikiu Dievu, aš tiesiog prašau 
Jo pagalbos. Pats prašymas jau

TRANSPAK -naujose patalpose, 
naujas adresas ir telefonas.

4545 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
Tel.: 773-838-1050

Dar nevėlu užsakyti maisto 
siuntinius Kalėdoms per Transpak, 
jei užsakysite iki gruodžio 14 d. 
Pinigų pervedimas į Lietuvą su 
nuolaida. Ši Kalėdinė nuolaida 
galioja iki gruodžio 18 d.

Daugelis patenkinu klientų pakartotinai kasmet 
siunčia Transpak paruoštas aukštos kokybės 
siuntas, ypatingai švenčių proga.

Naujų patalpų atidarymo proga prailgintos 
darbo valandos iki 7 vai. vakaro nuo kito 
pirmadienio, gruodžio 9 d.
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius: 26-28-27,26-24-27

yra nuolankumo gestas. Kuo 
nuoširdžiau to prašau, kuo la
biau nusilenkiu, tuo didesnė 
ramybė nusileidžia į širdį. Ten
ka įsitikinti, kad laimiu visada, 
kai nesprendžiu to, ko nesuge
bu, kitais žodžiais tariant, kai 
nesistengiu savo jėgomis pa
daryti, o prašau pagalbos. Ir ji
nai suteikiama.

Žinoma, tai nereiškia, kad 
laukiu kol kažkas įvyks savaime. 
Ne, tai irgi būtų netikėjimas. 
Tiesiog siekiu savo tikslo, bet 
palaikydamas ryšį su Dievu.

- Jei tikrai myli, jei tikrai išmo
kai mylėti, tai ir žemėje rojus?

- Man regis, tikrai mylėjo tik
tai vienas žmogus žemėje. Ir 
pati tikriausia meilės išraiška 
buvo Jėzaus žaizdos ant kry
žiaus, kraujas ir vanduo, ištekėję 
iš Jo šono. Tai yra atidavimas, 
visiškas savęs išsižadėjimas dėl 
kitų. Žmonėms gyvenimas šio
je žemėje, kaip aš jį suprantu, 
yra meilės mokykla - kelias, 
kuriuo mes einame nešdami 
savo kryžių. Svarbu, kad maty
tume, kur eiti. O tas vadinama
sis rojus, tiksliau - Dangaus Ka
ralystė, ir yra tai, į kur mes ei
name, jeigu gyvename meilėje. 
Čia, žemėje, neįmanomas ro
jus, nes čia nėra absoliučios 
meilės. Čia gyvendami mes ne
šiojamės tiktai troškimą mylė
ti, bet niekad nemylime tobu
lai. Mano nuomone, mūsų tiks
las šiame gyvenime nėra sukur
ti rojų žemėje, bet artėti prie 
Dievo, einant Jo Meilės keliu.

Kalbėjosi Ina Reivytienė

SK417YKTre

ir pasiūlykite savo draugams

ANGLIŠKOS 
KNYGOS TURI

PAKLAUSĄ
Vilniuje netoli Universiteto 

yra pigių naudotų angliškų 
knygų parduotuvė "Rūtos kny
gos". Jos šeimininkė - prieš me
tus iš Kalifornijos į Lietuvą 
grįžusi bibliotekininkė Rūta Ku
likauskienė. Knygas iš Ameri
kos "Bibliotekų draugų" orga
nizacijos Rūta Kulikauskienė at
siveža pati tris kartus per me
tus. Parduotuvėje galima įsigy
ti įvairaus turinio grožinės lite
ratūros knygų, istorijos, geog
rafijos, psichologijos veikalų. 
Dauguma grožinės literatūros 
knygų kainuoja 1.25 USD, hu
moristinės knygos - 0.5 USD. 
Knygas ji pardavinėja pati, kar
tais padeda vyras. Knygynas jau 
turi nuolatinių skaitytojų. LR

Pažaislio vienuolyno ansamblis. V. Kapočiaus nuotr.

Pažaislio vienuolynas vilioja turistus
(atkelta iš 2 psl.)

vanotą Paco, ir 300,9 kg sidab
rinių indų. Bibliotekos didžioji 
dalis buvo išsiųsta į Polocką, bet 
šv. Romualdo relikvijorius, 1677 
m. dovanotas Paco, pateko į 
Karmėlavos bažnyčią, didžiojo 
altoriaus tabernakulis su dramb
lio kaulo figūromis - į Rumšiškės 
bažnyčią, 20 paveikslų - į Kalvių 
bažnyčią, o septynis paveikslus 
nusipirko dvarininkas K. Volme- 
ris, buvęs Gardino vaivadijos 
maršalka, vėliau, didinant Lietu
vos senatorių skaičių, pakeltas 
kaštelionu.

Rusai stačiatikiai vienuoliai 
likusius paveikslus bandė restau
ruoti, bet daugumą jų tik su
gadino. Iš žvakidžių jie liedi- 
nosi šaukštus ir šakutes, ir viską, 
kas susiję su katalikybe, naiki
no.

1837-1840 metais, carui parė
mus, buvo įvykdytas barbariš
kas vienuolyno perstatymas. Ba
rokiniai altoriai iš koplyčių ir 
kapitulos salės buvo sunaikinti, 
freskos perdažant suniokotos ar 
užteptos. Nuo stogų nulupus 
vario skardą, kuri buvo panau
dota varpų liejimui, drėgmė 
pradėjo naikinti bareljefus, ku
riuos reikėjo nedelsiant remon
tuoti. Tą darbą puikiai atliko vil
nietis skulptorius Kazimieras Jel- 
skis, išsaugodamas daug meni
nių kūrinių, išsilaikiusių iki šiai 
dienai.

Tuo pačiu metu buvo pašalin
tos statulos iš vartų ir iš fasado, 
taip pat iš chorui skirtos vietos 
ąžuoliniai drožiniai bei kiti pap
uošimai. O kiemuose abipus baž
nyčios buvo užmūrytos arkados.

1843 metais vienuolyno šoni
niai sparnai buvo pakelti vienu 
aukštu, o 1861 metais buvo 
pradėta griauti vienuolių atskiri 
gyvenamieji nameliai, kurių yra 
išlikę tik trys.

Rųsų vienuoliai Pažaislyje vyk
dė krašto rusinimo ir stačiati- 
kinimo politiką. Jų vadovas buvo 
Kauno stačiatikių vyskupas.

1915 metais, vokiečių armijai 
artėjant prie Kauno, rusai vie
nuoliai pasitraukė į Rusiją, kartu 
išsiveždami didžiąją dalį meno 
vertybių ir visą archyvą. Vo
kiečiai vienuolyno patalpas pa
naudojo savo karo ligoninėms, 
nekreipdami dėmesio į ten sute
lktas meno vertybes. Iš pastatų 

SU ŠVENTOM KALĖDOM IP NAUJAIS
METAIS JUS SVEIKINA

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

New York, NY 10016
Tel. (212) 683-9500, 800-451-9511

FAX: (212) 683-9511
ASTAnet: http://www. uniontours. com

buvo išplėštos visos metalinės 
dalys, nepagailint net pamink
linių lentų.

Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę, 1920 metais į Pažaislį iš 
JAV atvyko šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos steigėja Motina 
Marija Kaupaitė su keturiomis 
seserimis. Čia jos įsteigė šv. Ka
zimiero seserų vienuoliją ir iki 
1948 m. rūpestingai prižiūrėjo 
Pažaislio vienuolyno patalpas.

Antrojoje sovietinėje okupaci
joje vienuolynas ir bažnyčia buvo 
paversta psichoneurologine ligo
nine. Čia taip pat buvo senelių 
namai, buvo įsikūręs Respubliki
nis centrinis archyvas ir turistinė 
bazė. Nuo 1967 iki 1991 m. vie
nuolynas priklausė Kauno Vals
tybiniam M. K. Čiurlionio dailės 
muziejui, kuris vykdė tyrimus ir 
restauravimą.

1992 m. į Pažaislį sugrįžo šv. 
Kazimiero vienuolijos seserys ir 
iki šiai dienai jos prižiūri bei 
tvarko visą vienuolyno ansam
blį.

Pažaislio vienuolynas - 
barokinis šedevras

Pažaislio vienuolyno ansamblis 
yra vienas vertingiausių XVII 
amžiaus brandaus baroko kūrinių 
visoje Šiaurės Rytų Europoje. 
Tobula žavingos aplinkos bei 
puikios architektūros darna ir 
šiandien daugelį stebina. Šio vie
nuolyno ansamblis turi visiškai 
simetrišką, retą meno istorijoje 
planą. Jame ištobulintas Bielanų 
kamaldulių vienuolynų, esančių 
Lenkijoje prie Krokuvos ir prie 
Varšuvos, išplanavimas. Įėjimo 
vartai viršuje turi triumfo arkos 
formą. 83 m ilgio liepų alėja 
nuveda iki 96 m ilgio priekinio 
pastato. Jo vidurinė dalis turi 
įėjimo halę, papuoštą bareljefais 
ir freskomis, daugiausia iš as
ketinio kamaldulių gyvenimo. 
Pietinėje dalyje yra Fundatorių 
salė (19,2 x 6,4 m dydžio), ka
daise buvusi turtinga paveikslais 
ir baldais. Joje dar matyti šv. Šei
mynos sužalota freska (antrąją 
freską sunaikino rusai).

Šiaurinėje dalyje yra patalpa 
fundatoriaus palydovams ir sve
čiams.

Didelio kiemo rytų pusės cen
tre stovi bažnyčia ir abipus jos 
aplink du mažesnius kiemus - 
vienuolyno pastatai. Kiemai turė

jpff
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jo į vidų atvertas arkadas ir puoš
nius portalus iš abiejų pusių. 
Bažnyčia yra centrinio tipo pas
tatas, bet prieangis vakaruose ir 
presbiterija su vienuolių choru 
rytuose pabrėžia ilginę ašį. Baž
nyčios fasade dominuoja šešia
kampis kupolas, kampiniai bokš
tai, įgaubta vidurinė dalis. Esmi
nė fasado savybė - jo statmeniš- 
kas polėkis. Šešiakampio būgno 
kampinės voliutos darniai jun
gia kupolo siluetą su koplyčių 
stogu. Aukščiausias ansamblio 
taškas - grakštus kryžius, vaini
kuojantis šešiakampį žibintą. 
Bažnyčios interjeras šonuose at
siveria į dvi koplyčias kiekvie
noje pusėje, rytų pusėn į presbi
teriją, padengtą plokščiu kupolu, 
iš kurio sklindanti šviesa ats
kleidžia puikų reginį, kuriame 
apdailai panaudotas juodas ir 
raudonas marmuras, suderintas 
su spalvingomis freskomis bei 
balto bareljefo lipdiniais. Sienų 
freskos nutapytos šiltais ir švel
niais tonais. Prieangio, choro ir 
kitų skliautai padengti turtin
gais baltais bareljefų ornamen
tais su įpintom gėlėm, vaini
kais, angeliukais, kaukėmis, ro
zetėmis, paliekant mažus laukus 
ir freskoms.

Pažaislio vienuolynas turi tur
tingiausią freskų ciklą istorinėje 
Lietuvoje. Ansamblio pastatuose 
yra išlikę apie 140 įvairaus didu
mo freskų. Kiekviena jų, būdama 
savarankišku kūriniu, yra įjun
giama į atskirus ciklus, skirtus 
vienai ar kelioms temoms ir vys
tomus ne vienoje patalpoje. 
Viską sujungia ir vainikuoja pa
grindinė ikonografinės progra
mos tema - Marijos išaukštini
mas.

Vienuolynas nuo seno garsėjo 
tikinčiųjų ypač gerbiamu "Mari
jos su Kūdikiu" paveikslu, va
dintu Gražiosios Meilės Motina. 
Šį paveikslą popiežius Aleksan
dras VII 1661 m. padovanojo 
kancleriui Pacui, kuris gautąją 
dovaną pakabino bažnyčioje. 
Nuo 1948 m. šis paveikslas buvo 
perkeltas į Kauno arkikatedros 
baziliką. Tikimasi, kad greitu 
laiku jis bus sugrąžintas į Pažaislį.

A. t A.
IZABELEI ŠLIVINSKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui 

JUOZUI, dukroms REGINAI ir LAIMAI su šeimomis.

Milda Grabnickienė
Stasys Karmazinas su šeima

A. t A.
Dr. GAETANO IANNACE

mirus, žmoną dr. Aldoną lannace - Janačienę, Pa
saulio Lietuvių Katalikių Moterų Organizacijų Sąjungos 

pirmininkę, ir sūnų Mindaugą su šeima nuoširdžiausiai 
užjaučia ir jungiasi maldoje

Lietuvių Katalikių Moterų Kultūros Draugija

Kalbant apie Pažaislio vie
nuolyno projekto autorių, stin
ga dokumentinių duomenų. Pa
gal tradiciją, Italijos architektas 
Ludovico Fredo buvo pakviestas 
Kristupo Paco tam darbui atlikti. 
Jis Pacui pristatė visų projektuo
jamų pastatų planus ir pradėjo 
statybos darbus. Tačiau darbų 
nebaigė, nes įstojo į Pažaislio 
kamaldulių vienuolyną ir nuo 
statybos darbų tęsimo atsisakė.

Kun. Samatulskio kronikoje 
minima, kad, atsiradus sunku
mams suskliausti bažnyčios ku
polą, statybai talkino vokiečių 
kilmės lenkų architektas Jan Za- 
or, projektavęs Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią Vilniuje, Antakal
nyje. Pagrindinius darbus atliko 
italas architektas joanes Baptistą 
Frediani, o nuo 1674 m. - broliai 
architektai Carlo ir Pietro Puti
ni. Dekoratyviniuose meno dar
buose visur vyravo italai. Sienų 
ir altorių paveikslus bei portre
tus nutapė florentietis dailinin
kas Michelarcangelo Palloni, o 
freskas - dailininkai Delbene ir 
Giuseppe Rossi. Bareljefų meist
rai buvo skulptorius Joanes Mer- 
li ir architektas Perti Peretti, o 
bažnyčios fasado ir didžiųjų 
vartų skulptūras pagamino gy
venęs Vilniuje vokiečių skulpto
rius Nikolaus Wolscheid. Deja, 
visos jo skulptūros rusų stačia
tikių vienuolių buvo sunaikin
tos, jiems valdant Pažaislį nuo 
1837 iki 1840 m. Yra kelios 
didelės freskos, įskaitant vieną 
kupole, nutapytos nežinomų dai
lininkų, garsaus italų renesanso 
menininko tapytojo Antonio 
Correggio sekėjų.

Pažaisliui trūksta 
reklamos

Pažaislio vienuolynas pritrau
kia nemažai turistų bei meno 
mėgėjų, bet jų galėtų būti kur 
kas daugiau. Apie tą architek
tūros ir meno šedevrą lietuviai, 
o tuo labiau užsieniečiai dar kol 
kas ne per daug žino. Jo reklama 
labai ribota. Vienuolynas pats 
nepajėgia savęs tinkamai garsin
ti, supažindinti besilankančių 
turistų su savo barokinio meno 
grožybėm. Turistai nuolat teirau
jasi brošiūrų, norėtų nusipirkti 
spalvotų atvirukų ar kitokių su
venyrų, primenančių šią vietovę, 
bet jų vis nėra, ypač užsienio 
kalbom. Praėjusiais metais, 
minint Šv. Kazimiero vienuoly
no 75-tas metines, buvo išleista 
knygelė lietuvių kalba. Šiemet 
"Katalikų Pasaulio" leidykla išlei
do taip pat lietuvių kalba 8 tūks
tančių egzempliorių tiražu lanks
tinuką apie vienuolyną, ilius
truotą nespalvotom nuotraukom 
ir skirtą lietuviams turistams. 
Netrukus bus išleistas lankstinu
kas 3000 egz. tiražu vokiečių 
kalba. Daromos pastangos, kad 
būtų išleista informacinės me
džiagos anglų, lenkų ir italų kal
bom.

P. S. Šis straipsnelis paruoštas 
naudojantis Lietuvių Enciklopedija 
ir Šv. Kazimiero seserų vienuolijos 
išleistu lankstinuku.
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Daug kalėdinio džiaugsmo ir gausių Dievo malonių 
Naujuose Metuose linkime 

visiems mūsų vienuolyno rėmėjams, 
Kultūros Židinio geradariams ir pranciškonų spaudos 

palaikytojams bei aukotojams 

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI
"Kaimo muzikos" koncertas

K. Židinyje
Kalėdų pamaldos lietuviš

kose parapijose:
Apreiškimo parapijoje 

Brooklyne gruodžio 24 d.: 9:30
v. v. giedamos Kalėdų giesmės; 
10:00 v. v. Bernelių mišios, 
kurias aukoja vysk. Paulius Bal
takis, OFM, drauge su parapijos 
kunigais; gruodžio 25 d. -Kalėdų 
dieną - lietuviškos mišios 11 vai. 
ryto.

Vilniaus Aušros Vartų 
parapijoje New Yorke 
gruodžio 25 d.: 9 vai. ryto - 
lietuviškos mišios.

Gruodžio 21 d., šeštadienį, 
pirmoji žiemos diena.

"Darbininko" 1997 metų 
gražus spalvotas kalendo
rius gruodžio 10 d. buvo iš
siuntinėtas visiems skaitytojams. 
Įdėtas laiškas su atkarpėle, kurią 
galima panaudoti, mokant už 
laikraščio metinę prenumeratą. 
Yra ir grąžinimo vokelis. Kalen
dorius yra didesnio formato.

A. + A. Zigmo Prielaidos 
atminimui, Kretingos labda
ros valgyklai 50 dol. aukojo Pe- 
ter Lagush.

1997-taisiais metais pirmoji 
Kultūros Židinio kavinė 
rengiama sekmadienį, sausio 5 
d., nuo 12:30 iki 5 vai. popiet. 
Čia bus galima skaniai papietauti 
(cepelinai), atsigaivinti, susitikti 
su draugais, pažįstamais, pasi
džiaugti naujaisiais metais ir tuo 
pačiu paremti Kultūros Židinį. 
Visi kviečiami.

New Yorko skyriaus Aka
demikai Skautai, susirinkę 
lapkričio 17 d. Elmont, NY, nu
tarė ruošti tradicinius Kalėdų 
šokius ne Kalėdų naktį, bet 
penktadienį, gruodžio 27 d. 
Tą vakarą atšvęsim Kalėdas ir 
Naujuosius Metus. Visas poky
lio pelnas bus aukojamas Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui, kuris įvyks 1997 m. lie
pos 17 - 27 d. VVashingtone, 
DC, NY ir Bostone, Ma. Žiūr. 
skelbimą apie šokius šiame pus
lapyje.

Kūčių plotkelės (Christ- 
mas Wafers) yra gaunamos 
Darbininko administracijoje. 
Viename voke yra po 5 plotke- 
les. Kaina 5 dol. Šiemet plot
kelės nebus atsiunčiamos, jas 
galima pasiimti atvykstant į ad
ministraciją darbo dienomis nuo 
8 vai. ryto iki 4:30 vai. vak. 
Adresas: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Vilniaus radijas nuo lap
kričio 19 d. žinias į JAV trans
liuoja 5890 klhz dažniu. Trans
liacijos vyksta 7 vai. vakaro. Pir
mas pusvalandis - lietuviškai, 
antrasis - angliškai.

Translith, Ine., DBA 
Transpak praneša, kad nuo š. 
m. gruodžio 1 d. persikraustė į 
naujas patalpas (Draugo 
pastate): 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (773) 
838-1050; FAX (773) 828-1055.

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, iš Kennebunkport, ME, per 
"Darbininką" sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Kristaus Gimi
mo šventėje, linkėdamas visi
ems sėkmės ir sveikatos Nau
juose Metuose.

Antanas ir Danutė Bobe
liai, Massapeųua Park, NY, 
sveikina draugus ir pažįstamus, 
linkėdami visiems linksmų šv. 
Kalėdų ir sveikų ir laimingų 
1997-ųjų metų. Skiria auką "Dar
bininkui" paremti.

Algirdas ir Vida Jankaus
kai su šeima nuoširdžiai sveiki
na savo mielus gimines, drau
gus, pažįstamus ir visą lietuvišką 
bendruomenę šv. Kalėdų proga, 
linkėdami gausių gimusio Kū
dikėlio malonių ir laimės, sveika
tos 1997-aisiais. Skiria auką "Dar
bininkui" paremti.

Donata ir Alfonsas Sa- 
mušiai, Pembroke Pines, FL, 
sveikina "Darbininko" skaityto
jus ir linki gražių šv. Kalėdų ir 
Kristaus palaimos 1997-tuose 
metuose. Skiria auką "Darbi
ninkui paremti.

Laima Šileikytė-Hood ir jos 
vyras John, New York City, 
sveikina visus draugus ir pažįs
tamus šv. Kalėdų proga ir linki 
visiems laimingų, sveikų ir sėk
mingų 1997-tųjų metų. Aukoja 
"Darbininkui" paremti.

Valerija Šileikienė, Dayto
na Beach, FL, šv. Kalėdų proga 
sveikina draugus ir pažįstamus, 
linkėdama visiems daug 
džiaugsmo švenčių proga.

Ramutė ir Algirdas Čes- 
navičiai, Richmond Hill, NY, 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, 
o Naujuose Metuose linki laimės 
ir geros sveikatos. Skiria auką 
"Darbininkui".

Elena ir Henrikas Andrus- 
kos, VVoodhaven, NY, sveikina 
gimines, draugus bei pažįstamus 
su šv. Kalėdom, linkėdami vi
siems sveikų ir laimingų Nau
jųjų Metų. Skiria auką "Darbi
ninkui".

Danutė ir Kazys Krivickai, 
Clarks Summit, PA, sveikina mie
lus bičiulius bei pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
linkėdami laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos. Skiria auką "Darbinin
kui".

Aleksandras Daunys, St. Pe
tersburg, FL, sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga, linkėdamas 
nuotaikingų švenčių ir sėkmės 
ateinančiuose metuose. Skiria 
auką "Darbininkui".

Dainininkas Virgis Stakėnas.

Lapkričio 24 d., sekmadienį, K. 
Židinio mažojoje salėje įvyko tik
rai retas koncertas, skirtas kaimiš
kai muzikai - "country music".

Turbūt nereikia priminti, kad 
tai amerikietiškos kilmės muzi
ka, imituojanti liaudišką stilių, 
kylanti iš paprastų kasdieninių 
įvykių, todėl jai ir būdinga tru
pučiukas liūdesio ir trupučiukas

Juozas ir Irena Rasiai, Cam- 
bridge, MA, sveikina mielus drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Nuoširdžiai 
linki skaidrios Švenčių nuotai
kos, geros sveikatos ir visokerio
pos Dievo palaimos. Skiria auką 
"Darbininkui" paremti.

Mara ir Vytautas Vygan
tai iš Dalias, TX, su savo dukro
mis Monika Chicagoje ir Kristi
na Cornell universitete, Ithaca. 
NY, šv. Kalėdų proga nuoširdžiai 
sveikina visus savo gimines ir 
artimuosius, draugus, bičiulius 
bei pažįstamus, linkėdami vi
siems Kristaus atneštos atsinauji
nančios dvasios bei Viešpaties 
palaimos per visus Naujuosius 
Metus. Vietoj atviruko auką skiria 
lietuviškai spaudai paremti.

Vita ir Vidmantas Matu- 
saičiai, Livingston, NJ, sveiki
na draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linki jiems 
džiaugsmo, ramybės, geros 
sveikatos ir dar daug Naujųjų 
Metų. Ta proga skiria auką "Dar
bininkui".

New Yorko Akademikų Skautų Skyrius 
drauge su PU K

kviečia visus atsilankyti į 

KALĖDŲ/NAUJŲJŲ METŲ 

ŠOKIUS
penktadienį, gruodžio 27 d.,

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
Pradžia 8 vai. vak. Įėjimo auka - 7 dol.

- Savi gėrimai neatsinešami. -

f= . . . . . . . . . . . . . . .
1996 m. gruodžio 28 d., šeštadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 

įvyks

LITERATŪRINĖ POPIETĖ
"Ir visus mus Lietuva augino"

OLITA DAUTARTAITĖ, 
Šiaulių dramos teatro aktorė: 

lietuvių išeivių poezija, liaudies dainos, 
teatrinis humoras.

EUGENIJUS IGNATAVIČIUS,
rašytojas:

novelės, atsiminimai apie Sibircj, politika, 
įėjimas - 7 dol.

Po programos vaišės, kava, atgaiva

Popietę rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB APYLINKĖ VERSMĖ 

t_____ ________ —U

džiaugsmo. Šios rūšies dainos yra 
populiarios Amerikoje, transli
uojamos per radiją ir televiziją. 
Vyksta tarptautiniai "country" 
muzikos festivaliai.

"Country" stiliaus dainos, kal
bančios apie paprastus žmogaus 
jausmus, apie likimą, kuris daž
nai būna negailestingas, yra la
bai artimos baladėms. Iš šio 
žanro kūrinių žinome klasikines 
Maironio balades: "Jūratė ir Kas
tytis", "Čičinskas". Tai ilgoki pasa
kojimai su tragiška pabaiga. Nau-

TRUMPAI APIE AŠTUNTOSIOS 
VYRIAUSYBĖS MINISTRUS

(atkelta iš 1 psl.)
pagal specialybę - biofizikas. 
Dirbo Lietuvos mokslų akademi
jos Matematikos ir kibernetikos 
institute, Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje, kitose mokslo įstai
gose. 1990 m. A. Saudargas Kau
ne išrinktas į Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiąją Tarybą, Ne
priklausomybės atkūrimo akto 
signataras. 1990 m. kovo - 1992 
m. gruodžio mėn. buvo užsienio 
reikalų ministras. A. Saudargas 
buvo ir praėjusio Seimo narys.

Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministras Kęstutis 
Skrebys: 31 metai, inžinierius. 
Iki 1992 m. dirbo Kauno po
litechnikos instituto Panevėžio 
fakultete. Vėliau buvo paskirtas 
Vyriausybės atstovu Panevėžio 
regione. Šias pareigas ėjo iki tų 
metų rudens, kol buvo išrinktas 

josios baladės yra žymiai papras
tesnės, trumpesnės, prisi
menamas tik koks nors nedidelis 
dramatiškas įvykis. Tokias ba
lades mėgsta dainuoti aktoriai, 
chorai bei kiti meniniai sam
būriai.

Balades populiarina ir "coun
try" muzika. Žymus jos atlikėjas, 
lietuvis Virgis Stakėnas jau 25 
metus reiškiasi šiame žanre, pats 
kuria naujas dainas lietuvių kal
ba arba dainuoja amerikietiškas, 
dalyvauja festivaliuose. Ir dabar 
buvo atvykęs į tokį "country" 
festivalį, dainavo lietuviškai ir 
angliškai, kartu su muzika skleis
damas Lietuvos vardą.

Pats Virgis Stakėnas yra vyras 
lyg mūras - aukštas milžinas, 
nemažo svorio, su plačia skry
bėle, lyg kaubojus. Grojo gitara 
ir lūpine armonikėle, koja muš
damas taktą. Į K. Židinį jį/atvedė 
tokia aplinkybė: čia gyvena jo 
sesuo, kuri ir pakvietė sustoti, 
neaplenkti New Yorko, prieš 
grįžtant į Lietuvą.

Amerikoje viešėdamas Stakė
nas sukūrė vieną baladę, kurią 
čia ir padainavo. Žmonės jam 
plojo, linkėjo sėkmės skleidžiant 
šį dainos žanrą. Žmonių susirin
ko per šimtinę. Dauguma buvo 
naujieji ateiviai, šiltai sutikę 
"country" dainininką, palydėję 
plojimais.

Pavakarota, pasikalbėta. Norin
tys galėjo pamatyti ir spaudos 
gražių atsiliepimų, reklaminių 
lapelių, kuriuos atsivežė su savim 
dainininkas. (pj)

Seimo nariu.
Vidaus reikalų ministras Vid

mantas Žiemelis: 46 metai, 
teisininkas. Baigęs Vilniaus uni
versitetą, dirbo juriskonsultu, 
prokuroro padėjėju. Nuo 1984 
iki 1990 metų - Lietuvos Res
publikos prokuratūros Bendro
sios priežiūros skyriaus prokuro
ras. 1990 m. vasario mėnesį, re
miamas Sąjūdžio, buvo išrinktas 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos deputatu. Yra 
Kovo 11-osios Nepriklausomy
bės Atkūrimo Akto signataras. 
1992 m. tapo Lietuvos Respubli
kos Seimo nariu, dirbo Valsty
bės ir teisės komitete.

Žemės ūkio ministras Vytau
tas Petras Knašys: 59 metai, 
agronomas. Iki 1965 m.dirbo 
Vytėnų sodininkystės-darži- 
ninkystės bandymų stoties eks
perimentinio ūkio, po to - Sa- 
mališkės bandymų stoties ir 
vėliau čia įsteigto žemdirbystės 
instituto (Vėžaičių filialo) direk
toriumi. 1989 m. buvo paskirtas 
paskutinės sovietinės Vyriau
sybės žemės ūkio ministru. At
kūrus Lietuvos nepriklausomy
bę, tapo pirmosios Vyriausybės 
ministru. Vienas iš žemdirbių 
sąjūdžio, Jungtinių Tautų Lietu
vos asociacijos įkūrėjų. Pastaruo
ju metu dirbo "Valstiečių laik
raščio" redakcijoje. Šiemet išrink
tas Lietuvos Respublikos Seimo 
nariu. ELTA

Epileptikai išgydomi
(atkelta iš 6 psl.) 
nio pašalinimo operacija, ir nus
tatė, kad per penkerius metus 
po operacijos 80 pacientų nepa
tyrė nė vieno arba patyrė vos 
keletą lengvų epilepsijos 
priepuolių.

Daugelis epileptikų po minė
tos operacijos susirado darbą, 
tačiau jų pažinimo bei suvoki
mo savybės nepagerėjo. Todėl 
amerikiečiai gydytojai mano, kad 
smegenų audinio pašalinimo 
operacija, kuri yra labai sudėtin
ga ir brangi, būtina tik sergan
tiems sunkia epilepsijos forma.

Apytiksliai 0,6% visų žemės 
gyventojų serga sunkesne ar 
lengvesne epilepsijos forma. Pas
tarieji gali sušvelninti priepuo
lius specialiais vaistais, tačiau 
daugeliui vaistai nepadeda. LR

••••

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401. (sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
pirkti nebrangių vartotų 
baldų. Reikia valgomojo kam
bario baldų, komodos, knygų 
lentynos, rašomojo stalo, virtu
vės staliuko su pora kėdžių, kili
mo ir kt. Skambinti darbo va
landomis į Darbininko adminis
traciją - (718) 827-1351. (sk.)

Mergina iš Lietuvos ieško 
roommate - merginos, gyve
nančios Amerikoje ne mažiau 
vienerių metų, dalintis dviejų 
miegamųjų butu Astorijoje, NY. 
Kaina 350 dol. mėnesiui. Tel. 
(718) 274-1094. (sk.)

Reikalinga moteris pri
žiūrėti du mažus vaikus. Pa
geidaujama sąžininga, tvarkinga 
moteris nuo 30 iki 50 metų, kuri 
myli vaikus ir nerūko. Tel. 1- 
(518)372-6529. (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Malvina ir Jonas Kliveč- 
kos, Woodhaven, NY -100 dol.;

Stefanija Ramanauskienė, 
Kearney, NJ - 100 dol;

Vladas ir Rožė Bariai, Lake 
Worth, FL - 50 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Ieškoma Amerikoje gyvenan
ti Birutė Janina Čeckus. 
Žinantieji apie ją ir jos gyve
namąją vietą prašomi pranešti 
Lietuvos Respublikos generali
niam konsulatui, 420 Fifth Avė., 
New York, NY 10018, tel. (212) 
354-7840. (sk.)

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gruodžio 21 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, gruodžio 28 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

TELEPHONE CALLS 
TO LITHUANIA 
$0.62 PER/MIN 

(EXtST1NG CYBERLINK'S CUSTOMERS 
WIU GET THIS RATE AUTOMAT1CALLY) 
GREAT RATES TO TMt RĘST OF THE WORLO

- ANY DAY, ANY T*4E, NO NEED TO 
SWITCH YOUR CURRENT PHONE COMPANY

For information call 
AOF International: 
1-800-449-0445

%25c2%25a9compuserve.com
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