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KAS VIS DĖLTO RUOŠIA LIETUVOS PREZIDENTO

KRIKŠČIONIŠKŲ POLITINIŲ SVARSTYBŲ 
KONFERENCIJOS 

DALYVIŲ REZOLIUCIJA

- Lietuvos Vyriausybė pa
didino valstybės konsultantų 
skaičių iki 27. Tiek jų buvo ir iki 
Gedimino Vagnoriaus vadovau
jamo Ministrų Kabineto darbo 
pradžios, tačiau praėjusių metų 
gruodį naujoji Vyriausybė pa
naikino 7 valstybės konsultantų 
etatus, palikusi 12 etatinių ir 8 
neetatinius konsultantus. Tuo 
tarpu birželį išleistame nutarime 
nustatyta, kad valstybei reikalin
ga 16 etatinių ir 11 neetatinių 
konsultantų.

- Birželio 7 d. Kaune, Vytau
to Didžiojo karo muziejaus sode
lyje, atidengta Knygnešių sie
nelė. Trijose granito plokštėse 
iškaltos šimto žymiausių knyg
nešystės gadynėje pasižymėjusių 
knygnešių bei tarpukario Lietu
vos spaudos platintojų, žymių 
politikos ir visuomenės veikėjų 
pavardės. Prieškaryje buvusio ir 
dabar atkurto paminklo autori
us prieš ketverius metus sodelio 
rekonstrukcijos konkursą laimė
jęs architektas Liucijus Dringe
lis. Atstatymo iniciatorius - in
žinierius Aidas Rimša.

- Oficialiai paskelbus pre
zidento, Seimo pirmininko ir 
premjero bei jų šeimų pajamas 
ir turtą, tampa aišku, kad tur
tingiausias Lietuvos vadovas - V. 
Landsbergis. Jo sąskaitoje 1996 
metų pabaigoje JAV banke "Stan- 
dard Federal Bank" buvo 
126,412,72 Lt. dar 43,366,62 Lt
- Paryžiaus banke BNP, Lietuvos 
taupomajame banke Seimo pir
mininkas praėjusių metų pa
baigoje laikė tik 562,42 Lt. 
Praėjusiais metais jis uždirbo kiek 
daugiau kaip 51 tūkst. Lt.

- Nuo birželio 8 d. komer
cinė Lietuvos televizija TELE-3 į 
eterį išėjo atsinaujinusi ir pakei
tusi pavadinimą į TV3. JAV lie
tuvės Liucijos Baškauskaitės 
įsteigtą ir vėliau finansinių sun
kumų turėjusią televiziją yra įsi
gijęs Švedijos koncernas "Mo- 
dem Times Group" (MTG). Šią 
vasarą televizija tikisi privilioti 
žiūrovus trimis garsiais serialais
- "Baywatch", "The Third Rock 
from the Sun" ir "Tvvilight Zone".

- Per penkis šių metų mė
nesius nusikalstamumas Lietu
voje padidėjo 15,4%. Vidaus 
reikalų ministerijos duomenimis, 
nuo metų pradžios iki birželio 1 
dienos buvo užregistruota 30,850 
nusikaltimų, arba 4,115 daugiau 
negu per tą patį praėjusių metų 
laikotarpį.

- Kaliningrado srities gu
bernatoriaus L. Gorbenkos 
abejonė, ar teisėtai Klaipėdos 
kraštas priklauso Lietuvai, yra 
tik "smūgis oru", teigia Rusijos 
Dūmos užsienio reikalų komite
to pirmininkas V. Lukinas. "Ma
nau, kad L. Gorbenka tai pasakė 
paskatintas Vytauto Landsbergio 
pareiškimo. Jie tik apsikeitė 
"smūgiais oru". Dažnai politikai 
aiškinasi tarpusavio santykius 
tokiu būdu", - sakė V. Lukiffas, 
lankydamasis Kaliningrade Per
galės dienos išvakarėse.

- Tiesioginės investicijos į 
Lietuvos ekonomiką 1997 metų 
sausio 1 dieną siekė 2.3 milijar
do litų. Pagrindinės investuoto
jos yra JAV, kurių investicijos į 
Lietuvos ūkį siekia 663 mln. litų. 
Antroje vietoje yra Vokietija - 
301 mln. litų, trečioje - Švedija - 
275 mln. litų.

Vytautas Rubavičius

Vis labiau įsilinguoja rinkimi
niai būsimų prezidentų žaidimai. 
Iškilo išties netikėtų figūrų. Daug 
nuveikusi^ ir sovietinei, ir jau 
nepriklausomai Tėvynei. Tačiau 
už visų tų figūrų vis geriau 
įsižiūrėti aiškią Firmos ranką. 
Vienoje pusėje - partinių sim
patijų nepripažįstantis Simas 
Velonskis, vienintelis tikras Lie
tuvos prezidentų draugas, kitoje 
- Aleksandras Štromas, disiden- 
tavimo ir liberalizmo mokslus 
ėjęs centriniame Firmos aparate 
- Maskvoje. Gėda, moralė šiame 
žaidime - seniai atgyvenusios
sąvokos. Visi pretendentai - do
riausi ir narsiausi Lietuvos sūnūs. 
Dukros, bęje, ne tokios ryžtingos. 
Net "Lukoilo" pinigais išmaitin
tos nelabai ryžtasi reikšti savo 
pretenzijas. Reikia tikėtis, jog tai 
laikinas reiškinys.

Šį kartą norėčiau pakalbėti 
apie Firmos nuostabiai sužaistą 
partiją, kurios dalyviu, kiek ga
liu suvokti, pats to nenujausda
mas, tapo profesionalaus disi
dento Štromo mokinys Valdas 
Adamkus. Jau ne sykį įvairiom 
progom gvildentas garsusis Ad
amkaus neryžtingumas. Lyg ir

Su dideliu pasisekimu Vilniuje praėjo, jau tapęs tradiciniu, liaudiškos muzikos festiva- 
lis "Skamba, skamba kanklės". Nuotraukoje - jaunimas trypia polkutę.

V. Kapočiaus nuor.

VISAGINAS LIETUVIŠKAI KALBĖS

GERIAUSIU ATVEJU PO 20 METŲ
Jonas Baltakis

Visagine (buvęs Sniečkus), 
kuriame stovi Ignalinos atomi
nė elektrinė, ligi šiol žvairai 
žiūrima į viską, kas lietuviška: 
nėra spaudos ir telelaidų valsty
bine kalba, lietuviškos mokyk
los glaudžiasi kareivinių stiliaus 
pastatuose, žmonėms nuolat 
brukama rusiško miesto idėja, 
kuriame ir tvarka turinti būti 
rusiška. Visagino lietuviai, tapę 
svetimi savo šalyje, bando pro
testuoti, o miesto meras Vla
dimiras ščiurovas viešai aiškina, 
kad visos problemos jo mieste 
vien dėl to, jog į jį privažiavę per 
daug lietuvių.

Prieštarauti Valstybinės kalbos 
įstatymui visaginiečius ilgą laiką 
skatino ir aukšti valdžios atstovai 
iš Vilniaus, viešnagių Visagine 
metu ramindavę vietinius gyven
tojus, esą šiame mieste galima
kalbėti vien rusiškai. Pernai per 
apklausą tik 12% iš 5100 atomi
nės elektrinės darbuotojų sakė 
moką kalbėti ir rašyti lietuviš
kai. Dauguma visaginiečių kal
bos kursus lanko tik todėl, kad 
gautų darbdaviui reikalingą pa
žymėjimą apie išlaikytą valsty
binės kalbos egzaminą. Tokiais

RINKIMUS?
nori žmogus kandidatuoti į Lie
tuvos prezidentus, tačiau vis ne
apsisprendžia. Tai gal tauta tu
rėtų garsiau paprašyti ar pirmiau 
šia į kokią Šiaulių savivaldybę 
išrinkti, gal dar kokių signalų 
laukiama. Tik svarbiausia, kad 
viskas vyktų teisiškai, konstitu
ciškai, o tai ir turį garantuoti 
centristai. Ilgą laiką visuomenės 
dėmesys ir buvo kreipiamas į 
Adamkaus figūrą. įvairiom prie
monėm. Ypač masinės infor
macijos. Žiūrėk, įžymusis JAV 
gamtosaugininkas lyg ir greit
apsispręsiąs, gal jau po poros 
dienų padarysiąs pareiškimą, jau
vykstąs į Lietuvą ir neva remiąs 
kažkokią tautinio centro libera
lų demokratų koaliciją, o gal įsi
rašąs į kokius nors sąrašus savi
valdybių rinkimuose... Tik vėliau 
paaiškėjo, jog tokia yra taktika 
Štromo, kuris leido suprasti esąs 
Adamkaus rinkimų kampanijos 
smegenys. Kaip galima manyti, 
pats Adamkus jokios taktikos taip 
ir nesusikūrė. Šitai nebūtų taip 
jau įdomu, jei vis dėlto, už to, 
sakyčiau, viešo maivymosi ne
glūdėtų visai kito žaidimo pla
nas. Centristai kalbėjo apie 
Adamkų, sakėsi visas jėgas dedą, 

f .

pažymėjimais bu
vo net prekiauja
ma, ir Ignalinos 
policija iš
kėlė bau
džiamąją by 
lą.

Kiek metų 
veikia Val
stybinės kal
bos įstaty
mas, tiek 
metų Visa
gine ginčija
masi dėl lie
tuvių kalbos 
vartojimo šioje ru
siškoje oazėje, kur iš 
33,5 tūkst. gyventojų lietuvių 
yra vos 14%. Dalis visaginiečių 
supranta, kad šalies, kurioje 
gyveni, kalbą reikia mokėti, ir 
jos mokosi. Dalis mano, kad ji
ems užtenka gimtosios rusų kal
bos, ir lietuviškai prabilti neke- 
tina, bet ir triukšmo nekelia. O 
kiti mokytis kalbą kategoriškai 
atsisako vis kartodami, esą pažei
džiamos jų teisės. Tačiau lietu
vių kalba Visagine kelią skinasi, 
nors ir sunkiai. Dabar jau apie 
14% rusakalbių gerai kalba lie
tuviškai. Kalbos vežimas ypač 
sparčiai ėmė riedėti į priekį, mies-

kad paruoštų teisinį jo dalyvavi
mo prezidento rinkimuose pa
grindą, tačiau pagrindinis veik
los tikslas buvo įpratinti Lietu
vos žmones prie Adamkaus pa
kaitalo - E. Bičkausko. Pastarojo 
figūra iš pradžių buvo linksni
uojama tik kaip "neįprastai" po
puliari tarp Lietuvos liberaliai 
nusiteikusių žmonių, kurių ne
tenkina tokie "su sovietine pra
eitimi mus siejantys" veikėjai 
kaip V. Landsbergis ir A. Bra
zauskas. Vėliau vis dažniau jo
pavardė imama linksniuoti Ad-
amkaus galimų apsisprendimų 
kontekste. Galų gale Bičkauskas 
net tampa konstitucinės patai
sos autorium. Tiesa, tokios ne
vykusios, jog tą pataisą dar prieš 
pateikiant svarstyti jau reikėjo 
taisyti. Juk gerų žaidėjų kiekvie
name "ėjime" glūdi dar keli "ėji- 
mąj". Net laimėjęs partiją, prie
šininkas turi atsidurti pralai- ; 
mėjusio padėtyje. Tada pasirodė i 
pirmieji ženklai, jog centristai ■ 
galbūt svarstysią galimybę iškelti 
Bičkauską savo kandidatu į Lie
tuvos prezidentus. Iš pradžių - 
tik galimybė svarstyti, nes svar
biausia įpratinti publiką prie 

(nukelta į 2 psl.)

to savivaldybėje kalbos tvarky
toja pradėjus dirbti Astai Sie- 
liūnienei. Ji ignalinietė, baigusi 
Vilniaus universitetą. Šiemet vie

na pirmųjų ša
lyje buvo ates
tuota kaip kal
bos tvarkytoja 

(drauge su kolega 
iš Palangos). Kaip 
pati sako, dabar 
jaučiasi drąsiau, 
ryžtingiau skiria 

baudas valsty
binės kalbos 
įstatymo pikty
biškai nepai
santiems (gali 

bausti 50-1000 Lt). 
Vis dėlto iš peties ne

kerta. Visagine dabar to
kia padėtis, kad, pradėjus 

griežtai taikyti įstatymą, iš dar
bo reikėtų atleisti daugiau nei 
pusę visų darbuotojų. Mieste 
nėra nė vienos įmonės ar įstai
gos, kur vienaip ar kitaip nebūtų 
pažeidžiamas Valstybinės kalbos 
įstatymas.

NEUROCHIRURCŲ KONGRESAS
Birželio 4 d. Lietuvos naciona

linėje filharmonijoje buvo iš
kilmingai atidarytas 7-asis Balti
jos šalių Neurochirurgų asocia
cijos kongresas, kuris tęsėsi tris 
dienas.

dėl paramos prof. Vytauto Lands
bergio kandidatūrai į Lietuvos pre
zidento postą.

Šių metų pabaigoje Lietuvos 
piliečiai jau antrą kartą po kovo 
11-osios demokratišku būdu' 
rinks savo valstybės vadovą - 
Respublikos Prezidentą. Tai 
įvykis, galintis tapti naujo svar
baus Lietuvos valstybės ir poli
tinės raidos etapo pradžia. Svar
biausias valstybines pareigas turi 
užimti tik atsakingai savo sie
kius suformulavę ir moralios 
politikos principus pripažįstantys 
politikai, kurie jau yra įrodę savo 
ištikimybę Lietuvos piliečių lais
vei ir valstybės nepriklausomy
bei. Todėl čia susitelkusieji

PABRĖŽDAMI Lietuvos 
politinio stabilumo užtikrinimo 
bei tolimesnio ekonominių - so
cialinių reformų gilinimo svarbą,

NURODYDAMI būtinumą 
spartinti Lietuvos integraciją į

Prieš koncertą būtina suderinti kanklių stygas. Akimir
ka iš festivalio "Skamba, skamba kanklės".

V. Kapočiaus nuotr.

KREIPIMASIS
Lietuvių PEN centras yra su

sirūpinęs dėl žmogaus teisių ir 
žodžio laisvės pažeidinėjimų 
Kinijoje ir ypač jos okupuotame 
Tibete. 1995 m. gegužės 14 d. 
Dalai Lamos pripažintas Pančen 
Rinpočės atgimėliu XI Pančen 
Lama tais pat metais buvo pa
grobtas ir įkalintas Kinijos LB 
saugumo. Iki šiol nieko nėra 
žinoma nei apie jį, nei apie jo 
tėvus. Jis yra jauniausias politi
nis kalinys pasaulyje. Tibete var
žoma tikėjimo ir žodžio laisvė: 
draudžiama tiek šventyklose, tiek 
piliečių namuose kabinti ir net
gi laikyti Dalai Lamos portretus, 
jie yra naikinami okupacinės 
valdžios nurodymu. Uždarytas 
Tibeto kalbos departamentas, 
tibetiečių kalba uždrausta tiek 
pradžios, tiek aukštosiose mo
kyklose. Dėl dirbtinio kinų imi
grantų daugėjimo tibetiečiai 
tampa mažuma savo tėvynėje, 
praranda kultūrinį ir religinį 
identitetą. Tai yra kultūrinis

PRIIMTAS NUOSAVYBĖS TEISIŲ 
ATSTATYMO JSTATYMAS

Seimas birželio 5 d. priėmė 
piliečių nuosavybės teisių į iš
likusį nekilnojamą turtą atkūri
mo įstatymą. Už įstatymą balsa
vo 70 Seimo narių, prieš - 28, 
susilaikė 14. Pagal naują įsta
tymą buvusiems savininkams be 
išlygų bus grąžinama žemė iki 
150 ha. Tik tais atvejais, kai 
negalima žemės grąžinti, bus 
mokama piniginė kompensaci
ja. Valstybė rūpinsis nuomi
ninkų iškeldinimu. Įstatymo įgy
vendinimui reikės pusantro mi
lijardo litų. Maždaug už 500 mln.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
neurochirurgai rinktis į bendrus 
suvažiavimus pradėjo 1966 me
tais, tačiau po nepriklausomyės 
atkūrimo šis kongresas buvo pir
masis. I jį buvo pakviesta per 

besivienijančią laisvą Europą bei 
užtikrinti solidų valstybės at
stovavimą tarptautinėje areno
je,

MATYDAMI pavojingai gau
sėjant populistų ir neaiškiems 
interesams atstovaujančių poli
tikų eiles,

TURĖDAMI omenyje tai, kad 
Lietuvos prezidento rinkimuose 
LKD partija apsisprendė nekelti 
savo kandidato,

ĮSITIKINĘ, kad Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partijos 
valdyba Vilniuje turėtų tartis su 
kitais aktyviai besireiškiančiais 
politikais, kad sutelktomis pa
jėgomis ir vieningais ^veiksmais 
būtų galima remti prof. Vytauto 
Landsbergio kandidatūrą į Lietu
vos-Respublikos Prezidento 
postą,

LINKIME jiems sėkmės.
Rezoliucija priimta Chicagoje, 

1997 m. birželio 7 dieną.

genocidas. Vienuolynuose vyk
doma "perauklėjimo" kampani
ja, kurios metu vienuoliai išme
tami iš vienuolynų, areštuojami 
ir kankinami, neretai žudomi. 
Už šūkius, reikalaujančius žodžio 
ir religinės laisvės, yra įkalinami 
netgi nepilnamečiai. Visa tai 
leidžia manyti, kad grįžta kul
tūrinės revoliucijos laikai.

Lietuvių PEN centras kreipiasi 
į visus nacionalinius Tarptauti
nio PEN klubo centrus, kvies
damas paveikti savo vyriausybes, 
kad jos imtųsi reikiamų prie
monių prieš Kinijos valdžios 
vykdomus žmogaus teisių ir 
žodžio laisvės pažeidinėjimus. 
Kreipiamės į Lietuvos Respubli
kos Vyriausybę, prašydami pa
reikšti savo nusistatymą Kinijos 
valdžios veiksmų atžvilgiu ir 
palaikyti Tibetą, kurio vadovas 
Dalai Lama palaikė mūsų ne
priklausomybės siekius.

Lietuvių PEN centras
Vilnius, 1997.V.14

litų reikės pastatyti 10,579 bu
tus, kurie bus skirti gyventojams, 
perkeliamiems iš savininkams 
grąžinamų pastatų. Centro są
jungos, Socialdemokratų ir LDDP 
frakcijos ketina šį įstatymą ap
skųsti Konstituciniame teisme.

LR

300 specialistų iš trijų Baltijos 
šalių, taip pat JAV, Švedijos, 
Norvegijos, Olandijos, Čekijos, 
Rusijos, Ukrainos, kitų valsty
bių.

Modernioji neurochirurgija
Lietuvoje pradėjo plėtotis 1951 
metais, kai Kauno klinikinėje li
goninėje buvo įsteigtas pirmasis 
skyrius, teturėjęs keletą lovų. 
Dabar Lietuva turi du didelius 
centrus: Respublikinį su 6 spe
cializuotais skyriais ir 240 lovų 
Kaune bei Vilniaus regioninį 
centrą su 2 skyriais. ELTA

i



Kalėjusius lage
riuose kartu su 
vienuoliu pran
ciškonu kunigu 
Antanu Augustinu 
Dirvele iš Kretin
gos ir žinančius 
apie jo buvimą 
kalinimo vietose 
ir likimą, prašome 
pranešti S. Žukui 
(Žimūnų g. 87-39, 
2021 Vilnius, tel. 
76-20-31) arba 
"Darbininko" re
dakcijai šiuo adre
su: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, 
NY 11207-1910, 
tel. (718) 827- 
1352.

Atsiliepkite!

Šv. Antano Kolegijos įkūrėjas ir rekto
rius Augustinas Dirvelė, ištremtas 1941 
metais.Iš anksto dėkojame.

ALTo atstovo VVashingtone Algirdo 
Rimo pranešimo ALTo valdybos 

pirmininkui santrauka
Baltųjų Rūmų iniciatyva buvo 

sušaukti du posėdžiai: gegužės 
15 d. - telekonferencija su rytų ir 
vidurio Europos kilmės ameri
kiečių koalicijos nariais, bei ge
gužės 16 d. - susitikimas su JAV 
baltiečių organizacijų atstovais. 
Abu posėdžius pravedė Dan 
Fried, National Security Council 
aukštas pareigūnas. Pirmas posė
dis lietė ką tik paskelbtą NATO 
ir Rusijos chartą. Antrasis - pla
tesnius NATO narystės ir Balti
jos valstybių klausimus. Dabar 
plačiau apie pastarąjį.

Gegužės 16 d. dviejų valandų 
posėdis įvyko Old Executive Of
fice Building, esančiame prie 
Baltųjų Rūmų. Amerikos Lietu
vių Tarybai atstovavo Algis Ri
mas su Vincent Boris, o JAV LB 
- Asta Banionytė. Šalia Dan Fried 
ir Marilyn dejacoby, JAV atstova
vo Sandy Vershbovv, NSC pa- '~~xjjošti naują bangą kandidatų. Ši 
reigūnas vidurio Europos rei
kalams, ir Trevor Evans, Baltijos 
skyriaus viršininkas Valstybės 
Departamente. Fried pradėjo 
posėdį pakartodamas savo NATO 
ir Rusijos chartos recenziją. Jis 
pabrėžė, kad NATO - Rusijos 
derybose nebuvo pasiekta jokių 
susitarimų, kurie nebuvo surašyti 
pačiame chartos dokumente, ir 
kad Baltijos kraštų interesai vi
sai nebuvo aptarti. Vershbovv 
pridūrė, kad charta turėtų būti 
teigiamai įvertinta Baltijos kraš
tuose, nes ji turėtų užslopinti 
bet kokias Rusijos žinybų ten
dencijas kėsintis į Baltijos kraš
tus.

Fried leido suprasti, kad nei 
vienas iš Baltijos kraštų nepateks 
į NATO kandidatų pirmąją 
bangą. Jis minėjo, kad tie Vidu
rio Europos kraštai, kurie grei
čiausiai gaus pakvietimus, patys 
ragina, kad nebūtų uždarytos 
galimybės Baltijos kraštams pa
tekti vėliau. Sakė, kad JAV ir 
Danija yra labiau linkusios, negu 
daugelis kitų NATO narių, remti 
Baltų integraciją į NATO. Ne-

tiesiogiai pripažino, kad pagrin
dinė priežastis nepritarimui yra 
noras palaikyti gerus santykius 
su Rusija. Davė pastabą, kad nie
kas neturi automatiškos teisės 
įstoti į NATO. Reikia visų narių 
sutikimo, o sutikimas priklauso 
nuo bendro įvertinimo, kad kan
didatų įnašas prisideda prie visų 
strateginių interesų ir kad kan
didatai yra narystei pasiruošę. 
Trevor Evans sakė, kad bus ban
doma paminėti Baltijos kraštus 
NATO komunikate Madride.

Fried ir Vershbovv aiškino, kad 
po Madrido prasidės naujas 
NATO plėtimosi etapas. Tada 
pradės intensyviai veikti Atlan
to Partnerystės Taryba (27 kraš
tai, kurie dalyvauja Partnerystės 
Taikoje Programoje) ir pradės 
veikti visai nauja struktūra - in- 
tensyvaus’dialogo procesas - pa-

struktūra pasireikš pastoviais pa
sitarimais tarp 16 NATO narių ir 
kiekvieno naujo kandidato. Taip
gi tęsis jau įdiegtos karinės kon
sultacijos. Tad, po Madrido, pir
menybė likusiems kandidatams 
bus rodoma per sustiprintą Part
nerystės Taikoje programą, per 
Atlanto Partnerystės Tarybą ir 
per minėtą intensyvaus dialogo 
procesą. Tačiau nėra jokio tvar
karaščio tolimesnio NATO plėti
mo eigai po Madrido.

Kas liečia te'chninę paramą, 
Fried sakė, kad JAV vyriausybė 
būtų linkusi remti bet kokią 
Kongreso iniciatyvą parūpinti 
daugiau lėšų paramai. Fried neat
sakė, ar vyriausybė remtų Balti
jos kraštų įvardijimą pagal siūlo
mas Hyde ir Gordon pataisas. Jis 
sakėsi būsiąs atsargus, jei yra iš
vardintos atskiros šalys, nes jam 
reikėtų Kongrese atsakyti, kodėl 
JAV interesams svarbu kiekvie
ną minimą šalį remti.

Kai Algis Rimas paklausė apie 
Baltijos - JAV Chartos - reikalo 
padėtį, Fried atsakė, kad šį reikalą 
tvarko naujas Valstybės Sekreto-

Rokiškyje Lietuvos žemdirbiams gaminami javų kombainai, kainuojantys 40 tūkst. 
litų, nėra labai aukštos kokybės, tačiau daug pigesni už užsienietiškus.

KAS VIS DĖLTO RUOŠIA LIETUVOS 
PREZIDENTO RINKIMUS?

Firmos smegenų centre susibūrė 
ideologinių kvailysčių nepri
pažįstantys intelektualūs žaidė
jai, kurie nelaukdami atgimimo 
įkūrė pirmąsias firmas ir orga
nizacijas, perėmusias vadinamąjį 
liaudies turtą. Tie žmonės daug 
ką mokėjo ir daug ką numatė. 
Dalis jų ruošė pirmąjį sovietinių 
disidentų desantą į Vakarus. Visa 
tai yra puikiai aprašęs žymus rusų 
filosofas ir politologas Aleksan
dras Zinovjevas. Kad ir būtų ge
riau suvokiama Bičkausko-Adam- 
kaus partija, siūlyčiau visiems 
perskaityti Zinovjevo knygą "Ho- 
mo sovieticus".

Neabejokime žaidėjų intelek
tualiniu meistriškumu. Firma ir 
formavo mūsų visų mentalitete, 
ji ir geriausiai žino, kaip jį veikti 
norima linkme. Juk nuolankiai 
prarijome "prichvatizaciją", pa
dėjome bankams išvogti savo 
pinigus, -tad džiūgausime ir gar
binsime Bičkauską kaip libera
lizmo stulpą. Ir visai nejausime, 
kad mūsų padėtis be išeities, 
negalvosime, kuo vis dėlto Ve- 
lonskis skiriasi nuo Štromo glė
bio. Kitaip tariant, kaip nesis
tengėme įžiūrėti, kas tampo mū
sų politinių marionečių siūlus, 
taip ir svajosime apie ateivį, 
išgelbėsiantį mus nuo mūsų pa
čių.

(atkelta iš 1 psl.)
pačios galimybės. Galimybės 
svarstyti galimybę įtraukti žmo
gų, kurį išauklėjo ir išlavino Fir
ma, ne tik į dekagėbizacijos įsta
tymo (taip ir nepriimto) sąrašus, 
o į Lietuvos prezidento rinkimų 
biuletenius. Ir štai visuomenė jau 
įprato sieti Adamkaus ir Bičkaus
ko pavardes, tad paaiškėja, jog 
nebegalint Adamkui kandida
tuoti lieka vienintelė išeitis - 
Adamkaus gerbėjams būtina 
paremti Bičkauską. Pats Bičkaus
kas kol kas kuklinasi ir nekalba 
apie savo apsisprendimą - ma
tyt, aiškinasi, kaip žmonės rea
guoja į tokį Adamkaus rinki
minės kampanijos posūkį. Pa
reiškimai daromi "centrinės par
tijos" vardu. Sunku pasakyti, kiek 
tą partiją valdo Štromas ar Fir
mos įkurto banko (gal bankų?) 
kapitalas. Tačiau žaidimo eiga 
rodo stebėtiną intelektualinę ko
kybę. Puikiai jaučiami visuo
menės nuomonių svyravimai, 
reikiamais momentais įpilama 
benzino, organizuojami reitin
gai, pasirodo straipsnių apie 
dabartinių dešiniųjų kairuoliš- 
kumą, o visiškai susikompromi
tavusių LDDP-istų dešinumą... 
Žaidžia aukščiausios kvalifikaci
jos intelektualai. Firmos smege
nys ir buvo tokie žmonės. Jau 
prieš gerus porą dešimčių metų

riaus padėjėjas Ron Asmus. Dar 
nėra JAV teksto. Numatoma į jį 
įtraukti politinio tipo pareiškimą 
ir nustatyti institucinius santy
kius. Būtų galima nustatyti struk
tūrą, kurioje būtų vedamos nuo
latinės konsultacijos politikos, 
ekonomikos, prekybos ir kito
mis temomis. Nors bus stengia
masi išvystyti pasiūlymus tokios 
chartos bendriems principams 
prieš_Madridą, tekstas tikriausfąi 
būtų paruoštas tik po Madrido. 
Fried sakė bandysiąs įkalbėti, kad 
tekstas būtų pasirašytas prezi
dentų ir valstybės sekretorės/mj- 
nistrų lygyje, bet to užtikrinti 
negalįs. Sakė, kad svarbiau, jog 
charta būtų pasirašyta kuo 
aukštesniame lygyje, kad ir 
vėliau.

JAV pareigūnai minėjo, kad 
šiame krašte opozicija NATO 
plėtimui vis stipriau reiškiasi. 
Senato karinių jėgų komitetas 
gali būti vienas tokios opozici
jos centrų, nes jam labai rūpi 
išlaikyti NATO veiksmingumą. 
Bus nelengva rafikuoti sutartį, 
įleidžiant pirmąją bangą naujų 
narių, nekalbant jau apie kitus. 
Sakė, jog administracijos strate
gija yra teikti Kongresui įrody
mus, kad sprendimai priimti 
naujus narius yra daromi labai 
rimtai atsižvelgiant į naudin
gumą JAV interesams.

DARBININKAS - 
savaitraštis 
lietuviams 
Amerikoje 
ir svetur 

(718) 827-1351

Lietuvoje mėgsta 
medžioti užsienio

svečiai
Pasak "Lietuvos^ryto" išsa

mesnė informacija apie aukštųjų 
pareigūnų ir jų svečių medžiokles 
kol kas slepiama nuo visuo
menės. Tik Antano Smetonos 
valdymo laikais būdavo praneša
ma kur ir su kuo prezidėntas 
vyks medžioti, o po medžioklės
- kaip ji sekėsi. Lietuvos repre
zentaciniuose medžioklės plo
tuose mėgsta medžioti Latvijos 
ir Lenkijos vadovai. Latvijos pre
zidentas Guntis Ulmanis yra 
medžiojęs keturis kartus Stro- 
šiūnų ir Pašilių miškuose. Prem
jeras Andris Škelė pernai priėmė 
kvietimą pamedžioti Lietuvoje. 
Lenkijos Prezidentas Aleksandr 
Kwasnievski, ministrai pirminin
kai Waldemar Pawlak, Juzef Ole- 
ksy pastaraisiais metais taip pat 
medžiojo Lietuvoje. Juzef Ole- 
ksy kartu su Prezidentu Algirdu 
Brazausku gavo Raudonosios 
knygos komisijos leidimą nušau
ti du Pašilių miške auginamus 
stumbrus. Lietuvoje medžiojo ir 
Suomijos prezidentas Marti Ah- 
tisaari, NATO kariuomenės sekre
torius, Vokietijos ir Afrikos val
stybių atstovai, kiti svečiai. Kar
tu su svečiais visuomet medžioja 
ir Lietuvos pareigūnai. Nors 
medžioklės specialistai mano, 
kad netiktų kontroliuoti repre
zentacinių medžioklių dalyvius, 
tačiau Lietuvoje gerai prisime
nama, kaip sovietiniais laikais 
per medžioklę pirmojo LKP CK 
sekretoriaus šūvis sužeidė kolegą
- irgi LKP CK sekretorių. Tebe
sklando smagi istorija apie tai, 
kaip prisivaišinęs buvęs vidaus 
reikalų ministras, negalėdamas 
pataikyti į laisvėje esančius faza
nus, pradėjo šaudyti į esančius 
aptvare. LR

Alantos dvare - 
jaunųjų dailės 

galerija
Per Sekmines Molėtų rajono 

Alantos dvaro rūmuose atidary
ta dailės galerija. Pirmuosius ta
pybos darbus nuolatinei paro
dai pristatė dailininkė Sigutė 
Maslauskaitė, kurios proseneliai 
buvo alantiškiai. Galerijos šei
mininkas Alantos žemės ūkio 
mokyklos direktorius Vladas

(nukelta į 4 psl.)

Vasara - ne tik grožio, bet ir darbų metas.
V. Kapočiaus nuotr.

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

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose ir 
imigraciniuose reikaluose, j 
West St., Simsbury, CT 06071

Lvokatas kalba ir lietuviškai. 134 
Tel. (860) 651-0261.

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

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namu pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas, {staiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter 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 BeU 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-
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Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK. NEW JERSEY 

IR CONNECnCUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

rasolino 
A NENORIAIS V

66 -86 80 ST. M1DDLE V1LLAGE,
QUEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
■ TAI MtJSU VTENTNTtLĖ VIETA -

- GAUSI PARODU SALĖ -

KVEČAS
JONAS 

1933+ 1976

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
x LAIVAI (CRUISES) 

TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS 
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

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

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77-VYTIS 
FAX 718 423 - 3979



DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD. Editorial Office 718-827-1352
BROOKLYN, NY 11207 Business Office 718-827-1351

FAX 718-827-2964
Pubilcation No. USPS 148-360 

ISSN 0011-6637
Periodicals postage paid at Brooklyn, NY, Post Office 

Subscription per yrar $30.00. Single copy $1.00.
Published Weekty except 2nd and 3rd week In July

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

— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Zuvusiems 1941 metų sukilime
1941 metų lietuvių tautos sukilimas pašalino sovietinę oku

paciją, sugriovė sovietinę propagandą, kad lietuvių tauta savu 
noru įsijungusi į Sovietų Sąjungą, paskelbė Lietuvos vyriausybę 
ir tuo pastatė vokiečius prieš faktą, kad jie atėjo jau į nepriklau
somą Lietuvą. Šešias savaites išsilaikiusi vyriausybė suspėjo suda
ryti tokį administracinį aparatą, kurio didžioji dauguma įstengė 
sumaniai sabotuoti naujojo okupanto pasikėsinimus į Lietuvos 
žmones.

Sukilimas sustiprino lietuvių tautos pasipriešinimo dvasią ant
rai sovietinei okupacijai. Sustiprino ir išeivijoje pasiryžimą nepa
liaujamai ir be kompromisų kovoti pasaulio opinijoje dėl Lietu
vos laisvės ir taikinti tautai.

Tačiau 1941 metų sukilimas pareikalavo didelių gyvybės aukų 
- didesnių kaip 1919-1921 metų kovos dėl nepriklausomybės.

1941 metų sukilimą minėdami, pagerbdami jo dalyvius, ypa
tingą pagarbą norime pareikšti tiems, kurie laisva valia atidavė 
savo gyvybę už nepriklausomybės idealą. Jiems pagerbti čia 
pakartojame 1941 metų laikinosios vyriausybės žodžius, ištartus 
1941 m. birželio 26 d. Kauno kapinėse prie išrikiuotų 85 karstų.

Anoje birželio saulėlydžio tyloje kartojosi artimųjų kūkčioji
mas ir skambėjo laikinosios vyriausybės atstovo žodžiai, išryš
kindami tautos nusiteikimus, iš kurių kilo ana didžioji kraujo 
auka ir jos reikšmė ateičiai.

"Ne pirmą kartą šioje vietoje prasiveria duobės, kad priimtų 
kūnus tų, kurių kraujas reikalingas palaistyti tautos laisvei".

"Tačiau niekados toji duobė nebuvo tokia didelė kaip šian
dien. Tai rodo, kiek Lietuvos žemė yra ištroškusi laisvės".

"Tai rodo, kokia stipri tėvynės meilė - jau yra išaugusi jos vaikų 
širdyse, kad ištisi jų būriai - šimtai ir tūkstančiai - savo noru 
ryžtasi mirti, kad tik svetimiems nevergautų. Pajaučiame šių 
gilių kapų akivaizdoje visos tautos pasiryžimą gyventi - per 
mirtį".

"Didingas tai momentas, bet ir graudus. Graudu su kritusiais 
didvyriais išsiskirti kovos draugams, tėvams ir artimiesiems. 
Kariams vienas nusiraminimas - partizanai kovojo ir žuvo, kaip 
kovoja narsiųjų'pasaulio tautų sūnūs".

"Tėvams, giminėms ir artimiesiems tėvynės vardu dėkojame, 
kad išaugino ir atidavė tėvynei tai, ką jie turėjo brangiausia. 
Visai tautai graudu, kad neteko tų žmonių, kurie jos gyvenimo 
pažangai buvo reikalingi, neteko idealingiausių žmonių".

"Pasiliko tačiau viltis, kad jų kraujas neišgaruos be vaisių šioms 
dienoms ir ateičiai".

"Šios tylios, kuklios laidotuvės, kaip kuklus ir tylus buvo mūsų 
partizanų pasiaukojimas, ateityje pavers jų kapus gausiai lanko
ma vieta - tylos ir ramybės vieta. Tos ramybės, kurioje telkiasi ir 
bręsta nauja dvasios energija naujam gyvenimui kurti ir dėl jo 
kovoti".

"Skyrium ar būriais lankydamiesi prie šių partizanų kapų, 
stiprėsime - dirbti, o jei reikės, ir - mirti dėl to idealo, dėl kurio 
jie aukojosi - dėl Lietuvos laisvės".

Kankiniai ir kovotojai, praeities ir dabarties kovotojai sudaro 
vieną ir tą pačią gyvą tautą, einančią vingiuotu kentėjimų ir 
kovos keliu.

Kretingos pranciškonų labdaros valgykla
Jūratė Kubiliutė

Kretinga jau seniai žinoma 
kaip pranciškonų globojamas 
religinis-kultūrinis centras. Visa 
ko pradžia buvo 1'603 metais, 
kai grafas Karolis Chodkevičius, 
matydamas spartų reformacijos 
plitimą Žemaitijoje, pasikvietė į 
Kretingą pranciškonus, kad jie 
padėtų žmonėms, pasimetusi- 
ems tarp pagonybės ir protes
tantizmo, išlaikyti katalikybę. 
Pranciškonai atvyko iš Vilniaus. 
Nuo 1605 metų buvo pradėta 
statyti bažnyčia. 1619 m. liepos 
7 d. ji buvo pašventinta. Šalia 
bažnyčios gyveno 15 brolių. Jie 
rūpinosi parapijos reikalais, 
vaikščiojo po kaimus, katechiza- 
vo vaikus. Neišliko daug žinių iš 
17-18 a., bet yra aišku, kad pran
ciškonai užsiiminėjo labdaringa 
veikla, rūpinosi švietimu, leido 
knygas, organizavo kultūrinius- 
religinius renginius.

19 a. pradžioje kito grafo 
Chodkevičiaus rūpesčiu buvo 
įkurta senelių prieglauda. Joje 
nuolat gyvendavo nuo 40 iki 70 
žmonių. Broliai rūpinosi jų 
išlaikymu ir dvasiniu gyvenimu. 
1827 m. ta prieglauda turėjo 4 
patalpas, Šv. Morkaus koplyčią. 
Maistą ir rūbus taip pat parūpin
davo vienuolynas. Ypatingai 
vargšais rūpinosi garsusis pran
ciškonas J. A. Pabrėža. Jis dalijo 
išmaldą vargšams, išmanydamas 
mediciną, veltui juos gydė.

1915 m. Tėvo P. Bizausko 
rūpesčiu buvo atidaryta labda
ros valgykla ir vaikų darželis.

nas apdegė. Vėliau sovietų 
valdžia jį restauravo ir įkūrė Kre
tingos kraštotyros muziejų.

Lietuvoje pranciškonai vėl at
gimė, grįžus tikėjimo laisvei. 
Pirmieji trys broliai - Edmundas, 
Benediktas ir Augustinas 1989 
m. rugpjūčio 30 d. kreipėsi į 
tuometinę Kretingos miesto 
valdžią su prašymu grąžinti pran
ciškonams viską, kas iš jų buvo 
atimta. Tų pačių metų lapkričio 
19 d. vyskupas A. Vaičius per
davė Kretingos parapiją pran
ciškonų globon. 1990 m. vasa
rio 14 d. buvo grąžintos 3 pir
mosios celės, atidarytos durys iš 
bažnyčios į vienuolyną. Pra
džioje buvo tik du kunigai: T. 
Astijus ir T. Juozapas, kurie ypa
tingą dėmesį skyrė jaunimo 
evangelizacijai. Ketvirtadieniais 
vyksta jaunimo Mišios, Šv. Raš
to studijos, pokalbiai, maldos 
vakarai, evangelizacijos, jauni
mo stovyklos. 1990 metų vasarą 
net 500 vaikų priėmė pirmąją 
komuniją. 1991 m. Šventojoje 
švenčiamos Sekminės. 1991 m. 
spalio 5 d. Pranciškaus šventėje 
dalyvauja jaunimas iš visos Lie
tuvos. 1992 m. Giruliuose vyk
sta jaunimo evangelizacinė 
stovykla, kurioje dalyvauja 600 
žmonių.

1991 m. Kretingoje atsikuria 
Šv. Antano Kolegija, globojama^ 
pranciškonų, kasmet organizuo
jamos jaunimo piligriminės ke
lionės į Žemaičių Kalvariją. Nuo 
1993 metų rudens T. Antano 
Grabnicko rūpesčiu Kretingos 
vienuolyno patalpose pradėjo 
veikti labdaros valgykla.

Valgykloje nuo 1916 m. kovo 
kasdien šiltus pietus gaudavo 100 
vargšų ir elgetų, o nuo birželio 
jau net du kartus per dieną buvo 
maitinama 50 vaikų nuo 2 iki 6 
metų amžiaus. Tretininkai pran- 
ciškoųai slaugė ir lankė ligonius, 
pristatydavo maistą varguoliams, 
negalintiems ateiti į valgyklą dėl 
menkos sveikatos. 1940 metais, 
sovietams okupavus Lietuvą, vie
nuolyno veikla buvo nutraukta. 
Broliai pranciškonai ištremti į 
Sibirą. 1941 metais ištremtas ir 
Šv. Antano Kolegijos įkūrėjas ir 
rektorius Augustinas Dirvelė. 
Nuo 1940 metų vasaros buvu
sioje Kolegijoje buvo įkurtas 
vidaus reikalų liaudies komisa
riato pasienio kariuomenės 
brigados štabas. Vietoj koplyčios 
įrengtas "raudonasis kampelis",
o rūsiuose - areštinė ir kalėjimas. 
Per II-ąjį Pasaulinį karą vienuoly- 

Nemokamus pietus čia gauna 
žmonės, netekę pragyvenimo 
šaltinio, kaliniai, girtuoklių tėvų 
apleisti vaikai. Vilniaus labdaros 
valgykla "Betanija", įkurta 
arkivyskupo A. J. Bačkio ir re
miama Maltos ordino, Kretin
gos labdaros valgyklai atsiuntė 
naudotų virtuvės įrenginių. 
Parapijos žmonės atvežė lėkščių, 
stiklinių. T. Antanas pats ieško
jo rėmėjų, lankė firmas. 1994 
metų liepos 13 d. ji buvo oficia
liai įregistruota kaip Kretingos 
rajono visuomeninė labdaros 
organizacija "Rūpestėliai". B. 
Koncevičienė buvo išrinkta va
dove. Nuo 1997 metų vadove 
yra paskirta Natalija Korolenko, 
dabar jau baigusi Kretingos Šv. 
Antano Religijos Studijų Insti
tutą.

Šiuo metu labdaros valgykloje 
yra apie 60 vietų. Pačioje val
gykloje kasdien valgo apie 70

žmonių, kitiems - seneliams, 
vaikams - maistas pristatomas į 
namus. Iš viso maitinama 180
žmonių, iš kurių 100 yra nepil
namečiai, kiti - pensininkai, in
validai, protiškai atsilikę, jaunos 
šeimos, neturinčios jokio pra
gyvenimo šaltinio, žmonės, likę 
be pastogės. Daugeliui tai yra 
vienintelis gyvybės palaikymo 
šaltinis, nes yra bedarbiai, negau
na nei algos, nei pensijos.

Valgykla išsilaiko iš pašalpų, 
rėmėjų ir geradarių aukų. Val
stybė remia tik iš dalies. Pvz., 
1996 m. Kretingos miesto saviv
aldybė skyrė 23,000 lt, 1997 m. 
- 20,000 lt. Šios sumos praktiškai 
užtenka tik duonai pirkti. (Už 
vieno mėnesio duoną yra su
mokama apie 1170 lt.) Pran
ciškonų vienuolynas moka už 
elektrą, šildymą, karštą vandenį, 
dujas - vien už tai 1996 m. buvo 
sumokėta 25,387 lt. Apie 3000 
lt. paaukojo pavienės organiza
cijos ir asmenys. Nuolatos pade-
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Kretingos pranciškonų labdaros valgykla - vienintelė 
vieta šiems vaikams, kur jie gali sočiai pavalgyti.

Tėvas Antanas Grabnickas, OFM, su labdaros valgykloje valgančiais žmonėmis.
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Kolūkio katinas ir kiti
Rekomenduojama skaityti pailsėjus, stipresnių 

nervų piliečiams
Pernai Zoja buvo pripažinta geriausia rajono melžėja. Primelžė 

daugiausiai. Buvo tuo labai patenkinta ir išdidi. Nemėgdavo, jei 
kolūkio pašaipūnai sakydavo, kad geriausios melžėjos negali niekur 
būti - yra tik daug pieno duodančios karvės.

- Ničevo vi neponimajete v socialističeskom sorevnovaniji [nieko 
jūs nesuprantat socialistiniame lenktyniavime - rus.] - atrėždavo 
pirmūnė.

Pas šią geraširdę moterį katinas visada gaudavo pieno ir net pigios 
krakmolo dešros, po du rublius dešimt kapeikų už kilogramą. Ir šį 
sykį gavo. Ryžoji melžėja atrėžė peiliu gabalą ir metė žemėn. 
Katinas kaip pantera šoko ant laimikio ir akimirksniu nėrė užkampin. 
Letenėle prispaudęs dešrigalį, apsižvalgęs, kad niekas neprisėlintų, 
pradėjo žiaumoti.

Pro šalį kriokdamas praūžė motociklas. Išgąsdintas katinas vos 
nepaspringo. Tai kolūkio partinio sekretoriaus sūnus Gintarėlis 
praūžė su dovanotu gražuoliu "Ural". Šis smarkiai išlepintas vaikas 
kolūkyje buvo tarsi dievaitis. Nors Stankus - tik kolūkio partinis 
sekretorius, tačiau laikomas asmeniu, priygstančiu pirmininkui, gal 
net aukščiau. Ką ten visokie ekonomistai, buhalteriai ir kita smulk
mė.

Gintarėlis buvo padykęs vaikis. Gal todėl, kad šeimoje jauniau
sias buvo. Lepindavo jį įvairiai: nori motociklo? - prašau; nori 
magnetofono? - prašau; gal amerikoniškų džinsų? - irgi prašau. 
Nieko negaila. Stankai tiek jį išlepino, kad vaikas buvo nesuvaldo

mas - blogai mokėsi, nežinia kur trankydavosi naktimis.
Jo vyresnysis brolis Zenius buvo tikra priešingybė. Su pagyrimu 

baigęs mokyklą, įstojo mokytis į garsųjį Antano Sniečkaus Politech
nikos Institutą. Mokėsi prekybos meno paslapčių. Buvo aktyvus 
visuomenininkas. Vieną vasarą, kaip pionierių vadovas, buvo 
išvažiavęs į legendinį vaikų kurortą - Arteką, prie Juodosios jūros. 
Arteke atostogavo daug vaikų iš broliškų šalių - Jugoslavijos, Rumu
nijos, Vietnamo bei Kubos. Visi daug žaisdavo. Piešdavo saulę, 
pjautuvus ir plaktukus. Dainuodavo apie taiką... Zeniaus ir draugų 
nuotrauka buvo atspausdinta centriniame partijos organe "Pravda". 
Buvo smagu.

Išgąsdinto katino nei motociklai, artekai, nei centriniai organai 
nejaudino. Suėdęs savo grobį, truputį aptingęs, jis žvalgėsi, kur 
ramiau padrybsoti.

Pati geriausia vieta buvo kolūkio daržinė. Ten yra šieno. Katinas 
šiek tiek bijojo didžiulių ventiliatorių, kurie džiovindavo šieną. 
Jeigu ventiliatoriai sukdavosi - siaubingas triukšmas ir dulkės kilda
vo daržinėje. Joks gyvis negalėtų išlaikyti šio pragaro. Bet dabar 
viskas buvo ramu. Šmurkštelėjęs pro išlūžusias duris, katinas atsidūrė 
viduje. Kvepėjo šienu, buvo tyku. Tačiau kitame klojimo gale 
kažkas įtartinai sušnarėjo. Katinas perbėgo balkiu tolyn ir pamatė 
du vyrus. Tai buvo kolūkio darbininkai Jurgis ir Almantas. Pasinau
doję tykiu popiečiu, šiedu, privažiavę prie daržinės, krovė į prie
kabą presuoto šieno paketus. Galinės durys buvo truputį pravertos, 
ir saulės spinduliai apšvietė tarpdurį.

- Užteks ar dar reikia? - nervingai paklausė aukštas vyriškis, 
žvilgtelėjęs į priekabą.

- Dar kelis pundelius ir lekiam, - atsiliepė Jurgis.
- Taigi per kraštus krenta, matysis viskas, - išsigandęs aiškino 

aukštasis Almantas.
- Mažiau pliurpk, ne tavo šienas, ne tavo bėdos, - atšovė Jurgis.
- Ech... - ranka numojo Almantas ir nuslinko daržinėm
Almantas buvo jaunas vyras ir dar neišmoko vogti nesibaimin

damas. Jurgis buvo patyręs labiau. Keletą metų buvęs kolūkio 
sandėlininku, vėliau už trūkumus darbe pašalintas. Jurgis priprato 
gyventi neskaičiuodamas ir negailėdamas kolūkinio turto.

- Kaip vogiau, taip ir toliau vogsiu! Tik durnius šiais laikais 
nevagia, - pridūrė, vieną kartą karštai besiginčydamas su svainiu

Kazimieru.
Kazimieras buvo kolūkio mechanikas ir toli gražu ne pėščias 

vyras. Mėgo gyventi plačiai. Turėjo butą, automobilį, sodo sklypą. 
Norėjosi daugiau. Kazimieras su Jurgiu dažnai auklėjo nepatyrusį 
Almantą.

Katinas netikėtai paslydo ir šoko nuo balkio žemyn. Vyrai nustėro.
• Kas čia?! - paklaikęs apsižvalgė Almantas.
- Berods, katė, - ramindamasis atsiliepė Jurgis. - Bala nematė, 

nešam rėmus - užteks.
Abiems pašalinis garsas kėlė norą dingti kuo greičiau. Vyresnysis 

ne kartą praeityje buvo įkliuvęs. Vis išsipirkdavo, bet dar sykį turėti 
rūpesčių dėl to nesinorėjo. Užvedė suklypusią mašiną, abu pajudė
jo tolyn.

Atlėgo ir katinui. Gerai, kad tik tuo viskas baigėsi. Būna, kad 
šakėmis mėtyti pradeda. Kolūkio pievomis katinas vėl grįžo prie 
kontoros. įprastu judesiu užsiropštė lietaus vamzdžiu ant palangės. 
Kabinetas buvo tuščias ir Adomo čia nebuvo. Ant stalo taip pat 
tuščia. Nei popieriaus, nei lašinių. Pasninkas. Grakščiai išlenkęs 
uodegą, katinas lengvai perbėgo porą palangių tolyn. Jis žinojo, kur 
surasti Adomą. Per gretimą langą, kambaryje, vadinamame "rau
donuoju kampeliu", sėdėjo Adomas. Čia niekas jo netrukdė. Kažką 
rašė. Atrodo, ataskaitą iki rytojaus baigs. Iš radijo imtuvo tyliai 
skambėjo melodija iš populiaraus kino filmo: "...S čevo načinajetsa 
rodina..." [...nuo ko prasideda tėvynė... - rus.].

0 rytoj bus šventė. Kai baigsis KBPPMAS, bus didelis balius. 
Kolūkio salėje bus paruošti stalai, nukrauti valgiais, gėrimais. Bus 
aibė svečių iš rajono! Visi uliavos, dainuos ir šoks. Bus iškilmingi 

% tostai už TĖVYNĘ.
Rytoj bus šventė ne tik partiniams ir profsąjungos nariams. Rytoj 

bus šventė visiems šunims ir katėms, priklausantiems kolūkiui 
"Tėvynė".

Adomą turbūt perrinks. Dirbo jis neblogai. Su visais sutarė. 
Sukosi...

Vakarojo. Už horizonto leidosi saulė. Rytoj pranašauja atšalimą. 
Ant kolūkio laukų tysojo ilgi medžių šešėliai. Numelioruoti laukai 
buvo lygūs ir šešėliai bėgdavo tolyn, nesutikdami kliūties. Sako, 
kažkada čia buvo pelkė. Augdavo gausybė spanguolių ir bruknių.

(nukelta į 4 psl.)



pasaulį
■ Rusijos atominės energetikos 

ministras V. Michailovas pa
reiškė, kad pagal tarptautinius 
branduolinės ginkluotės maži
nimo susitarimus Rusija išmon
tavo beveik 50% savo branduo
linio arsenalo. Iš branduolinių 
galvučių buvo pašalinta maž
daug 400 tonų urano. Pagal 1994 
metais pasirašytą susitarimą 
Rusija palaipsniui parduos JAV 
500 tonų urano, išmontuoto iš 
senų ginklų. JAV uranas bus 
perdirbtas į medžiagą kurui.
■ Lenkijos Senatas atmetė 

pasiūlymą grąžinti mirties baus
mę, kurią praėjusį mėnesį pa
naikino žemieji parlamento rū
mai. Trisdešimt aštuoni iš 100 
Senato narių balsavo už mirties 
bausmės panaikinimą, 26% buvo 
už jos grąžinimą ir keturi susilai
kė. Senato balsavimas bei anks
tesnis žemųjų rūmų sprendimas 
prieštarauja daugelio lenkų pa
žiūroms. Viešosios nuomonės 
tyrimai parodė, kad apie 60% 
šalies gyventojų remia mirties 
bausmės už pačius sunkiausius 
nusikaltimus taikymą ir tik 30% 
pritaria jos panaikinimui.
■ Šiuo metu pasaulyje veikia 

443 atominės elektrinės, kurios 
kartu pagamina maždaug 17% 
visos elektros energijos. Tokius 
skaičius Austrijos sostinėje Vie
noje paskelbė Tarptautinė ato
minės energijos agentūra (IAEA). 
Pernai pradėjo veikti penkios 
naujos atominės, elektrinės, šie
met - viena. 14-oje.valstybių sta
tomos dar 36 atominės jėgainės. 
Atominės elektrinės pernai pa
gamino 2,3 milijono megavat- 
valandžių elektros. Didžiausia 
atominės energijos dalis ben
drame elektros energijos sekto
riuje, IAEA duomenimis, tenka 
Lietuvai (83,4%), Prancūzijai 
(77,4%), Belgijai (57,2%).
■ Nuo 1945 metų Europoje 

"dar niekada taip nekvepėjo pa
raku kaip šiandien", Minske pa
reiškė Baltarusijos gynybos mi
nistras generolas pulkininkas A. 
Čiumakovas, kalbėjęs pirmajame 
respublikos ginkluotųjų pajėgų 
karininkų susirinkime. Ministro 
nuomone, dabar "negalima būti 
abejingiems" kai kurių politikų 
pareiškimams apie "planus nu
brėžti naujas skiriamąsias linijas 
Europoje", reikia atsižvelgti į 
NATO ketinimus plėstis į Rytus.
■ Iš buvusių komunistų suda

rytos opozicinės Mongolijos liau 
dies revoliucinės partijos kandi
datas Nacagiinas Bagabandis 
laimėjo šalies prezidento rinki
mus. Tai jau antrieji šalies isto
rijoje prezidentiniai rinkimai.

TĖVIŠKĖS ESKIZAI
(atkelta iš 3 psl.)

Bet tai buvo seniai - dar tada, kada kolūkio nebuvo. Tik seni 
žmonės pamena, kad dabartinė kolūkio gyvenvietė, žinoma Vosi
liškiu vardu, anksčiau Pakrūmiais vadinosi. Sako, kai raudonoji 
armija per šiuos kraštus ėjo ■ da žuvo generolas Vosylius. Jo vardu 
ir pervadino Pakrūmius. Ten, toliau, už lanku besisukančio, iš
mušinėto duobėmis asfaltuoto kelio, tysojo kitas kaimas - Keiniai. 
Tai buvo visiškai nususęs kaimas, priklausantis kaimyniniam "Per
galės" kolūkiui. Nelabai kas tikėjo, kad kažkada tai buvo jaukus 
miestelis, kuris netgi savus žydus turėjo. Meluoja, matyt. Taip jau 
visada - prisisapnuoja, tai paskui ir trina...

Raudona, o gal tik tarsi iš gėdos paraudusi saulė beveik pasislėpė 
už horizonto. Kolūkį palengva gaubė sutemos. Artėjo naktis.

Pastaba.
Skaitytojau, neieškok čia pažįstamu ar draugų. Visi pasakojimo daly

viai ir aplinkybės - išgalvotos autoriaus. Jei tu ką nors atpažinai, būk 
tikras - tau pasivaideno.

(Pabaiga)

Europos Taryba patvirtina Zingerio pranešimą apie jidiš 
ir kitas nykstančias kultūras

Dr. Algirdas Landsbergis

Kokia ateitis laukia mažumų 
bei mažesniųjų tautų kalbų ir 
kultūrų besivienijančioje Eu
ropoje ir pasaulyje? Pačių eu
ropiečių nuomonės apie tai la
bai nevienodos. Kai kurie Euro
pos vienytojai, ypač Briuselyje 
susispietę biurokratai ir techno
kratai, nelieja ašarų dėl nedidelių 
tautų kultūrų išnykimo ar Euro
pos vienodėjimo - jiems tai ne
didelė kaina už vienybę, taiką ir 
"pažangą". Kiti Europos vieny
bės šalininkai stojasi ginti ir glo
boti tokias kalbas ir kultūras, nes 
jų išblėsimas nuskurdintų Eu
ropą.

į šį dialogą svariais argumen
tais įsitraukė ir naujasis Lietuvos 
Seimo žmogaus teisių ir tautinių 
mažumų komiteto pirmininkas 
Emanuelis Zingeris, kuris, kaip 
Seimo narys, dalyvauja ir Euro
pos Parlamento darbuose. Euro
pos Tarybos pavestas, jis dvejus 
metus rengė pranešimą apie jidiš 
kultūrą šiuolaikinėje Europoje, 
skersai ir išilgai išvažinėjo konti
nentą, rinkdamas informaciją ir 
stengdamasis užčiuopti dar te
bejaučiamą jidiš kultūros pulsą. 
Pernai Europos Parlamento pat
virtintas Zingerio pranešimas 
remiasi 1995 m. Vilniuje įvyku
sio Europos Tarybos kultūros ir 
švietimo komiteto pokalbio išva
domis. Dabar jis aptarinėjamas 
ne tiktai Europoje, bet ir Ame
rikoje, ypač žydų sluoksniuose.

Zingeris priklauso tiems eu
ropiečių intelektualams, kuriems 
pati kultūros prigimtis yra "dau- 
giaetniška". Todėl jis savo pra
nešime pabrėžia, kad "kiekvie
nas etninis vienetas turi būti trak
tuojamas kaip žmogiškųjų ver
tybių kūrimo partneris. Ypač 
šiame technokratuos ir nužmo
gintos populiariosios kultūros 
amžiuje bet kurios etninės grupės 
pradingimas panaikina konkre
čias dvasines vertybes ir nuskur
dina pasaulį".

Pranešime primenama, kad 
prieš Antrąjį pasaulinį karą Vi

Alantos dvare - 
jaunųjų dailės 

galerija
(atkelta iš 2 p si.)
Pusvaškis sakė, kad senojo dvaro 
kambariai, kuriuose anksčiau 
buvo įsikūrusi administracija, po 
remonto bus skirti tik kultūros 
reikmėms. Šalia bibliotekos, ka
merinės muzikos koncertų salės 
ir muziejaus ekspozicijos plečia
ma dailės galerija kaups jaunųjų 
dailininkų kūrybą. Ukmergės ir 
Kauno dailės mokyklos ketina 
Alantoje rengti vasaros stovyklas 
ir palikti galerijai meno kūrinių. 
Į vasaros plenerus Alantoje keti
na rinktis ir jauni profesionalūs 
dailininkai. LR

durio ir Rytų Europoje gyvenusių 
apie 8 mln. jidiš kalbančių žydų 
buvo beveik 
visiškai išnai
kinti, jų savi
ta kultūra iš
nyko. Tačiau 
jie paliko ne- 
ištrinamą 
antspaudą vi
suomeninia
me, ūkinia
me ir intele
ktualiniame 
Europos 
gamtovaiz
dyje.

Daug vie
tos Zingerio 
pranešime 
skiriama jidiš kultūrai Lietuvoje. 
Anot jo, istorinė Didžioji Lietu
vos Kunigaikštija šimtmečiais 
buvo visų iš Europos atvykusių 
žydų prieglauda. Jie ieškojo ir 
rado užuovėją nuo persekiojimo 
ir priešiškumo. Dauguma dabar 
Lietuvoje gyvenančių žydų yra 
pokario imigrantai iš Sovietų 
Rusijos ar Ukrainos, jau nebe
mokantys jidiš kalbos ir beveik 
nieko nebežinantys apie žydų 
kultūrą.

Apžvelgęs jidiš kalbos ir kul
tūros likučius Europoje, Zingeris 
teigia, kad ši nacių ir komunistų 
sistemiškai naikinta kultūra šian
dien yra atsidūrusi kritiškoje 
padėtyje. Ją išsaugoti bus įma
noma tik iš esmės pakeitus Eu
ropos kultūrinę politiką nyks- 
tančiųjų mažumų atžvilgiu. Pa
minimi ir Latvijoje bei Estijoje 
tebeegzistuojantys lybiai, kuršiai 
Lietuvoje ir senieji prūsai. Zin
geris siūlo įsteigti laboratoriją, 
kuri puoselėtų Europos išblaš
kytųjų etninių mažumų kultūras.

Patvirtinusi Zingerio pra
nešimą, Europos Tarybos par
lamentarinė asamblėja pareiškė 
savo susirūpinimą jidiš kalbos ir 
kultūros padėtimi, kuri yra pa
naši į daugelio kitų pradingusių 
ar nykstančių Europos kultūrų. 
Apgailestaudama, kad pagrindi
niai jidiš kultūros centrai dabar 
jau Izraelyje ir Amerikoje, asam
blėja siūlo Europai pačiai remti 
ir plėtoti jidiš kultūros ir kalbos 
centrus visoje Europoje. Euro

Emanuelis Zingeris

DARBININKĄ laiškai pasiekia 
ir elektroniniu paštu (E-mail)!

Musų adresas: 103517.1071@compuserve.com

Kretingos pranciškonų labdaros 
valgykla

(atkelta iš 3 psl.)
da parapijos, aplinkinių kaimų 
žmonės, aukodami daržoves, 
bulves. Per šventes mokiniai, 
parapijiečiai atneša skanėstų. 
Klaipėdos žuvininkystės ben
drovė "Baltija" kiekvieną mėnesį 
skiria žuvies produktų už 325 lt. 
Visų tų lėšų užtenka karštos sriu
bos lėkštei ir šaltam patiekalui 
su arbata vieną kartą per dieną. 
Tik švenčių progomis organizuo
jami šventiniai pietūs.

Į valgyklą žmonės kreipiasi 
patys, praneša kaimynai. Yra 
daromi sąrašai, žmonės lankomi. 
Daugiausia valgytojų yra žiemą, 
mažiau vasarą, nes daugelis ieš
ko darbo kaimuose pas ūki
ninkus. Valgyti daugelis ateina 
netvarkingi ir nešvarūs, todėl, 
pasak vadovės Natalijos Koro- 
lenko, būtinai reikia surasti gal
imybių kaip padėti tiems 
žmonėms nusiprausti, išsiskalb
ti rūbus. Žmonės gyvena bai
siose sąlygose - be elektros, be 
šilumos, neturi kur praustis. To
kiose šeimose auga ir vaikai. 
Reikia juos maudyti. Tam rei
kalinga įranga, skalbimo maši
na, kurių dar nėra už ką įsigyti, 
trūksta lėšų maistui, transporto 
priemonės žmonių lankymui. 

pos Tarybos Ministrų komitetui 
asamblėja rekomenduoja parem

ti jidiš akademi
nes institucijas. 
Vokiškai kal
bančiosios vals
tybės kvie
čiamos prisiim
ti jidiš kalbos 
globėjų vaid
menį. Europos 
šalių kultūros 
ir švietimo mi
nisterijos ragi
namos visoke
riopai remti 
jidiš kultūrą. 
Europos Tarybai 
taip pat siūloma 
įsteigti Zingerio 

pasiūlytąją išblaškytųjų mažumų 
laboratoriją.

Apie šį pranešimą ir jidiš 
kultūrą Lietuvoje su Emanueliu 
Zingeriu teko šnektelti jam per
nai pravažiuojant pro New 
Yorką. Jis pakartojo savo įsiti
kinimą, kad jidiš kultūra buvo 
savitas tvarinys, įsiliejęs į Euro
pos kraujotaką ir padėjęs kurti 
naujas menines, kultūrines sro
ves. Totalitarinėms ideologijoms 
ši kultūra atrodė įtartina ir 
pavojinga; bolševikai joje įžiū
rėjo "buržuazinį kosmopoli
tizmą", o naciai - "tarptautinį 
sąmokslą". Ir taip tos totali
tarinės galybės, anot Zingerio, 
"išjungė gyvą Europos kultūros 
jungtį".

Žydų kultūra paįvairino Lietu
vos kultūrinę padangę. Pavyz
džiui, ji buvo vienas kanalų, per 
kuriuos į Lietuvą atėjo ekspre
sionizmas; glaudžiai bendravo 
lietuvių ir žydų dailininkai, pa
sirodė žydų spaudoje anks- 
čiausieji Franzco Kafkos verti
mai. (Šio kultūrų pokalbio aidą 
vėl išgirdau balandžio mėnesį 
New Yorke po M. Mažvydo kny
gos paminėjimo centrinėje bib
liotekoje, besiklausydamas dai
lininko Arbit~Blato šiltų žodžių 
apie jo jaunystę ir meną Kaune.) 

Zingerio įsitikinimu, jidiš kul
tūra atliko savo misiją, kuriai 
žydus į Lietuvą buvo pakvietęs 
Gediminas - ne tiktai ekono
minę, bet ir kultūrinę misiją.

LA

Yra noras prie tos valgyklos 
suburti ir joje valgančius vaikus. 
Bendrauti su jais, ruošti sakra
mentams. Kai kurie iš jų nelan
ko mokyklos, neturi rūbų, batų. 
Iš gautos labdaros stengiamasi 
juos aprengti, aprūpinti bent 
pačiais būtiniausiais dalykais - 
sąsiuviniais, pieštukais. Nuo pe-
reitų metų "Rūpestėliai" organi
zuoja 2-3 savaičių vaikų vasaros 
stovyklas. Joms švietimo skyrius 
skiria 10,000 Lt. Stovykloje vai
kai gauna 3 kartus valgyti, mel
džiasi, dirba, klauso paskaitėlių, 
lanko senelių namus, bendrau
ja. Daromos ekskursijos. Pereitą 
vasarą vienas paauglys pirmą 
kartą savo gyvenime išvydo jūrą, 
kuri nuo Kretingos yra tik už 11 
kilometrų... Sunku net įsivaiz
duoti, kad iš viso taip galėtų 
būti. Bet, deja, tai yra realybė. 
Šalia mūsų yra ir tie, kurių mes 
nepastebime ar nenorime 
pastebėti: jie vadinami asocia
liais ir amoraliais, bet kaip ten 
bebūtų, vis tik - žmonės ir mūsų 
broliai ir seserys. Beje, valgykla, 
apleistais vaikais rūpinasi apie 
15 žmonių. Tik du iš jų, vadovė 
ir tiekėjas, gauna algas.

šv. Antano Institutas
Kretinga

Penkių prezidentų susitikimas Estijoje
Gegužės gale Estijos sostinėje 

Taline susitiko Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos 
prezidentai. Susitikimas truko 1.5 
valandos. Dar trumpesnė buvo 
spaudos konferencija. Be kita ko, 
penkių valstybių vadovai aps
varstė padėtį ir gretimose šalyse. 
Buvo konstatuota, kad padėtis 
Baltarusijoje kelia nerimą, todėl 
būtina stebėti, kaip ji plėtosis 
toliau. Tačiau prezidentų pasi
rašytame bendrame komunikate 
padėtis Baltarusijoje neaptaria
ma. Neoficialiai kalbama, kad 
apie Baltarusiją labai kritiškai

Vilniuje lankėsi Vatikano nuncijus Garsijas. Nuotraukoje 
- atsisveikinimo mišios, kurias Garsijas laikė lietuviškai.

Turkijos prezidentas - už glaudesnius 
ekonominius ryšius

Turkijos Prezidentas Suleyman 
Demirel pabrėžia būtinybę pa
laikyti kuo glaudesnius ir abipu
siškai naudingus Lietuvos ir Tur
kijos ekonominius santykius. 
Apie tai jis kalbėjo birželio ~3 d. 
Vilniuje susitikęs su Lietuvos Sei
mo pirmininko pirmuoju pa
vaduotoju Andriumi Kubiliumi 
ir frakcijų atstovais.

Kalbėdamas Lietuvos Seimo 
posėdyje, S. Demirelis priminė, 
kad Turkija niekada nepripažino 
Lietuvos okupavimo.

S. Demirelis sakė, kad itin svar
bu palaikyti glaudžius ryšius tarp 
abiejų valstybių parlamentų.

Vasaros sezonas Trakuose jau prasidėjo.
V. Kapočiaus nuotr.

Tautinių šokių ansamblių ir chorų 
dėmesiui!

Gerbiamieji,
Atrodo, kad taip neseniai įvy

ko Pirmoji Pasaulio Lietuvių 
Dainų Šventė 1994 m., palikusi 
tiek daug gražių prisiminimų, o 
štai jau metas ruoštis sekančiai 
šventei.

1998 liepos mėnesį Lietuvoje 
vyks Dainų šventė. Šventės ren
gėjai vėl kviečia užsienio lietu
vius joje dalyvauti. Tikiuosi, kad 
užsienio lietuviai šį kvietimą pri
ims ir šiai šventei ruošis su tuo 
pačiu entuziazmu ir energija, 
kaip ruošėsi 1994 metais.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba tvarkys bendrus 
administracinius reikalus. Prašo
me kreiptis j: dr. Vitalija Va- 
saltienė, PLB vicepirm. kultū

atsiliepė Ukrainos prezidentas. 
Jis siūlė užsiminti komunikate 
apie šią problemą, tačiau tam 
pasipriešino Lenkijos preziden
tas. Lenkijos žurnalisto teigimu, 
bendradarbiavimas su Baltijos 
valstybėmis ir Ukraina Lenkijoje 
laikomas strateginės svarbos 
užduotimi, o šių valstybių įstoji
mas į NATO - atsiribojimo nuo 
grėsmingos Rusijos galimybe. 
Dėl to Lenkijos prezidentas vyko 
ir į Baltarusiją, kad ši nebūtų 
izoliuota ir netaptų visiškai pri
klausoma nuo Rusijos.

LR

V. Kapočiaus nuotr.

"Pradžią tokiems santykiams 
davė Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio apsilankymas Turki
joje balandžio pabaigoje", - pri
minė Turkijos Prezidentas.

"Mes sveikiname ir remiame 
Baltijos valstybių, tarp jų ir Lie
tuvos, pastangas integruotis į 
Europos Sąjungą ir NATO", - sakė 
svečias, pabrėžęs, kad kiekviena 
Europos valstybė privalo turėti 
teisę gyventi vieningame ir sau
giame žemyne.

Apsilankymu Seime S. Demire
lis baigė oficialų vizitą Lietuvo
je. Birželio 3 d. jis išvyko į Ta
liną. ELTA

rai, 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439 USA, tel.: (630) 257- 
8714, fax: (630) 257-9010.

Dalyvavimu susidomėjusius 
chorus kviečiame kreiptis į chorų 
ryšininką: Darius Polikaitis, 
7318 Ticonderoga Rd., Dovvners 
Grove, IL 60516 USA, tel.: (708) 
241-0074, fax: (630) 257-9010.

Tautinių šokių ansambliai 
kviečiami kreiptis į ansamblių 
ryšininkę: Audra Lintaklenė, 
3603 Rosemear Avė., Brookfield, 
IL 60513, USA, tel.: (708) 387- 
9180, fax: (708) 485-5330.

Kviečiame visus kuo gausiau 
(nutolta į S psl.)

mailto:103517.1071@compuserve.com


Clevelando lietuvių problemos
Aurelija M. Balašaitienė

Gegužės 18 dienos sekmadie
nio vakare Clevelando ir prie
miesčių lietuvius žaibo greitu
mu pasiekė žinia, kad lietuvi
ams labai simpatingame rajone, 
netoli Dievo Motinos parapijos 
ir "Dirvos" redakcijos bei "Tau
pos" kooperatyvo, ties Lietuvių 
Namais vyksta kažkokios riaušės. 
Lietuvių namai su "Gintaro" res
toranu, koncertų ir pokylių sale 
.bei populiariu baru, yra vienas iš 
populiariausių 185-osios gatvės 
pastatų, prieš kelis metus iškil
mingai atšventęs savo 25 metų 
jubiliejų, dalyvaujant ir miesto, 
ir gubernatoriaus atstovams. 
Netrukus televizijos kanaluose 
susijaudinę stebėjome policijos 
automobilius su blykčiojančio
mis šviesomis ir policininkus, 
bandančius sutramdyti triukš
mingą minią. Vyko stumdyma
sis ir muštynės. Vienas triukš- 
madaris ištrūko iš policininkų 
rankų, bet bėgdamas parkrito ir 
buvo sugautas. Tuo tarpu pasi
girdo ir dūžtančio stiklo šukių 
trupėjimas - buvo išmuštas prie
kinis langas.

Pagaliau paaiškėjo ir to bai
saus triukšmo priežastis - Lietu
vių klubo patalpose kalbėjo bu-

vęs Ku-Kluks-Klano vyriausias 
vadas David Duke, plačiai ži
nomas kaip rasinės neapykantos 
propaguotojas. Vėliai! teko pa
tirti, kad klubo patalpas išnuo
mavo "National Alliance" orga
nizacija, tačiau klubo vadovybė 
griežtai ir pakartotinai tvirtino 
nežinojusi kalbėtojo pavardės.

Iš televizijos komentarų gali
ma buvo spręsti, kad protesto 
riaušės buvo iš anksto suorgani
zuotos, nes iš kai kurių automo
bilių plokštelės rodė, kad būta 
"svečių" ir iš kitos valstijos, o ir 
policijos šarvuoti automobiliai 
jau buvo parengties stovyje. 
Prasidėjo kaltinimas lietuviams, 
kad jie esą "rasistai", bet tai są
moninga provokacija, nes dieną 
prieš tai David Duke kalbėjo 
Parmos priemiesčio miesto sa
lėje, tačiau jokių neramumų ar 
demonstracijų nebuvo. Lygiai 
ramu buvo ir jam atskridus į 
Clevelando Hopkins aerodromą. 
Kodėl protestuotojai pasirinko 
Lietuvių Namus? Susidaro įspū
dis, kad kažkas specialiai sten
giasi pakenkti lietuviams, tai ir 
virš milijono skaitytojų turintis 
dienraštis "The Plain Dealer" savo 
reportaže primygtinai paminė
jo, kad lietuvių namuose kalba 
kontraversiniai asmenys, jų tarpe ,

Ieva Jokūbąvičiutė, Philadelphijos Curtis muzikos insti
tuto stipendininkė iš Lietuvos, skambina M. K Čiurlionio 
kūrinius Liet. Moterų Klubų Federacijos Philadelphijos klubo sureng
tame Romo Kalantos minėjime, gegužės 4 d., Šv. Andriejaus parapi
jos salėje. Algio Čepulio nuotr.

Ateitininkų minikursas 
moksleiviams

Gegužės 24-26-tą dienomis 
Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
vienuolyno patalpose Putname, 
Connecticut, įvyko ketvirtasis 
šiaurės rytų pakraščio Ateiti
ninkų minikursas moksleiviams. 
Dalyvavo dvylika jaunuolių iš 
Massachusetts, Connecticut, 
Pennsylvania ir New Jersey val
stijų. Kurso organizatorė - dr. 
Mirga Gimiuvienė; vadovės pa
dėjėja ir viena paskaitininkų - 
Daiva Navickienė; mergaičių va
dovė - Rita Sakutė; svečias pas
kaitininkas - dr. Andrius Kazlaus
kas. Taip pat talkininkavo Aldo
na Lingertaitienė, kuri parūpino 
paskaitininkę, kalbėjusią apie 
kultų veiklą JAV universitetuose.

Daiva Navickienė, Bostono 
bendruomenei gerai pažįstama 
kaip Bostono Lituanistinės mo
kyklos vedėja ir Bostono vyrų 
seksteto vadovė, jau antrą sykį 
prisideda prie minikurso pravedi- 
mo darbų. Jos iniciatyva kursas 
šį pavasarį prasidėjo su ypatin-

Tautinių šokių 
ansamblių ir chorų 

dėmesiui!
(atkelta iš 4 psl.) 
kreiptis į ryšininkus pranešant 
savo ketinimus ir priimti Lietu
vos kvietimą dalyvauti 1998 
metų dainų šventėje. Dainos ir 
šokio jungiami, dar kartą pa
jusime, kad esame viena tauta, 
visi tos pačios Lietuvos vaikai.

Su geriausiais linkėjimais, 
dr. Vitalija Vasaitienė

PLB vald. vicepirm. kultūrai 

britų rašytojas, plačiai žinomas 
antisemitizmo propaguotojąs 
David Irving, kuris savo kalboje- 
pereitais metais tvirtino, kad 
jokio šešis milijonus žydų iš- 
žudžiusio "holokausto" nebuvę. 
Tiems kalbėtojams Lietuvių klu
bo patalpas nuomoja "National 
Alliance" organizacija, kuri yra 
taip pat žinoma kaip "Arijų Są
junga" ir pozityviai vertina Hit
lerio Vokietiją.

Pirmadienį ištisą dieną televi
zijos žiniose dominavo įvykis 
prie Lietuvių Namų, o miesto 
rotušėje Clevelando miesto tary
ba tą įvykį diskutavo. Susitikus 
su amerikiečiais draugais, reikia 
aiškintis, kad lietuviai nėra jokie 
"rasistai" ir kad Lietuvių Namų 
vadovybė esanti nekalta, nes gal 
tie, kurie patalpas išsinuomavo, 
nuslėpė susirinkimo turinį ir 
kalbėtojo pavardę. Aišku, ateityje 
klubas turi būti atsargesnis su 
nuomotojais, privalo sudaryti 
teisėtą nuomos sutartį, kurioje 
būtų smulkiai nurodyta rengi
nio ar susirinkimo tema bei 
turinys. Reporteriams klubo va
dovybė pareiškė, kad nutrauks 
prieš kelis metus sudarytą su
tartį su "National Alliance". Deja, 
žala jau padaryta, o to kadaise 
labai ramaus ir saugaus rajono 
prekybininkai su pasipiktinimu 
kaltina lietuvius.

kultų veiklą.
Šio kurso tema buvo katalikiš

kumas. Rimtąją kurso dalį su
darė: filmas: "Jesus of Montreal"; 
paskaita "Dogmos ir tikėjimas" 
(Daiva Navickienė); paskaita/ 
pokalbis "Visą atnaujinti Kristu
je" (dr. Andrius Kazlauskas); pra
timai "Kaip tu norėtum pakeisti 
Katalikų Bažnyčią?"; pranešimas: 
"Ateitininkų organizacija ir veik
la" (dr. Mirga Gimiuvienė); pasi
kalbėjimas: "Klausimai, kurie la
biausiai mums rūpi"; paskaita: 
"Kultų veikla JAV universitetuo
se" {amerikietė studentė).

Linksmąją kurso dalį sudarė: 
iškyla į Matulaičio senelių na
mus; Daina Žiaugraitė ir Angeli- 
ka Kazakaitytė paskambino pia
ninu; Gilija Aukštikalnytė pa
dainavo itališką dainą; Rasa Stir- 
bytė padeklamavo Vinco Kudir
kos eilėraštį "Labora", o jai gitara 
akompanavo Skaidrys de Sa Pe- 
reira; Loreta ir Angelika Kazakai- 
tytės, Nomeda Gimiutė, Simona 
Smimovaitė ir Daina Žiaugraitė 
padainavo "Motiejukas turi ūkį". 
Joms pianinu akompanavo Aras 
Vėbra. Visas būrys padainavo 
liaudiškų dainų pynę.

Žaidimas "Koksprots" (angliš
kai "Jeopardy"), kuriame savo 
Lietuvos istorijos pažinimu ypa
tingai pasižymėjo Skaidrys de Sa 
Pereita ir Mantas Lingertaitis, o 
savo lietuvių tautosakos žiniomis 
pasižymėjo Nomeda Gimiūtė.

Sekantis šiaurės rytų pakraščio 
Ateitininkų minikursas mok
sleiviams numatytas rugsėjo 26- 
28 dienomis Putname. Tema - 
inteligentiškumas. Norintys 
užsiregistruoti gali paskambinti 
Mirgai Girniuvienei, tel. (508) 
960-2512.

Mirga Gimiuvienė

gom pratybom, taikytom ben
dradarbiavimui lavinti. Šių pra
tybų metu jaunuoliai atlikinėjo 
įvairius uždavinius, pavyzdžiui, 
turėjo išspręsti kaip visi dvylika, 
nepaleisdami viens antro rankų 
ir neprarasdami pusiausvyros, 
gali lynu pereiti iš vieno taško į 
kitą.

Rita Sakutė yra ateitininkė iš 
Toronto. Ji ruošia magistrą iš 
biznio administracijos (MBA) 
Northeastem universitete, Bos
tone. Tuoj po minikurso panelė 
Sakutė išvyko į Texas valstiją, 
kur ji pusmetį dirbs Texas In
struments kompanijai, lavinda
mas! savo srity. Grįžusi į Bos
toną ji vėl žada įsijungti į lietu
vių veiklą Bostono apylinkėje. 
Jai ypatingai svarbu, kad kur
santai pajustų, jog kurso štabas 
rūpinasi jais ir domisi jais, kaip 
žmonėmis.

Dr. Andrius Kazlauskas dirba 
Harvard universitete medicini
nio tyrimo skyriuje. Dr. Kazlaus
kas su žmona Lione Bradūnaite- 
Kazlauskiene ir dviem vaikučiais 
atvyko į Bostono apylinkę prieš 
pusmetį ir tuoj įsijungė į atei- 
tininkišką veiklą. Dr. Kazlauskas 
pravedė pasikalbėjimą tema 
"Visa atnaujinti Kristuje".

Aldona Lingertaitienė šiuo 
metu ruošia teologijos pedagogi
kos daktaratą ir dirba kapelione 
("campus minister") University 
of Massachussets, Bostone. Jos 
pakviesta paskaitininkė, Melissa 
Chem, yra jauna studentė, kuri 
yra pati patyrusi kultų poveikį 
universitetuose ir dabar vado
vauja katalikiškam studentų 
būriui, kovojančiam prieš šią Lietuvos jaunimas neabejingas Lietuvos miškų naikinimui. V. Kapočiaus nuotr.

Krepšinio turnyras Chicagoje
Kanados - Hamiltonas ir Toron
tas. Iš JAV - Chicaga, Philadel- 
phia, New Yorkas, Detroitas, 
Clevelandas. Iš viso apie 30 ko
mandų.

Gegužės 18 ir 19 dienomis 
Chicagoje įvyko ketvirtasis Šiau
rės Amerikos jaunimo krepšinio 
turnyras. Dalyvavo daug 
krepšininkų iš įvairių miestų. Iš

Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę): Tomas Vengris, Daina 
Maciūnaitė, Rūta Bagdonavičiūtė. Antroje eilėje (iš k. į 
d.): Donatas Eidintas, Aidas Gedeika, Gintautas Stirbys, 
Antanas Kasinskas. Trečioje eilėje: Vytautas Maciūnas, 
komandos treneris.

R. Kurtinaitis: neužtenka tik 
dalyvauti olimpiadose

mosiomis darbo dienomis no
rėčiau susilaukti ir geranoriškos 
pagalbos", - savo įžanginiame 
žodyje pasakė buvęs Lietuvos 
rinktinės krepšininkas.

Kalbėdamas apie savo veiklos 
prioritetus, R. Kurtinaitis pa
žymėjo, kad departamento veik
los kryptys kiek keisis ir bus la
biau orientuotos į profesionalų 
sportą. "Manęs nepatenkina Lie
tuvos sportininkų olimpiadose 
iškovojamas medalių skaičius, 
apsiribojimas vien dalyvavimu, 
todėl pagrindinis veiklos tikslas 
bus deramas pasirengimas Sid
nėjaus olimpinėms žaidynėms", 
- akcentavo direktorius.

ELTA

Nauja chemijos mokslų daktarė

Lietuvos kūno kultūros ir spor
to departamento prie Vyriau
sybės direktoriaus pareigas nuo 
birželio 2 dienos pradėjęs eiti 
Rimas Kurtinaitis birželio 3 d. 
pristatytas departamento dar
buotojams.

Naująjį vadovą pristatė Vyr 
riausybės kancleris Kęstutis 
Žilinskas. "R. Kurtinaitis jjuri su
kaupęs nemažai gyvenimiškos 
patirties, žino sporto reikalus 
užsienyje, todėl tikimės, kad jo 
vadovaujamas departamentas 
darniai dirbs įgyvendindamas 
Vyriausybės programą", - sakė 

-kancleris.
"Esu reiklus, netgi galima sakyti 

"griežtas, bet teisingas", bet pir-

1997 m. gegužės 19 d. Seton 
Hali universitetas, South Orange, 
NJ, Sigitai Aldonai Žibaitei (Ži
bąs) įteikė chemijos mokslų dak
tarės diplomą. Baigimo cere
monijoje dalyvavo Sigitos tėvai 
iš Cincinnati, Ohio, ir sesuo 
teisininkė Jūratė iš White Plains, 
NY.

Sigita jau keliolika metų gyve
na, dirba ir mokosi New Jersey 
valstijoje. Šiuo metu ji gyvena 
Cranford, NJ, ir dirba Shearing- 
Plough farmacinėje firmoje kaip 
chemikė (senior scientist). Nau- t 
jai mokslų daktarei nesvetimas : 
chemijos tyrinėjimų darbas, nes 
jau yra paskelbusi savo darbo 
rezultatus profesinėje spaudoje 
ir profesiniuose suvažiavimuose.

Sigitai taip pat svarbūs ir Lie
tuvos reikalai. Jos pastangomis 
mirusio kolegos prof. Paul Ander 
chemijos mokslų biblioteka buvo 
perkelta į Vilniaus Universiteto 
chemijos fakultetą. Ji dalyvauja 
išeivijos lietuviško jaunimo veik
loje. Šiuo metu ji šoka tautinius

- A. a. dr. V. Sruogienės at
minimui jos vardu įsteigtam fon
dui (Lithuanian Foundation Ine. 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439) Lietuvos istoriją studi
juojantį jaunimą paremti au
komis dar prisidėjo: $200 - dr. 
A. Prunskienė; $150 dr. - B. Cipli- 
jauskaitė; $100 - S. Baras, G. J. 
Slavėnai, A. Sutkuvienė; $50 - D. 
Danienė, J. Gimbutas, dr. J. 
Jakševičienė, dr. V. Kelertiėrie, 
E. R. Sakadolskiai.

šokius New Jersey šokių grupėje 
"Liepsna", su kuria dalyvavo ke
liose išeivijos šokių šventėse ir 
1994 metais šoko Vilniuje, dainų 
ir šokių šventėje. Nepriklauso
mybės atgavimo laikotarpiu da
lyvavo jaunimo ir visų lietuvių 
masinėse demonstracijose Wash- 
ingtone, New Yorke ir kituose 
Amerikos miestuose.

Sigitai linkime gero vėjo, sėk
mės ir laimės savo profesijoje ir 
išeivijos lietuviškoje veikloje.

H. R. Žibąs

- Chicago, IL., Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo lietuvių parapi-^ 
jos naujuoju klebonu paskirtas'^ 
kun. Mykolas Yakaitis.

- Sao Paulo, Brazilijoje, Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos kle
bonu paskirtas brazilietis kun. 
Jose Ulisses Leva> o lietuvių kle
bonu - kun. Petras Rukšys, SDB. 
Klebonas emeritas kun. Juozas 
Šeškevičius aptarnaus Lituanikos 
sodybą.

- X-asis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas įvyks lapkričio 
28-30 dienomis Chicagos Jauni
mo Centre. Organizacinį ko
mitetą sudaro 20 darbuotojų, 
kuriems vadovauja Bronius Juo
delis.

- Muz. Faustas Strolia, Chi- 
cagos Jaunimo Centre gegužės 
23-24 dienomis, prisimenant 
muz. Juozo Kreivėno mirties 10 
metų sukaktį, kalbėjo apie ve
lionio įnašą vaikų ir jaunimo 
chorinėje veikloje. J. Kreivėno 
prisiminimą surengė Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centras 
kartu su Komp. Vlado Jakubėno 
draugija.

- Algimantas Eimantas, gy
venęs Kanadoje ir įsteigęs Tė
vynės Sąjungos - Lietuvos Kon
servatorių partijos Kanados 
skyrių, pradėjo dirbti Lietuvos 
Respublikos seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio sekretoria
to vadovu.

- Vincas Šalčiūnas, žurnalis
tas, visuomenininkas, gausiai be
sireiškiąs įvairioje lietuviškoje 
veikloje anksčiau Philadelphijo- 
je, o dabar pietinėje Floridoje, 
kovo 13 d. minėjo amžiaus 80 
metų sukaktį.

- Dr. Adolfai Damušiui ge-------
gūžės 25 d. Ateitininkų namuo
se, Lemont, IL, įteikta Lietuvių 
katalikų visuomenininko premi
ja. Kasmetinę premiją paskyrė 
Pasaulio katalikų bendrija, ku
rios pirmininkas yra prof. Juozas 
Meškauskas, premijos mecena
tas - prel. dr. Juozas Prunskis. A. 
Damušis gimė 1908 m. birželio
16 d. Rusijoje. Aukštuosius mok
slus baigė Lietuvoje, dirbo su 
ateitininkais nuo pat moksleivio 
dienų, o 1946-1952 m. ėjo ate
itininkų federacijos vado parei
gas; buvo vienas iš 1941 m. 
birželio mėn. sukilimo organi
zatorių ir Laikinosios vyriausybės 
pramonės ministras.

- Gegužės 30 d. Willoughby, 
OH, mirė Paulė Balčiūnienė. Liko 
duktė Nijolė ir sūnus Donatas su 
šeimomis.

-1997 m. birželio 2 d. Flori
doje mirė Marcela Kazlauskienė. 
Birželio 6 dieną ji buvo palai
dota Clevelande, OH.

- Birželio 4 d. Matulaičio 
namuose, Putnam, CT, mirė An
tanina Petrikienė, sulaukusi 99 
metų amžiaus. Gyvenusi Great 
Neck ir Woodhaven, NY. Palai
dota St. John's kapinėse, Queens, 
NY.

- Birželio 6 d., Matulaičio 
namuose, Putnam, CT, mirė Ma
rija Gureckienė, sulaukusi 96 
metų amžiaus, palaidota lietu
vių kapinėse, Waterbury, CT.

- Balio Sruogos "Dievų miš
ko" vertimą i anglų kalbą - "Fo- 
rests of the Gods" - galima užsi
sakyti pas vertėją: Aušrinė Byla, 
134 Haven Avė. 5G. N.Y., N. Y. 
10032. $20.00. Tai memuarinė 
knyga apie nadų holokaustą.



Amerikos Lietuvių Taryba Chi- 
cagoje suruošė savo buvtfiiam 
pirmininkui Teodorui Blinstru- 
bui ir Lietuvos ambasadoriui dr. 
Alfonsui Eidintui pagerbimą,

kurio metu Ambasadorius Teo
dorui Blinstrubui įteikė jam Lie
tuvos Respublikos skirtą DLK 
Gedimino ordiną. Iškilmingo 
įvykio Čiurlionio Galerijoje apie

80 dalyvių turėjo progą palinkė
ti dr. Eidintui sėkmės jo būsimo
je tarnybos vietoje, Lietuvos 
ambasadoje Kanados sostinėje.

Nuotraukoje (iš kaires): ~ALTo pirmininkas prof. dr. Jonas Račkauskas, Teodoras 
Blinstrubas, buv. kelių centrinių organizacijų pirmininkas, ir amb. dr. Alfonsas 
Eidintas. J. Tamulaičio nuotr.

Los Angeles Dramos sambūrio 
sėkmė Punske

Gegužės 29 d. Vilniuje Los 
Angeles Dramos sambūris 
(LADS) Jaunimo teatre vaidino 
Žemaitės komediją "Trys myli
mos". Spektaklio režisierius ir sce
novaizdžio kūrėjas Petras Ma
želis. Pirmą kartą Dramos sam
būris Lietuvoje lankėsi 1989 
metų rudenį. Tuomet jie vaidi
no Birutės Pūkelevičiūtės pjesę 
"Žmonės ir beržai". Ši kartą 
Dramos sambūris svečiavosi 
ilgiau ir turiningiau. Gegužės 30 
d. LADS dalyvavo tarptautiniame 
teatrų festivalyje "Šermukšnis" 
Klaipėdoje. Tačiau pagrindinis 
LADS kelionės tikslas - Žemaitės

komedijos festivalis "Trys myli
mos", kuris vyko Telšių Žemaitės 
teatre. Čia garsiąją Žemaitės ko
mediją vaidino dar ir šeši Lietu
vos teatrai - Telšių Žemaitės, 
Telšių meno mokyklos, Kelmės 
mažojo, Klaipėdos universiteto, 
Pasvalio rajono Diliauskų ir Pa
nevėžio muzikinio teatro artistai. 
Festivalio pabaigoje buvo rodo
mas "Trijų mylimųjų" spektak
lis, kuriame vaidino visų teatrų 
artistų "rinktinė". Po festivalio 
Telšiuose Los Angeles Dramos 
sambūris su "Trim mylimom" 
vyko į Panevėžį.

LA

Prezidentai prašo 
astrologų patarimų

Prancūzijos prezidentas Fran- 
cois Mitterrand paskutiniais savo 
prezidentavimo metais nuolat 
konsultuodavosi su garsiausia 
šalies asrologe Elizabeth Teissier 
dėl savo ateities ir pasaulio 
reikalų, rašoma naujoje as
trologės knygoje apie Mitter-- 
rand.

Panašiai elgavosi ir JAV prezi
dentas Ronald Reagan, kuris 
nuolat tardavosi su astrologe iš 
Californijos Joan Quigley. 
Pastaroji nuolat pabrėždavo, kad 
ji patarė prezidentui, kada 
surengti susitikimą su sovietų 
lyderiu Michail Gorbačiov. LA

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS

pavasari ir vasarų, skrisdami i 
Vilnių ir Ryga!

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

Dėl daugiau informacijų skambinti:
AIREX TRAVEL AGĖNCY 

382 Broad Avė. 
Leonia, N] 07605 

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

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
/TTnpi?x 368 West Broadway, Boston, MA 02127

(LIUKE) TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

BIRŽELIO MĖNESI siuntinius paimsime šiose vietovėse:

WATERBURY, CT JUNE 21 9:30 - 11:00 AM
VVORCESTER, MA JUNE 21 11:00 - 2:00 PM
HARTFORD, CT JUNE 21 12:00 - 2:00 PM
GARDNER, MA JUNE 23 4:00 - 6:00 PM
KENNEBUNKPORT, ME JUNE 24 11:00 - 12:00 PM
PUTNAM, CT JUNE 25 1:00 - 2:30 PM
PROVIDENCE, RI JUNE 25 4:00 - 6:00 PM
ALBANY, NY JUNE 26 . 6:30 - 7:30 PM
BINGHAMTON, NY JUNE 27 9:00 - 11:00 AM
SCRANTON, PA JUNE 27 12:00 - 1:00 PM
FRACKVILLE, PA JUNE 28 4:00 - 5:30 PM
PHILADELPHIA, PA JUNE 28 9:00 - 10:00 AM
BROOKLYN, NY JUNE 28 12:00 - 4:00 PM
BALTIMORE, MD JUNE 28 12:00 - 7:00 PM
VVASHINGTON, DC JUNE 29 2:00 - 5:00 PM
BRIDGEPORT, CT JUNE 29 8:00 - 9:00 PM

Dėl pinigų pervedimo, dėl Air Cargo siuntinių ir 
kitokios informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455

Lietuvos Vyčių Vidurio Atlanto 
rajono suvažiavimas

Šiemet Lietuvos Vyčių Vidurio 
Atlanto rajono pavasarinis su
važiavimas įvyko kovo 9 d. Su
važiavimą globojo 136 Hudson- 
Mohavvk kuopa. Dalyvavo 52 
delegatai iš 5 kuopų. Kun. B. 
Gustas, 136 k-pos dvasios vadas, 
aukojo šv. Mišias Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, Schenectady, New 
York.

Po Mišių dalyviai susirinko Šv. 
Marijos parapijos salėje pietums. 
Susirinkimą atidarė ir maldą- 
sukalbėjo Vidurio Atlanto rajo
no pirmininkas Edvvard Barkows- 
ki. Lynn McCafferty, 136 k-pos 
pirmininkė, sveikino visus at
vykusius delegatus ir svečius. 
Susikaupimo minute buvo prisi
mintas neseniai išvykęs amži
nybėn a. a. 109 k-pos narys An- 
thony Kober. Visi valdybos nar
iai pranešė apie atliktus darbus.

Kelios rezoliucijos buvo pasiū
lytos ir patvirtintos. Rudeninis

Vėl apie skraidančias 
lėkštes...

Penki žmonės teigia, kad naktį
iš gegužės 8 į 9 dieną, apie 1 vai. 
nakties, netoli Šiaulių esančios 
Ginkūnų gyvenvietės matė sk
raidančią lėkštę. Kęstutis Nesa
vas ir Ričardas Mileris pastebėjo 
aukštai danguje rytų pusėje nuo 
gyvenvietės šviesomis mirgantį 
ir greitai judantį objektą. Jis 
atrodė lyg iš dviejų dalių: viršuje 
tamsus objektas rantytais kraš
tais, panašus į patisoną, o apačio
je švytintis ryškiai baltos šviesos 
prožektoriais ratas. Tas ratas tai 
priartėdavo prie tamsios dalies, 
tai nutoldavo. Pasak stebėtojų, 
atrodė lyg pulsuotų širdis. Ap
stulbę vyrai pažadino savo žmo
nas ir pasikvietė dar vieną kaimy
ną. Tuo metu "lėkštė" visiškai 
priartėjo prie jų gatvės ir pakibo 
virš kaimyno tvartuko. Vyrams 
atrodė, kad šviečiantis ratas apie 
10 m skersmens. Kybojo ties tvar
tuku 2-3 minutes, po to pakilo ir 
greitai nutolo vakarų pusėn. Po 
kelių minučių apsiniaukė ir pra
dėjo smarkiai lyti. Šį keistą reiš
kinį vyrai stebėjo maždaug 20 - 
25 minutes. Tą pačią naktį šiau
lietis taksistas matė kažkokį mir
gantį ir greičiau nei lėktuvas ju
dantį danguje objektą, kai vežė 
keleivius nuo Šiaulių Gruzdžių 
pusėn. Prieš keletą metų šiau
liečiai ne kartą matė neaiškius 
švytinčius objektus pietvaka-
rinėje miesto dalyje, netoli "Nuk- 
lono" gamyklos. Tačiau pasta
ruoju metu tokių atvejų jau seno
kai nebuvo. Profesorius Vytau
tas Straižys sako, kad žmonės 
labai netiksliai vertina nuoto
lius. Kartais, kai švytinčius dan
gaus kūnus uždengia ir vėl ati
dengia debesys, žmonėms atro
do lyg jie pulsuotų. Šiuo atveju 
galėjo būti vietinis meteorologi
nis reiškinys ar. koks technikos 
daiktas. Šiaulių meras, pagal išsi
lavinimą fizikas, apie šį ne
atpažintą objektą teigė nieko 
negirdėjęs, o leidimo nutūpti 
Zoknių aerouoste taip pat nie
kas neprašė. LR

suvažiavimas planuojamas rug
sėjo mėnesį.

Po susirinkimo vyko loterija ir

užkandėliai. Kitas rajono su- 
sirinkimąs/suvažiavimas įvyks 
Maspeth, New York, rugsėjo 28 
d. Šeimininkaus Maspeth 110 
kuopa.

Mary R. Kober
Vertė Regina Juškaitė

yyriSTouĘj

IŠ N.Y. (JFK) $750.
Iš Detroito $778.
Iš Chicagos $778.
tšLA. Ir San Francisco $916.
Iš Tampa, Orlando $800.*
*$800. birž. 10 - 23; $860. birž. 24 - rugp. 31

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų 
JAV miestų. Vietų skaičius ribotas.

Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161
1-800-77-VYTIS

Internet http://www.travelffle.com/get/vtours.html

r - ' ■

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjq per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų
j LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJA,RUSIJĄ.

JUNE PICK-UP SCHEDULE

JUNE 3 PUTNAM, CT 1-2 pm
JUNE 5 NEWARK, NJ 11 - 12 noon
JUNE 6 PHILADELPHIA, PA 11 - 12 noon
JUNE 6 BALTIMORE, MD 4-5 pm
JUNE 7 BROOKLYN, NY 12-1 pm
JUNE 7 BALTIMORE - LITHUANIAN FEST.
JUNE 9 WHITING, NJ 1-2 pm
JUNE 10 NEW BRITAIN, CT 11 - 12 noon
JUNE 10 NEW HAVEN, CT 2-3 pm
JUNE 10 WATERBURY, CT 4-5 pm
JUNE 12 KEARNY, NJ 11 - 12 noon
JUNE 12 PATERSON, NJ 1-2 pm
JUNE 19 NEWARK, NJ 11 - 12 noon
JUNE 21 BROOKLYN, NY 12-1 pm
JUNE 24 NEW BRITAIN, CT 11 -12 noon
JUNE 24 NEW HAVEN, CT 2-3 pm

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Cente:
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780

http://www.travelffle.com/get/vtours.html


Nuo 1996 m. sausio 1d. 
iki 1997 m. kovo 3’1 d.

TAUTOS FONDUI aukojo

$80 -

$75 -

$70 -

$67 -
$65 -

$60 -

$55 -
$50 -

Laucius, Henrikas & Ilona, NJ, 
Levanas, Stasė, CT, 
Mikšys, Petras & Janina, MA, 
Andruška, Henrikas & Elena, NY, 
Lembertas, Monika, CA, 
Mėlinis, Remigijus Raymond, NJ, 
Naujokaitis, Mykolas, CA, 
Vaičys, Jonas & Elena, NY, 
Bublys, Algimantas & Birutė, MI, 
Cukuras, Janina, IL, 
Janušonis, Gailė, NY, 
Rysavy, Adelė, NY, 
Palubinskas, kun. Vytautas, NY, 
Rimienė, B., NY, 
Sperauskas, Tomas, NY, 
Kavaliūnas, Jonas, IN, 
Kniuipys, Juozas, CA, 
Lesevičius, Aldona G., IL 
Malko, Andrevv, FL, 
Valavičius, Antanas & Viktoria, IL, 
Barauskas, Ona, NY, 
Alinskas, Tadas & Renata, NY,
Ambražiūnas, Adomas & Eugen., CA, ($225); 
Ambrozaitis, K. G., IN, 
Baltakis, OFM, vysk. Paulius, NY, 
Barnet, Elena, NY, 
Bimbiris, Alfons & Vera, CA, 
Birutis, Stasys, NJ, 
Birutis, Stasys, NJ, 
Bobelis, Kazys & Dalia, FL, 
Bobelis, Sigitas & Guoda, NY, 
Borumas, Feliksas, AUSTRALIA, 
Budzeika, J., NJ, 
Bukaveckas, Tadas & Irena, IL, 
Byla, Ieva, NJ, 
Česnavičius, Algis & Ramutė, NY, 
Danisevičius, Ona, NY, 
Daunys, Aleksandras, FL, 
Diržys, Genovaitė, NY,*^ 
Dubauskas, Petrė, NY, 
Dubinskas, V., IL, 
Garunkštis, Bronius, NY, 
Gedminas, Vytautas, NY, 
Gludą, Marle, NY, 
Gudelis, Liuda, CT, 
Harmon, Danutė S.r VA, 
Holeck, Maria, MI, 
Janickas, Jurgis & Marija, CA, 
Janulis, Frank & Irena, FL, 
Juška, Elena Marija, NY, 
Kleiva, Viktorija, FL, 
Klimkaitis, Antanina, MI, 
Kontautas, Jonas & Elena, MA, 
Kontvis, Alfonsas & Stasė, CA, 
Krištopaitis, Br., IL, 
Krištopaitis, R., CA, 
Krištopaitis, Ramūnas, CA, 
Kubilius, U. V., NY, 
Kuodis, Bronė, MA, 
Lazdinis, St. & Kaz., OH, 
Markus-Markevičius, Amelia, NY, 
Noreika, Leonas & Marija, FL, 

’Paronis, Z., NY,
Paškus, Raymond E., IL, 
Petrauskis, A., OH, ($265); 
Pikturna, kun. Vytautas, FL,
Prušinskas, Juozas & Konstancija, CA,($685); 
Račius, Juozas, AZ, 
Raulinaitis, Zigmas & Marina, NJ, 
Remėza, Evaldas & Virgilija, NY, 
Rubšys, kun. Antanas, NY, 
Rūtelionis, Vytautas, FL, 
Saldaitis, Regina, NY, 
Simanavičius, Ligi ja, NY, 
Snyder, G. & D., NY, 
Stuopelienė, Elena, CT, 
Šimaitis, Konstancija, NY, 
Šulaitis, Don & Mirga, NY, 
Šveikienė, Bronė, NJ, 
Vaičaitis, Rimas & Auksė, NY,

Sveikiname
Šių metų gegužės 17 d. Anta

nas Garbauskas Buffalo univer
sitete gavo bakalauro laipsnį. 
Antanas gimė Old Bethpage, 
Long Island, NY. Baigė Plain- 
view Old Bethpage John F. 
Kennedy gimnaziją. Studijoms 
pasirinko Buffalo universitetą. 
Per vasaros atostogas nutarė 
važiuoti j Virginia Marine Corps 
ir 1997 m. gegužės 17 d. Marinų 
Corps įstaigoje davė priesaiką ir 
gavo leitenanto laipsnį. Rudenį 
vėl važiuos į karininkų mokyklą 
toliau siekti mokslo.

Antanas nuo vaikystės priklau
so Lietuvos skautų sąjungai. Turi 
Vyčio laipsnį. Lankė lietuvišką

($($150);
($800);
($500).
($627);
($1,425);
($100);
($1,330);
($102).
($345);
($3,800);
($310);
($840).
($327).
($220);
($185).
($100);
($260);
($900);
($90);
($1,715).
($110).
($165);

($750);
($375);
($200);
($825);
($450);
($60);
($39,548);
($160);
($562);
($50);
($120);
($50);
($500);
($290);
($2,151);
($330);
($525);
($750);
($100);
($85);
($100);
($305);
($450);
($125);
($225);
($180);
($370);
($1,550);
($560);
($470);
($775);
($845);
($50);
($50);
($70);
($1,750);
($125);
($965);
($805);
($300);
($1,750);

($258);

($1,132);
($150);
($430);
($695);
($725);
($50);
($255);
($50);
($60);
($395);
($285);
($50);
($1,870);

(Tęsinys sekančiame numeryje) 

šeštadienine mokyklą. Šoko tau
tinius šokius. Per atostogas 
lankydavosi Putname. Ten se
selių vienuolių sodyboje praleis
davo vasaros atostogas.

Viktutė su vyru Renatu, inž. 
Anatolijus ir močiutė Kostė lin
ki Antanui pasisekimo jo pa
sirinktoje profesijoje.

Skaitykite

Ddrbininką

ir pasiūlykite ji savo 

draugams!

Tel: (718) 827-1351

BERŽELIS
Balandžio 26-tosios vakarą 

jaukiai berželio šakomis papuoš- 
ton Šv. Andriejaus parapijos 
salėn Nevv Britain, CT, susirinko 
Berželio tautinių šokių grupės 
šokėjų tėvai, seneliai, draugai ir 
rėmėjai. Visi čia sugužėjo atšvęs
ti Berželio 25-mečio.

Šokėjai atliko jų mėgiamiausių 
šokių pynę. 25-mečiui 25 šokė
jai linksmai šoko "Subatėlę", 
žaismingai atliko "Penkių ratelių 
pynę", smagiai sušoko" Klumpa-, 
kojį" ir "Šliažo polką". Merginų 
grakščiai sušokti šokiai "Ke
purinė", "Rankšluostėlis" ir "Grė
bėjėlė" paįvairino programą. Vy
rai savo vikrumą parodė "Pakelt- 
kojyje". I "Malūną", "Suktinį" ir 
"Patrepsėlį" įsijungė šeši buvusieji 
šokėjai, atvykę iš Texas ir Vir
ginia. Jie norėjo dar vieną kartą 
sušokti su Berželiu. "Rezginėlės" 
šokis sukėlė daug prisiminimų, 

.tai šokis, kuris buvo ne kartą 
atliktas šokėjų vestuvėse, o šį 
kartą jaunųjų vaidmenį pakar
tojo pati pirmoji pora, susida
riusi Berželio gretose - Marytė ir 
Linas Banevičiai.

Vaikai, paruošti mokytojų A. 
Bagdonienės, D. Malinauskienės 
ir N. Melninkaitienės, atliko 
naujai išmoktus šokius. Viename 
šokyje vaikai linksmai ieškojo 
žemuogių ir baravykų, o kitame 
suko malūnėlio sparnus.

Visus programos dalyvius pri
statė Nerija Gureckaitė-Oren- 
tienė, buvusi Berželio šokėja. 
Berželio vardu buvo padėkota 
muzikui Jurgiui Petkaičiui, kuris 
daug šokių muzikos įrašų yra 
specialiai aranžavęs ir įgrojęs. 
Buvo pristatytas Berželio pro
gramų muzikos tvarkytojas Al
fonsas Dzikas. Ilgamečiam 
šokėjui, mokytojui ir vadovės 
pavaduotojui Jonui Kodžiui 
šokėjai atsidėkojo įteikdami 
knygą ir paveikslą. V?’A^a5' 
Daliai Dzikiėnei šokėjai išreiškė 
padėką įteikdami įrėmintą Ber
želio 25-čio emblemą.

Po programos sekė vakarienė, 
pabendravimas ir šokiai, grojant 
Stasiui Telšinskui.

Berželio 25-mečio proga buvo 
išleistas leidinys, kuriame raštu 
ir nuotraukomis apibūdinta Ber
želio veikla. Šis leidinys atspaus
dintas Pauliaus Orento įdėtų 

■ daug darbo valandų ir rėmėjų 
piniginės paramos dėka.

Berželis buvo įsteigtas 1972 m. 
Dalios Minkūnaitės Dzikienės, 

: kuri mokytojaudama "Švyturio" 
lituanistinėje mokykloje subūrė 

; 3, 4 ir 5-to skyriaus mokinius į 
' vaikų šokių grupę. P. Dzikienė 
; su lietuvišku šokiu susipažino 

Jadvygos Matulaitienės vadovau
jamoje Tryptinio grupėje Nevv 
Yorke.

Pirmieji šokėjai buvo iš Hart
fordo apylinkės. Paskutinius pen
kiolika metų šokėjai suvažiuoja 
ne tik iš viso Connecticuto, bet 
atvyksta iš Massachusetts ir Nevv 
Yorko valstijų. įtraukiami ir nau
jakuriai iš Lietuvos, kurie tokiu

Norwood, MA
Šv. Jurgio lietuvių parapija 

neseniai atšventė savo 85 metų 
jubiliejų vietiniam restorane. 
Gitos Kupčinskienės vadovauja
mas etnografinis ansamblis 
Sodauto atliko liaudies dainų 
programą. Klebonas Vincas 
Valkavičius pravedė popietę.

Sekmadienį, birželio 8 d., šioj 
parapijoj įvyko Tragiškųjų Die
nų minėjimas. Po vaišių įvyko 
parapijiečio Jono Vasio-Vasil- 
iausko prisiminimų knygos "Ne
besugrįš į vienkiemį gandrai: Au
tentiškas pasakojimas apie Pa- 
viryčio Vasiliauskus" pristatymas. 
Ji atspausdinta 1996 m. Aušros 
spaustuvėje Kaune. Čia aprašo
mi 6 autoriaus broliai, partiza
nai, žuvę už tėvynę. Vyčių 27-ji 
kuopa įteikė J. Vasiui brolių at
minimo lentą nuvežti į Lietuvą. 

būdu turi progos susitikti ir pa
bendrauti su lietuvių kilmės 
jaunimu, augusiu Amerikoje.

Per 25 Berželio gyvavimo me
tus daugiau kaip 120 jaunimo 
buvo supažindinti su lietuvišku d m d

Hartfordo Berželio šokėjai sveikina vadovę Dalią Dzikienę grupės 25-čio koncerto
proga. A. Dziko nuotr.

Hartfordo Berželio šokėjos atlieka "Rankšluostėlį" Berželio 25-mečio koncerte.
S. Dziko nuotr.

; Juno Beach; FL

Velykų švenčių pamaldos 
buvo ne koplyčioje, bet St. Pau
lo bažnyčioje. Solo giedojo O. 
Šalčiūnienė ir "Dainos" choras, 
vadovaujamas L Manomaitienės.

Antanas Liūdžius, 85 metų, 
gyvenęs Juno Beach, FL, staiga 
mirė balandžio 4 d. Velionis 
palaidotas Memorial Gardens 
kapinių lietuviškoje sekcijoje 
balandžio 7 d.

Pabendravimo pietūs vy
ko balandžio 8 d. LB apylinkės 
pirmininkė A. Solienė padarė 
įvairius organizacinius praneši
mus, paminėjo, kad lietuviai yra 
pakviesti dalyvauti JAV karių 
veteranų pagerbimo iškilmėse, 
kurios vyko gegužės 25 d. Šį kartą 
buvo pagerbtos nusipelniusios 
moterys - karės; kvietė visus su
mokėti solidarumo mokestį.

Dr. Jonas Šalna Lietuvoje 
išleido eilėraščių rinkinį - "Nuri
mus banga". Rinkinį plačiau ap
tarė D. Augūnienė pabendravi
mo pietuose balandžio 8 d. Eiles 
paskaitė D. Augūnienė, O. Vait
kienė, padeklamavo R. Milda- 
žienė. Autorius taip pat yra ir 
modernus skulptorius, savo 
skulptūras daro iš medžio šaknų 
ir rengia parodas.

Lietuvių kultūros mu
ziejus yra globojamas Lake 
Worth miesto. Muziejaus valdy
ba tiria, kaip būtų galima išplės
ti muziejaus patalpas. Tuo tarpu 
sudaromas didelis albumas, kur 
vaizdais ir aprašymais atsispin
dės Lietuvos praeitis, istorinės 
vietos, kaimo būtis, architektūra, 
menas, tautodailė, Floridos lie
tuvių veikla ir kitos kultūrinės 
vertybės.

Vincas Šalčiūnas, uolus 
visuomenininkas, "Lietuvių Biu
letenio" redaktorius, minėjo savo 
amžiaus 80 metų sukaktį. Jam 

šokiu, virš šimto šokių buvo iš
mokta, daugiau kaip 200 pro
gramų atlikta. Berželyje jauni
mas ne tik lietuviškų šokių iš
moksta, bet susipažįsta su lietu
viškomis tradicijomis ir pa
pročiais.

Po vasaros atostogų Berželio 
vaikų grupė vėl mokysis šokių 

pagerbimą ir darbų įvertinimą 
visuomenė surengė kovo 18 d. 
Quality Resorts restorane. Daly
vavo apie 70 jo draugų. LB 
apylinkės pirmininkė A. Solienė 
apibūdino sukaktuvininką, pa
kėlė tostą, o jo draugai choristai 
palinkėjo ilgiausių metų. Pir
mininkė paminėjo jo paslaugas 
vietos lietuviams ir apžvelgė jo 
šakotą biografiją, mokslo 
siekimą, literatūrinius pasireiški
mus, Lietuvos garsinimą ame
rikiečiams per radiją bei paskai
tas. Priminė ir faktą, kad Vincas 
dainuoja choruose jau 60 metų. 
Raštu gražia lietuvių kalba pas
veikino jo keturi vaikai, o brolis 
iš Marijampolės atsiuntė eilėraštį. 

A.t A.

ANTANINAI PETRIKIENEI

mirus, jos sūnums Mindaugui ir Aloyzui, jų šeimoms ir 
visiems artimiesiems reiškiame giliausių užuojautų.

Buvę newyorkiečiai, gyvenantys Daytona Beach, FL:

Rima ir Antanas Gudaičiai 
Ona ir Narimantas Karašos 
Leonas Noreika 
Dr. Birutė Preikštienė
Aldona ir Juozas Sodaičiai 
Dana ir Algirdas Šilbajoriai

Brangiai Motinai Eugenijai Vainienei mirus, jos sūnų Petrų su 
šeima ir sūnų Jonų nuoširdžiai užjaučiame.

Kotryna Graudienė
ir

sūnus Raimundas Graudis

Gilių užuojautų reiškiame Petrui su šeima Ir Jonui, neteku
siems brangios motinos Eugenijos Vainienės.

Raymond ir Rūta Andries

Connecticuto lituanistinėje "At
gimimo" mokykloje, Šv. Andrie
jaus parapijoje, pamokų metu, o
Berželio vyresnieji šokėjai sek
madienio vakarais rinksis re
peticijoms Hartfordo Švč. Trejy
bės parapijos salėje.

Sveikino vietinių organizacijų 
atstovai, penki choro daininin
kai padainavo V. Kulpos parašy
tus tai progai pritaikytus kuple
tus ir jo tėviškę primenantį ro
mansą apie Suvalkijos lygumas. 
Solenizantas nuoširdžiai padėko
jo už sveikinimus ir gerus pa
linkėjimus, jo darbų įvertinimą, 
draugišką nuoširdumą, ryžtasi ir 
toliau darbuotis lietuviškuose 
baruose.

"Dainos" choro naują valdy
bą sudaro: G. Kulpienė, P. Bal
takis, J. Garla ir choro vadovė L 
Monomaitienė.

(pi)
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Pennsylvania už $2,000.00 auką paremti DARBININKUI. Jūsų 
parama įgalina mus ir toliau informuoti lietuvišką visuomenę 
Amerikoje ir visame pasaulyje.

Dėkingi DARBININKO leidėjai.
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Vilniaus arkikatedroje šį pavasarį arkivysk. A. Bačkis ir prel. A. Rubšys 14-kai klierikų 
suteikė lektorato - pirmuosius kunigystės šventimus. Jaunas klierikas yra pašventina
mas oficialiai skaityti Dievo žodį.

Birželio 1 d. Kultūros Židinio 
Kavinė praėjo su dideliu pa
sisekimu. Židinio išlaikymui pel
no gauta $915.00, dėka nepails
tančių šių darbuotojų: A. ir P. 
Petraičiai, J. Senken, A. Marijo- 
šienė, Z. Jankauskaitė, G. Jan
kauskaitė, J. Jankauskas, V. Jan
kauskienė, A. Jankauskas, I. ir J. 
Vilgaliai, M. Žukauskienė, A. 
Česnavičius, A. Katinienė, M. 
Klivečkienė, V. Matusaitienė, I. 
Gvildienė. Reikalinga pažymėti, 
kad visi darbuotojai yra savano
riai ir dirbo be jokio atlyginimo. 
Tą pačią dieną vyko ir trijų JAV 
LB apylinkių gegužinė. Puikus 
oras, geras maistas, atgaiva, 
muzika svečius maloniai nu
teikė, todėl visi taip smagiai ir 
praleido sekmadienį.

Laikraštis "Darbininkas" 
vasaros atostogų proga bus už
darytas nuo liepos 4 d. iki lie
pos 19 d.

Už a. a. dr. Lidijos Stanai
tienės sielą, jos mirties 28 metų 
sukaktį prisimenant, mišios bus 
aukojamos birželio 28 d., šešta
dienį, 11 vai. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai 
prašo draugus ir pažįstamus pri
siminti ją savo maldose.

Religinio konkurso ko
misiją šiais metais sudaro: kun. 
R. Krasauskas, Dr. Mirga Girniu- 
vienė, Sesuo O. Mikailaitė, Eligi- 
jus Sužiedėlis ir Sesuo M. Berna
deta Matukaitė.

Konkurso medžiagą siųsti iki 
1997 m. rugsėjo 1 d.: Religinė 
Komisija, 600 Liberty Highvvay, 
Putnam, CT 06260.
"Darbininko" administra

cija pakartotinai prašo visų skai
tytojų laiku pratęsti prenumeratą 
ir sumokėti atsilikusį mokestį. 
Norėtume ypač paraginti tuos 
skaitytojus, kurie nėra susimo
kėję prenumeratos mokesčio už 
porą ir daugiau metų.

Iš anksto dėkojame.
"Sauja medaus", 1996 me

tais Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijuota knyga, kurios auto
rius Julius Keleras, gaunama 
"Darbininko" administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY, tel. 718 - 827-1351. Kaina - 
12 doL su persiuntimu.

Bernard M. Covalesky, 
Randolph, NJ, "Darbininkui" pa
remti paaukojo 100 doL

Nuoširdžiai dėkojame už gražią 
paramą.

sekmadienj, liepos 27 d.

Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas:

J E Vyskupas Paulius Baltakis, OFM
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
Vėliavų nuleidimas

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti - 
pasikvieskite ir savo draugus!

Ramutė Česnavičienė, Vi
da Jankauskienė ir Kęstutis 
Miklas birželio mėnesio pabai
goje išvyksta į Vilnių, į IX Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimą, kur susirinks 175 užsienio 
lietuvių atstovai iš 30 kraštų. 
Tai neeilinis įvykis Nepriklauso
moje Lietuvoje - pats pirmas to
kios rūšies. Svečiai taip pat galės 
Seime dalyvauti kaip stebėtojai.

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo gegužės 5 d. jų progra
mos lietuvių ir anglų kalbomis 
girdimos 9855 kilohercų dažniu.

Kauno Technologijos Uni
versiteto tautinio ansamblio 
NEMUNAS koncertas įvyks lie
pos 5 d., 7 vai. vak. Kultūros 
Židinyje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY.

Maistas, baras, po koncerto 
šokiai. Groja S. Telšinskas.

Bilietus ($10 asmeniui) galima 
įsigyti pas: M. Šalinskienę (718- 
296-2244); D. Bartulienę (718- 
849-5826); J. Veblaitį (908-687- 
4943); V. Jankauskienę (718-647- 
2434; 718-849-2260); V.Peni- 
kienę (718-277-0682; 516-922- 
1760).

Kviečiame visus aktyviai daly
vauti!

Rengėjai: NY apylinkės Lie
tuvių Bendruomenė, Tautos 
Fondas, "Versmė".

Kad jiems butų šviesiau

Prel. Antanas Rubšys profesoriavo Lietuvoje

Įvertindami Jūsų lietuviškos 
spaudos darbą, L.B. Brocktono 
apylinkės metiniame apyskai
tos svarstyme, nutarėme parem
ti mums taip brangų "Darbinin
ko" savaitraštį ir siunčiame Jums 
$50.00.

Stasys Eiva,
Valdybos pirmininkas.

"Darbininko” leidėjai už gerą žodį 
ir paramą nuoširdžiai dėkoja.

Paulius Jurkus 
—

Prel. Antanas Rubšys ilgą laiką 
į dėstė Manhattano kolegijoje 

Bronxe. Dėstė įvairius Šventojo 
Rašto mokslus. Dabar jis profe
sorius emeritas, savo laiką pa
šventęs Šv. Rašto vertimui į lie
tuvių kalbą. Senasis Testamen
tas jau išverstas iš originalo kal
bų ir išleistas atskiromis knygo
mis. Dabar leidžiama viso Šv. 
Rašto viena knyga - Biblija. Prie 
šios Biblijos išleidimo jis dar turi 
daug darbo.

Lietuva stokoja Šv. Rašto spe
cialistų. Prel. A. Rubšys nuo 1993 
m. lankosi Lietuvoje, skaito ten 
kursus. Pradėjo Vilniaus ir Telšių 
kunigų seminarijose. Ten dėstė 
kas metai. Kaune kunigų semi
narijoje dėstė dvejus metus.

Į Lietuvą nuvyksta kelioms 
savaitėms. Paprastai dėstomas 
kursas tęsiasi visą semestrą. Da
bar, kai profesorius atvyksta iš 

i kito krašto trumpam hikui. na<- 
; Kaitos sutelkiamos į 4 savaites.

Kai reikia vėl kokį Šventraščio 
■ kursą skaityti, jis vėl nuvažiuoja.

Taip jam teko net 4 kartus Lietu- 
j voje lankytis per vienerius me- 
į tus.

Pakvietė arkivysk.
A. Bačkis

Dabar jį pakvietė Vilniaus 
I arkivyskupas Audrys Bačkis skai- 
1 tyti kurso Vilniaus kunigų semi- 
! narijoje ir Pedagoginio univer- 
; siteto Tikybos katedroje.

Į Vilnių nuskrido balandžio 3 
: d., ketvirtadienį. Svečią įkurdi- 
į no Universiteto gatvėje Nr. 2. 
| Ten kadaise buvo studentų ben

drabutis, dabar - butai, pritaikyti 
besisvečiuojantiems profeso
riams.

Balandžio 7 d., pirmadienį, jis 
pradėjo paskaitas. Prieš pietus 3 
valandas skaitė Kunigų semina
rijoje, po pietų kitas 3 vai. - 
Pedagoginiame universitete. Ket
virtadienis Kunigų seminarijoje 
buvo laisvas. Tada Ped. univer
sitete paskaitas skaitė visą dieną. 
Šeštadieniais seminarijoje dirbo 
tik iki pietų.

Dėstė teologiją ir Šv. Rašto se- 
meneutiką, t. y. Šv. Rašto šiuo
laikinį aiškinimą, konkrečiai - 
Pranašų knygą. Tas pats kursas 
buvo dėstomas ir Ped. univer
sitete. Čia klausytojai buvo ma
žiau pasiruošę nei Kunigų semi
narijos klierikai, tad kursas buvo 
dėstomas paprasčiau, populia
riau.

Kunigų seminarijoje buvo 48 
studentai. Ped. universitete kursą 
klausyti užsirašė 70, bet susido
mėjusių buvo žymiai daugiau. Į 
paskaitas susirinkdavo maždaug 
apie 100 klausytojų.

Mokymosi tvarka
Pradžioje profesorius kalbėda

vo dvi valandas, dėstydamas 
kursą. Trečią valandą vykdavo 
bendras pokalbis su studentais, 
kurio metu buvo aptarinėjami 
paskaitose iškelti klausimai.

Grįžę namo studentai turėjo 
parašyti namų darbelį, taip vadi
namą minties lapelį. Profesorius 
jiems duodavo savo teiginių 

sąrašą, ir studentai namuose 
turėjo pasirinkti vieną teiginį, jį 
suformuluoti ir parašyti, išdėstyti 
jo pagrindines mintis - mažiau
siai vieną puslapį. Kitą dieną tuos 
darbus surinkdavo, perskaityda
vo ir aptardavo trečią valandą 
bendrai su visais studentais. Pro
fesoriui buvo svarbu, kad stu
dentas būtų savarankiškas, mo
kėtų pasirinkti sau medžiagą ir 
ją planingai išdėstyti. Kartu 
stebėjo, kokie klausimai studen
tus labiausiai domina.

Studentai rašė paskaitų kons
pektus, kuriuos semestro gale 
profesorius surinkdavo ir per
žiūrėdavo. Iš jų buvo matyti, kaip 
studentas klausė kurso, ką pra
leido, kaip reagavo į dėstomąjį 
dalyką.

Buvo ir egzaminai. Jie turėjo 
dvi dalis: reikėjo atsakyti į klausi
mus ir parašyti darbelį.

Pirmoje dalyje buvo surašyti 
•°nki dalykiniai klausimai, šalia 

’ penki klausimai. Studentas 
turėjo rasti derinius - kuris klausi
mas su kuriuo susijęs.

Rašto darbas buvo trijų va
landų. Iš trijų temų reikėjo pa
sirinkti vieną. Studentai galėjo 
naudotis savo užrašais ir kita 
turima medžiaga. Pasirinkta te
ma darbą reikėjo parašyti esė 
(laisvų svarstymų) stiliumi.

Žodinio egzamino nebuvo. Iš 
vykusių pokalbių profesorius jau 
žinojo studento pajėgumą.

Dėstomas Pranašų kursas yra 
įdomus. Profesorius buvo su
planavęs daugiau apie juos pa- 
kalbėti, bet pritrūko laiko. Buvo 
išdėstytos pagrindinės svarbiau
sios šio kurso mintys.

Taigi profesorius buvo labai 
apkrautas: kasdien 6 valandos 
auditorijose, namuose studentų 
rašinių tikrinimas, rengimasis 
paskaitoms.

Spaudoje ir televizijoje
Svečią pastebėjo ir Vilniaus 

spauda. Dienraštis "Lietuvos ai
das" balandžio 19 d. numeryje 
(Nr. 76) paskyrė visą puslapį 
pokalbiui su svečiu. Įdomų ir 
kultūringai užrašytą pokalbį pa
ruošė spaudai Kęstutis Petrauskis, 
istorikas, Vilniaus universiteto 
dėstytojas. Apžvelgė svečio pa
siruošimą, studijas, mokslines ke
liones, tai, kaip dabar leidžiamas 
Šventasis Raštas.

Pasigavo profesorių ir Vilniaus 
televizija. Sekmadienio laidoje 
TV korespondentė klausinėjo 
apie Šv. Raštą, apie rojų, ar jis 
yra; apie moteris Šv. Rašte, kas 
jos tokios, kuo jos svarbios.

Skrydis į Romą
Romoje profesorius studijavo, 

ten lankėsi daugel kartų. Ir da
bar atsirado savotiškai traukian
ti pagunda - iš Vilniaus lietu
višku lėktuvu aplankyti Romą.

Kelionė buvo puiki. Svarbiau
sia, kad visas lėktuvo personalas 
buvo lietuviškas, parengtas to
kiems skrydžiams. Taigi, lietu
viai jau keliauja padangių ke
liais. Ar neįspūdinga - lietuviui, 
dar žemaičiui, lietuviškame lėk
tuve kažkur viršum Europos, gal 
ir net viršum Alpių, užkan

džiauti, lietuviškai kalbėti, pato
giai jaustis tartum keliautum 
kokia išgirta, išreklamuota pa
sauline linija?

Už dviejų su puse valandos 
skridimo štai ir Roma, kur viskas 
pažįstama, kur svarbieji prisimi
nimus keliantys momentai ir vėl 
fiksuojami fotoaparatu. Po 9 die
nų viešnagės - vėl į lėktuvą ir 
atgal be sustojimo į Vilnių.

Kelionė į Žemaitiją
Tokių kursų skaitymo viešna

gių proga profesorius nepamirš
ta ir Žemaitijos. Telšiuose ap
lankė vyskupą Antaną Vaičių, 
kuris jau senokai atgavo taip 
vadinamus vyskupų rūmus, pa
statytus vysk. J. Staugaičio. Vysk. 
A. Vaičius šiltas žmogus, rūpes
tingas, pilnas visokiausių pro
jektų, apkrautas įvairiais darbais. 
Ir dabar reikia naujų statybų, o 
būtų gera, kad Amerikos lietu
viai suorganizuotų šią pagalbą. 
Juk praleidusi tokius sunkius lai
kus, tiek daug kentėjusi, keliasi 
Bažnyčia. Ji turi vėl įsitvirtinti 
gyvenime, visiems teikti paguo
dą.

Vyskupas rūpinasi ir Žemaičių 
Kalvarijos šventove. Kas mėnesį 
ten lankosi. Prieš metus ten tris 
jaunuolius šventino į kunigus.

Apsilankė prelatas ir Šilalėje, 
kur gyvena jo plati giminė. Ten 
mirė du jo broliai. Lankėsi pas 
brolienes, brolėnus. Ten jį pasi
gavo ir "Šilalės naujienų" kore
spondentė Birutė Sragauskienė 
ir laikraščio 20 numeryje (gegu
žės 22 d.) pirmame puslapyje 
išspausdino straipsnį "Lyg trykš
tančio šaltinio versmė" apie sve
čio gyvenimą, darbus, Šv. Rašto 
leidimą, apie naujus leidinius. 
Įdėjo ir jo nuotrauką. Straipsnis 
baigiamas žodžiais: "Laimingi 
studentai, galėdami klausytis 
tokio iškilaus žmogaus, kuris lyg 
nuolat trykštantis šaltinis - gai
vina savo dvasia kiekvieną sutik
tą žmogų..."

-x-
Prel. prof. Antanas Rubšys į 

New Yorką grįžo gegužės 20 d. ir 
atsivežė naujų knygų iš Lietu
vos. Ten dabar pasirodė jo pa
rašyti veikalai. "Raktas į Naująjį 
Testamentą", 3 tomai, Lietuvoje 
perspausdinti 1995,1996 metais. 
Šiemet išleistas "Raktas į Senąjį 
Testamentą", 2 tomai. Juos ir 
atsivežė dabar grįždamas iš Lie
tuvos.

Čia minėti 5 tomai buvo išleis
ti Amerikoje. Lietuvoje perspaus
dinti fotografiniu būdu; spaus
dino nauja moderni Adomo Jakš
to spaustuvė Kaišiadoryse. Taip 
pat atsivežė stambų veikalą "Lie
tuvos sienų raida", 1 tomą, kurio 
autorius Algimantas Liekis. Tai 
"Lietuvos mokslas" leidinys.

Birželio 7 d. miela buvo profe
sorių sutikti kasdieniškose Wood- 
haveno gatvelėse, kartu papietau
ti, susipažinti su jo kelione, su
žinoti, kaip rengiama nauja Šv. 
Rašto - Biblijos laida; pamatyti 
atvežtąsias knygas, kurios gražiai, 
patraukliai išleistos. O knygos 
visada lieka toldos retos ir tokios 
brangios dovanos.

Išnuomojami butai pen
sininkams, modernūs, erdvūs, 
savarankiškai tvarkytis, gražioje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų priežiūroje. Pasi
naudokite proga, kreipkitės: Vil
ią Maria, P. O. Box 155, Thomp
son, CT. 06277. (sk.)

Pigiai išnuomojamas 
kambarys, prie gero susisieki
mo - Jamaica Avė ir Woodhaven 
Blvd. Galima naudotis virtuve. 
Kreiptis į Aleksandrą, tel: (718) 
441-1215. (sk.)

Legaliai gyvenanti ir 
dirbanti lietuvių šeima norėtų 
išsinuomoti ne mažesnį kaip 
dviejų miegamųjų butą arba visą 
namą. Brooklyno nesiūlyti. 
Kreiptis į Jūratę, tel: (718) 847- 
7452. (sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senelius 
arba vaikus ir atlikti visus namų 
ruošos darbus. Tel: (718) 291- 
8604 arba (516) 324-3390. 
Kviesti Marytę. (sk.)

SEIZED CARS from SI 75. Porsches, 
Cadillacs, Chevys, BMW'S. Corvettes. Also 
Jeeps, 4WD‘s. Your Area. Toli Free 1-800-218- 
9000 Ext. A-6386 for current listings. (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. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonių 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Kun. Jonas Adomaitis, Mackinavv 
City, MI - 100 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.

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

ATLANTOS atstovas New 
Yorke yra Ramūnas, skambin
kite minėtu telefonu ir susitar
kite. Jis mielai paims Jūsų siun
tinius iš namų.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, birželio 28 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 4 vai. po
piet.

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

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas. Mais
to siuntiniai: šventinis $39.;

55 svarų įvairaus maisto siun
tinys už $98.

TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
St.

Chicago, IL 60629 tel. 
(773) 838-1050.

compuserve.com

