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.- Naujoji Lietuvos atstovė 
Vienoje - ambasadorė Gintė Da- 
mušytė spalio 8 d. įteikė skiria
muosius raštus Austrijos Prezi
dentui Thomas Klestil. Per po
kalbį su diplomate Austrijos 
Prezidentas pareiškė remiąs Lie
tuvos siekius kuo greičiau tapti 
Europos Sąjungos nare. Tuo tar
pu ambasadorė pareiškė viltį, 
kad pradėti deryb’as dėl narystės 
šioje organizacijoje Lietuva bus 
pakviesta dar šį pusmetį, kai Eu
ropos Sąjungai pirminkauja 
Austrija. Ambasadore Vienoje 
G.Damušytė paskirta rugsėjo 
mėnesį.

- Kauno rajono Noreikiškių 
gyvenvietėje įsikūrusiame Lie
tuvos žemės ūkio universitete 
spalio 7d. apsilankęs Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus 
domėjosi studijomis šioje aukš
tojoje mokykloje. Susitikime su 
universiteto rektoriumi Albinu 
Kusta ir kitais universiteto va
dovais jis pabrėžė, kad Lietuvai 
labai reikalingi kvalifikuoti že
mės ūkio specialistai, kurių ži
nios atitinka Europos Sąjungos 
standartus. Rektorius patvirtino 
Prezidentui, kad universiteto 
mokymo programos buvo pa
rengtos padedant ES specialis
tams. Be to, į studijų programą 
įtrauktos disciplinos apie ES že
mės ūkio politiką.

- Lietuvoje viešinti Norve
gijos parlamento primininkės 
Kirsti Kolle Grondahl vadovau
jama delegacija susitikime su 
Lietuvos premjeru Gediminu 
Vagnoriumi domėjosi, kaip Lie
tuva vykdo Europos Komisijos 
reikalavimus dėl Ignalinos ato
minės jėgainės. Ministras Pir
mininkas pažymėjo, jog elek
trinė eksploatuojama tiek, kiek 
nuspręs tarptautinių ekspertų 
grupė, kurią Lietuva yra pasiū
liusi sudaryti. “Saugumo dėl 
ekonominės naudos neauko
sime, nors po visų įdiegtų sau
gumo priemonių tokio tipo reak
torius yra saugiausias”, - patiki
no svečius Vyriausybės vado
vas.

- Spalio viduryje Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsber
gis dalyvavo Candenabbia 
mieste, Italijoje, surengtame se
minare “Kultūros teisės ir kul
tūrinis identitetas Vidurio ir Ry
tų Europoje. Krikščioniškas po
žiūris į kultūrą naujoj o tūkstant
mečio išvakarėse”.

- Lietuvos švietimo ir moks
lo ministerijos Užsienio ryšių 
skyriaus vedėja Jurga Strum- 
skienė Strasbūre vykusiame Eu
ropos Tarybos (ET) Švietimo 
komiteto posėdyje išrinkta ET 
Švietimo komiteto pirmininke.

- Vilniuje reziduojančių už
sienio diplomatų žmonos tęsia 
pažihtį su Lietuva - jos lankėsi 
Biržuose. Nuvykti būtent į Bir
žus pasiūlė Italijos ambasado
riaus žmona, kuri jau viešėjo 
šiame mieste ir liko juo suža
vėta. Drauge su ja visą dieną 
Biržuose praleido Didžiosios 
Britanijos, Kinijos, Norvegijos, 
Baltarusijos, Vokietijos, Rumu
nijos ambasadų bei Jungtinių 
Tautų atstovybės vadovų su
tuoktinės. Kadangi dabartinis 
Latvijos ambasadorius - neve
dęs, šiai šaliai išvykoje atstova
vo kultūros klausimais besirūpi
nanti ambasados sekretorė.»

NESULAUKUS KVIETIMO, PADIDĖS “TARPAS” TARP 
KANDIDAČIŲ GRUPIŲ

Jeigu dar šiemet nė vienai 
naujai kandidatei nebus papil
domai pasiūlyta pradėti derybų 
dėl narystės Europos Sąjungoje, 
“tarpas” tarp pirmos ir antros 
kandidačių grupių padidės. Taip 
Europos komiteto prie Lietuvos 
Vyriausybės generalinis direkto
rius Petras Auštrevičius tvirtino 
Vilniuje vykusioje konferenci
joje “Lietuvos dienotvarkė: in
tegracija ir plėtra”. Dviejų dienų 
forumą surengusio Europos ko
miteto vadovas žurnalistams sa
kė, kad šia konferencija siekia
ma “dar kartą ir labai aiškiai iš-

reikšti savo interesus ir apibū
dinti dabartinę padėtį, kurioje 
mes esame”. “Manau, kad šios 
konferencijos laiškas pasieks 
Europos Sąjungos veikėjus ir 
šios organizacijos nares, Lietu
vos visuomenę”, teigė departa
mento vadovas. Konferencijoje 
buvo kalbama apie Lietuvos 
pažangą rengiantis narystei Eu
ropos Sąjungoje, taip pat apie 
narystės Europos Sąjungoje kri
terijus, investicijas Lietuvoje, 
privatizavimą, bankininkystę, 
transporto, tranzito ir telekomu
nikacijų sistemos plėtrą, Lieta

PIRMĄ KARTĄ - PAŠTO BLOKAS 
SU HOLOGRAMA

tis serijai “Išpašto istorijos”. Ja-Pirmą kartą Lietuvoje 
išleidžiamas pašto blokas su ho
lograma. Naujasis pašto blokas 
skirtas Lietuvos pašto veiklos 
80-osioms metinėms, kurios bus 
minimos lapkričio mėnesį. Er
dvinėje blizgančioje pašto blo
ko hologramoje pavaizduota pa
saulio žemėlapio išklotinė, o 
joje - Lietuvos pašto emblema: 
ragas ir Gedimino stulpai. Jubi
liejinio pašto bloko fonas - 
tautinės juostos raštai. Naująjį 
pašto bloką valstybės įmonė 
“Lietuvos paštas” į apyvartą iš
leidžia penktadienį, Pasaulinės 
pašto dienos - spalio 9-osios - 
proga. Kartu išleidžiamas ir ant
rasis pašto ženklas, priklausan-

me pavaizduotas pašto žygūnas 
ant žirgo. Taip įamžinama pir
moji iš Lietuvos sostinės pradė
ta reguliari pašto linija, 1562 m. 
sujungusi Vilnių ir Krokuvą. 
Ženklo fone matomi ir šių dvie
jų miestų vaizdai. Pirmasis šios.- 
serijos pašto ženklas išleistas 
pernai. Jame pavaizduota vieno 
iš žymiųjų Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino laiškų 
faksimilė. Šie XIV amžiuje ra
šyti laiškai istorikų vadinami 
Lietuvos diplomatinio pašto 
užuomazgomis. Ženkle taip pat 
pavaizduotas Kunigaikščio Ge
dimino antspaudas.

ELTA

vos monetarinę politiką. Į “Vil- 
lon” viešbutį susirinko beveik 
200 dalyvių - Lietuvos ir užsie
nio šalių pareigūnų bei diploma
tų, tarptautinių finansinių ir ver
slo institucijų specialistų. Kon
ferencija surengta artėjant Euro
pos Sąjungos valstybių ir vy
riausybių vadovų susitikimui, 
kuris gruodžio mėnesį vyks Vie
noje. Siame susitikime bus ofi
cialiai įvertinta, kokią pažangą 
šalys padarė rengdamosi narys
tei Europos Sąjungoje. Kandi
dačių pažanga stebima atsi
žvelgiant ir į pačių šalių pareng
tas ataskaitas. Kvietimo pradėti 
narystės derybas dar neturinti 
Lietuva tokį dokumentą Euro
pos Komisijai pateikė rugsėjo 
pradžioje. Jame išsamiai nagri
nėjamas Lietuvos gyvenimas 
nuo praėjusių metų liepos 1 iki 
tos pačios šių metų dienos. Vil
nius jau sulaukė papildomų Eu
ropos Komisijos klausimų ir da
bar tikslina kai kuriuos skaičius, 
pateikia papildomus rodiklius.

ELTA

dorė pianistė Mūza Rubackytė. 
Po iškilmingos ceremonijos 
svečiai buvo pakviesti į pokylį. 
Savo klubus turi daugelis pa
saulio miestų. Vilniaus klubas, 
pasak jo steigėjų, turėtų vienyti 
sostinę mylinčius, daugiausia 
savo profesijoje pasiekusius 
žmones, ekonomiškai stiprių, 
labdaros akcijose dalyvaujančių 
bendrovių vadovus. Numatyta

KAD VILNIUS BŪTŲ GRAŽESNIS IR GARSĖTŲ 
VISAME PASAULYJE

T

Vilniaus fragmentas V. Kelero nuotr.

Penkioliktojo-šešioliktojo 
amžių atmosfera tvyrojo Vil
niaus Rotušėje spalio 7-osios 
vakarą. Garbius svečius, atvyks
tančius čia į “Vilniaus klubo” 
inauguracijos ceremoniją, pasi
tiko senoviniais drabužiais vil
kintys karžygiai su deglais ir 
alebardomis. Inauguracijos žodį 
tarė ir “Vilniaus klubo” vėliavą 
pašventino “Vilniaus garso” 
premijos laureatas monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas. “Vil
niuje kalba kiekvienas akmuo, 
kiekviena plyta, tikreikia mokėti 
klausytis”, - sakė garbusis dva
sininkas. Iškilmingai atnešta 
brangi sostinės relikvija - Vil
niaus vaito špaga. Prie jos “Vil
niaus klubo” prezidentas, sos

tinės meras Rolandas Paksas 
priėmė naujojo klubo narių prie
saikas. Jaučio odoje pasirašė žy
mūs politikai, mokslo ir meno 
žmonės. Jie prisiekė daryti gerus 
darbus, šlovinti sostinę, kad 
Vilniaus garsas sklistų po visą 
pasaulį. Laimio Vilkončiaus 
sukurtą “Vilniaus klubo” him
ną atliko Šv.Kristupo kamerinis 
orkestras. “Pirma tegu būna 
reikšmingi darbai, o po to - įs
pūdingi žodžiai. Tegu klubas 
bus ne tik vieta, kur susirink
sime praleisti laiko. Manau, su
rėmę pečius padarysime miestą 
gražesnį, linksmesnį”, - vylėsi 
klubo prezidentas R. Paksas. 
Sveikinimo žodį tarė ir “Vil
niaus klubo” pirmoji ambasa-

per ketverius metas priimti 99 
narius. ELTA

Spalio 6 d. Lietuvos Sei
mas priėmė Valstybės para
mos žuvusiųjų pasipriešinimo 
1940-1990 metų okupacijoms 
dalyvių šeimoms įstatymą. 
Įstatymas įpareigoja Vy
riausybę parengti nuo 12 iki 
20 tūkst. litų vienkartinių pa
šalpų žuvusiųjų pasipriešini
mo dalyvių šeimoms skyrimo 
ir išmokėjimo tvarką. Iš vals
tybės biudžeto jos bus moka
mos nuo 1999 metų sausio 1 - 
osios iki 2003 metų gruodžio 
31 dienos. ELTA

ATVYKSTA VALDAS ADAMKUS
Lietuvos ambasada Washingtone praneša, kad š. m. spa

lio 21-23 dienomis Washingtone lankysis Lietuvos Respub
likos Prezidentas Valdas Adamkus.

Planuojami Prezidento Valdo Adamkaus susitikimai su 
JAV Prezidentu Bill Clinton, Valstybės Sekretore Madeleine 
Albright, Gynybos Sekretoriumi William Cohen, Komerci
jos Sekretoriumi William Daley, JAV Senatoriais ir Atstovų 
Rūmų nariais.

Spalio 21 dieną Prezidentas Adamkus priims Washing- 
tono Aplinkosaugos Teisės Instituto (“Environmental Law 
Institute”) metinį apdovanojimą. Tą pačią dieną Preziden
tas dalyvaus Amerikos Katalikiškojo Universiteto specia
liame renginyje, skirtame pagerbti Prezidentą Valdą Adamkų, 
jam suteikiant Teisės Garbės Daktaro laipsnį. Renginio meta 
Valdas Adamkus skaitys pranešimą “Aplinkos apsauga mūsų 
moralės ir teisinė pareiga: senas klausimas šiuolaikiniame 
po-Šaltojo Karo kontekste”.

Spalio 21 dieną 10:30 vai. ryto Prezidentas Valdas 
Adamkus pasisakys Strateginių ir Tarptautinių Studijų Cen
tre (CSIC), spalio 22 dieną 2 vai. popiet susitiks su žurna
listais Nacionaliniame Spaudos Klube (“National Press 
Club”).

LR ambasados Washingtone 
Spaudos skyrius

JOSE SARAMAGO LAIMĖJO ŠIŲ
METŲ NOBELIO LITERATŪROS 

PREMIJĄ

“Aklumas nėra tikrasis aklumas, tikrasis aklumas yra protinis 
aklumas. Mes esame protingos būtybės, bet mes nesielgiame pro
tingai. Jei mes elgtumėmės protingai, pasaulyje nebūtų badaujan
čių.” — JOSE 
SARAMAGO

Pradedant 
1980 metais por
tugalų romanis
tas Jose Sarama- 
go yra vienas ge
riausiai perkamų 
šio laikmečio ra
šytojų o jo dar
bai išversti į virš 
20 kitų kalbų. 
Švedijos akade
mija suteikė jam 
šią premiją už jo 
“vientisus alego
rinius pasakoji
mus, kuriuose 
nepertraukiamas 
fantazijos, užuo
jautos ir ironijos 
panaudojimas 
leidžia mums su
vokti apgaulingą
realybę . Jose garamag0
Saramago, dabar __________ _
75 metų amžiaus,
išgarsėjo savo romanu “Baltasar and Blimunda”, išleistu 1982 
metais. Plačiausiai žinomas jo kūrinys yra “The Stone Raft”.

MSNBC

ISTORIKĄ PRIGLAUDĘ TĖVYNĖS 
ŽEMĖ

Rugsėjo 17 d. Kauno Petra
šiūnų kapinėse perlaidoti žino
mo Lietuvos istoriko, profeso
riaus Konstantino Avižonio pa
laikai.

Urnas su 1969 metais Ame
rikoje mirusio K. Avižonio ir jo 
motinos Zofijos Gruzdytės-Avi- 
žonienės palaikais į tėvynę am
žinai ilsėtis atlydėjo sesuo ir 
dukra Birutė Avižonytė-Blaže- 
vičienė.

1909 metais Žagarėje gimęs 
K. Avižonis po stadijų Lietuvoje 
ir Vokietijoje 1934 metais pra

dėjo pedagoginę veiklą Klaipė
dos prekybos institute, vėliau 
dėstė “Aušros” berniukų gimna- 
zijoje. 1939-1944 metais K. 
Avižonis dirbo Lituanistikos in
stitute bei Vilniaus universitete. 
Artėjant antrajai sovietinei oku
pacijai, istorikas karta su žmona 
pasitraukė į Vakarus. Jis dirbo 
Vokietijos ir JAV koledžuose 
bei universitetuose, parašė ke
lias knygas ir daugybę moksli
nių straipsnių apie įvairias isto
rines Lietuvos vietas, Lietuvos 
bajorus ir skautas. ELTA

VILNIAUS SAVIVALDYBE TAUPO 
PINIGUS

Vilniaus savivaldybėje įrengti 
trys nauji taksofonai. Tokiu bū
du siekiama taupyti Savivaldy
bės pinigus, kurie išleidžiami 
mokesčiams už pokalbius tele
fonu. Buvo pastebėta, kad pa
daugėjo pokalbių tarnybiniais 
telefonais su miesto ir užsienio 
abonentais, jų trukmė dažnai 
būna per ilga ir suabejota jų bū
tinybe. Administratoriaus įsaky
mu liepos mėnesį buvo už

drausti asmeniniai pokalbiai tar
nybiniais telefonais. Atskiriems 
Savivaldybės pareigūnams buvo 
nustatyta suma, už kurią per mė
nesį jie galės kalbėti telefonais. 
Vilniaus meras Rolandas Paksas 
per mėnesį galės kalbėti už 400 
litų kitiems pareigūnams bus 
leista prakalbėti nuo 300 iki 30 
litų. Didžiausia suma skirta Sa
vivaldybės užsienio ryšių sky
riui - 3000 litų. R
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Rekonstruotas viešbutis Vilniaus centre
Prieš keletą dienų baigta 

viešbučio “Naujasis Vilnius” 
rekonstrukcija, kuri truko be
veik dvejus metus ir kainavo 4 
mln. litų. Pirmojo aukšto ves
tibiulio, konferencijų salės ir 
100 vietų restorano rekonstruk
cijos projektą parengė architek
tas Justinas Šeibokas, kuris ir 
projektavo 1974 metais pasta
tytą viešbutį. Per visą rekon
strukcijos laiką viešbutis nebu
vo uždarytas. Viešbučio apdai
loje po pertvarkymo vyrauja

medis ir turkiškas marmuras, 
grindys išklotos vokiška kili
mine danga. Kiekvieno aukšto 
interjeras yra skirtingos spalvos: 
žalios, mėlynos, avietinės, gels
vos. Trečiasis viešbučio aukštas 
skirtas nerūkantiems. Iš buvusių 
120 kambarių viešbutyje po re
konstrukcijos liko 102. Prašmat
niausiai įrengti vadinamieji pre
zidentiniai apartamentai, kuriuo
se praleista para kainuoja 800 
litų. Čia vizito Lietuvoje metu 
buvo apsistojęs Lenkijos prezi-

dentas Aleksandr Kwasniewski 
su žmona. Kituose viešbučio 
kambariuose praleista para kai
nuoja nuo 600 iki 340 litų. Vieš
bučio užimtumas vasarą buvo 
nuo 80 iki 66 %. Dažniausi vieš
bučio klientai - vokiečiai, olan
dai, amerikiečiai, skandinavai, 
taip pat nemažai estų bei svečių 
iš Nepriklausomų valstybių san
draugos šalių. Pirmieji po re
konstrukcijos viešbutyje apsis
tojo Vengrijos krepšininkai.

Daugėja kandidatų į Seimo 
nario vietą

Lapkričio 15 dieną Seimo 
nario rinkimai vyks Nevėžio 
rinkimų apygardoje Panevėžy
je. Šioje apygardoje buvo iš
rinktas Mečys Laurinkus, kuris 
buvo paskirtas Valstybės saugu-

mo departamento vadovu. Lais
vai Seimo nario vietai užimti jau 
iškelti septyni kandidatai. 
Tėvynės sąjunga kelia Pane
vėžio apskrities viršininko To
mo Joso, Socialdemokratų par-

tija - mokytojos Joanos Čiply- 
tės, krikščionys demokratai - 
savivaldybės įmonės “Panevė
žio būstas” 37 metų Vitalijaus 
Setkevičiaus kandidatūras. Ne
priklausomais kandidatais į Sei
mą ketina tapti buvęs parlamen
taras Antanas Baskas, daininin
kas ir kompozitorius Algirdas 
Motuzas bei akcinės bendrovės 
“Metalistas” darbuotojas Serge- 
jus Davydovas, kurį remia 
LDDP.

Kėdainių senamiestis y. Kapočiaus nuotr.

Po restauravimo - vėl restauravimas

5 % dienraščio “Lietuvos ai
das” akcijų įsigijo buvęs kan
didatas į prezidentus, Reformų 
partijos pirmininkas Algirdas 
Pilvelis. Šią savaitę jis ketina 
įsigyti dar 5 % dienraščio 
akcijų. Akcijas p. Pilvelis per 
vieną dieną supirko iš smul
kiųjų akcininkų. Tapęs stebė
tojų tarybos nariu, p. Pilvelis

“Lietuvos aido” akcijos 
keičia šeimininkus

pirmiausia bandytų sustabdyti 
“Lietuvos aido” pastato Sena
miestyje pardavimą, nes mano, 
kad laikraštį galima sanuoti ki
tais būdais. “Lietuvos aido” ak

cininkų susirinkimas pavasarį 
įgaliojo stebėtojų tarybą derėtis 
dėl pastato pardavimo, kad būtų 
galima padengti laikraščio sko
las.

Vasario 16-osios Nepriklau
somybės Akto Signatarų namų 
Vilniuje restauravimas kainavo 
beveik 8 mln. litų. Tačiau šią 
savaitę juose apsilankęs Prezi
dentas Valdas Adamkus pamatė 
aptrupėjusias lubas, drėkstan
čias sienas, nuo drėgmės išsi
klaipiusį parketą, nelygiai sudė
tas rūsio grindis bei kitokį blo
gai dirbusių statybininkų palik
tą broką. Signatarų namus buvo 
skubėta atidaryti Nepriklauso
mybės Akto pasirašymo 80-ųjų

metinių proga. Nuo gegužės 
mėnesio Šignatarų namai prik
lauso Kultūros ministerijai. Ti
kinama, kad statybininkai savo 
sąskaita broką pradės taisyti po

dviejų savaičių. Signatarų na
mus restauravo privati bendrovė 
“Giedra”, kurią išsirinko Vil
niaus savivaldybė ir Senamies
čio restauravimo direkcija.

NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje Nevv Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.

Spauda ir tautinė sąmonė
Arėjas Šviedrys

Lietuviškos periodinės spau
dos tautiškumas įvairiais laiko
tarpiais turėjo skirtingus, tik tai 
epochai būdingus bruožus. 
Prieš šimtą metų spauda buvo 
tautiška jau vien tuo, kad buvo 
lietuviška, o laikui bėgant išau
gęs lietuvių sąmonės lygis kėlė 
didesnius reikalavimus ir jai.

Po 1863 m. sukilimo Rusijos 
administracija darė viską, kad 
išnaikintų visa, kas lietuviška: 
į Sibirą ištrėmė sukilimo daly
vius, į Lietuvą siuntė kolonis
tus, steigė rusiškas mokyklas, 
pagaliau net uždraudė lietuviš
ką raštą, bet lietuviška spauda 
išliko. Ji suvaidino labai svarbų 
(jeigu ne lemiamą) vaidmenį iš
saugant tautinę savimonę.

Prieš 115 metų Rytprūsiuose 
išėjo pirmasis pogrindinis lietu
viško laikraščio “Aušra” nume
ris. Laikraščio redaktoriais bu
vo Jonas Basanavičius, Jonas 
Šliūpas, Jurgis Mikšys ir Mar
tynas Jankus. “Aušra” ne tik 
skelbė lietuvišką žodį, ugdė tau
tinę sąmonę, bet ir vienijo pa
čius leidėjus. Jos branduolį su
daręs šviesuomenės būrys ne
trukus pasivadino “Tėvynės 

■mylėtojais”, o dr. J. Basanavi
čius juos laikė pirmąja tautine 
partija.

1865-1904 m. pogrindyje dar 
ėjo 120 lietuviškų periodinių 
leidinių. Tai - “Žemaičių ir lie
tuvių apžvalga” (1889-1896), 
“Ūkininkas” (1890-1905), “Tė
vynės sargas” (1896-1904), 
“Lietuvos darbininkas” (1896- 
1899), “Aidas Lietuvos darbi
ninkų gyvenimo” (1899), žur
nalas “Darbininkų balsas” 
(1901 -1906) ir kt. Kiekvieno to
kio leidinio pasirodymas buvo 
tarsi naujas laisvės varpo dūžis, 
kėlęs tautą iki 1905-ųjų-spau
dos draudimo panaikinimo me
tų.

XX šimtmečio pradžioje at
gavus nepriklausomybę Lietu
vai svarbiausia buvo likviduoti 
neraštingumą. Vadovėlių trūko, 
tad žmonės mokėsi rašto ir iš 
maldaknygių, ir iš laikraščių ar 
žurnalų. Taigi spauda atliko ir

švietimo funkciją.
Vaikystėje teko vartyti 1928 

m. “Kario” komplektą ir galiu 
drąsiai teigti, kad man tai buvo 
tautiškumo mokykla. Jame ra
dau daug informacijos apie ko
vas su bolševikais ir bermonti
ninkais, su vokiečiais ir lenkais. 
O įstabiausia buvo tai, kad vi
suose tuose rašiniuose nebuvo 
jokios pagiežos priešui. Be jo
kių. pasigyrimų buvo aprašomi 
mūšių vaizdai, o meilė Tėvynei 
perteikiama be galo subtiliai. Pa
vyzdžiui, nors Lenkija tuo metu 
buvo okupavusi net trečdalį Lie
tuvos, tačiau iš lenkų karių buvo 
daugiau pasišaipoma negu pyks
tama.

Sovietmečiu net ir griežtos 
cenzūros sąlygomis periodikoje 
pasirodydavo publikacijų kul
tūros, meno, mokslo ir kitomis 
temomis, kurių autoriai pa
brėždavo lietuvių laimėjimus 
moksle, sporte, kultūroje ir kt. 
Plačiai spaudoje būdavo apra
šinėjamos dainų šventės, sporto 
žaidynės, pabrėžiant, kad susi
rinko žmonės “iš visos Lietu
vos”. Taigi Lietuva ir tuomet bu
vo. Žmonės, kasdien girdėdami 
tik apie Lietuvos laimėjimus, 
visai nenorėjo, kad laurai atitek
tų svetimai valstybei - SSRS, o 
nuolat pridedamas žodelis “tary
binis” buvo lyg krislas akyje. 
Tai, suprantama, irgi prisidėjo, 
kad Lietuva buvo pirmųjų gre
tose griaunant socializmo lagerį. 
Tautiškumo apraiškos periodi
nėje spaudoje sovietmečiu kėlė 
lietuvių tautinę savigarbą.

Ypatingą vaidmenį periodinė 
spauda Lietuvoje suvaidino tau
tinio atgimimo metais. 1988 m. 
pasirodžiusios “Sąjūdžio žinios” 
buvo kokybiškai naujas leidinys, 
todėl jos buvo graibstyte išgrai
bstomos. Kiekvienas straipsne
lis, kiekviena eilutė dvelkė atvi
ru tautiškumu ir jau be to žodelio 
“tarybinis”. Pagaliau tai buvo 
pirmas periodinis leidinys, ku
riame atvirai šaipėmės iš oku
pantų. Jis buvo naujoji “Aušra”, 
naujasis “Varpas”, naujasis lais
vės šauklys, skelbęs Lietuvos

Prieš savaitę iš Švedijos buvo 
deportuoti 10 Lietuvos piliečių. 
Keturi deportuoti lietuviai ne-

Per mėnesį/Palangos” keltu iš 
Stokholmo atplaukia 20 - 30 
Lietuvos piliečių. Jų pasai būna 
pažymėti specialiais spaudais. 
Kurį laiką jiems draudžiama

Iš Švedijos deportuojami lietuviai

legaliai dirbo švedų ūkininkų 
laukuose. Kiti lietuviai bandė 
patekti į Norvegiją, neturėdami 
reikiamo pinigų kiekio. Depor
tuotiems asmenims švedai nu
pirko pigiausius bilietus į “Pa
langos” keltą, kuris dukart per 
savaitę švartuojasi Stokholme.

lankytis Švedijoje. Švedijai, 
Norvegijai ir Danijai panaikinus 
vizų režimus, į šias šalis neretai 

^važiuoja Lietuvos piliečiai, ku
rie stengiasi nelegaliai įsidarbin
ti statybose, kavinėse, skina uo
gas ūkininkų laukuose.

Vilnius iš paukščio skrydžio V. Kapočiaus nuotr.

nepriklausomybę, ir žmonės juo 
patikėjo.

Vėliau jo darbą perėmęs “At
gimimas” ilgokai išlaikė tautinę 
dvasią. Laikraštyje naujais aspe
ktais buvo gvildenami ekonomi
kos klausimai, pradėta drąsiai 
rašyti beveik neliesta ekologijos 
tema, kitomis aktualiomis prob
lemomis. Galima buvo kritiškai

rašyti apie viską. Gerokai tau
tinę dvasią pakėlė netrukus at
sikūręs “Lietuvos aidas”. Kurį 
laiką abu šie laikraščiai tarsi 
konkuravo tarpusavyje ir buvo 
žmonių noriai skaitomi.

Tačiau teko sugrįžti į gyveni
mo realybę. Staiga ir gausiai

(nukelta į 4 psl.)

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell BlVd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėj imu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’avay 
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172. 
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, IncomeTax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj -OHLERT- 
RUGG1ERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N Y. Tel. 847-2323 
(namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar norite būti 
J, Andriušio klientais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, NY 11368. 
Tel. 779-5156.

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

66 - 86 80 ST. M1DDLE VILLAGE, 
QUEENS N. Y. 11379
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Jauniausia Bažnyčios Daktare
1997 metais spalio 19 d. Šventoji Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido 

Teresė (Lisieux, Prancūzija) tapo priskaityta prie kitų 32 šventųjų, 
pripažintų Bažnyčios Daktarais arba mokytojais. Tai trečioji mo
teris, gavusi šį titulą, be to - iš visų jauniausia.

Sesuo Teresė gimė 1873 m. sausio 2 d., įstojo į karmeličių vie
nuolyną 1888 m. balandžio 9 d., mirė 1897 m. rugsėjo 30 d. Sesuo 
Teresė pralenkė savo epochą. Jos tikrąjį atvaizdą mums atskleidžia 
jos laiškuose, poezijoje bei kituose karmelitėms skirtuose tekstuo
se slypintis gilus turinys. “Maža Šventoji su rožėmis” šioje šviesoje 
spindi kaip stipri asmenybė, nestokojanti sveiko humoro, atkak
liai ieškanti tiesos. Tai ne pasaldinta figūra, bet tikra Šventoji.

Kas labiausiai žavi Teresės Marten biografijoje? Tai tas didelis 
kontrastas tarp jos paslėpto gyvenimo ir to “šlovės uragano”, kuris 
apėmė Lisieux, praslinkus vos keletui metų po jos mirties. Jos lai
dotuvėse dalyvavo ne daugiau kaip 30 asmenų, o 1925 m. gegužės 
17 d. jos kanonizacijos iškilmėse Romoje dalyvavo pusės milijo
no minia.

Tokią įvykių plėtotę paskatino “Sielos istorijos” publikacija. 
Leidinys, 1898 m. nedrąsiai pasirodęs dviejų tūkstančių egz. tiražu, 
pasklido pasaulyje, susilaukė milijonų skaitytojų. Sesuo Teresė 
niekada neketino rašyti knygų spaudai. Darė tai iš klusnumo 
Vyresniajai - Motinai Jėzaus Agnietei, kuri liepėjai parašyti vai
kystės atsiminimus, skirtus Marten šeimai. Po poros metų (1897- 
ųjų birželį) Teresė, jau sunkiai sirgdama, iš kitos Vyresniosios - 
Motinos Marijos Gonzagos gavo pavedimą papildyti savo užrašus 
vienuoliško gyvenimo atsiminimais. Teresė pakluso, bet buvojau 
taip nusilpus, kad liepos 8 d. sąsiuvinis iškrito išjos rankų. “Pasi
tikėjimas ir meilė” - buvo paskutiniai jos užrašyti žodžiai.

Jau 1901 metais “Sielos istorija” pradėta versti į kitas kalbas. 
Maldininkų būriai ėmė traukti į Lisieux, prasidėjo sesers Teresės 
užtarimu gautų malonių “lietus”. Teresė juk žadėjo prieš mirtį, 
kad danguje neliks neveikli. “Aš ne mirštu, bet žengiu į kitą gyve
nimą. Mano dangus bus daryti gera žemėje”.

“Maža Šventoji su rožėmis” tapo žįnoma visame pasaulyje. 
Šiandien priskaičiuojama 1,700 jos garbei skirtų bažnyčių, dau
giau kaip 50 yienuolinių bendruomenių; daugybė teologinių bei 
biografinių studijų padeda įsigilinti įjos gyvenimą ir mintis. Šia
me Šventosios palikime (sakytume - testamente) viską viršija Te
resės troškimas mylėti Jėzų be ribų: “Bažnyčios, mano Motinos, 
širdyje aš būsiu meilė”.

Naujoji Bažnyčios Daktarė šv. Teresė artima mūsų laikams. Žy
mus teologas Yves Congar pavadino šventąją “šviesa ant atomi
nės eros slenksčio”. Būtent josios pavyzdį Paryžiaus kardinolas 
Jean Marie Lustinger nurodė Marso laukuose pereitais metais su
sirinkusiam pasaulio jaunimui. Šv. Tėvas Jonas Paulius II, lanky
damasis Lisieux, pastebėjo: “Šventieji niekada nesensta; senatis 
jiems negalioja. Jie nuolatos yra jaunystės Evangelijos liudyto
jai”.

Sesuo Teresė Bažnyčios Daktare paskelbta Misijų sekmadienį. 
Tai ne atsitiktinumas. Jau 70 metų ji yra pasaulio misijų globėja. 
Iniciatyva paskelbti sesę Teresę misijų Globėja ypatingai buvo 
persiėmęs eskimų misionierius vyskupas Charlebois. Jo iniciatyvą 
parėmė viso pasaulio vyskupai. 1927 spalio 14 popiežius Pijus XI 
paskelbė Misijų Globėja šventąją, kuri niekada nebuvo misijųkraš- 
tuose, vien iš savo karmeličių vienuolyno klauzūros rėmė misio
nierius malda ir auka.

“Džiaugiuosi, kad buvau maksimalistas", teigia kunigas Robertas Grigas

Kunigas Robertas Grigas kartu su keliais bendražygiais 1987 m. rugpjūčio 23 
d. prie A. Mickevičiaus paminklo organizavo garsųjį mitingą Juodojo kaspino 
dienai paminėti. Tad rugpjūčio 23-osios išvakarėse jį ir pakalbinome.

- Kaip įsitraukėte į disi
dentinę veiklą?

- Jūs mane užklupote šiuo ne
tikėtu klausimu. Kad ir kaip pa
prastai tai atrodo, vis dėlto sun
ku viską pasiskirti. KGB tardy
tojai aiškino, kad tai šeimos ir 
aplinkos įtaka. Tačiau, mano 
manymu, šį mano, kaip ir 
daugelio kitų disidentų, apsis
prendimą lėmė vaikystės patir
tis. Berods Borchesas yra pa
sakęs, kad visi mes ateiname iš 
savo vaikystės, ir tai aš laikau 
didžiausia Dievo dovana. Au
gau šeimoje, kurioje buvo bran
dinamos katalikybės ir tautinių 
vertybių idėjos, kuri nemėgino 
prisitaikyti prie tuometinės sis
temos. Gimiau 1960 m., kai pa
sipriešinimo banga buvo gero
kai atslūgusi. Būdamas vaikas 
nežinojau, ar tėvai dalyvauja 
organizuotame pasipriešinime, 
tačiau pasyvaus pasipriešinimo 
atmosfera tvyrojo visur. Todėl 
mes, to meto vaikai, galbūt net 
jautriau nei suaugusieji jautėme 
nenorą priimti primityviai ir 
brutaliai brukamą naująją 
ideologiją. Nuo pačios vaikystės 
mane supo šeimoje ar giminių 
susitikimuose neslepiamos kal
bos apie Lietuvą, kuri buvo iki 
sovietų atėjimo, apie okupaciją, 
apie trėmimus, ypač apie labai 
skaudų ir ilgą mano tėviškėje 
(Dzūkijoje, prie Leipalingio) bei 
mamos tėviškėje (Suvalkijoje, 
netoli Vilkaviškio) vykusį par
tizaninį pasipriešinimą. Ir visi 
tie prisiminimai - perteikiantys 
tokią apčiuopiamą, ne knygose 
išskaitytą, o žmonių išgyventą 
tiesą apie okupantų žvėriškumą, 
melą, o kita vertus, apie mūsų 
pasipriešinimo dalyvių didvyri
škumą, nors kaimo žmonės bei 
artimieji gan blaiviai ir kritiškai 
žiūrėjo ir į rezistenciją. Pasi
priešinimo dalyviai buvo to pa
ties kaimo kaimynai, tačiau ir jie 
darė klaidų, ir tai mano artimųjų 
kalbose buvo minima su skaus
mu. Tiesą sakant, niekas rimtai 
nesiginčijo ir nekvestionavo pa
čios pasipriešinimo idėjos, nors 
retkarčiais kalbose pasigirsdavo 
apmaudo gaidelės, kad Vakarai 
mus apgavo, taip ir nesuteikę 
taip laukiamos paramos. Tačiau 
apskritai jautėsi didelė simpati
ja pasipriešinimui, Lietuvos 
laisvės idėjai irtos agresijos bei 
jos padarinių atmetimas. Aug
damas jau galėjau įžvelgti 

ideologinę takoskyrą, atsiran
dančią tarp mano artimųjų ir vi
sų lietuvių: vieni reiškė didesnį 
pritarimą, neafišuojamą susi
žavėjimą pasipriešinimo daly
viais, o kiti dūsaudavo saky
dami, kad Amerika mus apga
vo, išmėtė mūsų vyrus į miškus, 
ir jei tie vyrai nebūtų žuvę, gal 
dabar būtų naudingesni Lietu
vai. Išgirsdavau ir tokių minčių, 
kad galbūt lietuviams verčiau 
reikėtų stoti į komunistų partiją, 
užimti atsakingus postus ir iš vi
daus stabdyti rusinimą. Taip jie 
tarnautų Lietuvai. Tačiau tokia 
prisitaikymo prie priešiškos jė
gos doktrina buvo priešinga ma
no prigimčiai. Todėl visuomet 
labiau linkau prie tų, kurie gėrė
josi laisvės kova. Turbūt tas 
vaikiškas, jaunuoliškas maksi
malizmas, kai bet koks kompro
misas ar susitaikymas su netei
sybe atrodo bjaurus, yra gra
žiausias bruožas. Dabar džiau
giuosi, kad buvau toks maksi
malistas.

Be viso to, didelę įtaką man 
darė tikėjimas. Visi mano šei
moje buvo praktikuojantys kata
likai. Mama drąsiau išpažino sa
vo tikėjimą, o tėvelis, tuomet 
dirbęs vidurinės mokyklos mo
kytoju, ne taip afišuodavo savo 
pažiūras, bet niekuomet nenu
silenkė valdžios draudimams ir 
neišsigindavo tikėjimo. Visa tai 
man davė teologinį ir moralinį 
pagrindą. Neverta slėpti, kad 
tais priespaudos metais pačioje 
bažnyčioje vyravo įvairios nu
ostatos ir nuomonės. Tačiau aš 
jau turėjau emocinę vaikystės 
patirtį, be to, iš lagerių ėmė grįž
ti labai patriotiškai nusiteikę ku
nigai ir seserys vienuolės, plito 
pogrindžio spauda, kūrėsi slap
tos jaunimo grupės, “euchariz- 
mo bičiuliai”. Susipažinęs su 
tais žmonėmis, kurių nuomonė 
taip sutapo su mano šeimos 
nuostatomis, aš kažkaip natūra
liai perėmiau tą bažnytinę srovę, 
kuri propagavo aktyvius veiks
mus be jokio kompromiso ar su
sitaikymo su esama padėtimi.

Taip tapau disidentu. Tapau 
pats to nepastebėdamas. Viskas 
prasideda nežymiai: tavęs pa
prašo pasaugoti kokį nors lapelį 
ar leidinuką, perduoti jį kitam 
žmogui, galiausiai vieną rytą pa
budęs supranti, kad esi disiden
tas, kad tave jau yra už ką teisti. 
Mano manymu, Dievas mums

davė didžiulę dovaną - teisę ne
susitaikyti su neteisybės prie
varta, prieštaraujančia mūsų pri
gimtinei teisei į laisvę. Noras - 
kad ir nežymiai - pakenkti ar 
nepaklusti grobikams, nėra 
paaugliškas noras papokštauti ar 
ieškojimas tariamos aroganci
jos- Tai susiję su žmogaus pri
gimtimi.

-Arta sovietinė sistema buvo 
jus įbauginusi?

- Ši sistema mus visuomet 
spaudė - stipriau ar silpniau, 
priklausomai nuo to, kiek žmo
gus ryždavosi jai pasipriešinti. 
Baigęs vidurinę mokyklą ir įs
tojęs į Vilniaus pedagoginį in
stitutą, susipažinau su stipriais, 
nepaprastai ryškios dvasios 
žmonėmis, kurių pažintį bran
ginu ligi šiolei. Tai buvo Julius 
Sasnauskas, Vytautas Bogušis, 
Vladas Šakalys, Antanas Terlec
kas ir Andrius Tučkus. Jūs, ko 
gero, patys pastebite, kad jie la
bai įvairūs savo veikimo bū
dais, pasaulėžiūra, tačiau tuo

Kunigas Robertas Grigas steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime Vil
niuje V. Kelero nuotr.

met mus vienijo bendros idėjos 
- Lietuvos ir žmonių laisvės gy
nimas, pasipriešinimas totalita
rizmui. Mūsų kompanijos įvai
rovė, kuri dabar, nepriklauso
mybės laikais, neatrodo vieni
janti, tada tapo mūsų stiprybės 
ir vienybės branduoliu. Tais lai
kais mes ėmėme vartoti aštria
liežuvių disidentų iš Maskvos 
parsivežtą žodį “disidentstvu- 
juscij” (disidentuojantis), ku
riuo apibrėždavome tą žmonių 
kategoriją, kuri dalyvaudama 
pasipriešinimo judėjime stengė
si neperžengti ribos, už kurios 
jau grėsė kalėjimai, lageriai ar 
dar baisesni dalykai. Tokių žmo
nių nevertėjo smerkti - visi su
vokė, kad pasiryžusiems beato
dairiškam didvyriškumui nelik
davo beveik jokių galimybių iš
vengti įsigalėjusios sistemos 
gniaužtų. Todėl aš ligi šiol ste
biuosi protingu atsargumu kata
likiškos vadovybės, kuri orga
nizavo tuometinį pasipriešinimo

(nukelta į 5 psl.)
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Beveik nieko ir nepirkdavome, o rengdavomės anksčiau įsi
gytais rūbais, todėl retsykiais maisto sąskaita įstengdavome susi
taupyti pusantro dolerio. Tiek kainuodavo pora bilietų į kiną, ir 
mes pasidarydavome sau šventę.

Bet pasitaikydavo ir visiškai likti be pinigų. Kartą penktadienio 
rytą - tą dieną Alma turėjo gauti algą - apsižiūrėjome, kad jau ne
turime net 10 centų autobuso bilietui jai nuvažiuoti į darbą. Atsi
menu, rausėmės visose kišenėse, peržiūrėjome stalčius, nes pėsčias 
Chicagoje nepavaikščiosi. Ir pagaliau kažkur užtikome užsimetusią 
10 centų monetą. Šokinėjome iš džiaugsmo.

Pirmaisiais įsikūrimo Amerikoje metais visiems lietuviams buvo 
labai nelengva, nors kai prisimename su draugais tuos laikus, atro
do, visai neblogai gyvenome. Buvome jauni, ir materialinius var
gūs nustelbdavo mokėjimas džiaugtis tuo, ką turėjome.

Pradėjęs mokytis Illinois universitete, su keliais draugais įstei
giau sporto klubą “Lituanika”. Be to, mane pakvietė į universiteto 
lengvosios atletikos rinktinę. Buvau jau dvidešimt penkerių metų 
amžiaus ir negalėjau konkuruoti su juodaodžiais bėgikais, tačiau 
šuolių į tolį rungtyje dar pakako jėgų rungtis ir su jais. O lietuvių 
sportiniame sąjūdyje drąsiai save galėjau laikyti sportininku pa
čiame jėgų žydėjime ir dar bent porą metų dalyvaudavau įvairiau
siose varžybose. Itin mėgau 100 metrų bėgimo distanciją. Pasi
traukiau iš JAV lietuvių aktyvaus sporto apie 1954 metus taip ir 

nenugalėtas šioje rungtyje.
Dabar po daugelio metų net jaučiu sąžinės priekaištus, kad tais 

laikais, kai iš esmės buvau sunkiai dirbusios savo žmonos išlaiky
tinis, beveik visus savaitgalius praleisdavau ne su ja, ne pagel
bėdamas jai buityje, o sportuodamas, važinėdamas su krepšinio 
komandomis, dalyvaudamas įvairių visuomeninių organizacijų po
sėdžiuose. Tai gal buvo žiauru žmonos atžvilgiu. Tačiau per visus 
tuos metus ji man nėra dėl to pasakiusi nė vieno priekaišto žodžio. 
Žmonai, jos ištvermei ir kantrybei turiu būti dėkingas ir už sėk
mingą kaij erą.

Vis dėlto metus pasimokęs įsitikinau, kad per daug sunku mums 
su žmona gyventi vien tik išjos algos. Nusprendžiau eiti dirbti, o 
studijas tęsti Illinois universiteto vakariniame skyriuje. Tai, aišku, 
labai pailgino mano mokslų trukmę. Per semestrą pasirinkdavau 
dvi, kartais ir tris disciplinas, nors dirbant tai jau buvo labai sunku, 
ir pamažu, metai po metų, stūmiausi link savo pagrindinio tikslo 
- prestižinės aukštosios mokyklos inžinerijos bakalauro diplomo. 
Paskutinįjį egzaminą išlaikiau 1960-ųjų gruodžio mėnesį ir 1961 
metų sausio 28 dieną man buvo įteiktas statybų inžinieriaus dip
lomas.

Per visą studijų laiką dirbau braižytoju inžinerijos kompanijo
se, o ilgiausiai - paskutiniuosius trejus mokslų metus - firmoje 
“Maissner Consulting Engineering”. Vyriausiasis inžinierius ten 
buvo lietuvis, pokario bangos išeivis Eugenijus Bartkus. Šioje gana 
nemažoje firmoje iš viso dirbo apie šimtą žmonių ir tarp jų - net 
keliolika mūsų tautiečių. Dalis lietuvių, jau'turinčių inžinierių 
diplomus, buvo įsidarbinę projektuotojais, o kiti, kaip ir aš, dar 
tik siekiantys juos įsigyti, plušome braižytojais.

MŪSŲ NAMŲ 
DRAUGAS - DAILĖ

Dar mūsų šeimyninio gyvenimo pradžioje mes savo namus 
ėmėme puošti lietuvių dailininkų kūriniais. Pirmąjį paveikslą - 
tai buvo Adomo Varno tapybos darbas - mes sau padovanojome 
sutuoktuvių pirmųjų metinių proga. Mat prieš kurį laiką buvome 
sutarę, kad kai tik kuris gausime 50 centų monetą, įmesime ją į 
mano seną kojinę. Atėjus pirmosioms jungtuvių metinėms, jau 
buvome sutaupę 105 dolerius. Mes aplankėme tuo metu jau aš
tuoniasdešimties metų sulaukusį A. Varną jo dirbtuvėje ir papasa
kojome, kokia proga norime įsigyti jo kūrinį. Jis susijaudino ir 
150 dolerių įvertintą paveikslą pasiūlė įsigyti už tą sumą, kurią tu
rėjome, sakydamas: “Per visą mano ilgą gyvenimą dar nebuvo to
kio atvejo, kad kas nors pirktų mano darbą sutaupytomis penkias
dešimties centų monetomis”.

Po šio pirmojo pirkinio mes su Alma kartkartėmis įsigydavome 
kokį paveikslą. Metams bėgant, jau galėjome ir dažniau nusipirk
ti mums patikusių dailės darbų. Įsigijome ir keletą amerikiečių 
kūrinių, tačiau svarbiausia mūsų kolekcijos dalis - lietuvių dai
lininkų paveikslai. Bene didžiausias pasididžiavimas - Pietų Ame
rikos Gogenu vadinamo Jono Rimšos tapybos darbai. Mūsų na
muose kabo daugiau kaip dešimt šio dailininko paveikslų.

Juozas Rimša didžiąją gyvenimo dalį gyveno Bolivijoje. Jis įkū
rė pirmąją šioje šalyje meno akademiją ir buvo apdovanotas 
aukščiausiais valstybės ordinais. Jono Rimšos kūrinių niekas ne
turėjo teisės išvežti iš Bolivijos be specialaus prezidento leidimo, 
nes jie buvo paskelbti nacionaliniu turtu. Dailininko paveikslai 
eksponuojami garsiausiuose Pietų Amerikos muziejuose, puošia 
Buenos Airių ir kitų miestų rotušių pastatus.

Jono Rimšos jauniausioji sesuo, gyvenusi Argentinoje, buvo 
mano ir Almos klasės draugė iš gimnazijos Vokietijoje laikų. Kai 
1958 metais su JAV lietuvių krepšinio rinktine keliavome po Pie-

(nukelta į 4 psl.)
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pasaulį

pasaulįy........... —
■ Baltijos jūros stambių miestų 

2-oji tarptautinė konferencija, 
vykusi St. Peterburge, priėmė 
siūlymus plėsti transporto, pre
kybos, ekonomikos, kultūros in
tegraciją regione. Vienas spren
dimų numato St. Peterburgo 
plėtros strateginio plano integra
vimą į keletą bendraeuropinių 
programų. Baigiamieji doku
mentai bus išsiųsti Europos Ko
misijai, Šiaurės Tarybai, JT, Bal
tijos šalims.
■ Spalio 11 d. specialus JAV 

pasiuntinys Balkanuose Richard 
Holbrooke Belgrade toliau derė
josi su Jugoslavijos prezidentu 
Slobodan Milosevič dėl Koso- 
vo krizės. Po spalio 10 d. septy
nias vai. užtrukusių derybų Hol
brooke sakė, jog “niekas nepa
sikeitė, padėtis tebėra rimta”. 
Tuo tarpu Jugoslavijos agentūra 
Tanjug pareiškė, jog po derybų 
“yra visos prielaidos politiniam 
sprendimui”, nes Saugumo tary
bos reikalavimai praktiškai rea
lizuoti, ką liudija spartėjantis 
padėties normalizavimas. Pasak 
JAV šaltinių, Holbrooke pasi
rengęs derėtis tol, kol bus vil
ties įtikinti Jugoslavijąnusileis- 
ti. Manoma, jog NATO pirma
dienį priims sprendimą dėl oro 
smūgių, siekiant priversti Jugos
laviją patenkinti visus JT Sau
gumo Tarybos reikalavimus.
■ Spalio 10 d. šeši JAV bom

bonešiai B-52 nusileido Angli
joje. Pasak D. Britanijos gyny
bos ministro Georgę Robertson, 
tai anaiptol “ne tuščias gestas”. 
Jugoslavija įspėjo kaimynines 
Balkanų šalis, kad jos nesikištų 
į Kosovo konfliktą. Tačiau Bul
garija ir Rumunija jau sutiko at
verti savo oro erdvę NATO skry
džiams, nors ir neketina tiesio
giai prisidėti prie karo veiksmų.
■ Čečėnijoje vykstantis Basa- 

jevo ir Radujevo šalininkų suva
žiavimas pareikalavo, kad ne
delsiant atsistatydintų preziden
tas Aslan Maschadov (suvažia
vimo rezoliucijoje Maschadov 
kaltinamas pilietinio karo kurs
tymu) ir nutarė atnaujinti Visa-. 
liaudinio čečėnų tautos kon
greso (panaikinto preziden
to Džocharo Dudajevo spren
dimu 1992 m.) veiklą.

Ir cukrus gali kenkti 
sveikatai

Dr. Juozas Kriaučiūnas

Žmogui gyvuoti ir reikštis 
veikla reikia energijos. Energiją 
gaminti reikalingos medžiagos, 
panašiai kaip automobiliui ga
zolinas, kurios įvedamos orga- 
nizman maistu. Žinome, kad 
pagrindinės maisto medžiagos 
yra vienos arba kelių rūšių 
cheminiai junginiai. Pagrin
dinės tų medžiagų yra: protei
nai (baltymai), riebalai ir anglia
vandeniai (karbohidratai). Prie 
šių būtini vitaminai ir nedide
liais kiekiais mineralai bei meta
lai. Proteinai yra statybinė me
džiaga organizmui (kūnui) au
gant ir atstatymui susidėvėjusių 
narvelių, pakeičiant juos nau
jais. Proteinų perteklius panau
dojamas gaminti energiją. Rie
balai ir riebaliniai junginiai 
reikalingi kūnui augant, taip pat 
susidėvėjusių narvelių, ypač kai 
kuriuose audiniuose (pvz., 
smegenyse) pakeitimui, bet dau
giausia jie naudojami energijai 
gaminti. Angliavandeniai, jų da
lis, naudojami jau minėtam tiks
lui - kūno augimui, sugedusių 
narvelių pakeitimui, ypač ener
gijos gamybai, yra tiesioginis 
energijos šaltinis. Vitaminai 
padeda organizmui įvedamas 
organizman maisto medžiagas 
tinkamai naudoti, mineralai ir 
metalai, nors ir mažais kiekiais, 
reikalingi organizmo gyvavimui 
ir veiklai.

Organizmas, kūnas, su mais
tu gaudamas pakankamai aukš
čiau minėtų medžiagų, gali gy
vuoti ir reikštis veikla. Kai orga
nizmas tų maisto medžiagų, vie
nos ar kelių, negauna arba gauna 
per mažai, arba jos organizmo 
dėl kurių nors priežasčių nepa
sisavinamos, organizmas, kū
nas nukenčia. Dėl to kūnas gali 
pilnai neišsivystyti, neišaugti, 
susinešiojusios kūno dalys ir 
organai negali būti pilnai ats
tatomi, organizmas suserga, gali 
reikštis negaliomis. Kūno ligo
tumą ir nepajėgumą, įvairiai 
pasireiškiantį, gali sukelti ir tų 
būtinų maisto medžiagų, vie
nos ar kelių, per gausus organiz
man įvedimas, kai tų medžiagų 
organizme darosi nuolatinis per
teklius. Šiuo straipsniu noriu at
kreipti dėmesį į vieną maisto su
dėtinę dalį, priklausančią an
gliavandeniams (karbohidra- 
tams). Tai vadinamieji cukrus, 
kurių per gausūs kiekiai maiste 

kenkia žmogaus sveikatai ir pa
jėgumui. Cukrumis vadinamų 
medžiagų yra keliolika, nors pa
grindinės juos sudarančios che
minės medžiagos yra trys: gliu
kozė, fruktozė ir galaktozė. Did
žioji sudedamoji cukrų dalis yra 
gliukozė. Fruktozės dažnai yra 
mažesni kiekiai, o galaktozės ne 
visi cukrus turi. Visi augaliniai 
maisto produktai turi daugiau
siai medžiagų gaminti gliukozę, 
bet jų yra mėsoje bei riebaluose. 
Fruktozės didesnius kiekius turi 
vaisiai, uogos, arbūzai ir daugu
ma šakniavaisių (morkos, cuk
riniai runkeliai, raudoni buro
kėliai ir pan.) bei medus. Galak
tozė yra pieno ir jo produktų 
cukrus, bet tik kol pienas ne
raugintas. Saldymui vartojamas 
cukrus susideda iš gliukozės ir 
fruktozės.

Cukrų sudėtinių dalių saldu
mas, patiriamas žmogaus skonio 
organų, yra skirtingas. Jeigu sal
dymui cukraus saldumą laiky
tume vienetu, tai gliukozę suda
ro trys ketvirtadaliai to saldumo, 
fruktozę - vienas ir trys ketvir
čiai, o galaktozę-vienas trečda
lis. Tačiau cukrų saldumas ne
nulemia cukrų kaloringumo, nes 
jų kiekvienas gramas teikia apie 
4 kalorijas.

Cukrus, patekę į žmogaus 
kraują, naudojami energijai ga
minti. Energijai gaminti nesu- 
naudojamas cukrus paverčiamas 
riebalais ir tie kraunami kūne 
energijos gamybos atsargai. Kai 
tų atsargų kūnui nereikia nau
doti, tai jos vis didinamos (dėl 
cukrų įvedamo pertekliaus). 
Žmogus darosi riebulis, nutukė- 
lis. Tokio žmogaus širdis turi 
sunkiai dirbti kūno kraują va- 
rinėjant, sąnariai, ypač kojų, 
kenčia didelį svorį keldami. Rie
balai terpiasi į kūno organus ir 
stabdo jų veiklą, ypač širdies, 
kepenų, raumenų ir kt. Nutukė- 
liui sunku pasilenkti, pasisukti, 
atsistoti ir pan. Toks yra mato
mas fizinis žmogaus nepajėgu
mas, bet yra ir daugiau sveikatai 
kenkiančių reiškinių.

Cukrų apdoroj imą organizme 
tvarko insulinas, kurį gamina 
kasa (pancreas). Kai cukrų krau- 
juje yra daug, tai kasa turi ga
minti daug insulino. Insuliną ga
miną narveliai pervargsta ir su
nyksta, ir organizmas nesuspė
ja jų pakeisti naujais. Nepakan-

Kaune rudeniškai lyja V. Kapočiaus nuotr.

karnai insulino kraujuje esant, 
kraujuje yra daug netvarkomo 
cukraus, kas reiškiasi cukralige 
(diabetu). Dažnai tokią cuk
raligę galima gydyti cukraligės 
dieta, kartais reikia vaistais kelti 
dar šiek tiek gaminamo insuli
no veikimą, o kartais yra būti
nas insulino įvedimas įšvirkšti
mu. Kai kurims cukralige ser
gantiems šiek tiek pagelbėja įš- 
virkščiamas insulinas, ypač gau
sios vienetinės dozės. Bet tada 
insulinas darosi neveiklus, nes 
dideli kiekiai stabdo gamybą kai 
kurių liaukų hormonų, kurie pa
deda organizme sudoroti cukrus. 
Padėtis darosi beviltiška - insu
linas neveikia, vyksta sveikatos 
menkėjimas, vedąs į mirtį. Kiek
viena cukraligė, ypač nepakan
kamai kontroliuojama, sukelia 
sveikatos pakenkimus. Tai akies 
lęšiuko drumziėjimas - katarak
ta, akies dugno retinos plėvelės, 
būtinos matymui, nykimas, kū
no arterijų užsikimšimas, pasi- 
reiškiąs širdies atakomis, krau
jo išsiliejimu smegenyse (stro- 
ku), plaučių, kepenų ir inkstų 
gedimais ir kt. Gausus insulino 
kiekis kraujuje didina kraujuje 
esantį cholesterolį, ypač blogąjį, 
o tas žeidžia širdį ir arterijas.

Naujesni tyrimai parodė, kad, 
kraujuje esant nuolatiniam cuk
rų pertekliui, kūno narveliai ne
įstengia susidoroti su narvelyje 
esamu cukrumi, kuris tada su
daro lipnią masę, nepašalinamą 
iš narvelio, kenkiančią narve
liui, ir galiausiai narvelį sunaiki
nančią. Rasta, kad žmogaus 
kūno narveliai gali skilti ir taip 
pakeisti mirusius narvelius tik 
apie 70 kartų. Cukrų pertekliams 
sunaikinti narveliai verčia grei
tinti jų pakeitimą, kas greičiau, 
per trumpesnį laiką išeikvoja tą 
70 kartų narvelių skilimo ga

limybę. Tos galimybės narve
liams netekus, kūnas sensta. Tai 
ankstesnės senatvės sujos fizi
nėmis ir protinėmis negaliomis, 
vedančiomis į mirtį, priežastis.

Pastebėta, kad pastaraisiais 
porą dešimtmečių daugėja cuk
raligę turinčių suaugusių žmo
nių, ypač Amerikoje. Rasta ir 
tos ligos apsėstų žmonių daugė
jimo priežastis - vis didėjantis 
cukrų kiekio maiste naudoji
mas. Daugelis žmonių, ypač ci
vilizuotuose pasaulio kraštuo
se, per daug valgo, per daug 
maisto medžiagų įveda į orga
nizmą, o kai dar padidina cukrų 
kiekį maiste, kas ypač žymu da
bar Amerikoje, tai organizmą 
verčia tapti turinčiu cukraligę. 
Štai cukrų suvartojimo didėji
mo duomenys Amerikoje. 
Kiekvienas amerikietis viduti
niškai (žinoma, vienas daugiau, 
kitas mažiau) per metus sunau
dojo cukraus: 1972 m. - 145

Spauda ir tautinė sąmonė
(atkelta iš 2 psl.)

prapliupusios tautinės pakrai
pos publikacijos pradėjo rody
tis vis rečiau. O Lietuvos vi
suomenė - politiškai nelabai 
stabili, nes dar neatsikratyta 
baimės, vadovaujamasi atsar
gumo jausmu. Antra vertus, be
maž penkiasdešimt metų gąs
dinti “buržuazija”, “nacionalis
tais” ir 1.1, ne visi gerai supra
to, kas yra kas. Todėl daugelis 
pradėjo atsargiai žiūrėti į kraš
tutines tautiškos pakraipos par
tijas bei jų lyderius. Spaudoje 
pagausėjo straipsnių, kuriuose 
apie daugelį tokių veikėjų buvo 
užsimenama su pašaipėle. 

svarus, o 1997 m. - 150 sv.; be
alkoholinių, saldžių gėrimų (soft 
drinks) 1988 m. - 33 galionai as
meniui, 1997 m. -42 gal.; nutu- 
kėliųbuvo 1962 m.-25%, 1994 
m. - 35%, moterų net 37%. Cuk
ralige sergančių 1982 m. buvo 
24%, 1993 m.-31%.

Taigi matome, kad žmogus 
savo geresnei sveikatai palaiky
ti privalo riboti maisto kiekius, 
o juose ir angliavandenius, ypač 
cukrus, kurių daug yra sal
džiuose maisto gaminiuose ir 
saldžiuose gėrimuose. Saldumy
nų grupei priklauso: saldainiai, 
šokoladas, pyragaičiai, pudingai, 
saldinti ir sustiprinti pieno ga
miniai (milkshake, yogurt) ir, ži
noma, visokie sirupai, grynas 
cukrus ir medus. Nutukėliais lai
kytini žmonės, kurie sveria ke
liolika (ne keletą) svarų daugiau, 
negu nustatyta pagal jų ūgį ir 
amžių.

O juk tautiškumas turi būti 
propaguojamas kiekviename 
laikraštyje, kiekviename žings
nyje. Todėl Lietuvos valdžia turi 
skatinti laikraščius, propaguo
jančius tautines mintis.

Padovanokite 
"Darbininko " 

prenumeratą 
savo pažįstamiems 
bei draugams 
švenčių proga!

Prenumerata . 
metams - tik $30.

Valdas Adamkus
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tų Ameriką, mane lydėjo žmona. Būdami Buenos Airėse, mes 
aplankėme savo klasės draugę. Ji mus supažindino su savo broliu 
dailininku Jonu Rimša ir mes kartu pietavome. Tarp mūsų iš karto 
užsimezgė dvasinis ryšys. Tuomet nusipirkome pirmąjį jo darbą. 
Tai akvarelė, kuri taip tviska spalvomis - net sunku patikėti, jog 
naudotasi vandeniniais dažais. Dažnai į ją atidžiai įsižiūriu ir, keis
ta, dar vis pamatau kažką nauja.

Grįžęs į Čikagą, ėmėme susirašinėti su Jonu Rimša. Po kurio 
laiko pasikviečiau jį atvykti į Ameriką ir pagyventi mūsų namuo
se. Jis atsivežė apie šešiasdešimt savo paveikslų, ir galėjome 
surengti pirmąją jo tapybos parodą Čikagoje, sukėlusią didžiulį 
susidomėjimą. Išleidome labai geros kokybės Jono Rimšos darbų 
katalogą. Du trečdaliai parodos paveikslų buvo parduota, nors 
pagal lietuvių dailės standartus jie buvo gana brangūs.

Susidarė apvali suma, ir tai leido įgyvendinti didžiąją Jono Rim
šos gyvenimo svajonę - apsilankyti ten, kur gyveno ir kūrėjo įk
vėpėjas Gogenas. Iš mūsų namų Čikagoje 1966-aisiais jis pus
mečiui nuvyko į Taičio salą. Ši kelionė labai stipriai paveikė Jono 
Rimšos vėlesnę kūrybą. Į JAV jis grįžo su nemažu eskizų ir jau 
baigtų paveikslų nešuliu. Vienas darbų, kurį tuomet jis parsivežė 
iš Taičio, dabar kabo mūsų namuose. Tai dailininke dovana.

Tuo metu Jono Rimšos sveikata jau buvo stipriai pairusi. Kaip 
jis man pasakojo, atvykus į Pietų Ameriką, jaunystės laikais jam 

pasitaikė daug vargo regėti - būdavo, kai miegoti tekdavę parkuo
se ant suoliukų, tik laikraštį pasitiesus ir, be to, visai alkanam. 
Vėliau jis šiaip taip įsikūrė, ilgainiui išgarsėjo. Turtingu netapo - 
tai, atrodo, nelabai jam ir rūpėjo - bet ir skurdo laikai baigėsi. Vis 
dėlto sunki jaunystė atsiliepė plaučiams. Čikagoje žiemą Jonas 
Rimša jautėsi blogai - duso, kosėjo, šaltu oru beveik negalėjo iškelti 
kojos iš namų. Reikėjo jį skubiai išvežti į šiltesnio klimato vie
tovę. Algirdui Gustaičiui padedant, dailininką perkėlėme Kalifomi- 
jon, į Santa Moniką.

Ten j į iš pradžių globojo viena lietuvių šeima, vėliau, apsipratęs 
jis išsinuomojo kambarį su virtuve motelyje. Aplankiau jį Santa 
Monikoje ne kartą. Gyveno Jonas Rimša ne kažin kaip, nors galą 
su galu sudurdavo. Svarbiausiajam buvo kūryba - tapė ir tuomet, 
jau aštuntąją dešimtį eidamas. Beje, į Santa Moniką pas jį kartais 
užsukdavę ir meno žmonės iš Lietuvos.

Mirė Jonas Rimša 1978 metais, beveik septyniasdešimt pen- 
kerių sulaukęs. Deja, kai kurie jo paveikslai kažkur dingo. Vėliau 
graužiausi, kad nepasirūpinau organizuoti jų apsaugojimo - būtų 
dar didesnė jo darbų kolekcija pasiekusi Lietuvą. Guodžia tai, kad 
prisidėjau įtikinant dailininką padovanoti tėvynei didžiąją dalį jo 
turėtų paveikslų. Sakydavau: “Jonai, negali sugrįžti gimtinėn pats, 
tai tegul grįžta nors tavo kūryba”.

Jonas Rimša susirašinėjo su tuometiniu Lietuvos dailės muzie
jaus direktoriumi Pranu Gudynu, kuris kvietė jį atvykti į Lietuvą. 
Bet dėl silpnos sveikatos jis jau nesiryžo leistis į tokią kelionę -- 
taip ir mirė neaplankęs tėvynės. Tačiau dailininkas sutiko dovano
ti savo paveikslų kolekciją Lietuvai ir perdavė man 27 dideles savo 
drobes, kad organizuočiau jų pervežimą. Paveikslus iš pradžių atga
benome į mūsų namus, nuėmėme nuo rėmų, susukome į ritinius 
ir, sovietų ambasadoje dirbusio R. Mališausko dėka, išsiuntėme į 
Lietuvą.

Po kelerių metų pasitaikė atvykti į Vilnių tuo metu, kai vyko 

Jono Rimšos darbų paroda. Vaikščiojau po sales ir dar kartą 
grožėjausi jau tėvynėje esančiais dailininko paveikslais.

Labai vertinu ir šviesaus atminimo Stasio Krasausko kūrybą. 
Padėjau surengti jo pomirtinę darbų parodą Čikagoje, Jaunimo 
centre. Didžiuojamės savo namuose turį kelis Stasio Krasausko 
paveikslus.

Įsigijau ir keletą Vytauto Kasiulio, taip pat išeivijos jaunosios 
kartos dailininkės Giedrės Žumbakienės paveikslų. Iš Lietuvos 
atsivežiau porą simbolinės dvasios K. Šimonio drobių. Labai pa
tinka spalvų vaivorykšte trykštanti Dalios Kasčiūnaitės kūryba. 
Parsivežiau į Čikagą ir jos darbų. Mūsų kolekcijoje --penki Aus
tralijos lietuvio portretisto Vlado Meškėno paveikslai. Tarp jų - 
mano ir Almos portretai. Beje, jis laikomas vienu iškiliausiu Aus
tralijos dailininku, nors Lietuvoje mažai žinomas.

Paįvairindamas mūsiškę, daugiausia lietuvių dailininkų darbų 
kolekciją, kelias drobes atsivežiau iš Lenkijos. Vieną kitą paveiks
lą nusipirkau ir Meksikoje, kai su išeivijos krepšinio rinktine ke
liavome po Pietų Ameriką.

SUSITIKIMAI SU LIETUVIAIS 
VISUOSE KONTINENTUOSE

Pirmoji mūsų, lietuvių, krepšinio rinktinės išvyka už JAV ribų 
buvo surengta 1958 metais po Pietų Amerikos miestus. Susiruoš
ti įšią kelionę mus paskatino dabar jau miręs iškilus išeivijos veikė
jas, mecenatas Juozas Bačiūnas. Jis apvažiavo Argentinoje, Bra
zilijoje, Urugvajuje gyvenančių lietuvių kolonijas ir grįžęs man 
pasakojo apie visišką jų nutautėjimą. Nusprendėme, kad reikia 
pamėginti kaip nors atgaivinti tenykščio j aunimo tautinę savimonę. 
Įtikinau Juozą Bačiūnų, kad sportas geriausiai gali patraukti visai 
abejingą lietuvybei mūsų tautiečių, gyvenančių Pietų Amerikoje, 
jaunąją kartą. (baugiau)
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Dėmesio verti rinkimai
New Yorko lietuviams gerai pažįstamas senatorius Alfonse M. 

D’Amato šių metų rinkimuose į Amerikos Kongresą ketvirtą kartą 
siekia sekantiems šešiems metams būti perrinktu į Amerikos Se
natą.

Po pirmojo išrinkimo, 1980 metais, kalbėdamas Senate ir tarp
tautinėse konferencijose smerkė Sovietų Sąjungą, pavergusią 
daugelį tautų ir sunaikinusią jų nepriklausomybes. Ypač daug 
palankumo parodė lietuvių tautos atsparumui ir kiekviena proga 
visur rėmė lietuvių išeivių politinius siekimus.

Gorbačiovo valdymo metu negavęs leidimo lankytis Pabaltės 
respublikose, pasiryžo slapta patekti į Lietuvą, pereidamas Lenki
jos-Lietuvos sieną. Tą sužinojusi Maskva Lietuvos pasienio polici
jai sustiprinti atsiuntė skaitlingą, žaliomis kepurėmis papuoštą, 
ginkluotą, pasienio KGB brigadą, kuri prie sienos jį pasitiko ir 
grąžino atgal.

Tuoj po Sovietų Sąjungos sugriuvimo jis buvo pirmasis ofi
cialiai vykęs į Pabaltės sostines ten vietoje susipažinti su padėti
mi, o grįžimą atgal suderino, kad 1991 m. vasario 17 dieną galėtų 
dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės minėjime Kultūros Židinyje. 
Čia susirinkusiems jis pasidalino pačiais paskutiniais, prieš dvi 
dienas patirtais įspūdžiais Pabaltės valstybių sostinėse ir atpasa
kojo išsamų savo pokalbį su Sąjūdžio vadovu, tuo laiku jau Lie
tuvos Respublikos Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu. Sena
toriaus pranešimas susirinkusiųjų 18 kartų buvo pertrauktas gar
siais plojimais. Lietuvos vyriausybė dar nebuvo Amerikos pri
pažinta. Grįžęs į Washingtoną Senate įnešė rezoliuciją, ragindamas 
Amerikos vyriausybę pripažinti Lietuvą suverenia valstybe.

New Yorko lietuviams yra gera proga šį asmenį dabar paremti 
ir balsavimo dieną už jį balsuoti.

M. L.

Lietuvos Vyčių 85-tas seimas 
VVaterbury, CT

Lietuvos Vyčių 85-tas seimas, 
kuris įvyko pirmą savaitgalį rug
pjūčio mėn. Waterbury, CT, su
traukė daugiau kaip 200 dele
gatų bei svečių iš visų JAV-jų. 
Seimas, prasidėjęs rugpjūčio 5 
d. kelione į Foxwood Časino, 
praėjo su pasisekimu.

Rimta seimo veikla prasidė
jo kitą dieną vėliavos pakėlimu 
prie Waterbury savivaldybės ir 
burmistro Philip Giordano svei
kinimu. Po atidarymo buvo au
kojamos mišios Šv. Juozapo 
bažnyčioje.

Per seimą buvo surinkta dau
giau kaip $40,000 įvairioms lab
daroms bei organizacijoms. 
Tarp jų buvo: Aid to Lithuania, 
Šv. Kazimiero gildą, Lietuvos 
Vyčių fondas, Šiluvos koplyčia 
Washingtone, DC. Beveik pusė 
šios sumos buvo testamentinis 
palikimas veiklaus nario a. a. 
Vincento Boris, kuris paskyrė 
$15,000 “Aid to Lithuania” ir 
$5,000 Vyčių žurnalui “Vytis”.

Daugiau kaip 300 narių daly
vavo seimo bankete, kur klau
sėmės įvairių atstovų kalbų bei 
šokom grojant Joe Thomas gru
pei. Tarp kalbėtojų buvo Lietu
vos ambasadorius JAV Stasys 
Sakalauskas. Jis dėkojo Vy
čiams už jų gerus darbus Lietu
vai. Taip pat kalbėjo apie pozi
tyvius aspektus mūsų tėvų že
mėje.

Tarp sveikinimų raštu buvo: 
vyskupo Pauliaus Baltakio, 
OFM, Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus, 
prel. Algimanto Bartkaus, “Dar
bininko” redaktoriaus Juliaus 
Kelero ir kt.

Lietuvos bičiulio žymeklis 
buvo įteikas Comelius Richard 
Catena, kuris yra prezidentas 
Amsterdamo, NY, Memorial 
Health System. Jis su 100-ta 
Amsterdamo kuopa koordinavo 
ir padėjo į Lietuvą nusiųsti įvai
rių vaistų ir medikamentų, kurių 
kaina viršijo 2 milijonus dolerių. 
Bankete dalyvavo ir jo žmona 
su vaikais.

Lietuvos Vyčių studentijai 
buvo įteikta apie $7000 stipen
dijoms.

Lietuvos Vyčių Fundacijos 
rašymo konkursą laimėjo: 1) 
Matthew Anderson (141 kp. 
Bridgeport, CT), 2) Bruno Rut- 
kūnas (110 kp, Maspeth, NY) ir 
Julia Malinauskas (152 kp, 
Long Island, NY). Iš viso pa
skirta $600.

Garbės narystės buvo suteik

tos: ClemencineMiller(141 kp, 
Bridgeport, CT) ir Agnės Mick- 
ūnas (3 kp, Philadelphia, PA).

Per uždaarymo mišias 4-tas 
Vyčių laipsnis buvo įteiktas 41 
nariui. Mišias Šv. Juozapo baž
nyčioje koncelebravo: parapijos 
klebonas kun. Pranciškus Kar
velis, kun. Paulius Sabulis, 
Hartfordo arkivyskupas Daniel 
A. Cronin, prel. Juozapas An- 
derlonis, Lietuvos Vyčių dva
sios vadas ir prel. Algimantas 
Bartkus.

Kitų metų Vyčių seimas įvyks 
Philadelphijoje, PA, o 2000 me
tais -Los Angeles, CA.

“Džiaugiuosi, kad buvau 
maksimalistas”, teigia kunigas 

Robertas Grigas
(atkelta iš 3 psl.)

judėjimą. Mums, vis labiau į pa
sipriešinimo veiklą įsitraukian
tiems jaunuoliams, dvasiniai va
dovai padėdavo atrasti emocinį 
balansą. Slaptose susikaupimo 
valandose, pamoksluose bei pri
vačiuose pokalbiuose jie visuo
met akcentuodavo mūsų teo
loginę, moralinę, psichologinę 
elgesio pusę, nuolat primind
ami, kad pakliuvus į KGB na
gus visuomet yra didelė galimy
bė palūžti, išsigąsti ir pasiduo
ti. Tie veiklūs kunigai mums 
nuolat kartodavo, kad kuo žmo
gus labiau savim pasitiki ir jau
čiasi esąs didelis kovos vadas, 
tuo didesnė galimybė jam grei
tai palūžti ir išūžti. Privalėjome 
elgtis nuolankiai ir kukliai, siek
dami savo laisvės idealo. Tai tu
rėjo tapti bendro tikslo siekimu, 
o ne mėginimu kaip nors iškelti 
tik savo asmenybę. Sovietinio 
disidentizmo istorijoje yra ne
mažai atsitikimų, kai trokštan
tys būti lyderiais disidentai su
imti neištverdavo, išsiduodavo 
ir įpainiodavo draugus. Todėl 
kunigai, nuolat primenantys to
kius dalykus, mums suteikė pui
kų pasirengimą.

Visi buvome tarsi filtruojami 
per ta dramatiškų ir pamokančių 
istorijų sietą. Išmokome remtis 
ne tais pragmatiniais dalykais, 
o doros vertybėmis. Žinojome, 
kad negalėsime išlaisvinti Lie
tuvos, pirma neišlaisvinę savo 
vidaus, nes bet kuri kova turi 
prasidėti viduje. Todėl, turė

Iš Lietuvių Fronto Bičiulių poilsio ir studijų savaitės, Dainavoje, 1998 rugpjūčio 16-23. Studijų 
savaitėje buvo diskutuojami įvairūs klausimai. Nuotraukoje matome ta proga posėdžiavusius 
LietuviųFronto Bičiulių Tarybos narius: (iš kairės) Jonas Urbonas, Juozas Ardys, Viktoras 
Naudžius, dr. Zigmas Brinkis, Juozas Baužys, dr. Vacys Šaulys, dr. Kazys Ambrozaitis, Vytau
tas Volertas, Vytas Petrulis ir Algis Raulinaitis Jono Urbono nuotr.

dami tokį paruošimą ir supras
dami, kad vien fizine mirtimi 
mūsų veikla nesibaigs, galė
jome įveikti baimę, nes baisiau
sias dalykas, kuriuo mus galėjo 
gąsdinti sistema, buvo mirtis.

Viskas, kuo Saugumas mus 
gąsdino, buvo beprasmiška, nes 
mes rėmėmės į tikėjimą ir mal
dą. Ne kartą per tardymus Sau
gume girdėdavome, kaip griež
dami dantimis saugumiečiai 
mus keikė: “Uch, šitie fanati
kai”. Mums ir mūsų draugams 
buvo juokingi kagėbistų pa
siųstų tardytojų mėginimai pa
pirkti mus pinigais ar pažadais 
suteikti galimybę išvykti į už
sienį. Karštesnio būdo jaunuo
liai ir aštrialiežuviai gan piktai 
išsityčiodavo iš šių mėginimų 
juos užverbuoti. Nepaisant to, 
baisūs grasinimai versdavo su
drebėti žmogiškąją dvasios pu
sę. Tuomet galėdavai atsiremti 
tik į tikėjimą. Nedaug pasaulyje 
yra tokių žmonių, kaip sesuo 
Nijolė Sadūnaitė, kuri neturi 
įgimto baimės jausmo ir visuo
met laikosi drąsiai.

1969-1972 metais, kai 

prasidėjo tautinio sąjūdžio at
gimimas, gintis nuo Saugumo 
klastų labai padėjo pogrindyje 
išleista knygelė “Kaip laikytis 
tardymo metu”. Joje buvo su
rinkti LSSR bei SSRS bau
džiamųjų kodeksų straipsniai. 
Prie kiekvieno straipsnio buvo 
komentarai, kaip turi laikytis, 
kai esi kaltinamas pagal kon
kretų straipsnį, kaip atsakinėti 
ar neatsakinėti į tardytojo klau
simus. Ta buvo labai gera prak
tikos mokykla, ir patys saugu
miečiai per tardymus tą knygelę 
labai keikė.

- Ar Jums nebuvo skaudu, kai 
atgavus Nepriklausomybę Jūsų 
bendražygiai išsisklaidė kas 
sau? Kodėl taip atsitiko?

- Aš jau mėginau tai paaiš
kinti ir sau, ir kitiems. Dabar at
rodo keista, kad tokių skirtingų 
pasaulėžiūrų žmonės anuomet 
sukūrė tokią vieningą griežtai 
apibrėžtą pasipriešinimo ba
rikadą prieš okupaciją, moralės 
normų ir laisvių pažeidinėjimą. 
Tuomet mus iš tiesų vienijo 
bendra nepriklausomybės ne
tektis ir visuotinai vykdomas 
nutautinimas. Tai buvo tokia 
bendra nelaimė, kad tie skirtin
gumai lyg ir išnyko, nors jau 
tuomet išsiskyrė kelios ryš
kesnės grupės. Katalikiškojo 
pasipriešinimo judėjimo dalis 
daugiau siekė atgauti ne tik val
stybės, bet ir tikėjimo laisves. 
O tautiškoji demokratų, kuriai 
priklausė dauguma mano anks-

Iš LF Bičiulių studijų savaitės 1998 m. Dainavoje. Rugpjūčio 
20-ta buvo skirta Lietuvių Bendruomenės klausimams. Ma
tome - posėdyje moderatorių dr. Zigmą Brinkį, buvusį JAV 
LB Tarybos prezidiumo p-ką. Už stalo - JAV LB Tarybos ir 
JAV LB su Lietuvos Seimu komisijos narys Juozas Ardys, 
Komisijos pirmininkė Liūda Rugienienė ir JAV LB Krašto 
valdybos p-kė Regina Narušienė. Kalba - PLB-ės pirminin
kas Vytautas Kamantas Jono Urbono nuotr.

Dail. M. B. Stankūnienės 
viešnagė Lietuvoje

Šią vasarą chicagietė daili
ninkė M. B. Stankūnienė buvo 
nuvykusi Lietuvon,’kur ji buvo 
pagerbta, susilaukė reikiamo dė
mesio ir įvertinimo. Jai buvo 
įteiktas Vilkaviškio rajono Gar
bės pilietės pažymėjimas, kurį 
perdavė pats rajono meras Juo
zas Mačys.

Dail. M. B. Stankūnienė buvo 
plačiai atžymėta Vilkaviškio 
krašto laikraštyje “Santaka”.

Šio laikraščio liepos 28 d. nu
merio pirmame puslapyje buvo 
išspausdinta dail. M. B. Stan
kūnienės nuotrauka, kartu su 
Vilkaviškio rajono meru Juozu 
Mačiu ir vicemeru Juozu 
Šuliausku. Čia taip pat rašoma, 
kad pernai, kuomet buvo mini
mos Vilkaviškio herbo 300-sios 
metinės, jai buvo suteiktas rajo
no garbės pilietės vardas, tačiau 
šio vardo regalijos buvo įteiktos 
tik šiemet, kuomet pati M. B. 
Stankūnienė lankėsi tėvynėje.

“Santakos” rugpjūčio 1 d. lai
doje įdėtas platus rašinys, pava
dintas “Dovanų karalius mirė, 
karalienė - ne”. Jis pradedamas 
taip: “Sakoma, jog dovanų kara
lius - miręs. Bet karalienė - tik
rai gyva. Ir mes, vilkaviškie
čiai, ją turime. Tai Chicagoje 
gyvenanti kraštietė dailininkė 
Magdelena Birutė Stankūnienė. 
Reikia tik pamatyti, kokių savo 
šeimos relikvijų, savo daiktų ji 
padovanojo Vilkaviškio krašto 
muziejui. Čia, o taip pat Viešo
joje bibliotekoje, gėrimasi ir jos 
paveikslais. Dovanų karaliene ją 
vadina ir Vilnius ir Kaunas, ir 
žemaičiai, ir kaimynai marijam
poliečiai. Įvairiems muziejams 

čiau išvardytų vilniečių, dalis 
pirmiausia kalbėjo apie valsty
bės bei tautos galių stiprinimą. 
Vis dėlto tie skirtumai buvo

(nukelta į 7 psl.) 

ir kitoms kultūros įstaigoms 
Lietuvoje ji padovanojo per 300 
savo paveikslų”.

Rašinio autorė Birutė Pavlo- 
vienė toliau rašo apie būsimos 
dailininkės atėjimą į pasaulį 
1925-siais, Trijų Karalių dieną, 
tuometinio Šunskų valsčiaus 
Oželių kaime. Rašoma apie jos 
vaikystę ir apie Lietuvoje patir
tas skriaudas: tėvo nušovimą per 
1941 m. trėmimus, lagerius, kur 
dešimtmetį praleido jos motina, 
sūnelio mirtį Vokietijoje.

Skaitytojai supažindinami su 
dailininkės pirmaisiais darbais 
išeivijoje, jos parodomis, po
mėgiu keliauti. Lankantis Izrae
lyje kartu su jau mirusiu vyru 
Jonu, susižavėjo idėja dovanoti 
Lietuvai šeimos relikvijų, savo 
daiktų, nes paveikslai, kaip dva
sinės vertybės, gali labiausiai 
suvienyti išblaškytą tautą.

Dabar ji keliaujanti jau tik 
vien Lietuvon, kur šiemet at
sivežė ir savo seserį Salomėją. 
Dailininkės išvykos, bendravi
mas su žmonėmis savotiškai ją 
“pakrauna”. “Po to vėl dirbu, 
piešiu, kuriu ir galvoju, kam vi
sa tai padovanosiu”, - kalba dail. 
M. B. Stankūnienė “Santakos” 
puslapiuose.

Straipsnis pailiustruotas tri
mis nuotraukomis. Vienoje iš jų 
dailininkė matoma su vilkavišk
iečiu Juozu Mykolaičiu, su ku
riuo Magdelena mokėsi Oželių 
pradžios mokykloje ir su ku
riuo prisiminė 1941 m. birželio 
mėnesio tragediją.

Apie dail. M. B. Stankūnienę 
teko matyti aprašymų įvairių 
vietovių Lietuvos spaudoje, kuri 
mane pasiekė Chicagoje. Tai vis 
gražūs, entuziastingi chicagietės 
pastangų įvertinimai. Tokių ra
šinių sąrašan reikėtų įrikiuoti 
straipsnius, pasirodžiusius 
“XXI amžiuje”, “Lietuvos aide”

(nukelta į 7 psl.)

IŠ LIETUVOS 
REKORDŲ KNYGOS

jauniausia sporto meistrė - 
vienuolikametė stalo tenisi
ninkė Laima Balaišytė. Ji SSRS 
sporto meistrės normą įvykdė 
1959 m. balandžio mėn.

Masiškiausios sporto var
žybos, kuriose dalyvavo per
1 000 000 sportininkų, įvyko 
1981 - 1982 m. Tai septintoji 
Lietuvos spartakiada.

Masiškiausias sporto ren
ginys, kuriame dalyvavo apie
l, 4 min. žmonių, įvyko 1981 - 
1984 m. Tai sveikatos ir sporto 
olimpiada “Iš Nemuno krašto - 
į olimpines aukštumas”.

Alpinizmas
Aukščiausias įkopimas - 

8848 m virš jūros lygio - 
vilniečio Vlado Vitkausko. Jis 
1993 m. gegužės 10 d. įkopė į 
aukščiausio pasaulyje kalno - 
Everesto (Eurazija, aukštis - 
8848 m), dar vadinamo Džo- 
molungma (tibetietiškai), Saga- 
rmata (nepalietiškai), - viršūnę 
ir pirmą kartą virš jos iškėlė Lie
tuvos vėliavą.

Į daugiausia aukščiausių 
žemynų viršūnių -6- užkopė 
vilnietis Vladas Vitkauskas. Jis 
1993 m. gegužės 10 d. įkopė į 
aukščiausio pasaulyje kalno - 
Everesto (Eurazija, aukštis - 
8848 m), 1994 m. birželio 12 d. 
į Makinlio (Šiaurės Amerika, 
aukštis - 6194 m), 1994 m. 
gruodžio 5 d. į Vinsono (Antark
tida, aukštis - 4897 m), 1995 
vasario 5 d. į Kilimandžaro (Af
rika, aukštis 5895 m), 1995 m. 
lapkričio 2 d. į Kosciuškos 
(Australija, aukštis 2228 m) ir
1996 m. vasario 25 d. į Akon- 
kagvos (Pietų Amerika, aukštis
- 6959 m) kalnų viršūnes. Viso
se šiose viršūnėse V. Vitkauskas 
buvo iškėlęs tą pačią Lietuvos 
vėliavą. Šią vėliavą jis taip pat 
buvo iškėlęs ir aukščiausiose 
Kaukazo bei Alpių viršūnėse: 
Elbruse (aukštis - 5642 m) 1994
m. rugpjūčio 4 d. ir Monblane 
(aukštis - 4807 m) 1995 m. lie
pos 16 d.

Jauniausi alpinistai - Min
daugas Koncė 6 m. 10 mėn. 2 
d. amžiaus ir Eglė Šukytė 7 m. 
6 mėn. 10 d. amžiaus, dalyvau
dami Lietuvos alpiniadoje, 1989 
m. liepos 8 d. įkopė į 4250 m 
aukščio Gedimino Akstino vir
šūnę (Tian-Šanis, Kirgizija). Tą 
dieną pirmą kartą kalno vir
šūnėje iškelta Lietuvos trispal
vė.

Aviacijos sportas
Skrydis po žemiausiu tiltu

- 9 m patiltės aukščio - įvyko
1997 m. liepos 6 d. po Baltuoju 
tiltu, jungiančiu Neries krantus 
Vilniuje ties viešbučiu “Lietu
va”. Po keturių lakūnų (J. 
Kairys, L. Jonys, R.Noreika, R. 
Paksas) grupinės akrobatinės 
programos, skirtos Valstybės 
dienai, kaunietis Jurgis Kairys
2 kartus lėktuvu Jak 50 praskri
do po tiltu.

Dviračių sportas (trekas)
Daugiausia kartų dviračių 

sporto čempionu - 36 kartus - 
tapo klaipėdietis Jonas Roma
novas (gim. 1957 m.). Jis per 26 
treniruočių ir varžybų metus 
dviračiu nuvažiavo apie 650 
tūkst. km.

Vyriausias Lietuvos dvira
čių sporto čempionas - 41 m. 
amžiaus dviratininkas Kazys 
Paršaitis (g. 1920 m.). Šis daug
kartinis Lietuvos čempionas pa
skutinį kartą čempionu tapo 
1961 m.

Futbolas
Daugiausia kartų Lietuvos 

čempionais - 7 - tapo Šiaulių 
komanda “Elnias”.
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Argi lietuvių kalba yra tokia biedna, kad neturi pakaitalo pa
keisti netinkamą N.Y. Lietuvių Atletų Klubo sugalvotą žodį: 
BLUSŲ TURGUS.

Visi iš mūsų žinome, kad Amerikoje yra priimta sakyti: senų, 
vartotų daiktų išpardavimas.

Visų didžiųjų miestų savaitgalio dienomis gyventojai išdeda į 
namo priekį pravažiuojantiems matyti parduodamus daiktus.

Dauguma deda iškabas: “Garage Sale”, “Weekend Sale”, “Es- 
tate Sale”, “Moving Sale” ir 1.1. Jau išnyko seniau skelbtas žodis 
“Flea Sale’*, nes blusos žmones gerokai sukandžioja.

Ar neatėjo laikas N.Y. Atletų klubui nusikratyti “blusomis” ir 
surasti kitą tinkamesnį žodį, kuris nedarytų pajuokos lietuviams?

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

Mažas, bet jau...
Į kavinę užeina pora su 

mažamečiu sūneliu.

- Prašau jūsų ranką!
- Atleiskite, - vos girdi

mai atsakė suglumusi stu
dentė, - pirmiausia aš turiu 
atsiklausti mamos.

Didybės manija
Psichiatras klausia pa

cientą:
- Sakykite, ponia, ar jūsų 

šeimoje nėra didybės manijos 
atvejų? Bulviakasis. Bulvė buvo ir bus pagrindinis lietuvio maistas

V. Kapočiaus nuotr.

Rusijos pasienio gyventojai
apsiperka Lietuvoje

Iš Kaliningrado srities per 
Kybartų pasienio postą kas
dien apsipirkti ateina apie 250 
žmonių. Kai kurie iš jų atsi

neša ir pigesnių rusiškų alko
holinių gėrimų, kuriuos par
davę perkasi maisto produk
tų. R

SKRYDŽIAI J

VILNIŲ
iš NEVVARK, NJ

SAS linija 

$350 
$250

ten ir atgal plius mokesčiai

Newark Vilnius plius mokesčiai

Išvykti reikia pirmadieniais ir antradieniais iš Nevvarko 

Sugrįžti - ketvirtad., penktad., Ir sekmadieniais 

Keliauti galima nuo spalio 25 Iki kovo 21 d., 
išskyrus gruodžio 13 - sausio 11 d.

- Du kokteilius, prašom, - 
užsako vyras.

- Tėte, o iš kur tu žinai, kad 
mama negers? - pasidomi sū
nus.

Kalėdų senelis
Močiutė nusivedė Katrytę ir 

Marytę į žaislų krautuvę.
- Matot, mergytės, ten sėdi 

Kalėdų Senelis, kuris jums at
neš dovanų Kalėdų rytą.

Mergaitės pasižiūri viena į 
kitą:

- Nejaugi ji dar nesužinojo...

Tikslumas
- Tu tik pagalvok: aš niekada 

nebūnu teisus! Ką aš be
sakyčiau, tu vis mane pataisai. 
Ir tai trunka jau septyniolika 
metų!

- Aštuoniolika!

Piršlybos
Prieš egzaminus studentė su

sirašė visas formules ant delnų. 
Dėstytojas, pastebėjęs šiuos “ži
nių šaltinius”, kreipėsi į mergi
ną:

- Yra. Mano vyras kartais 
tvirtina, kad jis šeimos galva.

Barzda ir sąžinė
Teisėjas sprendė valkatos by

lą. Valkata nešiojo ilgą juodą 
barzdą. Išklausęs bylos, teisėjas 
pagraudeno:

- Jei viskuo galima patikėti, 
kas apie tave sakoma, tai tavo 
sąžinė turėtų būti tokia pat juo
da, kaip ir barzda.

- Pone teisėjau, - atsakė tei
siamasis. - Jeigu iš barzdos būtų 
galima spręsti apie sąžinę, tai 
tamsta būtumėte visai be są
žinės.

Kur nuves?
Vyras su žmona vaikščioja 

didžiulėje parduotuvėje.
- Suknelė, apsiaustas, ran

kinukas, kvepalai... Ar žinai, 
kur mane nuvesi su šiais ne
sibaigiančiais pirkiniais? - sako 
vyras, čiupinėdamas kišenėje 
piniginę.

- Žinau! Į avalynės skyrių.

Vienintelis klasėjeį VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836
• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO I LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• SKAMBUČIAI J LIETUVĄ - 46 C/MINUTĘ
• Pinigu pervedimas j Lietuvą

OCTOBER PICK-UP SCHEDULE

- Tėveli, aš tik vienas visoje 
klasėje galėjau atsakyti į moky
tojo klausimą.

- O koks buvo tas klausimas?
- Kas išmušė langą?

Brangiausias gyvulys
- Ar žinai koks gyvulys yra 

brangiausias?
- Dramblys.
- Kodėl?
- Nes jo visi kaulai yra iš 

dramblio kaulo.

Apie viščiukus
- Žiūrėk, vaikeli, ar nenuosta

bu, kaip maži viščiukai išsirita 
iš kiaušinio?

- Taip, tėveli. Bet man dar 
nuostabiau, kaip jie ten įlenda.

Teisme
Teisėjas kaltinamajam:
- Kadangi nėra aiškių įro

dymų, kad būtumei pavogęs 
laikrodį, esame priversti tamstą 
išteisinti. Ar turi dar ką pasaky
ti?

- Taip, ponas teisėjau. Ar tą 
laikrodį dabar galiu pasilaikyti?

Atsargumas
- Man atrodo, kad šis ponas 

yra mokytojas.
- Kodėl tau taip atrodo?
- Prieš atsisėsdamas, jis pir

ma gerai apžiūrėjo kėdę.

Reklama
Pardavėjas aiškina pirkėjui:
- Ši mašina atliks pusę jūsų

darbo.
- Gerai. Tad aš pirksiu dvi 

mašinas.

Stebuklas
Lenkijoje senyva moteris sa

ko elgetai:
- Daviau jums du zlotus. Ga

lėtumėte nors ačiū pasakyti...
- Aš esu kurčias ir nebylys! 

Už tuos kvailus du zlotus nori, 
gerbiamoji, stebuklo?

Vaistai nuo nemigos
Pagyvenęs vyrukas skun

džiasi draugui:
- Negaliu naktimis miegoti. 

Kas daryti? '
- Kas pusvalandį išgerk po 

stiklelį vyno, - pataria bičiulis.
- Ar nuo to tikrai užmigsiu?
- Pikiai negarantuoju. Jei ir 

nemiegosi, tai vis dėlto bus ma
loniau praleisti nemigo naktis su 
vynu,negu be vyno.

Talento įvertinimas
Vienas poetas paštu pasiuntė 

redakcijai savo poemą “Kodėl 
aš gyvenu?” ir gavo ją atgal su 
redakcijos prierašu: “Todėl, kad 
pasiuntėte ją paštu”.

Teisme
Teisėjas klausia kaltinamąjį:
- Kokius argumentus galite 

pateikti; kad sutvirtintumėte 
savo nekaltumą? Ar jus kas nors 
matė įsilaužimo metu?

- Ne, ponas teisėjau. Mano 
laimei, niekas nematė.

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

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
web site: www.vytistours.com

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

PICK-UP SCHEDULE FOR 
OCTOBER and NOVEMBER OF 1998

CHRISTMAS COTAINER TO LITHUANIA OCTOBER 27

Putnam, CT Oct. 16 1-2 PM

Providence, RI Oct. 16 4-6 PM

Waterbury, CT Oct. 17 9:30-11 AM

Hartford, CT Oct 17 12-2 PM

Albany, NY Oct. 22 7-8 PM

Binghamton, NY Oct. 23 9-10:30 PM

Scranton, PA Oct. 23 12-2 PM

Frackville, PA Oct. 23 5-6 PM

Brooklyn, NY Oct. 24 12-4PM

Philadelphia, PA Oct. 24 11 AM-1 PM

Baltimore, MD Oct. 24 6-7 PM

Washington, DC Oct. 25 1-3:30 PM

Bridgeport, CT Oct. 25 7-8 PM

UNIONTOURS 
kviečia Jus keliauti į Lietuvą

- Mes esame kelionių ekspertai j visą Pabaltijo regioną 
- Lietuvą, Latviją, Estiją.
- Taip pat siūlome keliones laivu Baltijos jūra ir | 

šiaurinę Europą.
- Keliaudami gėrėsitės gražiausiais vaizdais.
- Prieinamos viešbučių kainos ir pigiausi lėktuvų 

bilietai, skrendant Finnair, SAS, Austrian Air, Icelandair ir 
Lufthansa.

- Skambinkite 212 683 9500 arba 800 451 9511 - 
dėl brošiūrų ir dėl rezervacijų.

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue, 

NevvYork, NY 10016

Fax:212 683 9511
e-mail: travel@uniontours.com
on the net: www.uniontours.com

October 16 Philadelphia, PA 11-12 noon
October 17 Brooklyn, NY 12-1 pm
October 27 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

October 31 Brooklyn, NY 12-1 pm
November 9 Whiting, NJ 1-2 pm
November 10 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

November 12 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

November 13 Philadelphia, PA 11-12 noon
November 14 Brooklyn, NY 12-1 pm
November 17 Putnam, CT 1-2 pm
November 24 New Britain, CT 11- 12 noon

New Haven, CT 1-2 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

November 26 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

November 27 Baltimore, PA 4-5 pm
For more information please call:
1 800-775-7363 or 914-258-5133

\ :...... ' ' ' ’ ' . .
ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS. . . . • : ' .' . •

New York-Vilnius-New York $ 375 r.t.

One way to Vilnius S 320

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

New York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

Esfabl/sbed /n 1958

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:travel@uniontours.com
http://www.uniontours.com
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Lietuvos Vyčių Vidurinio Atlanto apskrities 
suvažiavimas

Bedforde, New Hampshire

Lietuvos Vyčių Vidurinio At
lanto rudens suvažiavimas įvy
ko rugsėjo 13 d., sekmadienį, 
Eastem Long Island (NY). Šei
mininkavo 152 kuopa.

Suvažiavimas prasidėjo mi- 
šiomis Our Lady of Ostrabama 
bažnyčioje, kurias aukojo kun. 
Walter Rednicki.

Po mišių ir gardžių pietų pra
sidėjo posėdis. Nedalyvaujant 
kuopoj pirmininkui, Fred Luc
ką pasveikino delegatus ir sve
čius. Irene Senken buvo pa
kviesta paimti protokolą. Pereito 
suvažiavimo protokolą perskaitė 
Tom Tarmey ir Ed Borkowski. 
Protokolas priimtas.

Apskrities pirmininkas Ed 
Borkowski pranešė, kad jo ka
dencija jau pasibaigė ir toliau 
nekandidatuos. Antroji vicepir
mininkė narystei Marytė Abbott 
suteikė idėjų, kaip sukaupti dau
giau narių, bei kokia yra mūsų 
apskrities būklė palyginti su visa 
organizacija. Taip pat ji papasa
kojo apie mažą lietuviuką To
muką, kuris dalyvavo Lietuvos 
Vyčių seime Waterbury, CT. To
mukas ten atvyko su savo italų 
kilmės tėvais, kurie jį įsūnijo. 
Ritualo pirmininkas Juozas Žu
kas pranešė, kad Lietuvos Vyčių 
seime, kuris įvyko rugpjūčio 

Per Lietuvos Vyčių seimo uždarymo banketą stovi: Bruno Rutkūnas, Julia Matutis; sėdi: Ele
na Matulionytė, Konstancija Nehwadowich, Marytė Abbott ir Frances Jakett

mėn., iš mūsų apskrities daly
vavo 29 atstovai. Iždininkė Jo- 
sephine Žukas paragino delega
tus papildyti lėšomis smunkantį 
apskrities iždą. Patarė surengti 
loteriją. Ryšių su visuomene pir
mininkė Mary Kober padėkojo 
Daliai Bulvičiūtei už “Vytyje” 
patalpintą pereito suvažiavimo 
aprašymą. Taip pat ji patarė de
legatams išrinkti naują asmenį į 
šią poziciją, nes jos kadencija 
jau baigėsi. Pirmininkas kul-

Dail. M. B. Stankūnienės 
viešnagė Lietuvoje

(atkelta iš 5 psl.)
ir kitur.

1998 m. liepos 10 d. “Lietu
vos aide” Irena Vitkauskienė 
apie dail. M. B. Stankūnienę 
taip rašė: “M. B. Stankūnienė - 
viena iš įdomiausių užjūrio lie-

“Džiaugiuosi, kad buvau 
maksimalistas”, teigia kunigas 

Robertas Grigas
(atkelta iš 5 psl.) 

antraeiliai prieš bendrą neprik
lausomybės idėją.

Be abejo, kartais būna šiek 
tiek skaudu dėl dabartinio mūsų 
išsibarstymo. Būtų labai gera 
pasijusti vieninga šeima, tačiau, 
manau, ir dabartinė mūsų padė- 

tūros reikalams Antanas Yaka- 
vonis painformavo apie Vyčių 
110 kuopos surengtas 65-tas 
Dariaus ir Girėno skrydžio me

Po Lietuvos Vyčių seimo uždarymo Mišių, Waterbury, CT. Iš 
k.: LV dvasios vadas prel. Juozas Anderlonis, vysk. Paulius 
A. Baltakis, OFM, Hartfordo vyskupas Daniel A. Cronin ir 
LV centro valdybos pirmininkas Jonas Mankus

tinęs. Jis pagyrė to renginio pir
mininkę Konstanciją Nehwa- 
dowich bei visą 110-tą Mas- 
petho kuopą už gerai atliktą dar
bą.

Suvažiavime dalyvavo 65 de
legatai ir svečiai. Atstovauta 7 
kuopoms.

Bruno Rutkūnas ir Ed Jakett 

nuodugniai atpasakojo 85-to 
seimo veiklą. Beje, B. Rutkūnas 
laimėjo Vyčių Fondo rašybos 
konkurse antrąją vietą.

Rezoliucijose nutarta: praves
ti loteriją (Anne Morrissey va
dovaus), paskirti 100 dol. ma
žam lietuviukui Tomukui, kurį 
įsūnijo italų šeima. Kaipo Ka
lėdų dovaną įteikti 50 dol. mūsų 
ilgamečiui dvasios vadui prel. 
Pranui Bulovai. Taip pat buvo 
paskirtos aukos skelbimui 

tuvių menininkių. Nors pro
fesinių mokslų sėmėsi jau 
Amerikoje ir kaip menininkė 
formavosi toli nuo tėvynės, ta
čiau išsaugojo lietuvišką pa
saulėjautą...”

E. Šulaitis

tis atrodo labai natūrali ir 
žmogiška. Juk esame skirtingi 
(nors šią teisę totalitarinė sovie
tų valdžia ir mėgino iš mūsų 

. atimti), todėl kiekvienas laisvai 
gali pasirinkti savo kelią. Tie 
mūsų skirtumai ypač išryškėja 
šiandien, kai sutikęs senus drau
gus, kurie kažkada atrodė tokie 

tyčio” kalėdiniame numeryje 
bei Romo Kezio “Laisvės Ži
burio” radijo programai. Padė
kota 152rai kuopai už gražų 

priėmimą ir kun. W. Radnic- 
kiui už aukotas šv. mišias.

Apskrities pirmininku buvo 
išrinktas 152 kuopos narys John 
Sakai. Perrinkti veik visi valdy
bos nariai. Dvasios vadu vėl bu
vo pakviestas prel. Pranas Bu
lovą.

Kitas suvažiavimas įvyks

1999 m. balandžio 18 d. Ne- 
wark, NJ. Reikia apgailestauti, 
kad tiek kuopuose nariai, tiek ir 
apskrities kuopų - vis tie patys 
nariai. Mūsų apskrityje yra ke
lios kuopos, kurios per daugelį 
metų nesurengė nei vieno su
važiavimo. Nustebinkit mus, 
mielieji, ir artimoje ateityje sto
kit į darbą Dievui ir Tėvynei.

Mary R. Kober

liksią amžinai, pajuntu, kad 
mūsų nuomonės gan ryškiai iš
siskiria. Tačiau tie nesutarimai 
ir ginčai ir yra mūsų iškovotojo 
tikslo grožis. Be abejonės, kar
tais būna skaudu matyti buvusių 
bendražygių klaidas, pasidavi
mą pliuralizmui, ne visada su
prantamą pyktį ar pagiežą, kuri 
savotiškai žemina, paniekina 
mūsų bendrą kovą. Kartais pro 
grupinių savo interesų šydą ne
beįžvelgiame bendrų valstybės 
interesų ir poreikių - tai taip pat 
kelia liūdesį. Keista, kai pasi
reiškia kai kurių buvusių disi
dentų asmeniškumai ar kaltini
mai kitiems. Na, bet nė vienas 
nėra be nuodėmės. Vis dėlto no
rėtųsi, kad buvę disidentai su
gebėtų tapti tokiais moraliniais 
autoritetais, kaip Vaclav Havel 
Čekijoje ar arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius bei sesuo Ni
jolė Sadūnaitė. Kai žmonės su
geba pakilti virš to kasdieniš
kumo, aš jaučių neapsakomą 
džiaugsmą.

Kalbėjosi:
Rimantas Varnauskas LA

Užsidarys Benediktinių vienuolynas 
“Regina Paeis”

Šių metų rudenį užsidarys 
“Regina Paeis” vienuolynas, 
kuriame esančios vienuolės ke
turiasdešimt vienerius metus 
ištikimai tarnavo Manchesterio, 
NH, vyskupijoje. Šis Benedik
tinių vienuolynas yra Wallace 
Road Bedforde, New Hamp
shire.

Vienuolynas buvo įsteigtas 
1957 m. seselių Rafaelės Ši
monytės, OSB, ir Alfonsos Ei- 
dimtytės, OSB, siekiant 
priglausti pabėgusias vienuoles 
iš Kauno Seserų Benediktinių 
Kongregacijos, kai 1944 m. so

Benediktinių vienuolyno “Regina Paeis” pastatas Bedforde, NH K. Daugėlos nuotr.

vietai okupavo Lietuvą. Vėliau 
prie šių laimingai pabėgusių se
selių prisidėjo dar kitos trys - tai 
seselės Agnietė Čyžaitė, OSB, 
Laurencija Šarmanavičiūtė, 
OSB, ir Kazimiera Petkevičiūtė, 
OSB.

Šių metų gegužės mėn. mirė 
seselė Alfonsą, o birželio mėn. 
- seselė Agnietė. Seselė Rafaelė, 
dėl pablogėjusios sveikatos, pa
guldyta slaugos namuose. Taigi, 
vienuolyne beliko tik dvi sese
lės. Reikia vienuolyną uždaryti. 
Oficialiame uždarymo dekrete 
Motina Regina Petkevičiūtė, 
OSB, Kauno Benediktinių Se
serų generalinė vyresnioji, at
šaukė į Lietuvą seselę Lauren
cijų, 82-jų metų amžiaus, ir se
selę Kazimierą, 89 m. amžiaus, 
o seselę Rafaelę, 90 m. amžiaus, 
prirašė slaugymo namuose 
“Mount Carmel” Manches- 
teryje.

Seselės daug metų organiza
vo mažų vaikučių darželius ir 
buvo ištikimos vienuolių gyve
nimui. Seselė Rafaelė ilgą eilę 
metų vadovavo ir dirbo, vis 
stengdamasi išlaikyti Kauno Be
nediktinių vienuolijos atmintį 
laisvame pasaulyje, per visą 
Sovietų okupacijos laikotarpį 
Lietuvoje. Tuo pat metu Lietu
vos vienuolyne, įkurtame 1624 
m., vienuolės slapta išlaikė Be
nediktinių religinį gyvenimą. 
Seselė Rafaelė daug pasakoda-
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“Mažeikių nafta” pradėjo eksportuoti į Vakarus
Naftos produktų gamybos 

bendrovė “Mažeikių nafta”, pra
radusi rinkas Ukrainoje ir Rusi
joje, pradėjo eksportuoti gami
nius' į Vakarus. JAV bendrovė 
“Allegine Intemational” ir Švei- 
carijos bendrovė “Vitol” iš 

vo apie pabėgimo iš Lietuvos 
aplinkybes ir įvairius įvykius. 
Išleido ir savo atsiminimus 
“Deo Gratias et Mariae”, 1972 
metais.

Motinos Reginos laiške 
Vyskupui Francis Christianui, 
Manchesterio vyskupijos ad
ministratoriui, rašyta: “Sese
lėms sulaukus tokio amžiaus, 
buvo galima tikėtis jų ligos ar 
mirties. Tačiau mes nesitikė
jome, kad seselės Alfonsą ir 
Agnės mirs taip staiga. Kadan
gi “Reginoje Paeis” liko tik dvi 
iš penkių seselių, kadaise at

vykusių iš Lietuvos, atėjo laikas 
uždaryti vienuolyną. Bendruo
menėje neatsirado daugiau pa
šaukimų, o be to, nėra ir lėšų 
išlaikyti abu namus. Aš esu dė
kinga visiems, kurie ilgai padė
jo “Regina Paeis” seselėms”.

't .

SVEIKINAME
Zita Teresė Kalesinskaitė ir Darius Albertas Udrys susituokė š. 

m. birželio 27 d. Šv. Lauryno bažnyčioje Hemsbache, Vokietijoje. 
Po kun. Jono Dėdino aukotų santuokos mišių, puota vyko Mari-
timo viešburyje 
Mannheime.

Jaunoji yra a. 
a. Juozo Kale
sinsko ir Stasės 
Schulz dukra. Ji 
mokėsi Mainco 
universiteto 
Kultūros ir tai
komosios ling
vistikos institute 
Germersheine ir 
yra vertėja.

Jaunasis yra 
adv. Artūro T. 
Udrio ir Virgi
nijos Rūtos Ruz 
gaitės-Udrie- 
nės vyriausias 
sūnus. Darius 
yra baigęs poli
tinius mokslus 
Hillsdale kole
gijoje ir pasta
ruosius trejus 
metus dirbo
“Laisvosios Eu- Udrys 
ropos” radijuje ------------------------------------------
Prahoje.

Šiuo metu jaunieji gyvena Claremont, Kalifornijoje, kur Da
rius ruošia doktorato laipsnį iš politinių mokslų, o Zita jau moky
tojauja Los Angeles lituanistinėje šeštadieninėje mokykloje.

Vestuvėse dalyvavo gausus būrys giminių, draugų bei svečių, 
kurie linki Zitai ir Dariui laimingos ateities.

“Mažeikių naftos” pradėjo pirk
ti žemesnio oktaninio skaičiaus 
benziną, kuris maišomas su 
įvairiais priedais ir gaunamas 
aukštos kokybės kuras. Per mė
nesį bus eksportuojama apie 50 
tūkst. tonų benzino. Naftos pro

Vyskupas Christian laiške 
Motinai Reginai atrašė: “Mes 
jautėme tikrą palaimą, kai “Re
gina Paeis” seselės įsikūrė Man
chesterio vyskupijoje ir gražiai 
dirbo visus keturiasdešimt vie
nerius metus. Esame dėkingi už 
didelį pasišventimą ir meilę 
Bažnyčiai. Būkite tikra, kad mes 
melsimės už Jus ir Jūsų ben
druomenę Kaune”.

Seselė Gertrūda Lukšaitė, 
OSB, dabartinė “Regina Paeis” 
viršininkė, spalio mėn. grįžta iš 
Lietuvos formaliam vienuolijos 
uždarymui ir atsisveikinimo ce

remonijoms. Benediktinas Tė
vas Samuelis Russell, OSB, iš 
Conception Abbey, Missouri 
valstijoje, ir Švento Sosto reli
ginis atstovas Benediktinių vie
nuolių Kaune, atstovaus vie
nuolyno uždarymui.

Zita Teresė Kalesinskaitė ir Darius Albertas

duktų eksportas į Ukrainą nutrū
ko, nes, nepaisydama laisvosios 
prekybos sutarties, Ukrainos 
valdžia importuojamam kurui 
įvedė mokestį. Lietuvoje “Ma
žeikių nafta” užima trečdalį naf
tos produktų rinkos. LR
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skambinant į Lietuvą; 9,9 cento 
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLINK pasiūlymui? Lietuvius

"YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Koncertas 
Lietuvos valstybingumui 

atžymėti
Lapkričio 11 d., trečiadienį, 7 

vai. vak. Šv. Petro bažnyčios 
salėje, 619 Lexington Avė. ir 
54th Street, Manhattane, NYC, 
yra rengiamas 80-ties metų Lie
tuvos valstybingumui atžymėti 
koncertas. Meninę dalį atliks 
Gabrielius Alekna - pianistas, Au- 
dinga Aukštikalnytė - smuiki
ninkė, Virginijus Barkauskas - 
vargonininkas, ir Goldą Vein- 
bergaitė-Tatz - pianistė. Minė
jimą rengia Lietuvių Bendruo
menė ir Lietuvos generalinis 
konsulatas. Konsului dr. Petrui 
Anusui koncerto rengimui talki
na Laima Šileikytė-Hood, Alek
sandra Kašubienė, Jūratė Kazic- 
kaitė, Laima Michailovich, Auk
sė Trojanaitė ir Julius Veblaitis. 
Koncertui pasibaigus bus vaišės.

Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos suruoštas talpin- 
tuvas spalio 17 d. išsiunčiamas 
iš Kearny, NJ, į Lietuvą. Tikima
si, kad dovanos pasieks gavėjus 
prieš Kalėdas. Talpintuve yra: 
riešutinio sviesto, mokymosi 
priemonių, knygų, kompiuteri
nių žaidimų vaikams, medžiagų, 
drabužių, avalynės ir kt. Prekės 
yra skiriamos įvairioms katali
kiškoms organizacijoms ir dau
giavaikėms šeimoms.

Mišios už a. a. Olgos Kle- 
maitės-Audėnienės vėlę 
pranciškonų koplyčioje Brook
lyne bus aukojamos spalio 16 
d., 10:45 vai. ryto (ne 11:00 
vai., kaip buvo skelbta anksčiau). 
Jos palaikai bus laidojami Cy- 
press Hills kapinėse. Duobkasiai 
nedirba pietų pertraukos metu, 
todėl bus stengiamasi nuvykti į 
kapines apie 11:30 vai.

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM,. spalio 17 -18 d. dalyvaus 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Southfield, MI, 90 m. sukaktu
vių šventėje. Spalio 25 d. vyksta 
į Rochester, NY, Šv. Jurgio pa
rapijos 90 m. ir kun. D. Moc
kevičiaus 50 m. kunigystės su
kakčių minėjimą.

Kultūros Židinio korporaci
jos narių metinis susirinkimas 
įvyks š. m. spalio 17 d. Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. 9 vai. 
ryto - registracija; 10:30 vai. - 
susirinkimas.

Dail. Elena Kepalaitė yra 
sunkiai susirgusi užmaršties liga. 
Ja pasirūpinti buvo atvykęs se
sers sūnus Rolandas Plukas iš 
Santa Monica, CA. Jis likvidavo 
dailininkės butą ir ją perkėlė į 
slaugos namus Hollywood, CA.

American Symphony Or
chestra, Lincoln Center, NY, 
lapkričio 11 d., 8 vai. vak. kon
certe, kurį diriguos Leon Bot- 
stein, gros M. K. Čiurlionio 1907 
m. simfoninę poemą "Jūrą".

Romualda Šidlauskienė, 
gimusi Kybartuose, Lietuvoje, 
gyvenusi Richmond Hill, NY, 
mirė Mount Sinai ligoninėje spa
lio 9 d., sulaukusi 67 m. amžiaus. 
Buvo pašarvota Shalins laidoji
mo koplyčioje. Atsisveikinimas 
įvyko spalio 12 d., o spalio 13 d. 
po mišių Holy Child bažnyčioje 
buvo sudeginta Long Island kre
matoriume. Liko sūnus Vytau
tas ir brolis Rene Buragas su 
šeima Westchester.

Aušros Vartų parapijos 
(32 Dominick St., New York, 
NY 10013) tradiciniai ru
dens pietūs įvyks spalio 18 d. 
tuojau po 11:15 vai. mišių. Ska
nų maistą paruoš J. Beleckas.

E-mail: jkeleras@aol.com

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

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

Dr. Juozui Kriaučiūnui - 
garbingas Lietuvos 

apdovanojimas 
Vilnius-New York, rugsėjo 29 d. 

(ELTA). - Prezidento Valdo Ad
amkaus pasirašytu dekretu ži
nomas užsienio lietuvijos veikė
jas dr. Juozas Kriaučiūnas 
apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino 3-iojo 
laipsnio ordinu.

Pasak valstybės vadovo dekre
to, apdovanojimas J. Kriau
čiūnui skiriamas "už didžiulį in
dėlį į lietuvių kultūros paveldo 
išsaugojimą tvarkant ir vadovau
jant Amerikos lietuvių kultūros 
archyvui (ALKA) Putname bei 
kitą vaisingą lietuvių išeivijos 
visuomeninę veiklą".

New Yorko priemiestyje Put
name gyvenantis dr. J. Kriaučiū
nas yra ilgametis ALKA direkto- 
riato valdybos pirmininkas. (Čia 
Eltos korespondentas suklydo. 
Putnam miestelis nėra New Yor
ko priemiestis, jis yra Connecti- 
cut valstijoje, apie 200 mylių nuo 
New Yorko. - Red.)

J. Kriaučiūnas taip pat nemažai 
prisidėjęs rengiant Lietuvių en
ciklopediją, išleistą Bostone. Jis 
aktyviai bendradarbiauja Ameri
kos lietuvių spaudoje (yra ir "Dar
bininko" nuoširdus korespon
dentas. Žiūr. straipsni 4 psl.)

88 metų J. Kriaučiūnui skirtą 
ordiną Putname įteiks Lietuvos 
ambasados Jungtinėse Valstijose 
pareigūnas.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Seselės Kathleen Mulhern 
50 metų vienuolinio gyvenimo 
sukaktis bus atžymėta mūsų 
parapijoje spalio 17 d. 12 vai. 
mišiose. Po mišių bus priėmi
mas parapijos salėje.

Vyskupas T. Daily lankysis 
mūsų parapijoje spalio 25 d. ir 
jaunimui suteiks Sutvirtinimo 
sakramentą.

Lietuvos vyčių 110 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalio 18 d.

Kun. Alfredo Žemeikio, Šv. 
Petro ir Povilo par. klebono Eli- 
zabeth, NJ, 35 metų kunigystės 
jubiliejus bus iškilmingai pami
nėtas sekmadienį, spalio 18 d., 
12 vai. mišiomis, kurias jubilia
tas koncelebruos su kitais vietos 
kunigais. Mišių metu giedos 
solistės Angelė Kiaušaitė ir Gina 
Liana. Julius Veblaitis gros smui
ku. Giedos bažnyčios choras, 
vadovaujamas Eric Haughton. 
Tuoj po pamaldų visi mišių da
lyviai rinksis parapijos salėje, kur 
bus pietūs ir meninė programa. 
Dainuos solistės Angelė Kiau
šaitė ir Gina Liana, akompanuos 
Eric Haughton. Parapijiečiai ir 
draugai linki klebonui Alfredui 
Žemaičiui Dievo palaimos, geros 
sveikatos ir dar daug metų būti 
su mumis!

Lietuvos pranciškonai Jeruzalėje
Nuo Bohemos iki Šventosios Žemės

Nemažai lietuvių studijuoją 
svečiose šalyse. Teologinės žinios 
gilinamos taip pat ne viename 
užsienio universitete. Jeruzalėje, 
tikintiesiems brangiame mieste, 
studijuoja trys lietuviai pran
ciškonai. Su vienu jų, vilniečiu 
NERIJUM ČEPULIŲ, Teologiją 
studijavusiu Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto Teologijos fa- 
.kultete ir vasarą iš Jeruzalės 
grįžusiu Lietuvon, stovykloje mes 
sutūpėm ant žolyno pokalbiui 
apie jo asmeninio gyvenimo ke
lią ir teologiją.

- Tavo močiutė prieš karą buvo 
įstojusi į vienuolyną ir davusi lai
kinuosius įžadus. Matyt, iš ten ir 
tavo tikėjimo šaknys?

- Taip, mano močiutė buvo 
įstojusi į Nekalto Švč. Mergelės 
Marijos Prasidėjimo moterų kon
gregaciją, kurios centras buvo 
Panevėžyje. Ji buvo praėjusi no
viciatą ir davusi laikinus įžadus. 
Pasibaigus karui vienuolyno vy
resnioji amžinųjų įžadų nedavu
sioms sesutėms patarė išeiti iš 
vienuolyno gyventi krikščioniš
ką gyvenimą. O jeigu noras būti 
vienuole bus toks stiprus, tai te
gul grįžta atgal, bet tai bus kan
kinystės kelias. Mano močiutė 
išėjo iš vienuolyno ir po kurio 
laiko ištekėjo. Turiu močiutę be
veik vienuolę, kurios netapimas 
vienuole lėmė mano gimimą.

- Tavo jaunystėje, Nerijau, irgi 
visko būta. Kaip užsimezgė tavo 
asmeninis ryšys su Dievu?

- Kai man buvo 17-19 metų, 
nežinojau, ko iš manęs nori nei 
Dievas, nei gyvenimas, nei aš 
pats. I bažnyčią neidavau. Tradi
ciškai kartą metuose prieidavau 
išpažinties ir ta pačia proga pri
imdavau komuniją. Gyvenau bo
hemišką gyvenimą: alkoholis, 
muzika ir t.t . Blaškiausi ir nera
dau savo kelio, nusivyliau ir nie
ko nebeieškojau. Pradėjau de
graduoti valkataudamas ir nie
ko neveikdamas. Bandžiau rašy
ti eilėraščius, groti, studijavau 
fiziką, bet viską mesdavau, blaš
kydamasis ir nerasdamas savo 
gyvenimo prasmės ir vietos. Į 
Teologijos fakultetą Kaune įsto
jau todėl, kad jis vadinosi Fi
losofijos - teologijos fakultetu. 
Tikėjausi studijuoti filosofiją. Tad 
stojimas į Teologijos fakultetą 
buvo kažko naujo ieškojimas. 
Labai didelį įspūdį padarė Jo- 
seph Ratzinger'io knyga "Krikš
čionybės įvadas", giliai ir suvokia
mai nagrinėjanti krikščionybę. 
Tada pirmą kartą džiaugiausi, kad 
esu krikščionis. 1992 metais 
patekau į pranciškonų, tiksliau 
pranciškono Gedimino organi
zuotą evangelizacinę stovyklą 
Giruliuose, prie Baltijos jūros. 
Man tai padarė didelį įspūdį, nes

Prieš NY Atletą klubo surengtą Blusų turgų, įvykusį spalio 3-4 d. Kultūros Židinyje, reikėjo įdėti 
daug pastangų paruošiant suaukotus daiktus pardavimui. Nuotraukoje iš k. Andželė 
Petraitienė, Vida Jankauskienė, vyriausia turgaus organizatorė, it Petras Petraitis 
nuvalo padovanotą virimo plytą - paruošia pardavimui A. Žumbakienės nuotr.

pamačiau, kad atsipalaidavus 
nuo religinės rutinos, kitokia for
ma galima gyventi laisvą Dievo 
vaiko gyvenimą. Pajutau pa
šaukimą būti piligrimu pranciš
konu, be vietos, be šeimos, 
galiausiai net be savo valios, ku
rią atiduodi Dievui per vyres
niųjų rankas.

Bet didžiausią įtaką padarė 
pranciškonas Vilius Orvidas. Iš
vydau jį gyvenantį paprastą, bet 
paslaptingai gilų gyvenimą. At
važiavau į Salantus, radau daug 
Viliaus bendraminčių. Sodyboje 
išbuvau dvi dienas; man išvykus, 
po kelių dienų Dievas Vilių pa
siėmė pas save. Vėliau atvykau į 
Orvidų sodybą. Išbuvau dar ke
lias savaites, nors Viliaus jau ne- 
bębuvo, bet sodyboje tebesi jautė 
jo dvasia. Tai yra paslaptinga, 
įdomu, kad aš ten nieko ypatin
go nejaučiau, tik patyriau tuš
tumą, palikau toks tuščias, kad 
aiškiai supratau, jog tokio gyve
nimo, kokį gyvenau iki šiol, jau 
nebegyvensiu. Tai buvo nuosta
bi būsena. Ta originali sodybos 
aplinka mane sustabdė, o to 
man, matyt, labai reikėjo, kad 
sustočiau, apsidairyčiau, atsikvo
šėčiau. Suartėjau su pranciško
nais, baigiau studijas Teologijos 
fakultete, išvykau į noviciatą Ita
lijon, paskui į Jeruzalę.

- Gal plačiau papasakotumėte 
apie gyvenimą Jeruzalėje?

- Italijoje pusę metų praleidau 
Pizos vienuolyne, po to postu- 
lantūrą tęsiau Venecijoje. Iš Ita
lijos išvykau į Izraelį noviciatui. 
Noviciatas yra toks laikotarpis, 
kai reikia pabūti uždaroje aplin
koje ir tyloje. Vienuolynas, ku
riame gyvenau, yra dešimt kilo
metrų nuo Jeruzalės, Ain Kari
mo miestelyje. Jame gimė Jo
nas Krikštytojas. Toje vietoje, kur. 
gimė Jonas, pastatyta bažnyčia 
ir vienuolynas. Vienuolyne išbu
vau vienerius metus. Po to tę
siau studijas Jeruzalėje ir gyve
nau Šventojo Gelbėtojo vie
nuolyne. Vienuolynas yra įsi

kūręs pačiame Jeruzalės centre. 
Visai netoli, gal 300 metrų nuo 
vienuolyno, yra Kristaus kapas. 
Antradieniais atlieku tarnystę 
prie Kristaus kapo. Ryte pusę sep
tynių laikomos šv. Mišios, o po 
pietų dalyvauju Bazilikoje vyk
stančioje procesijoje. Liturgija 
skaitoma lotynų kalba, išlaikant 
700-800 metų senumo formą. 
Atvykstantiems įdomu. Ten tai 
egzotiška, bet kad ir Lietuvoje 
yra panaši situacija - sustingti 
senose formose - tai jau blogai.

Jeruzalėje gyvena įvairių tiky
bų žmonės. Švenčiamos kelios 
poilsio dienos per savaitę: musul
monai - penktadienį, žydai - šeš
tadienį, o krikščionys - sekma
dienį.

- Kaip sutaria skirtingų religijų 
bei atskirų krikščioniškų konfesijų 
žmonės Jeruzalėje?

- Jeruzalėje gyvena įvairiausių 
tikėjimų žmonės: musulmonai, 
žydai, krikščionys ortodoksai, 
katalikai, evangelikai. Apie žydų 
ir musulmonų besitęsiančius 
konfliktus visi žino. O tarp krikš
čionių čia yra kuriozinių dalykų. 
Kristaus kapas priklauso kelioms 
krikščionių bendruomenėms: 
katalikams, graikų ortodoksams, 
armėnams ir rusų stačiatikiams. 
Yra nustatytos vietos, valandos - 
čia tavo, čia mano, negalima lies
ti. Prieidama iki tokio absurdo, 
kad mes, katalikai, Kristaus Pri
sikėlimą švenčiame šeštadienio 
rytą, nes sekmadienio iytą kata
likams skirta mažai laiko, kad 
atšvęstame Velykas. Taip jau yra 
daug metų.

- Jeruzalėje, kiek žinau, vyrauja 
pranciškonai, Ar daug yra kitų kon
gregacijų vienuolių?

- Izraelyje ir visoje Mažojoje 
Azijoje yra labai daug pran
ciškonų vienuolynų. Kitų kata
likų vienuolijų irgi nemažai: bu
vau nuėjęs pas benediktinus pa
simelsti su jais, pasiklausyti gie
damo Grigališkojo choralo. Yra 
domininkonų Studijų Centras, 
jėzuitai turi nedidelį Stadijų Cen
trą, taip pat yra naujųjų kongre
gacijų bendruomenės, dažniau
siai labai negausios. Daug yra 
įvairiausių Rytų apeigų krikš
čionių vienuolynų.

Pranciškonų bendrija yra gau
siausia ir jie atvėrė kelią Vakarų 
Bažnyčiai į Artimuosius Rytus. 
Po šv. Pranciškaus mirties ten 
ėjo tik pranciškonai. Jie būdavo 
nužudomi, išvaromi, bet vėl su
grįždavo. Galiausiai turtingi Eu
ropos karaliai pradėjo pirkti pran
ciškonams žemes ir taip jie įsikū
rė Šventojoje Žemėje.

Juozas Dapšauskas
Sutrumpinta 
iš "XXI amžiaus"

aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo. 
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9 
vai. vak. tel. 708-386-0556. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel: (516) 377-1401. (sk.)

Palm Coast Floridoje laukia 
Jūsų! Teikiama įdomi informacija 
visiems, bet ypatingai naujai at- 
vykusiems. Skambinkite tel. 718 
437-8785. Kvieskite Rimą. (sk.)

Studentė iš Lietuvos ieško ne
brangaus kambario Woodha- 
ven, Greenpoint arba Brooklyn ra
jonuose prie gero susisiekimo. Skam
binti tel. (718) 235-9531. (sk.)

Ieškau moters, kuri norėtų 
dalintis butu su kita moterim. Gyve
nu St. Petersburge, FL, netoli jūros 
ir apsipirkimo centro. Skambinkite 
(812) 360-9583. (sk.)

Čia 
galėjo būti 

Jūsų skelbimas. 
Skambinkite 

"Darbininko" 
administracijai 

tel. (718) 827-1351

"LIETUVOS AIDAS" - Vil
niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
3 dienas. Lietuvos paštui nuo 
1998.06.01 jo siuntimo kainą 
pakėlus 43%, arba 40 dol. per 
metus, dabar "Lietuvos aido" 
prenumerata JAV kainuoja: me
tams - 170 dol.; pusei metų - 90 
dol.; ketvirčiui metų - 46 dol. 
Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir su adresu siunčiami 
"Lietuvos aido" įgaliotiniui JAV 
Broniui Juodeliui - 239 Brook- 
side Lane, Willowbrook, IL 
60514-2914, USA. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Jonas Jarutis, Woodhaven, NY - 
10 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.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose 
spalio 24 d., šeštadienį, nuo 
12 iki 4 vai. popiet. Žiūr. skel
bimą 6-tame puslapyje.

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

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
spalio 17 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. (914) 258- 
5133.

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:jkeleras@aol.com
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