DARBININKAS

NAUJAUSIOJI POPIEŽIAUS ENCIKLIKA
“Šlmtiejl metai” enciklikoje Šv. Tėvas peržvelgia Bažnyčios
socialinį mokslą

Gegužės 2 d. paskelbta Po kelti jos minčių aktualumą, bet
piežiaus Jono Pauliaus II naujoji taip pat permąstyti Bažnyčios so
socialinė Enciklika, pavadinta cialinę doktriną naujų istorinių
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mus annus (Simtieji metai). Tai sios Enciklikos paskirtis.
jau trečioji dabartinio Popie
Naujosios Enciklikos turinį su
žiaus Enciklika darbo kiauši daro trys pagrindinės dalys: pir
niais, po 1981 m. paskelbtos La- moje dalyje, pirmame skyriuje,
VYSKUPO ŽEMAIČIO PIRMOSIOS DIENOS AMERIKOJE
borem erercens ir 1987 m. — aptariami Enciklikos Rerum No
Sollecitudc rei socialis.
varum pagrindiniai bruožai, pa
— Šalia padėkos labdaros įstaigoms buvo progų giliau pažvelgti Į lietuviškus reikalus —
Naujoji Enciklika, kaip sako teikiama kruopšti šio dokumento
jos pavadinimas, paskelbta Leo analizė. Bažnyčia tuomet aiškiai
Lietuvių Informacijos Centras mėjo, kad po 50 metų okupacijos kovojo už savo nepriklausomy
no XIII Enciklikos Rerum Nova- pasisakė visais darbą ir darbinin
spaudai išsiuntinėjo Gintės Da- ir
persekiojimo,
Lietuvos bę, bandydama atstatyti vysku
rum šimtmečiui paminėti. Do kus liečiančiais klausimais, stojo
mušytės pirmuosius pranešimus Bažnyčiai reikalinga pagalba.
piją”, aiškino vyskupas, — “kuri
kumentas pažymėtas gegužės ginti darbininkų orumą ir darbo
D.
Britanijos
karalienė ,apie Vilkaviškio vysk. Juozo
po karo buvo jėga prijungta prie
pirmosios — šventojo Juozapo žmonių teises prieš jų išnaudoji
Elžbieta II lankosi Amerikoje, >Žemaičio viešnagę Amerikoje. * Reaguodamas į vysk. Ahem -Kauno arkivyskupijos... Prieš
— darbininkų globėjo — šventės mą.
įvadą,
vysk.
Žemaitis
per
vertėją
su savo vyru princu Pilypu ir di- 1Vos tik pasiekęs Ameriką, j
kelis metus Vilkaviškio vyskupi
data. Naujoji Enciklika gegužės
kun.
Pugevičių
pasakė,
kad
Lie

Antroje naujosios Enciklikos
dele asista atvykusi dviejų sa
svečias skubėjo pareikšti padėką
jai buvo leista atsiskirti”. Iš karto
2 d. rytą pristatyta viso pasaulio dalyje apžvelgiami po Rerum
tuva yra kaip mažas akmenėlis,
vaičių vizito. Tai jos pirmasis vi
už Lietuvai suteiktą medicininę
po Popiežiaus Jono Pauliaus II
žurnalistam, susirinkusiem Vati Novarum įvykę socialiniai pasi
kurį kiti tiek metų spardė bei
zitas nuo 1976, kada ji dalyvavo pagelbą.
•ipaskyrimo, vysk. Žemaitis kaip
kano spaudos salėje. Su Encikli keitimai iki dabartinių laikų. An
trypė,
bet
kuris
netapo
molio
ga

JAV 200 metų nepriklauso
Gegužės 10, lydimas Vilkaviš balu, o pasiliko savitu kietu ak * Vilkaviškio vyskupijos apaštalikos pagrindinėmis mintimis žur trasis Enciklikos skyrius pava
mybės šventėje. Dabar kara- j
kio dekano kun. Vytauto Gus menėliu, kietu nesutraiškomu - nis administratorius, susidūrė su
nalistus supažindino Popiežiaus dintas Žvelgiant į dabartines
lienė jau buvo Baltųjų Rūmų (
taičio, Lietuvių Katalikų Reli riešutėliu. Kalbėdamas apie daugeliu problemų: “skaudžiauTeisingumo ir Taikos tarybos naujoves. Rerum Novarum pa
priėmime ir baliuje, kalbėjo ginės Šalpos dir. kun. Kazimiero
' šia”, pasak vyskupo, “kad netupirmininkas kardinolas Etchega- skelbtieji dėsniai, rašo Jonas
naujus pokyčius ir dabartinę
Kongrese, žiūrėjo baisbolo žai
Pugevičiaus ir specialių projektų Lietuvos Respubliką, vyskupas . rim katedros”.
ray ir tarybos vicepirmininkas Paulius II, nebuvo vėlesniais lai
dynių. Po eilės oficialių vizitų į
vedėjos Rasos Razgaitienės bei išryškino lietuvių tautos ir
prelatas Mejia. Jau trečiosios so kais reikiamai pritaikyti. Vadina
Vyskupas pabrėžė, kad lietuįvairias vietoves, lankosi Flori Religinės Šalpos vicepirm. prel.
cialinės
Enciklikos paskelbimas mas “realusis socializmas” pa
Bažnyčios
skurdą,
pabrėždamas,
• viai džiaugiasi, “jog esame Katadoje ir Texase.
Vytauto Balčiūno, vysk. Žemai
liudija Popiežiaus Jono Pauliaus darė esminę, antropologinio
kad
“
po
tiek
metų
religijos
nieki

»
likų
Bažnyčios
šeimos
nariai,
jos
Prancūzijos istorijoje pirmąja
tis aplankė Catholic Medical nimo, šitoj naujoj situacijoj pasiII ypatingą dėmesį darbo ir dar pobūdžio klaidą: pamiršo žmo
‘ vaikai”. Norintiems padėti Lie
premjere tapo socialiste Editb
Mission Board įstaigą Manhatta- jutom tiesiog kaip pasakoje. Da
bininkų
problemom.
gaus asmens antgamtinę pa
tuvos Bažnyčiai jis siūlė paremti
Cresson, Michel Rocard (taip
ne. Si medicininės šalpos organi bar galime dėstyti religiją mo
Encikliką Centesimus Annus skirtį. Čia Popiežius įspėja žmo
Lietuvos
laisvės
bylą.
“
Tikimės
pat socialistui) atsistatydinus zacija per Religinę Šalpą yra pa
sudaro įžanga ir šeši skyriai, ku niją, ypač gi tuos, kuriems pa
kyklose, bet susidūrėme su kito ' su Dievo pagalba žengti į nepriryšium su ekonominiais šalies
dovanojusi stambius kiekius mis problemomis: neturim tikyrių paskutinysis apima ir baigia tikėtas žmonių ir tautų likimas,
’ klausomybę ir naują Bažnyčios
sunkumais. Cresson yra 57 m.
antibiotikų, skiepų, onkologinių bos vadovėlių... J pagalbą pirma misiją... tikėjomės, kad, Lietumąsias mintis. įžangoje Jonas pasimokyti iš netolimos praeities
amžiaus, ministrų kabinetuose
vaistų, vaikams vitaminų ir kitų atėjo išeiviai, paskui Austrijos
Paulius II iškelia Enciklikos Re klaidų, primena, kad neteisingu
vai
atstačius
nepriklausomybę,
ėjus įvairias pareigas; pastaruoju
medicininių reikmenų Lietuvai.
rum
Novarum šimtmečio išskir mas ugdo neapykantą, įspėja ap
padovanodami Vakarai ją pripažins. Deja, bu
katalikai,
metu buvusi prekybos ministre.
Garbės svečius iš Lietuvos su 150,000 egz. Naujojo testamen
tinę
svarbą
visuotinei Bažnyčiai sisaugoti nuo neapykantą ir
vom nustebinti ir apvilti, kai tas
Manoma, kad šis jos paskyrimas
palyda priėmė direktorius kun. to. .. Kirche in Not padės įsigyti neįvyko. Gorbačiovas —
ir jo paties pontifikatui. Rerum smurtą kurstančių ideologijų.
tai
im

nuves Prancūziją dar labiau į
James Yannarell, SJ, kuriam
Novarum keturiasdešimtmetis,
kairę. Naujoji premjerė ketina vysk. Žemaitis asmeniškai įteikė spaustuvę... Kardinolas Bernar- peratorių palikuonis, kuris ne
Trečiame naujosios Encikli
vėliau — devyniasdešimtmetis,
din lankėsi su JAV vyskupų dele nori demontuoti imperijos...”
labiau paveikti Prancūzijos pra
padėkos laiškus nuo kardinole^ gacija
buvo paminėti iškilmingais po kos skyriuje aptariami reikšmin
Lietuvoje,
pažadėjo
monę dirbti konkurencijos pa
Vincento Sladkevičiaus ir Cari
Po vyskupo įvado kun. Tho- piežių dokumentais. Tad juo la gi įvykiai 1989-aisiais metais,
padėti katechetinėm-pastora
grindu.
tas pirm. Albinos Pajarskaitės. cinėm problemom...”
biau reikėjo paminėti Leono ypač Centro ir Rytų Europoje.
mas Stahel, SJ, deklaravo, kad,
Kinijos komunistų partijos va Ta proga, vysk. Žemaitis padė
nors jo redaguojamas žurnalas XIII Enciklikos paskelbimo Tuose įvykiuose Jonas Paulius II
das Jiang Zemin keturių dienų
kojo kun. Yannarell už teikiamą
Vysk. Žemaitis dar pridūrė, America labai remia Lietuvos šimtmetį, nes šis dokumentas įžvelgia Enciklikos Rerum Nova
viešnagėje Maskvoje su Sovietų
humanitarinę pagalbą Lietuvai kad Vilkaviškio vyskupija, kaip laisvės bylą, skaitytojai bijo apima Bažnyčios socialinį moks rum sukelto istorinio proceso
prez. Gorbačiovu aptarė daug
ir paskui kartu su kun. Gustaičiu arčiausia prie pat Vokietijos.sie- \ TSRS subyrėjimo. Kaip įtikinan- lą. Tačiau, rašo Popiežius, pra kulminacinį tašką, atkreipia
problemų, kurios buvo gerų san
dėmesį, kad tuose įvykiuose
CMMB direktoriui padovanojo nos, ’ labiausiai nukentėjo per -ciai pristatyti šį reikalą, kai ėjus šimtui metų nuo Leono XIII
tykių kliūtimi. Sis Kinijos komu
gintaru inkrustuotą paveikslą.
Enciklikos, pravartu ne tiktai iš svarbų, dargi lemtingą vaid
kar4. “Vilkaviškio vyskupija irgi'
(nukeha . 2
}
nistų vado vizitas yra pirmas pa
menį, suvaidino Bažnyčia, kuri
CMMB
patalpose
Catholic
starųjų 34 metų laikotarpyje.
ryžtingai gina ir puoselėja pa
News Service korespondentas
Gorbačiovas Beijinge lankėsi
grindines žmogaus teises. Tarp
pravedė interview su vysk.
prieš porą metų. Pirmiausia su
kitų veiksnių, nulėmusių totalisŽemaičiu apie dabartinę Lietu
sitarta dėl sienų disputų. Tuo
tinių režimų žlugimą, Jonas Pau
vos Bažnyčios padėtį.
klausimu pasiekta kompromiso,
Vakare vysk. Žemaitis, kun.
lius II pamini darbininkų mases,
bet neskelbiama smulkmenų.
pasipriešinusias ideologijai, kuri
Gustaitis ir kun. Pugevičius kon
VVinnie Mandela, Pietų Afri
tariamai
atstovavo
darbo
celebravo Sutvirtinimo sakra
kos nacionalinio komiteto vei
žmonėm ir pretendavo kalbėti jų
mento mišias amerikiečių para
kėjo Nelson Mandela žmona,
vardu. Popiežius toliau įspėja,
pijoj kartu su pagrindiniu cele
nubausta šešerių rpetų kalėjimu
kad negalime vertinti žmogaus
brantu, besilankančiu misijonieuž savo dalyvavimą juodukų pa
vien ekonominiu mastu, ar pagal
rium vyskupu Coscia iš Brazili
grobime ir užpuolimus. Byla
tai, kuriai socialinei klasei jis
jos. Italų kilmės vysk. Coscia pa
prieš ją užtruko tris mėnesius,
priklauso. Žmogus turi būti ver
mokslo metu vaikams ir jų šei
ir jos advokatai ruošia apeliaciją,
tinamas kaip Dievo kūrinys. Po
moms iškėlė Lietuvos tikinčiųjų
bet viešoji opinija nesanti jai pa
piežius toliau pažymi, kad 1989
pavyzdį, klausdamas, ar jie
lanki. Tvirtinama, kad ši byla
metų įvykius taip pat nulėmė
turėtų tiek ryžto kovoti ir kentėti
metusi dėmių jos vardui ir tem
Bažnyčios skelbiama evangelinė
už tikėjimą taip, kaip Lietuvos
danti prestižą jos vyro, neseniai
dvasia, atmetanti smurtą ir ragi
vaikai darė tamsiais persekioji
iš kalėjimo paleisto, ir paties Na
nanti dialogu ir derybomis
mo laikais.
cionalinio Kongreso.
Gegužės 11-12 vysk. Žemai
spręsti visas problemas. Tokiu
13 iš 15-os sovietinių respubli
būdu pasiektieji laimėjimai, rašo
tis aplankė Nevv Yorko lituani
kų, jų tarpe ir Lietuva, yra suti
Popiežius, tebūnie įspėjimu va
stinę mokyklą, susitiko su vieti
kusios dalyvauti programoje, ku
dinamo politinio realizmo šali
niais dvasiškiais bei lietuviškų
rios tikslas išvengti ekonominės
ninkam, kurie politiniame gyve
organizacijų atstovais ir Apreiš
krizės. Sovietų Sąjungos prem
nime atmeta teisės ir moralės
kimo parap. bažnyčioje atnašavo
jeras Valentin Pavlov informavo
dėsnius.
sumą.
spaudą, kad nedalyvauja tik
Religinės Salpos-surengtame pokalby gegužės 13 New Yorko kurijoje. Iš k.: Vilkaviškio
Ketvirtame Enciklikos skyriu
Gegužės 13 vysk. Žemaitis
Estija ir Gruzija. Anot jo, net ir
dekanas kun. V. Gustaitis, New Yorko vysk. P. Ahem sveikina svečius, Religinės
je kalbama apie aktualiąsias da
Šalpos reikalų vedėjas kun. K. Pugevičius, vysk. J. Žemaitis, Religion in Communist
nepriklausomybės siekianti Lie kalbėjo Nevv Yorko arkivyskupi
bartinės ekonomikos problemas
tuva ir tai sutikusi pasitarimuose jos kurijoje apie Lietuvos Katali
Dominated Areas vedėja O. Hruby. Nuotr. G. Damušytės (LIC)
— privačią nuosavybę, kapitalą
dalyvauti, stebėtojo teisėmis. kų Bažnyčios padėtį. Pokalbį
ir kita, ekonominių veiksnių san
Naujasis planas apima bandy sušaukė Lietuvių Katalikų Reli
tykį su žmogumi. Jei praeityje
vą
nuo
Rusijos
jau
1917
m.
prie

mus uždraust streikus, biudžeto ginė Šalpa, globojant Newjorko
produkcijos lemiamas veiksnys
KREMLIAUS
OFENZYVA
varta
atskyrė
kaizerinės
Vokieti

mažinimą ir naujus užtikrinimus arkivyskupijai. Susirinko apie 25
buvo žemė, vėliau kapitalas,
jos
kariuomenė.
Gorbačiovas,
užsieniečiams investuoti savoI svarbesnių Amerikos katalikų
PABALTIJO KLAUSIMU
esą, teisus, reikalaudamas kad darbo įrankiai, šiandien svar
organizacijų vadovai bei žurnalų
kapitalą Sovietų Sąjungoje.
visa sovietinė “tauta” (!) referen biausias produkcijos veiksnys
Turistinis traukinys susidūrė redaktoriai. Dalyvavo America
Sovietinis ūkis garma be reiškė savo susirūpinimą vodumo būdu nuspręstų “savo liki yra pats žmogus, jo patirtis, turi
su vietiniu traukiniu netoli vie bei Catholic Near East Welfare dugnėn, bet Kremliaus propa kiečių reakcija į nesenus įvykius
mą”. Toks metodas naudotinas mos mokslinės žinios, organiza
žurnalų
redaktoriai,
protestantų
gandinis aparatas visu frontu te- Baltijos valstybėse ir perspėjo,
tovės Shigaraki, 230 mylių nuo
ir
Šiaurės Airijoje, Korsikoje, ciniai sugebėjimai, jo sugebėji
Tokyo. Žuvo 42 keleiviai, sužei National Council of Churches beatakuoja pasaulį Baltijos vals kad parama joms “gali pastatyti
baskų
krašte, Kvebeke, ir mas suvokti ir suprasti, kuriuo
sta daugiau kaip 400. Tai esanti pirmininkas, Catholic Near East tybių klausimu. Nuo Gorbačiovo pavojun Europos saugumą”.
Šiaurės
Amerikos indėnams. būdu gali ir turi būti patenkinti
didžiausia Japonijos traukinių humanitarinės-pastoracinės or iki-eilinio aparačiko, visi kartoja (Kai ambasadorius pareiškė, kad
“Arogantiškas” ir “ambicingas” darbo žmonių poreikiai. Kitas
katastrofa per pastaruosius 28 ganizacijos štabas, Catholic Me paskubomis sulipdytą naują poli Baltijos valstybės po 1939 m.
Landsbergis Lietuvoje žaidžiąs
dical Mission Board katalikų me tinę liniją Pabaltijo okupacijai
(nukelta į 2 psl.)
metus.
Molotovo-Ribben tropo
pakto tautos jausmais, nuodijąs atmo
Rytų Vokietijoje vis didėja dicininės šalpos organizacijos di pateisinti. Su šiais argumentais nebuvusios priverstos įsijungti į
sferą. Lietuvoje viena diktatūros
jaunimo, daugiausia vadinamų rektorius, arkivyskupijos pa dabar susiduria Vakarų politikai, Sovietų Sąjunga, jo klausytojai
apkaltino JAV “grubiais” tarp
rūšis galinti būti pakeista kita;
reigūnai
ir
kt.
Baltijos šalių vadovai ir išeiviai. atsakė juoku ir nepritarimu.)
naujųjų Hitlerio jaunuolių orga
tautinės teisės pažeidinėjimais ir
jau esą persekiojami kitaip gal
nizacijų veikla, nukreipta prieši
Kremliaus ofenzyvos smaiga
Nevv Yorko arkivyskupijos aug
Vokiečių
dezinformavime vojantys žmonės, sudaromi jų
"absurdiškais” komentarais Pa
užsieniečius ir saviškius. Dau ziliaras vysk. Patrick Ahem pa lys nukreiptas į Vokietiją, kurią ypač aktyviai reiškiasi buvęs am
baltijo klausimu. Atsakydamas į
sąrašai.
gėja užpuolimų, nužudymų. Ne sveikino susirinkusius kardinolo stengiamasi ne tiktai įtikinti (pa basadorius Bonnoje, laisvai vo
kovo 20 d. Valstybės Departa
seniai tų jaunuolių būriai pul• John O’Connor vardu, praneš- sinaudojant dar neišblėsusia kiškai kalbantis Valentin Fallin.
Sovietų pareigūnai jau aštriau
mento pareiškimą, jog JAV ne
dinėjo lenkus, kurie, atidarius> damas, kad kardinolas apgaile “gorbimanija”), bet ir įbaūginti. Veteranas imperializmo apolo reaguoja į Vakarų demokratijų
pripažįsta Baltijos valstybiųįjunsieną, pasileido po miestus apsi stavo negalėdamas pats dalyvau- Pavyzdžiui, kovo 12 d. kalbėda getas, dar neseniai neigęs Molo- paramos pareiškimus Baltijos
gimo, Čiurkin pareiškė, jog tai
pirkimo tikslais. Vokietijos vy- ’ tj. Išreikšdamas pagarbą Lietu- mas Vokietijos socialdemokratų tovo-Ribbentropo pakto slaptus valstybėms. Kovo 25 d. SSRS
reiškia “mėginimą pakeisti so
riausybė pakartotinai reiškia su- vos
kenčiančiai-kovojančiai partijos forume, sovietų ambasa protokolus, jis žurnalui Stem Užsienio reikalų ministeris at
vietų sienas”.
(Elta)
dorius Vladislav Terecbov pa- (1991, Nr. 8) tvirtino, kad Lietu- stovas Vitali Čiurkin Maskvoje
sirūpinimą padėtimi.
Bažnyčiai, vysk. Ahem pažy-

Savaitės
įvykiai

VVashingtone gegužės 7 Commission on Security and Cooperation in Europe surengė
pagerbimą Kapitoliuje svečiams iš Pabaltijo. Iš k.: Kongr. Steny Hoyer, Viktoras
Nakas, prez. Vytautas Landsbergis, Senat. Alfonse D’Amato, Kongr. Don Ritter,
Senat. Paul Sarbanes. Nuotr. Broniaus Čikoto

VYSKUPO ŽEMAIČIO PIRMOSIOS DIENOS AMERIKOJE
(atkelta iš 1 psl.)

žmonės baiminasi dėl žiauresnės
valdžios įvedimo?
Vysk. Žemaitis atsakė, kad jis
supranta žmonių baimę, bet “jei
jie būtų 50 metų išgyvenę žiau
rioj okupacijoj,nebūtų linkę dar
laukti . Reikia argumentuoti,
kad Gorbačiovo autoritetas pa
didėtų, jei jis suvoktų ir pritartų
Baltijos valstybių teisėtam ne
priklausomybės siekimui. Be
kita ko, “ne mes vieni nepaten
kinti sistema , aiškino vyskupas.
“Ir kiti kovoja už. geresnes eko
nomines sąlygas, už geresnį gy
venimą. .. TSRS-goj vis atsiranda
daugiau demokratiškai nusitei
kusių... Tautų ir valstybių liki
mas ne vien žmonių rankose, bet
ir Dievo Apvaizdoj... Mes esa
me įrankiai Dievo rankose .
Rusų pravoslavų kun. Leonid
Kishkov.sky klausė, kaip Lietu
vos Bažnyčia priima Vilniaus
stačiatikių arkivyskupo Chrizostomo ir Rusijos federacijos pir
mininko Jelcino atsiliepimus į
Lietuvos, ypatingai Kruvinojo
sekmadienio, įvykius? Vysk.
Žemaitis pavadino arkivysk.
Chrizostomą šviesia asmenybe.
“Kai sovietų imperijos palaikyto
jų tarpe yra tokių, kurie norėtų
sukiršyti tautas, arkivysk. Chrizostomas atlieka taikytojo vaid
menį. Jis dalyvavo Kruvinojo
sekmadienio aukų laidotuvėse ir
pasakė taikų pamokslą , kalbėjo
vyskupas. "Dėl Jelcino, nežinau
kas yra jo širdies gilumoje, kai
sako, kad nori duoti Baltijos val
stybėm nepriklausomybę. Prieš
kurį taiką.
Jelcinas viešai
išpažino, kad didžiausia jo klaida
buvo pasitikėjimas Gorbačiovu,
o dabar skelbia, kad jis jo drau
gas... Tačiau esu linkęs Jelcinu
labiau pasitikėti negu abejoti”,
baigė vyskupas.
Catholic Near East Welfare
žurnalo redakciją domino val
stybės-Bažnyčios santykis. Ar
Lietuvos Bažnyčia seks Ix?nkijos

pavyzdžiu, t.y. taps teokratine
ar valstybine Bažnyčia? Šitokio
pavojaus Lietuvoje nėra, atsakė
vyskupas, pažymėdamas, kad,
nors kai kurie Lietuvos valdžios
sluoksniai remia Bažnyčią, ir yra
daugiau negu tolerantiški, val
džioje praktikuojančių yra tik da
lelė ir “ne visi mūsų valdžios atstovai nusiteikę palankiai Bažny
čios atžvilgiu ”,
Pasak vyskupo, Bažnyčia turi
tikrai daug laisvių, bet “negaliu
sakyti, kad pasiekėm laisvės
viršūnę”. Jis toliau sakė, kad vie
ni kaltina Bažnyčią politiniu pa
syvumu, t.y. neaktyvumu poli
tinėj sferoj. Vyskupas priminė;—
kad nepriklausomybės laikais
buvo kunigu, kurie buvo ir
valdžioje ir dirbo diplomatinį
darbą, o dabar Bažnyčios atstovų

AT-boje nėra. Tačiau dabartinė
Bažnyčios hierarchijos pozicija
yra ta, kad taip turi būti. 1918
m. nepriklausomybės paskelbi
mo laikotarpyje buvo mažai mo
kytų žmonių, todėl kunigai buvo
įjungti j politinį darbą, o dabar

visai kita padėtis — inteligentų
tam darbui gana, o kunigų pasto
raciniam darbui maža. Perse
kiojimo periode vienintelės se
minarijos veikla buvo okupantų
apribota, ir todėl dar trūks laiko
užpildyti taį tuštumai, kurią oku
pantas padarė.
Tęsiant šią temą, vienas daly
vis užklausė kokia teologinė
kryptis ves Bažnyčią pirmyn? Ar
žadama grįžti prie to, kas buvo?
Koks Lietuvos Bažnyčios atsi
naujinimo planas? Pvz., vieni
mato Bažnyčią kaip instituciją,
kurią sudaro bažnyčios hierar
chinė struktūra, ir pan. Kiti ją
mato kaip misiją, kuri propaguo
ja krikščioniškos meilės idealą.
Vysk. Žemaitis, linguodamas
galvą, tuoj pritarė pastarajai
Bažnyčios sąvokai. “Bažnyčiai
nereikia veržtis į viešpataujan
čias viršūnes”, jis sakė ir toliau
aiškino, kaip Lietuvos Bažnyčia
yra atsilikusi, kad dar ji net neiš
gyvena Antrojo Vatikano susirin
kimo idėjų. “Todėl mes kreipia
me žvilgsnį į Vakarus dėl pa
vyzdžių, bet visko neprisiimsime! Per didelė laisvė atneša sa
vivalių, o mes turime savitus papročius, kuriuos norime palaiky
ti”.
Po diskusijų, vysk. Žemaitis,
aplankė New Yorko arkivyskupi
jos komunikacijos centrą, kur di
rektorius supažindino jį su šios
įstaigos funkcijom ir darbais.
(LIC)

ŽINIOS IŠ ATSIKURIANČIOS LIETUVOS
— Sovietų kareiviai, gegužės
16-osios naktį džypu prvažiuodami pro Druskininkų muitinės
patalpas, paleido automatinius
šūvius, susprogdino muitinės
pastatą bei apnaikino netoliese
esančią autobusų stotį. Muitinės
vadovas kap. Modestas Šimkonis
sužeistas į galvą. Lietuvos sau-*
gurno įstaiga sako. kad. tai dar;

NAUJAUSIOJI POPIEŽIAUS ENCIKLIKA
(atkelta iš 1 psl.)

inoralės
dėsnius.
Tokios
padėties akivaizdoje Bažnyčios
svarbus produkcijos veiksnys yra
vaidmuo yra aiškus: Bažnyčia &
žmonių tarpusavio solidarumas,
gėrybių paskirstymas. Kiekvie gerbia demokratinės santvarkos ;
i
i
*
nas žmogus yra pašauktas duoti autonomiją, bet drauge yra įsiti
tam tikrą savo darbo dalelę vi kinusi, kad turi teisę aiškiai pasi
sakyti dėl vienokių ar kitokių jos
suotinės gerovės labui. Deja,
rašo Popiežius, šiuolaikiniame sprendimų visuomeniniame gy- *
pasaulyje dar labai trūksta soli venime. Bažnyčia nepaliaujamai^
darumo dvasios ir ne tiktai vadi primena ir gina žmogaus asmens^
namo Trečiojo pasaulio atžvil orumą, kurio pilnatvė pasireiš-r>.
giu, bet net ir vadinamame Pir- kia įsikūnijusio Žodžio paslapty- >
majame pasaulyje, kur ekonomi je. Si mintis pratęsiama šeštame
ir paskutiniame Enciklikos sky
ka yra taip toli pažengusi.
Trečioje Enciklikos dalyje ir riuje “Žmogus yra Bažnyčios ke
penktame jos skyriuje žvelgiama lias". Visas Bažnyčios socialinis
į ateitį, į ateities uždavinius, į mokslas nuo Enciklikos Rerum
valstybės uždavinius darbo žmo Novarum iki dabartinių laikų re
nių atžvilgiu. Bažnyčia vertina miasi žmogumi, skatina gerbti ir
demokratinę sistemą, bet nepa saugoti žmogaus asmens orumą,
liaujamai primena, kad tikroji žmogaus teises. Bažnyčios sočia*
demokratija galima tik teisinėje linis mokslas yra ne kas kita, kaip
valstybėje ir remiantis teisingu evangelizacijos priemonė, yra
žmogaus asmens supratimu. Dievo skelbimas žmonijai. So
Deja, ir demokratinėse val cialiniu mokslu Bažnyčia skelbia
stybėse nevisuomet atsižvelgia kiekvienam žmogui jo išganymo
ma į žmonių poreikius, visuo Jėzuje Kristuje paslaptį, tuo
menės reikalavimai nevisuomet pačiu padeda žmogui atrasti patį
sprendžiami pagal teisingumo ir save, suvokti savo paskirtį.

viena nauja provokacija, bet lie
tuviai imsis ginklo tik labai kritiš
ku momentu. (LIC)
— Lietuvos delegacijos pasitariųiams su Maskva vadovas
Česlovas Stankevičius pasiuntė
telegramą Maskvos delegacijos
vadovui Vitalijui Dogužijevui,
atkreipdamas’dėmesį, fcadjau
turėjo įvykti susitikimai, Bet juo?
Maskva atidėlioja. Telegramoje
reiškiamas susirūpinimas, kad
ne tik sutartieji reikalai neįvykdyti, bet net sudaromi sunkumai
susisiekti su maskvinės delegaci
jos vadovu. (LIC)
— Kun. Antanas Liesis, MIC,
gegužės 17 mirė Alytuje. Velio
nis buvo gimęs 1912 sausio 20
Dusetų
parapijoje,
kunigu
įšventintas 1939 rugsėjo 17.
Pasižymėjo filologiniais gabu
mais. Yra išvertęs kai kurias Šv.
Rašto dalis, o ypač Psalmyną, į
lietuvių kalbą.
— Prof. Jonui Kubiliui, ilga
mečiu! Vilniaus universiteto
rektoriui, iš pareigų atsisakius, į
jo vietą buvo net penki kandida
tai. Naują rektorių renkant bal
savo 90 universiteto tarybos na
rių. Naujuoju Vilniaus universi
teto rektoriumi balsų dauguma
išrinktas filosofijos mokslų dak
taras prof. Rolandas Pavilionis.
Jis — jau 81-asis Alma Mater
rektorius.

06070. Tei. 203 651-0261.
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie Fbrest
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, Neb
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, orą? šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Ave.,St. Petersburg Beach, Fla.
33706. 813 360 - 5577. KENF1ELD WOODLAWN Fi^ERAL HOME
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393.
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rusių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavern.
•1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Sale vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietus. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm? bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis SU Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
9-10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 4552. FAX 718 769 - 3302.

— Vysk. P. Bučio, MIC, veik
los paminėjimą ruošia Punsko
lietuvių muziejus. Minėjimas
daromas jo mirties 40 metų su
kaktuvių proga. Muziejus ta pro
ga nori išleisti nedidelį leidinį.
Vysk. P. Būčys mirė 1951 spalio
25. Lietuvių muziejaus Lenkijo
je direktorius yra A. P. Sitarskis.
— Šiauliuose balandžio 12
buvo surengta arklių paroda.
Atvežta per šimtą veislinių, dar
binių ir sportinių arklių. Ckininkai galėjo nusipirkti darbinį arklį
už 6 - 8 tūkstančius rublių, spor
tinį — už 20 tūkstančių rublių.

,______________________________

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimu prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
FM banga. “Music of Lithuania” programa, vedama anglų kalba,
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060.
Tel. 908 753 - 5635

Remkime

TAUTOS

FONDĄ

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą.
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:
Tautos Fondas,
Lithuanian National Foundation, Ine.,
P.O. Box 21073,
VVoodhaven, N.Y. 11421.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI ) VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE šv JONO KAPINIU

KVECAS

S6 SO ST MIDDI.E \ IMAGE. Ųl EE\S \ V

JONAS
.,1933 + I 97 6

TAI MUSU VIENINTELE VIETA — GAUSI PARODŲ SALE

— Vilniaus miesto nauju bur
mistru išrinktas Arūnas Staras,
40 metų amžiaus. Vilniaus uni
versiteto docentas matematikas,
Sąjūdžio remiamas kandidatas.
— Rublio vertė vis smunka.
Lietuvos bankai už JAV dolerį
duoda 31 rublį, už kanadišką do
lerį — 26 rublius, už Anglijos
svarą — 55 rublius.

Washington, DC, gegužės 6 prez. Vytautas Landsbergis lankėsi U. S. Baltic Foundation
štabe. Iš k.: Joseph Lukitsch, Jordan Medveckis, Margaret Carrigan, Davė Riley,
prez. Vytautas I^indsbergis, Audronė Pakštienė, Linas Kojelis. Nuotr. BroniausČikoto

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-Str~Sknsbury, Conn.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
•
•
•
•
•
•
•
•

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUIŠES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS
1 LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229

TEL.: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

DARBININKAS
FAX 718 827 - 2964
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN.N.Y. 11207

d

Editorial Office 718827-1352
Business Office718 827-1351

Publlcatlon No. USPS 148-360
Second Ciass postage pakl at Brookiyn, N.Y„ Post Office
Subscription per year $20.00. Single Copy 50 cents

POSTMASTER: Send Address Change to:
DARBININKAS, 341 Highiand Blvd., Brookiyn, N.Y. 11207

ISSN 0011-6637
— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISUA —

Į pasiųstus klausimus pirmi1
ninkė mielai atsakė.

Didžioji Meno Šventė
Pirmą kartą Amerikos lietuvių
istorijoje suorganizuota tokia di
delė meno šventė. Anksčiau už
tekdavo vienos dainų ar šokių
šventės, — dabar renginys po
renginio eina apie dvi savaites.
Pirmiausia ir kyla klausimas:
kodėl tai daroma? Ką norime tuo
pasakyti ir ką pasiekti? Tai negali
būti taip sau pramoginis pasi
švaistymas.
Lietuva dabar yra kelyje į ne
priklausomybę. Jai reikia pasau
linio dėmesio ir pasaulio respekto, kad lietuviai yra ne kokia lau
kinė tauta, bet pajėgi savarankiai
mąstyti, kurti ir turi išvysčiusi
savo talentus, kurie gali išeiti j
pasaulines scenas ir atsistoti šalia
didžiųjų ir laisvųjų.
Kartą, kai po Pirmojo pasauli
nio karo buvo kuriama nepri
klausoma Lietuva, pas Hindenburgą, vokiečių vyriausią kariuo
menės vadą, atsilankė lietuvių
delegacija ir prašė generolą, kad
paremtų lietuvių pastangas būti
nepriklausomais. Hindenburgas
atsakė, kad jis puikiai supranta
jų norus, bet kaip jie bus neprik
lausomi, kad neturi inteligentų.
Valstybei egzistuoti reikia valdi
ninkų, mokytų žmonių, o tada
Lietuva jų neturėjo. Bet lietuvių
delegacija turėjo didelį norą ir
veržlumą būti nepriklausomais.
Jie įtikino Hindenburgą, kad
pajėgs sukurti valdymo aparatą.
Taip ir buvo — lietuviai pajėgė
sukurti tą aparatą, o Vokietija
buvo pirmoji, kuri pripažino
Lietuvą.

Šiandien jau neužtenka turėti
mokytų žmonių, kurie tvarkytų
valstybę. Reikia tautai ir savo
kūrėjų, menininkų, kurie pasau
liui parodytų, kad tauta yra pil
nai išsivysčiusi ir pajėgi kurti
menus. O menas surenka visų
dėmesį ir sulaukia visų pri
pažinimo.

Susidarė proga pasikalbėti
laiškais su JAV Lietuvių Ben
druomenės Švietimo tarybos
pirmininke Regina Kučiene.
Prie vieno laiško prijungiau ir
keletą klausimų, nes tikrai
įdomu, kaip dabar veikia mūsų
sukurta švietimo sistema, kokie
jos rūpesčiai. Juk iš tikrųjų mes
mažai apie tuos reikalus kalba
me, mažai ir nutuokiame, kas
ten dedasi, kokios problemos
vargina lietuviškas mokyklas
Amerikoje.

Kiek šiais metais turite litua-

Štai ir šis Chicagos meno festi
valis yra lietuvių išeivijos
didžioji demonstracija, kad lie
tuvių tauta yra pajėgi kurti ir mą
styti ir tuo pačiu būti nepriklau
soma. Toks didžiulis renginys
tikrai visiems darys įspūdį —
štai, ką jie padarė ir ką jie gali!
Didysis festivalis turi ir lietu
viškos jungties prasmę. Čia pir
mą kartą apjungiamos meninės
jėgos — išeivijos lietuvių ir Lie
tuvos. Apjungiamos, nes visų
troškimai yra tik patys.
Kai čia Chicagoje visu savo
pajėgumu vyks meno festivalis,
kultūrinė demonstracija, tuo
pačiu laiku Lietuvoje vyksta
Septintas mokslo ir kūrybos sim
poziumas. Pirmą kartą iš Ameri
kos jis nukeltas į Lietuvą, kad
ten kraštas pajustų išeivijos mok
slinį ir kūrybinį potencialą.
Taigi ir čia ir ten — vyksta
didžioji lietuvių tautos kūrybinė
ir mokslinė demonstracija. To
kios meno šventės, simpoziumų
nesurengs tautos, kurios nėra iš
sivysčiusios ir primityvios. O to
kias kūrybingas tautas negalima
laikyti vergijoje ir okupacijoje.
Sveikiname visus šios didžio
sios meno šventės atlikėjus, pro
gramos dalyvius. Ką jūs čia
suvežate ir parodote susirinku
siems, yra didelio ir sunkaus dar
bo rezultatai. Kiek valandų į tai
įdėta, įdėta tik dėl to, kad visi
norėjote, jog Lietuva būtų švie
sesnė ir tauresnė.
Esame dėkingi jums už tą dar
bą ir linkime pasisekimo ir pačio
je šventėje ir tolimesnėje jūsų
meninėje veikloje bei gyveni
me.

Sveikiname rengėjus, kurie
visa tai organizavo. Jų ne vienas,
o visas būrys, kurie taip pat au
kojo savo laiką, pinigus, kad ren
ginys būtų didesnis, įspūdinge
snis. Rengėjų darbo dažnai atvi-

rai nematome tokiose šventėse,
bet visi pastebime, kad tik jų
dėka vyksta festivaliai. Reikia
daugybės rankų ir daugybės
žmonių, kad būtų parengtos sce
nos, salės, vaišės, konferencijos,
surastos nakvynės, sutikti ir iš
lydėti svečiai. Ir koks tai darbas!
Ir tai padaryta tik dėl to, kad lie
tuvių tauta būtų didesnė, gar
sesnė, stipriau žengtų į laisvę.
Sveikiname visus rėmėjus,
kurie aukom mažino šio milžiniš
ko renginio didžiules išlaidas.
Tai irgi rodo, kaip jautriai rea
guoja mūsų žmonės, kad Lietuva
žydėtų kaip slėnio lelija.
Dėkojame visiems rėmėjams,
dėkojame ir organizatoriams,
rengėjams, programos daly
viams. Iš visų mūsų kūrybinių
darbų, iš visų pastangų ir iš visų
meilės kelsis Lietuva!
j

SUSIPAŽINKIME SU LIETUVIŠKO ŠVIETIMO RŪPESČIAIS
Pasikalbėjimas su JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos pirmininke Regina Kučiene
Kiek veikia lituanistinių mokyklų. Didžiausia jų
Lemonte, mažiausios Gary, IN, Rochester, NY. Trūksta
mokytojų. Jų susilaukiame jau ir iš Lietuvos. Va
dovėliai ir skaitymo knygos. Kę dabar leidžia Švietimo
taryba. Mokinius ištiko kalbos badas. Reikia, kad vai
kai namuose daugiau kalbėtų lietuviškai. Iš visuo
menės prašoma daugiau finansinės paramos, nes
švietimo projektai pareikalauja daug išlaidų. Organi
zacijos prašomos mokyklinius vaikus įtraukti į savo
renginių programas.

nistinių mokyklų visoje Ameri
koje ir kiek iš viso mokosi moki
nių?
JAV-se šiais mokslo metais
veikia 27 lituanistinės mokyklos,
jose dirba 224 mokytojai ir lanko
1,130 mokinių. Paskutinių kelerių metų laikotarpy mokinių
skaičius pasiliko maždaug pa
našus. Beveik kiekvienoje litua
nistinėje mokykloje veikia lietu
viškai besimokančių skyriai ir
suaugusių studentų klasės.
Keičiantis įvykiams Lietuvo
je, atsiranda vis daugiau suaugu
sių, norinčių išmokti lietuvių
kalbą. Steigiasi lietuvių kalbos
kursai. Švietimo tarybos žinio
mis, tokie kursai veikia 12-je vie
tovių.
Norintiems išmokti lietuviškai
Švietimo taryba stengiasi pa
ruošti didesnį vadovėlių pasirin
kimą. Iki šiol daugiausia buvo
naudojamas dr. D. Tamuliomytės vadovėlis Lietuviais nori

me ir būt. Šioje kadencijoje išlei
dome Broniaus Krokio 15-kos
pamokų vadovėlį Gintaro šak
nys. Prieš mėnesį laiko išleido
me 24 pamokų vadovėlį Easy
Way to Lithuanian su garsajuostėmis. Vadovėlio pagalba
studentai lietuviškai gali mokytis
namuose, nelankydami mokyklų
ar akivaizdinių kursų.
Būtų įdomu sužinoti, kuri mo
kykla yra didžiausia ir kuri
mažiausia?

Pati didžiausia mokinių skai
čiumi yra "Maironio” lituani
stinė mokykla Lemont, IL. Joje
mokosi 193 mokiniai. Chicagos
ribose dar veikia 4 lituanistinės
mokyklos ir Pedagoginis lituani
stikos institutas.
Mažiausios mokyklos yra Šv.
Kazimiero — Gary, IN, ir Min
daugo Tamonio — Rochester,
NY, kurias lanko po 8 mokinius.
Esu radusi statistikose, kad pir

Easy Way to Lithuanian vadovėlio norintiems išmokti lietuvių kalbą juostos įrašo
skaitytojai iš k.: Regina Kučiene, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė, St. Utz, St.
Puodžiūnas, M. Utz, D.Mikužienė, T. Mikužis. Nuotr. Viktoro Kučo

prievolę atlikęs, tu apie savo ūkį
svajojai, o aš stovykloje išmokau
siuvėjos amato. Nors ir baigiau
KELIONĖ į OPERĄ CHICAGOJE
dvi klases, bet neturėjau didelių
svajonių, tik norėjau turėti vyrą
(Humoreska)
ir vaikus, ir tą turiu. Tu man vi
suomet buvai geras, ir geri mūsų
vaikai. Viską turiu, ko tik širdis
------------------ AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ-----------------troško, net ir nuosavus namus.
Tik kai pagalvoju apie mūsų Lie
2
tuvėlę, taip suspaudžia širdį.
Petras pasikėlė nuo stalo ir padėsi? Gal man pagalvėlę iški- Dabar, kai ji darosi laisvesnė,
mši?
prisiartino prie telefono.
norėčiau aplankyti tėviškę. Kai
— Nesijuok, Petriuk. Aš savo Lietuvai aukas renka, kai iš jos
— Skambinsiu Pranui. Jis vi
ską žino, pažinčių turi, visur gyvenime kirpykloje nesu buvu dainininkai atvažiuoja, aš nieko
prieiti moka ir yra gerai apsi si, pati savo plaukus susitvarky negailiu, tik pavydžiu, kai jie
trynęs visuomeniniame gyveni davau. Tau buvo gerai, o man grįžta į namus. Jau daugiau kaip
kiti nerūpėjo. Tiesą pasakius, metai nuo nepriklausomybės pa
me. Jis mums viską sutvarkys.
nusibodo man tos senoviškos, skelbimo, bet rudoji meška savo
Sekančią dieną Marytė pralei aplink galvą apsuktos kasos. Da letenų vis dar neatleidžia. Oi
do miesto centre. Grįžo į namus bar jau niekas tokių kasų nene kaip pavydžiu tiems, kurie dabar
sukaitusi, nuvargusi, bet jos vei šioja. Jokia lietuvė mūsų mieste į Lietuvą važiuoja.
kasų neturi.
das švytėjo.
— Ilgai nereikės pavydėti,
— Netiesa, Mariuk. O senoji
— Aš tau, Petriuk, ir pasakyti
Mariuk. Į Lietuvą mudu nuke
bijau, kiek pinigų išleidau. Štai Valavičienė? — juokėsi Petras.
liausime.
Užteks
namuose
— Na ir palyginai. Jau jai arti
matai tą suknelę... ir dar antrą
sėdėti, bet tu dabar Chicagos ke
įkalbėjo. Ir karolius nusipirkau, devyniasdešimties metų. Aš vos lione pasirūpink, į kirpyklą
ir baltą rankinuką. Su tuo senu tik per šeštą dešimtį persiritau... nueik ir kasų negailėk. Reikia ir
— Aš tik juokauju, Mariuk. Ar
juodu jau žmonėms pasirodyti
man kiek pinigų ant savęs išlei
gėda. Turbūt reikės dar ir į kir ne tiesa, kad gyvenimas prabėgo sti. Mano išeiginė eilutė jau vi
pyklą nueiti. Visos moterys tai pro šalį, mūsų nepalietęs, tik siškai susidėvėjo. Salia tavęs
daro, o Petraitienė man siūlo pražildęs? Pradėjome per karą gražios negaliu pasirodyti nu
šeimyninį gyvenimą, išbėgome
savo kirpėją.
triušęs. Ryt važiuojam į vyriškų
iš namų, pravargome stovyklo drabužių krautuvę. Tu man
— Būsi graži, Mariuk, tai ne
se, kūrėmės Amerikoje, bet pa padėsi išsirinkti.
sigailėk pinigų. J kapus nenusi
tys nieko iš savęs nepadarėme.
— Važiuosim, —entuziastin
nešim. Eik į kirpyklą, tik žiūrėk,
Mokytiems ir Amerikoje lengva. gai pritarė Marytė, glostydama
kad tave pažinčiau, kad į namą
— O ko tu norėjai. Petriuk? naujos suknelės švelnia medžianebijočiau įsileisti, — juokėsi
dvišPetras, — ir kur savo kasas Pradžv

kai įraudę,ir sąžinė aprimo pagal ginę ir dabar jaučiuosi kaip po
vojus, kad ir Petras žada įsigy ti nas.
— Tu man visada buvai ir esi
naujus drabužius.
ponas, Petriuk.
-o— Tik ne visada poniškai at
— Mariuk, ar tai tir? — plačiai
išskėtęs rankas, tarpdury pasiti rodžiau. Mūsų draugai mūsų
ko savo žmoną Petras. Marytė nepažins, o paskui nustebę
per slenkstį nedrįso peržengti, kalbės: “Žiūrėkit, ar tai ne Barš
visa paraudusi stovėjo, akis įbe kučiai ?
— Kalbės. Petriuk, kalbės. Na
dusi į žemę, glamžydama savo
naują rankinuką, nedrįsdama tai kas, tegu sau kalba. Svarbu,
pažvelgti Petnii į veidą. Vietoj kad mums gerai. Važiuosime ir
kasų jos galvą puošė moderniška linksminsimės, — naujos nuotai
šukuosena, ant kaktos krito gar kos pagauta linksmai čiauškėjo
banėlės, šone laku supurkšta Marytė.
-obanga rangėsi virš ausų.
Karštas ir tvankus penktadie
— Čia mano kasos —ji virpa
nčia ranka į Petrą ištiesė marga nio saulėlydis Chicagoje. Saulė,
me
popieriuje
suvyniotą pakibusi ties Michigano ežero
ryšulėlį. Jos akyse žvilgėjo aša Žvilgančiu paviršiumi, vaikyda
ma margomis burėmis pasidabi
ros.
— Bet tu graži, Mariuk, pa nusius laivelius, savo spinduliais
siutusiai graži! Kur tu iki šiol bu vis dar buvo įsikibusi į įkaitusį
vai? — Petras apkabino savo asfaltą. Salia auditorijos teatro
žmoną ir, stipriomis rankomis stoviniavo dailiai apsirengusių
suėmęs, kaip jaunamartę, per žmonių būry s.
nešė per slenkstį.
— Petriuk, dar anksti. Ilgai
— Į balą puolus, sausa nekel reikės laukti, kol atidarys duris,
siu, — nežinodama kaip reaguo o čia taip karšta. Juk mudu bilie
ti, šnibždėjo Marytė. — Ar tau tus jau turime, tai ko skubėti, —
tikrai patinka? Ar tau mano kasų šnibždėjo Marytė, pasislėpusi
mūrinės sienos pavėsyje. Jos šu
negaila?
kuosenos įmantriai suraizgytos
— Ar man gaila pernykščio žilstelėjusių plaukų sruogas ją
sniego? — nusijuokė Petras. — aukštino, o taip pat ir aukštakul
Kai tu buvai kirpykloje, ir aš vel niai bateliai, kurie jai nebuvo pa
tui neleidau laiko. Pamatysi — togūs ir vargino prie tokios ava
nupirkau du gražiu lagaminu, lynės nepratusias kojas, bet ji
naujus batus, naują odinę pini kantriai ir atsargiai žingsniavo.

maisiais metais. įsisteigus lietu
viškoms mokykloms, jas lankė
try s su puse tūkstančio mokinių.

Ar dar dirba vyresnieji moky
tojai, kurie mokytojavo Lietuvo
je ir Vokietijoje?
Labai mažai. Gal daugiau jų
dirba Chicagos lituanistinėse
mokyklose. Didžiuma dėl am
žiaus, sveikatos pasitraukė užsi
tarnauto poilsio. Daugumoje
vietų trūksta mokytojų, ypač
pradedant naujus mokslo metus.
Nors turime nemažai baigusiųjų
pedagogiką šiame krašte, tačiau
jie neįsijungė į lituanistines mo
kyklas. Išdirbę penkias dienas
amerikietiškose mokyklose, jie
jau nebeturi jėgų, nei noro šeš
tadienius paaukoti lietuviškam
švietimui.
į mokytojų gretas įsijungia
mokinių motinos, kurios nori,
kad jų vietovėse išsilaiky tų litua
nistinės mokyklos. įsijungęs mo
kytojauti jaunimas, baigęs tą
pačią mokyklą, yra be patyrimo.
Net ir baigę Pedagoginį lituani
stikos institutą jaunieji mokyto
jai yra silpni, tad žinių perteiki
mas mokiniams yra ribotas.
Šiuo metu į mokymą įsijungia
iš Lietuvos atvykę pedagogai.
Tai yra sveikintinas reiškinys.
Norėdami padidinti mokinių
skaičių lietuviškose mokyklose,
turime kreipti dėmesį į priešmo
kyklinio amžiaus vaikus, paruošti jiem tinkamą patrauklią
medžiagą. Manau, kad šiuo rei
kalu mum pasitarnaus Lietuva.
Esame gavę iš “Vyturio leidyk
los knygelių mažiesiems. Tėvai
entuziastifigai jas perka.
Jau keleri metai, kai prie litua
nistinių mokyklų steigiasi sky
riai, kuriuos lanko ketverių metų
vaikai. Čia vaikai išmoksta, kaip
elgtis ir veikti tarp kitų . ben
draamžių. Mokytojo padedamas
vaikas išmoksta pažinti jį supantį
pasaulį ir be didelių pastangų įsi
savina taisyklingai ištartą h^ .uvišką žodį.

Kaip dažnai tenka keisti va
dovėlius? Ar jų paruošimas su
daro problemų, taip pat ir išlei
dimas?
Pastebėta, kad mokinių pajė
gumas kasmet silpnėja. Svar
biausia priežastis — ribotas lie
tuvių kalbos žinojimas. Prieš 35
metus išleistieji vadovėliai savo
( nukelta j 4 psl.1

kad nesukluptų, kad ir Petrui, ir
sau gėdos nepadarytų. Lūpų
pieštuku padailintos lūpos ir vy
kusiai patamsinti antakiai ryški
no jos jaunystės grožio likučius.
Ji stovėjo tiesi, iškėlusi galvą, o
Petras su neslepiamu pasigėrėji
mu stebėjo savo atjaunėjusią
žmoną.
— Tai kas, kad anksti. Ank
sčiau įeisim, o viduje bus vėsu.
Žiūrėk,
jau
ir
autobusai
atvažiavo. Sako, kad bus apie ke
lis tūkstančius lietuvių.
— Ir aš tą girdėjau. Mane net
baimė ima. Aš tiek daug lietuvių
vienoje krūvoje tik Lietuvoje
per pavasarininkų kongresą
mačiau.
— Ar nesigaili atvažiavus, Ma
riuk?
— Nesigailiu, tik...
— Tik kas3 Viešbutis pilnas
lietuvių, puikūs pietūs lietuviš
koje valgykloje. “Paramoje” visi
lietuviškai kalba. O dabar ir ope
rą pamatysime. Tai ko gi tau
trūksta? — Petras nuo savo nau
jo švarko rankovės atsargiai
nuėmė nematomą pūkelį ir klau
siamai pažiūrėjo į Marytę.
— Viskas gerai, Petriuk, tik aš
nepratusi svetimose lovose mie
goti, iš svetimų indų valgyti, o
ir pačios operos bijau. Gal ji visai
mums netinka.

(Bus daugiau)

BALTIMOREJE LIETUVAI
DARBUOJASI JAUNOJI KARTA
. Mažėjanti Baltimorės lietuvių
• kolonija vis sunkiau įstengdavo
; kų nors reikšmingesnio suorga
nizuoti, bet Lietuvos įvykių pa
veikta į darbų stojo čia gimusių
lietuvių jaunoji karta ir net ame
rikiečiai. Jie sudarė specialų ko
mitetų “Free Lithuania” vardu.
Komitetui vadovauja energinga
jauna daktarė Onilė Šeštokienė.
Komitetas aplankė visų sena
torių ir kongresmanų įstaigas, tai
yra apie 550 kambarių, ir išvaikš
čiojo mylias koridorių. Visur
buvo paskleista atitinkamos lite
ratūros ir įtaigauta remti Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės
siekimų.

lankėsi grupė apie 50 sovietų
studentų, lankančių Amerikos
mokyklas. Priėmimo metu vie
nas iš studentų pasiūlė minutės
susikaupimu pagerbti Vilniuje
žuvusius lietuvius. Koks tai ne
tikėtumas buvo ambasados tar
nautojams, kai pasiūlymas tuoj
pat buvo įvykdytas! Kitą dieną
dalis tų studentų atvyko prisi
jungti prie demonstrantų. Įvy
kių ir vietos lietuvių veiklos pa
skatinti trys pagrindiniai TV ka
nalai pradėjo vis dažniau perda
vinėti lietuvių veiklos vaizdų.

Demonstracijos Washingtone

Po kruvinojo sekmadienio vie
ni ir su Washingtono bei Philadelphijos lietuviais demonstravo
prie Sovietų ambasados. Kartų
tuoj po žudynių, trylika jaunų
demonstrantų, simbolizuodami
žuvusiuosius, sukrito ant šalto
šaligatvio prie įėjimo į ambasadų
ir taip kurį laikų prabuvo, o kiti
demonstrantai ant pranešamo
karsto► dėjo gėles, pagerbdami
žuvusiuosius tėvynėje.
Kitų kartų Sovietų ambasadoje

Veikla savo aplinkoje

Komitetas reiškėsi ir savoje
aplinkoje. Pavyzdžiui, gavęs
kruvinojo sekmadienio vaizda
juostę, kelis kartus parodė jų
Lietuvių namuose ir Kongreso
rūmuose VVashingtone. Sureng
tos išleistuvės į Lietuvų išvyks
tančiam kongresmanui Benjamin Cardin, kuris Atstovų
rūmuose, o senatorė Barbara
Mikulskį Senate yra įnešę pa
našias rezoliucijas, reikalauja
nčias, kad ekonominė pagalba į
Sovietų Sųjungų eitų tiesiai per
respublikas, o ne per Maskvų.
Komitetas organizavo huma-

nitarinę pagalbą Lietuvai. Su
rinkti dovanas iš lietuvių ir ame
rikiečių — tai sunkus darbas. O
vis dėlto bent porą kartų pilnus
sunkvežimius reikėjo Remigijui
Balčiūnui nuvairuoti į New Yor-

Vasario 16 minėjimas
Vasario 16-osios minėjimas
prasidėjo vasario 10 LB Baltimo
rės apylinkės suruošta progra
ma, kurių atidarė valdybos pir
mininkas Vytautas Ėringis. Pra
džioje Onilė Šeštokienė papasa
kojo apie Lietuvos laisvės komi
teto veiklų ir pakvietė Valstybės
departamento Baltų skyriaus
vedėją Paul Goble tarti žodį. Sis
nusakė vyriausybės poziciją ir ti
kino, kad bus daroma viskas, kas
įmanoma, kad Baltijos respubli
kos taptų laisvos ir nepriklauso
mos.
Pagrindine minėjimo kalbėto
ja buvo Lietuvių Informacijos
Centro darbuotoja Rasa Razgaitienė. Savo kalba ji parodė su
gebėjimų realiai pažvelgti į da
bartį ir kvietė pozityviai remti
ypač tuos veiksnius, kurie dabar
atlieka konkrečius darbus.
Meninę programų atliko šešta
dieninės mokyklos mokiniai,
tautinių šokių grupės Ratelis ir
Malūnas ir Dainos choras.
Vasario 16, šeštadienį, de-

SUSIPAŽINKIME SU LIETUVIŠKO ŠVIETIMO RŪPESČIAIS
(atkelta iš 3 psl.)
tikslo nepasiekia. Skaitiniai mo
kiniams sunkiai-suprantami, tematika svetima. Kaimas ar ūkio
darbai dabar jaunimui visai nepažįstami. _ Nesuprasdami esmės, mokiniai nenori skaityti ir
gilintis.
• - Esamų vadovėlių nekeičiame,
;,bęt prie jų bandome pritaikyti
. darbo knygeles,
pagelbinę
medžiagų amerikietiškos mokyk-'
los principu. O kai leidžiame va
dovėlius mažu tiražu, jie labai
brangiai kainuoja. Manau, kad
vadovėlius ateityje galėsime" įsi
gyti iš Lietuvos. Lietuvos Re
spublikos Švietimo ministerija
jau kelis kartus yra atsiuntusi va
dovėlių siuntų. Aišku, jie nebus
pritaikyti mūsų mokiniams,
reikės mum patiems juos pritai
kyti.

Pritaikytų klasėm ar kursam
vaizdajuosčių negaminame. Esame
!paruošę vaizdajuosčių mūsų ma
žiesiems.
Stebėdami tas vaizda
'
juostes,
jie
įsidėmės bent vienų
naujų
žodį,
jo
gerų tarimų. Turi
1
me dr. Onilės Šeštokienės, iš
Baltimorės, paruošta Jukį su pa
mokančiu elementu.. Gauname
pasakų bei multiplikacinių pa-

•

Ar leidžiate knygas vaikams?
Vaikams, ypač priešmokykli
nio amžiaus, labai trūksta skaity
mo knygelių. Švietimo taryba
susirašinėja su “Vyturio” leidyk
la. Praeitų metų spalio mėnesį
esame gavę nemažų siuntų kny
gų, kurios pasižymi iliustracija,
tematika. Švietimo taryba tikisi,
kad grįšime prie knygų dovano
jimo tradicijos. Skatinsime mo
kytojus, tėvelius, senelius dova
noti tik lietuviškas knygas.
Šios kadencijos laikotarpyje
esame išleidę: N. JankutėsUžubalienės Karite ir jos drau
gai, D. Stončiūtės-Kuolienės
ABĖCĖLĘ, V. Šimaičio Pasakė
lių šalis, Vlado Vijeikio Žvirblis,
kuris savo vardo nenorėjo, Alg.
Gustaičio Algio T rakio ir Taksiu
ko Sleivio V dalį, Sodininkai,
kun. A. Saulaičio Tikybos taku,
E. Tumienės Gintaro šalies ba
ladė.
Pritaikėm darbo knygeles prie
D. Bindokienės Keturkojis ug
niagesys ir N. Užubalienės Šamo
eiero sekliai. Išsibaigus beletri
stikos antologijai, paruošta Nau
josios lietuvių novelės antologi
ja, sudarė Algirdas T. Antanai
tis. Ja naudojasi aukštesniųjų
klasių mokiniai ir pirmo kurso
studentai. į antologiją įtraukta
12 išeivijos ir 12 Lietuvos rašyto
ju
Šiuo metu spaustuvėje yra S.
Tomarienės Pajūrio pagrandu
kas. Dr. D. Tamulionytė baigia
paruošti Lietuviais norime ir būt
antrųjų dalį.

Ar gaminate vaizdajuosčių,
kurios būtų pritaikomos kur
sams ir klasėms?

Spaudoje pasirodo laiškų iš
Lietuvos. Jaunimas nori susi
rašinėti su to paties amžiaus vai
kais Amerikoje. Ar tas susi
rašinėjimas yra populiarus ir
kaip jis vyksta?

tame amžiuje vystosi kalbos įsi
sąmoninimas. Jauni tėvai dažnai
turi gerų norų, bet, deja, to
neužtenka. Reikia daug kan
trybės, ryžto ir pasiaukojimo.
Tėvai turi kreipti dėmesį, kad
vaikas sąžiningai lankytų mokyk
lų ir paruoštų pamokas. Dažnai
mokiniai į mokyklų atvyl
vadovėlių, be sąsiuvinių
mo priemonių.——— —
■*

Ko pageidaujate iš Lietuvių
Bendruomenės, apskritai iš lie
tuviškos visuomenės?

Švietimo taryba prašo organi
zacijų, sporto klubų, tautinių šo
kių grupių neruošti iškylų, kursiį
Plunksnos draugai (Pen Pals)
lituanistinių mokyklų metu. Su
amerikiečių tarpe yra populiarus
prantama, kad vaikai meiliau
ir madingas dalykas. Nors mūsų
vyks į iškylas, negu eis į lituani
mokiniai yra “amerikoniukai”,
stinę mokyklų.
tačiau laiškų rašymas savo ben
Švietimo taryba ieško naujų
draamžiams į Lietuvą sunkiai
kelių
ir priemonių jaunimą sudo
vyksta. Švietimo taryba yra ga
minti
lietuvišku švietimu. Tai
vusi begales laiškų ir adresus išreikalauja
lėšų. Esame dėkingi
siuntinėjusi lituanistinėms mo
Lietuvių
Fondui už didelį
kykloms. Jaunimą gal varžo silp
dėmesį
ir
paramą
švietimui. Be
nas lietuvių kalbos mokėjimas,
jo
pagalbos
būtų
neįmanoma
iš
gal reikia, kad mokytojai para
leisti
vadovėlių
ar
skaitymo
kny

gintų. Pavyzdys yra Los Angeles
gų.
Bet
Lietuvių
Fondo
paramos
Šv. Kazimiero mokykla. Ten su
neužtenka. Rugsėjo mėnesį
sirašinėjimas su Lietuvos mok
Švietimo ^ųryba kreipėsi į lietu
sleiviais yra privalomas.
viškų visuomenę, prašydama pa
Turime savo jaunimų įtikinti,
ramos. Dėkojame visiems auko
kad bent trumpais laiškeliais jis
tojams.
pradžiugins ten vargingose sąly
Kreipiamės į LB apylinkių
gose
gyvenančius
ben
valdybas, prašydami, kad į
draamžius.
minėjimų ar kitų renginių pro
gramas įjungtų lituanistinių mo
Kokios jūsų svarbiausios pro
kyklų mokinius. Reikia juos pra
blemos šiais metais?
tinti dalyvauti lietuviškuose ren
Didžiausia problema yra tėvų
giniuose. “Lenk medį, kol jau
pažiūra į mokyklų, į lietuvių kal
nas” — sako mūsų patarlė.
bų. Lietuviškas žodis smarkiai
Baigdama noriu pabrėžti, kad
nutilo namuose. Anksčiau vaikas
nors lietuvių kalbos vartojimas
ateidavo į mokyklų jau su tvirta
yra ir susilpnėjęs, tačiau moki
gyvąja kalba. Mokytojui reikėjo
nių lietuviškas sąmoningumas
vaiką išmokyti rašyti. Šiandien į
stipriai padidėjo, ypatingai pa
mokyklą atėjęs vaikas turi ne tik
veiktas paskutinių įvykių Lietu
mokytis rašyti, bet ir kalbėti.
voje. Jaunimas realiau įsisavina
Nemokėdamas kalbos, neišmoks
savo lietuvišką kilmę. Džiugu
rašto. Mokinius ištiko kalbos ba
klausytis, kad vaikai neveidmai
das.
niaudami pabrėžia esą lietuviais,
Jie turėtų daugiau bendrauti
Kai sužinojo, kad Lietuvoje yra
su tėvais, ypatingai su seneliais,
apleistų našlaičių, kuriems rei
su jais kalbėti lietuviškai, kartoti
kalinga visokeriopa pagalba,
naujai išgirstus žodžius.
daugelis mokyklų entuziastingai
Klysta tie, kurie mano, kad
prisidėjo prie paskelbto vajaus.
lietuviška mokykla gerai išmokys
Toks jų elgesys mokytojams
vaikus lietuvių kalbos per 4 va
teikia stiprybės ir kelia viltį, kad
landas savaitėje. Kalbos pagrin
mūsų šeštadieninės pastangos
das prasideda šeimoje, namuo
nenueina vėjais.
se. Norėdami vaikus auklėti lie
tuviškoje dvasioje, tėvai turi dėti
Dėkoju Švietimo tarybos pir
visas pastangas namuose kalbėti
mininkei Reginai Kučienei už at
lietuviškai. Ypač svarbu lietuviš
sakymus. Sėkmės Švietimo tary
kai kalbėti su mažaisiais, nes
bai! (p.j.)

Skamba skamba kankliai, atataria vamzdžiai. — Čiurlionio ansamblis Kultūros Židinio
scenoje. Nuotr: V. Maželio

monstracijos prie Sovietų amba
sados Washingtone. Šalčiausia
šios žiemos diena, bet dalyvių
gal 500 iš viso pietryčių pak
raščio. Atvyko estų, latvių, uk
rainiečių, vengrų atstovai.
Išlieję savo jausmus sovietų
imperializmo, Gorbačiovo adre
su, demonstrantai pasuko prie
Islandijos pasiuntinybės parei
kšti dėkingumų už Lietuvos di
plomatinį pripažinimų.
Vasario 17, sekmadienį, ryte
Šv. Alfonso bažnyčioje pamaldos
už Lietuvų ir žuvusiuosius dėl
jos laisvės. Mišias atlaikė kun.
A. Dranginis, giedojo Dainos
choras. Netrukus po to lietuviš
koji radijo programa, vedama K.
Laskausko, pradėjo savo mi
nėjimų. Šia proga transliuotas
žodžio ir muzikos montažas. Tai
Juozo Gailos kūrinys.

Tradicinis banketas

Popietyje minėjimas baigia
mas tradiciniu banketu, kokie
čia rengiami kasmet nuo 1919
metų. Banketų rengia Marylando lietuviškųjų organizacijų ta
ryba, kuriai dabar pirmininkauja
dr. Elena Armanienė. Ji ir
pradėjo šį banketų.
Pirmuoju pristatytas kongressmanas Cardin, tik kų grįžęs iš
Lietuvos. Jis papasakojo apie su
sitikimų su prez. Landsbergiu,
apie apsilankymų prie televizijos
bokšto, apie barikadas prie par
lamento, apie vizitus Latvijoje,
Estijoje ir Maskvoje bei susitiki
mų su prez. Jelcinu.
Baltimorės dienraštis Sun,
aprašydamas šį Lietuvos neprik
lausomybės minėjimų, uždėjo 4

skilčių antraštę: “Baltic will get
freedom, Cardin says”.
Serbė kongresmanė Helen
Delich Bentley sveikino lietu
vius, linkėdama nepriklauso
mybę pasiekti. Ji yra pasiūlius
Kongresui rezoliucijų (H. Res.
39), kuria prezidentas raginamas
iškelti Lietuvos teritorialinio su
verenumo klausimų Helsinkio
komisijoje ir kitose tarptautinėse
organizacijose. Jinai sausio 15
tuometiniam ambasadoriui Besmertnych pasiuntė griežtų pro
testų dėl smurto panaudojimo
prieš beginklius lietuvius.
Draugiškų žodžių lietuvių
adresu pažėrė Baltimorės miesto
tarybos pirmininkė Mary Pat
Clark, kurios dukra dirba kongr.
(nukelta i 5 psl.)

WiIQUE, PRECEDENTSETTING OPPORTUINITY
IN EASTERN EUROPE
VILNIUS, REPUBLIC OF LITHUANIA
Brown and Sharpe Manufacturing Company, a world
leader in the field of metrology and America's oldest
machinery manufacturer, has an outstanding 9 to 12month overseas assignment for alinančiai professional.
The successf ui candidate wi 11 handle the financial transition of thefirst high technology venture in the Baltic States
with Lithuanian manufacturer of metrology equipment.
Duties will include the development and implementation
of accounting and financial reporting systems for the new
(Brown & Sharpe-Precizika) joint venture serving the
Baltic States, the Soviet Republics and the Central
Europe region. This American-Lithuanian joint venture
will play a leading role in the pluralistic economy of the
nearfuture.

FINANCIAL PROFESSIONAL
United States or Canadian Citizen.
Speaking and vvriting fluency in Lithuanian and Eglish.
Strong Lithuanian cultural background.
Extensive experience as Senior Accounting Manager/
Controller in a VVestem manufacturing company with
$50,000,000 annual sales. Knowledge of Soviet ac
counting and banking systems desirable.
• Mušt be willing to travel and live in Lithuania at least
75% of the time.
• A minimum of Bachelor’s degree in accounting or
finance (U.S.).
• Mušt be Computer literate.
Compensation and benefits will be commensurate with
background and experience. Oualified candidatesshould
send their resumes and salary history to: Mr. Ralph Chase,
Brown & Sharpe Manufacturing Company, Precision
Park, North Kingstovvn, Rhode Island 02852, U.S.A.

•
•
•
•

Brown & Sharpe
-THE GLOBAL METROLOGY COMPANY
We are an equal opportunity employer M/F.

listės Asta Krikščiūnaitė ir Aldo sveikinimų ir “saldžiosios”. (Su
du didžiulius tortus
na Vilčinskaitė-Kisielienė. Jas kaktuvinius
.r*
girdint jau nebe pirmų kartų, pdrūpino ir prapjovė Marytė Samaloniai nuteikė jų.zrepertuaro linskienė. Salia specialaus stalo
įvairumas. Tik viena daina įvadi ir sveikinimų ji dar ir 1000 dol.
nio dueto formoje pasikartojo iš paiaukojo dr. Jokūbo pastangoms
anksčiau. O gal tai jų “stoties si remti). Vakaro programų paįvai
gnalas ? Salia lietuvių kompozi rino Joe Thomas muzikiniai ga
torių kūrinių, aranžiruotų liau bumai.
dies dainų, patraukliai skambėjo
Tautos Fondo vardu sveikino
tarptautinių operų ir operečių
J. Valaitis, New Yorko Alto var
arijos. Labiausiai buvo miela iš du — V. Steponis. Sveikino or
girsti dvi naujas muz. Liudo Stuganizacijų atstovai ir privatūs
ko sukurtas dainas (viena buvo
asmenys, sveikinimus pagražin
specialiai skirta šiai šventei ir
dami vokeliais. Vakaro vedėja
ypač “šviežia”). Maloniai nu įteikė Stukų šeimos dovanų —
teikė labai retai girdima arija iš
dail. Zotovienės iš FL stambokų
paveikslų.
pačios pirmosios G. Puccini ope
ros Le Villi. Čia Asta skambėjo
Savo nuoširdžiu žodžiu vi
nuostabiai. Gal prisidėjo ir jos siems padėkojo vedėjas prof. dr.
nuotaika, sustiprinta žinios, kad Jokūbas Stukas. Vakaro vedėjai
gavo stipendijų tolimesnėm mu padėkojus dalyviams, ruoštasi
zikos studijom Rosa Ponselle loterijai ir šokiams.
mokykloje.
Aldona,
Astos
nuoširdi mokytoja ir globėja,
Sukakties
proga
išleistas
perdavė savo mokinei patirtį, su gražus leidinys su veiklų
Lietuvos Atsiminimų” radijo programos 50 metų sukaktį švenčiant gegužės 19 Kearny,
gebėjimus su meile ir ištverme, apibūdinančiais straipsniais irN J, Lietuvių parapijos bažnyčioje koncelebracines padėkos mišias aukoja iš k.: kun.
nors, jos pačios žodžiais sakant, gausiomis nuotraukomis bei
Kazimieras Pugevičius, kun. Bernardas Talaišis, prel. Domininkas Pocius, vietos dijair su trupučiu asmeninės inicia sveikinimais.
konas, vysk. Paulius Baltakis, OFM, prel. Vytautas Balčiūnas, kun. dr. Antanas Paskųs,
tyvos vieša apraiška. Ir tai jai
Tėv. dr. Kornelijus Bučmys, OFM. Nuotr. Salomėjos Narkeliūnaitės
__sklandžiai pavyko, nors kai ku^Darbininkas, žengiąs jau 76riais atvejais, ypač L. Stuko nau tuosius
metus
lietuviškojo
jausios kompozicijos atlikime, žodžio tarnyboje, taip pat jun
laikas nebuvo dėkingas. Akom- giasi į sveikinimų grandinę. 11ponavo muz. Liudas Stukas, giausų metų “Lietuvos Atsimini
— Paminėta "LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo programos 50 metų sukaktis —
specialiai atvykęs iš Teąuesta, mam”! Ištvermės dr. Jokūbui ir
jo talkininkams!
Meninei daliai buvo pakvies FL.
Radijo programai retos 50 tančiais klausytojų, kurių namus
prie
Po
koncerto
vėl
grįžta
Kornelijus Bučmys
per
tuos
50
metų
oro
bangomis
tos
viešnios
iš
Lietuvos
—
sometų sukakties proga “Lietuvos
pasiekdavo
lietuviškas
žodis
ir
Atsiminimų” vedėjas prof. ■dr.
Jokūbas Stukas minėjimui pasi lietuviška muzika.
Kiek laimingesni buvo tie
rinko gegužės 19. Šiemet tų die
klausytojai,
kurie įgalėjo daly
nų buvo Sekminės — dienos pa
vauti
sukaktuviniame
bankete
mokslininko prel. dr. Vytauto
Balčiūno išsireiškimu — ant- • Kearny, NJ, Lietuvių Katalikų
Centro salėje ir asmeniškai išrei
gamtinės komunikacijos šventė.
Puiki proga ir lietuviškojo žodžio kšti savo dėmesingų meilę ir
ateičiai sėkmės linkėjimus.
šventei.
Banketo programai vadovavo
Iškilmės pradėtos padėkos
mišiomis. Jose prisiminti gyvi ir Loreta Stukienė. Po prel. Domi
mirę “Lietuvos Atsiminimų” ra ninko Pociaus maldos, pasisti
prinus sočiais pietumis, gausūs
dijo klausytojai ir rėmėjai.
Mišias su vysk. Pauliu Baltakiu, dalyviai galėjo stebėti programų.
'OFM, koncelebravo prel. Do Supažindinta su garbės stalo
mininkas Pocius, prel. dr. Vy svečiais, sveikinimais raštu. Kai
tautas Bal čiūnas, kun. Kazimie kurie dalyviai sveikino ir gyvu
ras Pugevičius, kun. Bernardas žodžiu.

ŠVENTĖ DAUGELIO ŠIRDYSE IR LINKĖJIMUOSE

Talaišis, iš Klaipėdos, kun. dr.
Antanas Paškus ir Tėv. dr. Kor
nelijus Bučmys, OFM. Apeigas
darniai tvarkė vietinis diakonas.
Vargonais grojo Genevieve Mazur, o solo ir duetus giedojo Asta
Krikščiūnaitė ir Aldona Vilčin
skaitė-Kisielienė.
Auksinės sukakties proga
atliktais darbais džiaugėsi ne tik
programos vedėjas dr. Jokūbas
su artimiausia talkininke žmona
Loreta, bet taip pat ir tūks-

BALTIMORĖJE
DARBUOJASI
JAUNOJI KARTA
(atkelta iš 4 psl.)
Cardin įstaigoje ir koordinuoja
baltiečių interesus. Kalbėtojų
grandinėn įsijungė ir Paul Weisengoff, lietuvių kilmės atstovas
valstijos delegatų rūmuose, pra
nešdamas, kad jis yra paruošęs
rezoliucijų, pagal kurių Marylando valstija prašys prezidentų pri
pažinti Lietuvos nepriklauso
mybę.
Pagrindinis kalbėtojas — tai
VLIKo vicepirmininkas Vilius
Bražėnas. Jis peržvelgė Lietuvos
padėtį ir jos siekimų teisėtumų,
pateikdamas atrinktų pavyzdžių
ir tinkamų istorinių palyginimų.
Svečius programai vadovavusi
Onilė Šeštokienė apdovanojo
įrėmintu Lietuvos laisvės statu
los paveikslu.
Minėjimo pabaigai Aidų kvar
tetas, vadovaujamas M. Kra
sauskienės, atliko lietuviškos
muzikos kūrinių. Kvarteto narė
Janina Brazauskienė išėjo su
pora solo dainų. Paskui, prisi
jungus Vytautui Duliui su
žmona Elaine ir Igoriui Kučiauskui, kvartetas dar pagilino die
nos patriotinę nuotaikų, ypač
užbaigiamąja “Lietuva brangi ,
kurių ir visi sustoję dainavo.
C. S. Surdokas

PHILADELPHIA
Maldos už Lietuvą

“Lietuvos Atsiminimų” radijo programos 50 metų sukaktį švenčiant dalis garbės stalo
dalyvių. Programos vedėjui prof. dr. Jokūbui Stukui giedama ilgiausių metų. Iš k.:
prel. V. Balčiūnas, vysk. P. Baltakis, OFM, prof. Jokūbas Stukas, prel. D. Pocius,
Tėv. dr. K. Bučmys, OFM. Scenoje akordeonu pritaria Joe Thomas. Nuotr. Salonu jos
Narkeliūnaitės

Šiemet birželio 15-ųjų sueina
50 metų nuo trėmimų į Sibiru
būtent January 13th Lithuanian
1941 m. Tų liūdnų sukaktį PhilaCrisis Corps. Bus užsakyta maši
delphijos lietuviai paminės Mal
GREITOSIOS AKCIJOS KOMITETAS noms lipinukai, sagtys bei marš
dos Diena už Lietuvų. Ji rengia
kiniai (t-shirts). Jais bus rekla
ma Marijos Šventovėje, DoyleJAV LB New Yorko apygardos Kezių namuose. Buvo sutartas muojamas vienetas kaip Lietu
stovvn, PA. Rengėjai: Tėvai Pau
linai, LB Philadelphijos apy globoje įsisteigė Sausio 13-tosios komiteto vardas, akcijos meto vos nepriklausomybės rėmėjai ir
linkės valdyba ir Lietuvos Vyčių Greitosios Akcijos Komitetas. dai, narių telkimas bei įvairūs budėtojai prieš bet kokį sausio
Komiteto tikslas — sudaryti planai patraukti spaudos ir TV 13-sios įvykių pasikartojimų.
3-ji kuopa Philadelphijoje.
New Yorko ir apylinkių lietuvių dėmesį. Demonstracijų metu vi Nutarta taip pat periodiškai
Pamaldose dalyvaus vysk. greitosios akcijos tinklų, kuris siems dalyviams bus išdalintos
šaukti visuotinius narių susirin
Paulius Baltakis, OFM, Phila per keletu valandų telefoniniu trispalvės juostos, kaip unifor
kimus, pateikiant naujausias
delphijos ukrainų katalikų arki ryšiu galėtų efektingai reaguoti ma, kartu su plakatais. Taip pat
žinias paskaitų, vaizdajuosčių
vyskupas Stephan Sulyk. Pa į kritiškus įvykius Lietuvoje. To yra parinktas anglų kalba vardas,
(nukelta į S psl.)
kviesti dalyvauti Philadelphijos kia akcija gali būti demonstraci
arkiv. Anthony Bevilacąua, jos arba kontaktas su valdžios bei
kard. John Krol ir kiti aukšti dva spauda ir TV, siekiant iš jų para
GYDOMAS KŪDIKIS, ATVEŽTAS IŠ LIETUVOS
siškiai.
mos bei didesnio dėmesio.
• TO
Mišių metu giedos Apreiški
Dabar renkamos pavardės ir
Iš Lietuvos gydyti atvežtas kutinis.
mo parapijos iš Brooklyno cho telefonų numeriai asmenų, gali
Jei kam reikėtų informacijos,
ras, vadovaujama Gintarės Bu nčių talkinti. Ne visi įsijungusie Idįdikis — Miglė Veronika Grikaip
į tų ligoninę patalpinti li
gųtytė-Grigutis,
8
mėnesių.
Ji
kauskienės. Jau trečių kartų Mal ji į šį akcijos tinklų bus prašomi
dos Dienos iniciatorium yra Ma dalyvauti demonstracijose. Dau atvyko iš Lietuvos prieš 3 mėne gonį, reikia kreiptis į Jokūbų
arba Loretų Stokus: 908 753 rijos Šventovės kunigas Timothy gelis vyresnio amžiaus lietuvių, sius su savo tėvais.
Ii gimė su įvairiomis širdies 5636.
Burkauskas.
kurie praleidžia ilgesnes valan- .
das namuose, gali būti labai nau ydomis, ir būtų mirusi, jei nie
Mišios ir iškilminga procesija
kas nebūtų jos gydęs. Lietuvoje
Life žurnalas įsidėjo puikų
prasidės 1 vai. popiet. Šventovės dingi kaip ryšininkai, pa
vyzdžiui, skambinti ir perduoti nėra galimybių, nei aparatūros straipsnį apie Lietuvų, plačiai
salėje veiks tautodailės paroda.
panašioms operacijoms.
aprašė Kruvinojo Sekmadienio
Po pamaldų bus progos paben informacijas tiem, kurie bus pa
..Jokūbo ir Loretos Stukų pas
įvykius Vilniuje. Americans for
drauti ir pasivaišinti skaniais lie siruošę išeiti į gatves protestuo
tangomis kūdikis buvo priimtas
An Independent Lithuania orga
tuviškais valgiais Šventovės val ti.
ir Deborah ligoninę, kuri padarė
Patirtis
yra
parodžiusi,
kad
ke

nizacija prašo, kad žmonės pa
gykloje.
letu savaičių po įvykių ruoštos sudėtingų širdies operacijų ir rašytų šiam žurnalui laiškutį ir
Kviečiami visi iš arti ir toli da demonstracijos nebūna efektin taip pat kūdikio motinai davė padėkotų. Adresas: LIFE Maga
lyvauti šioje Maldos Dienoje už gos ir kai kuriais atžvilgiais net kambarį ligoninėje. Užtai ne- zine, Time Ine., Magazine Co.,
Lietuvų. Nūdien labiau nei kada žalingos Lietuvos reikalui, kada reįkėjo nieko mokėti. Operacija Time & Life Bldg., Rockefeller
reikalingos mūsų maldos. Todėl jos sutraukia tik porų tūkstančių padaryta vasario 27, ir buvo Center. New York, NY, 10020birželio 15 atvykite visi, kas ga žmonių. Jeigu būtų įmanoma lai buvo sėkminga. Kūdikis stiprėja 1393.
lite, į Marijos Šventovę. Adresas ke 24 valandų po įvykių suveikti, ir gegužės mėnesį su tėvais
— Savanoris — dar vienas
Maryjos Šventovė, Terry Road, tai tada didelio skaičiaus net ne gožta į Lietuvų.
reikėtų, kad spauda ir TV atk
Doylėstown, PA.
Kūdikio tėvai labai nuoširdžiai laikraštis, pasirodęs Vilniaus kio
Raimonda Rukšienė reiptų dėmesį į tokių Amerikos dėkoja Loretai ir Jokūbui Što skuose. Tai dvisavaitinis Krašto
lietuvių reakcijų. Spauda įverti kams ir kitiems New Jersey lie apsaugos departamento savano
nų greitų ir nuoširdžių akcijų.
tuviams už visokeriopų globų pa rių tarnybos leidinys. Turinį su
Namai be lietuviškų knygų
daro krašto apsaugos temos. Sa
ramų ir aukas.
— skurdūs namai. Tai papuošMiglė buvo pirmas kūdikis iš vanorio redaktoriumi paskirtas
Pirmas Komiteto susirinkimas
kime juos lietuviška knyga.
įvyko gegužės 15 Romo ir Daivos Lietuvos. Tikimasi, kad nepas- Rimvydas Delkus.

IŠ VISUR
— Lietuvių Bendruomenės
įvairių kraštų valdybų pirminin
kų pasitarimas įvyks Vokietijoje,
Vasario 16-osios gimnazijos pa
talpose, liepos 26 - 28. Po to bus
Europos Lietuvių studijų dienos
tose pačiose patalpose. Pasitari
muose bus svarstoma dabartinė
ekonominė ir politinė padėtis
Lietuvoje, įvairūs politiniai kraš
tų reikalai Lietuvos atžvilgiu, fi
nansinė pagalba Lietuvai ir kt.

— “Atlaidumas šeimoje ir vi
suomenėje seminarų praves
svečias iš Lietuvos — vysk. Juo
zas Žemaitis. Seminaras įvyks
birželio 9, sekmadienį, Putnam,
CT, Nekalto Prasidėjimo Mari
jos seserų vienuolyne. Dalyviai
registruojasi iki birželio 3 telefo
nu 293 928 - 7955.
— Pranciškonų ordino gene
ralinė kapitula įvyks San Diego,
CL. nuo gegužės 30 iki liepos 2.
Joje dalyvaus ir lietuvių pranciš
konų provincijolas Tėv. Placidas
Barius, OFM.

— Kun. Antanas Zakarau
skas, buvęs Svč. M. Marijos Gi
mimo parapijos klebonas, Chicagoje, taip pat buvęs Šv. Kazimie
ro seserų vienuolyno ir Šv.
Kryžiaus ligoninės kapelionas,
gegužės 3 atšventė kunigystės 50
metų
sukaktį.
Iškilmingas
minėjimas bus birželio 2 d. 2 vai.
popiet Svč. M. Marijos Gimitno
parapijos bažnyčioje.
— Aušros Vartų parapijos
choras iš Montrealio birželio 24
vyksta j Lietuvų ir dalyvaus
“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva”
atlikime. Kartu vyksta choro
koordinatorius sol. Antanas Keblys, vienas kantatos solistų.
Kantata bus atlikta Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje ir Žemaičių
Kalvarijoje. Kantata pirmų kartų
buvo atlikta 1987 gegužės 23
Montrealyje, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Gie
dojo kitų dainos vienetų susti
printas Aušros Vartų parapijos
choras su solistais G. Capkauskiene, S. Žiemelyte, V. Verikaičiu ir A. Kebliu.

— Chicagos “Vaidilutės” tea
tras jau kuris laikas ruošiasi nau
jai premjerai. Šį kartų bus pasta
tyta dar Amerikoje nevaidinta
Petro Vaičiūno komedija Patrio
tai. Premjera numatyta šį ru
denį.
— Nelės Žukauskaitės-Virmite dailės darbų parodos atidary
mas įvyks birželio 7 Chicagos
Jaunimo Centre, Čiurlionio ga
lerijoje.

— Silvestras Markevičius ieš
ko savo brolio Antano ir savo mo
tinos Liudvikos Kindaravičiūtės
brolių: Petro, Vaclovo ir Edvar
do. Iki 1940 m. jie gyveno Elizabeth St., Brooklyn, NY. Jie pa
tys arba apie juos žiną maloniai
prašomi pranešti adresu: Lithua
nia, Kaunas. Savanorių pr. 24127, Markevičius Silvestras, An
tano.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Rabkin. Brooklyn, NY.
Užsakė kitiems: L. Beleckis, Ravena. N Y — A. Vieškalnis, Centerville. MA, K. Norvilą, Brook
lyn, NY — D. Norvilaitei, Ne
bark, NJ. Sveikiname naujus
skaitytojus ir dėkojame užsaky
tojams. Naujiems skaitytojams
Darbininko prenumerata pir
miems metams tik 15 dol. At
naujinant — visiems 20 dol. me
tams.

ar verta ir ASF jį žiūrėti, nes
nepajutau kokio nors apčiuopia
mo fabulos galo. Aiškios atoma
zgos nepajutau nė dabar. Bet
rėŽisierius
Peter
Hackett
minėtas dekoratorius ir puikūs
profesionalai aktoriai sukūrė
gerą spektaklį. Jį matėme
gegužės 4 vakare.
Inherit the Wind

Alabama Shakespeare festivaly vaidinama Inherit the Wind.
Iš k.: Philip Pleasants, Greg Thomton, Barry Boys. Vaidina
ma iki liepos 27. Nuotr. ASF

Du ASF spektakliai:

VIENAS GERAS, KITAS GERIAUSIAS
ALFONSAS NAKAS
Paskutinėje pavasarinėje išvy
koje į Alabama Shakespeare Festival (ASF) buvome gegužės 45. Nors šiuo metu ten vyksta ir
poros Šekspyro komedijų spek
takliai, pasirinkome šio šimt
mečio amerikietišką klasiką. Čia
keletas abiejų matytų spektaklių
įspūdžių.
I’m Not Rappaport

Herb Gardnerio pjesė, pasta
tyta mažame Octagono teatre.
Nors žiūrovams vietos ten nėra
daug, susėda mažiau negu trys
šimtai, bet scenos-arenos erdvė
begalinė, ypač jei geras dekora
torius, kaip šį kartą Jefferson D.
Sage, nestokoja lakios fantazijos.
Jis įrengė N’ew Yorko Central
Park. Seną, niūrų, su murzinais
žibintais, dažo seniai nemačiu
siais tamsiai žaliais suolais, pa
juodusiu masyviu tiltu, nuo ku
rio laiptai į žiūrovų pusę atrodė
milijonų kojų nuzulinti. Bega
linė erdvė? Ji už tilto. Žiūrovas
dar mato ten žalsganą rudenio
veją, vieną kitą medį ar krūmą,
o nematomus plotus puikiai įsi
vaizduoja.

Tarp septynių veikėjų dramos
ašį sudaro du: Lenino ir Troškio
garbintojas, fantastas žydas Nat
(Richard Farrell) ir tipiškas
newyorkietis negras Midge (J. P.
Phillips). Abudu 80-mečiai, iš
paviršiaus antagonistai, bet ne
galį vienas be kito gyventi. Ir ne
galį pasitraukti iš parko, tai yra
iš tos parko dalies, kurioje
siautėja narkomanai ir kriminali
stai. Nepaisant šiurkščių dialo
gų, abu geraširdžiai, beveik
kilnūs. Abu nepaprastai raiškūs
ir įdomūs aktoriai juos vaidina.
Kiti trys vyrai ir dvi moterys
padeda vystyti fabulą ir žiūrovą
kai kur stulbinti šiuolaikinio
New Yorko realybėm. Ypač rea
listiškas narkotikų didžiūnas The
Covvboy (Derrick Lee Weeden).
Sėdėjau žemai, pirmoje eilėje,
prie ranka beveik pasiekiamo
“parko” suolelio. Kai jis, krauju
pasruvusiomis akimis, perkreip
tu veidu, puolė mušti skolos ne
grąžinusią buvusią narkomanę,
dabar meno studentę Laurie
(Katherine Heasley), ne juokais
pabūgau, kad pakaustytu batu
negaučiau į pilvą...
Prieš pusmetį šį veikalą teko
matyti pusiau profesionalų pa
statyme Panama City. Abejojau

' PARDUODAMAS ~NAMAS
Graži aplinka, patogi vieta
vieno aukšto, pigus išlaikymas
Netoli nuo 44-to ir 21-mo
keliy kryžkelės. Putnam, CT
Kreiptis:

Jonas V. Strimaitis
(203) 651-0261
(203) 651-8376 fax

Mačiau
Festivalio
teatre
gegužės 5 popietį. Veikalo fabula
ne fikcinė, tikrovinė. Kai 1925
mažame Tennessee miestely
Daytone biologijos mokytojas
John Scopes gimnazijoje ėmė
dėstyti Darwino evoliucijos teo
riją, buvo suimtas ir turėjo stoti
į teismą. Jį kaltino fundamenta
listas biblijos ekspertas William
Jennings Bryan, o gynė tų laikų
įžymiausias advokatas ateistas ar
agnostikas Clarence Darrow.
Mokytojas bylą pralaimėjo, buvo
nubaustas, bet Darrow prieš pu
bliką suniekino Bryanto biblijos
interpretavimą. Už penkių die
nų po teismo Bryan mirė. Tei
smas gavo “Monkey trial” vardą
ir tapo išgarsintas "Visame pasau
ly. Scenos veikalą 1955 sukūrė
Jerome Lawrence ir Robert E.
Lee. Jis išverstas į daugiau kaip
30 kalbų. Pagamintas filmas, ku
rio, rodos, nesu matęs, ar bent
neatsimenu. Veikalas pavadintas
Sv. Rašto eilutės (Proverbs
11:29) paskutiniais žodžiais.

Veikalo rašytojai vietovę pava
dino Hillsboro, laiką — “nese
niai”, pakeitę mokytojo ir abiejų
advokatų pavardes bei vardus,
pridėjo netoli 30 fiktyvių
veikėjų.
ASF pastatyme veikalas suži
bėjo deimantu. Su jo spektak
liais režisieriaus Kent Thompson
prestižas bus gerokai pakilęs.
Visų pirma, jis sudarė puikų
technišką kolektyvą. Dekorato
riaus Michael Anania scenoje pa
statytas miestelis turėjo viską, ko
reikalavo dramaturgai (prieš
spektaklį knygą perskaičiau) ir
dar daugybę knygoje neminimų *
simbolių, išdėstytų scenos fone
(užimtų daug vietos detalizuoti).
Jeanne Button prisiuvo įdomių
ano metų kostiumų.
įF

Ir galiausiai nuostabą kėlė ne
paprastas kolektyvo ansambliš
kumas. Visi trisdešimt žmonių
vis turėjo ką veikti tiek melsda
miesi, tiek puotaudami, tiek de
monstruodami, tiek ir teismo
eigą sekdami. Man tik blankokas
atrodė mokytojas, čia pavadintas
Bertram Cates (vaidino Michael
Rudko). Toks ramus, beveik ap
kiautęs nusmuktakelnis... Ar to
kiam darvinizmo bacilas tarp
baptistų vaikų sėti ir nepabūgti
teismo? O gal tai kaip tik sąmo
ningai režisieriaus toks pasirink
tas, kad didesniu kankiniu tap
tų?

Be abejo, veikalo rašytojų
simpatijos buvo mokytojo pusėje
ir noras, kad publika piktintųsi
jo smerkėjais. Bet kaip gi dabar
elgiamasi su tais mokytojais, ku
rie mokyklose bando viešai
minėti Dievą?..

Tačiau spektaklis buvo nuo
stabus. Kai jam pasibaigus akto
riai grįžo į sceną nusilenkti, pu
blika sustojusi ilgai, karštai plo
jo. Draugai, su kuriais į ASF at
važiavom, spektaklį matė gegu
žės 4. Ir jie buvę liudininkais to
kios pat katučių audros, ir publi
kai sustojus.

Alabama Shakespeare festivaly vaidinama I’m not Rappaport. Iš k.: Richard Farrell ir J. P. Phillips. Vaidinimas vyks
iki liepos 27. Nuotr. ASF

Abu pastatymai repertuare
bus iki liepos 27.
AMERIKIEČIŲ PEDAGO
GŲ IR MOKSLO SPECIA
LISTŲ GRUPĖ vyksta į Lietuvą
pravesti seminanis Vilniaus Pe
dagoginiame Institute. Dar yra
penkios (5) vietos. Pilna kaina
keliaujanFper Berlyną — $2,130
su skrydžiais, viešbučiais ir tu
ristinėmis ekskursijomis po Lie
tuvą. Kelionės datos: birželio 18
- 30. 9 naktys Lietuvoje ir 2 nak
tys Berlyne. Kelionę organizuo
ja G. T. International. Susi
domėję skambinkite 708 430 7272.

NAUJAS “ŽAIBO” N R. 10.
22 svarai skaniausių mėsos pro
duktų: 4 dėž. po 0,5 kg kumpis
konservuose, 2 kg file plėvelėje,
1,5 kg lietuviškas skilandis. 1,5
“Servilatas” dešra, 1 kg Žalgi
ris” dešra, 2 kg “Sodžius” dešra.
Pilna kaina — $100. Kreiptis:
“Žaibas”, 9525 So. 79th Avė.,
Hickory' Hills, IL 60457. Tel.
708 430 - 8090.

BE BELGRADO IR MASKVOS IR BE VARŠUVOS “MIE
LOS” SU LUFTHANSA PER
BERLYNĄ SKRENDAM MIE
STAN GEDIMINO. ChicagaBerlynas-Vilnius. Sporto šven
tėn: liepos 23 — rugpjūčio 8 —
Antra, režisierius surado du ' nuo $1,095.00. Sporto šventėn:
didžiausio pajėgumo pagrindi liepos 25 - rugpjūčio 10 — nuo
nius aktorius: Barry Boys, vaidi $1,125.00. Meno ir muzikos
nusį mokytojo kaltintoją, biblijos šventėn: rugpjūčio22 — rugsėjo
ekspertą, čia pavadintą Matthevv 7 — nuo $1,125.00. G. T. InterHarrison Brady ir m okytojo ’ national, Ine., 9525 So. 79th
gynėjo, čia pavadinto Henry-> Avė., Hickory Hills, IL 60457.
Drummond rolę atlikusį Philip Telef. 708 430 - 7272.
Pleasants. Jiedu savo priešingas,
teorijas dėstė taip nuoširdžiai,}:
Vlado Kulboko naujausia kny
kad kuris tik kalbėjo, tuo ir ėmei
ga Laiko pagrėbstai jau gaunama
tikėti, iki, žinoma, Brady pa Darbininko
administracijoje.
skelbė ne tik pasaulio įkūrimo
336 psl. Kaina $8.00, plius per
metus, bet taip pat savaitės die siuntimui $1.50.
ną bei ryto valandą...
Trečia, didelę staigmeną žiū
rovams padarė knygoje nenumą^
tyta spektaklio pradžia: teismo.-,
salės butaforija apstatytoj scenoj
visi aktoriai bei statistai labai ka- ?
ringai, demonstratyviai sugiedo
jo kažkurį religinį himną, tuo iš
kart pasmerkdami vargšą “darvi-* r.nistą” mokytojėlį, ir kiekvieną
kartą, kai keisdavo baldus ber'
dekoracijas, vis karingai pragys '
sdavo, tad žiūrovui nė kelių se-^*'
kundžių neteko nuobodžiauti.

Lietuvių kalbos vadovėlis an
gliškai Introduction to Modern
Lithuanian išleistas nauja laida.
Kaina $25. Prie kny gos labai tin
ka įkalbėtu tekstų 4 kasetės, —
kaina $40. Persiuntimui pride
dama $3 .00. .

LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE
II DALIS
Dviejų valandų vaizdajuostė, rodanti Sovietų smurtą
užslopinti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Spaudos
rūmų užėmimas, kruvinasis sekmadienis, nužudytų laido
tuvės. Emocinga lietuvių demonstracija Bostone ir kitur.
Pasaulio reakcija ir komentarai. Naujas Lietuvos vaizdų,
poezijos ir dainų montažas. Jrekorduota VHS video ka
setėje. Kaina su persiuntimu $35.00. Čekį su savo adresu
siųsti:
F. KONTAUTAS
747 E. BROADVVAY
SO. BOSTON, MA 02127
TEL. 617 - 268 - 5876

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS
---------------------- 7-----NEWYORKE:

CHICAGOJ:

DEXTER PARK
PHARMACY
Wm. Anasrtasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIO
NĖ Į LIETUVĄ SU ŠVENTO
VIŲ
APLANKYMU.
Nuo
birželio 6 iki 22 pramatoma
aplankyti Šiluvą, Kryžių kalną,
Žemaičių Kalvariją, Pažaislio
bažnyčią, pal. arkivysk. J. Matu
laičio karstą Marijampolėje, at
statytą
Taikos
Karalienės
bažnyčią Klaipėdoje. Skiemonius — Marijos apsireiškimo vie
tą ir kt. Kelionės vadovas — kun.dr. Kęstutis Trimakas. Kaina*
nuo $1,290.00 iki $1,850.00. Ke
lionės agentūra: G. T. INTER
NATIONAL, INC., 9525 So.
78th Avė., Hickory Hills. IL
60457. Telef. 708 430 - 7272.

O

-------------

86-21114th Street*Richmond Hill, N.Y., 11418

2615 W. 71st Street, Chicago, IL60629,

1445 So50th Avė., Cicero, IL60650,

718-441-6401

312-737-2110

708-656-2201

9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL60457,

708-598-1333

FLORIDOJ:

400 70th Avė., St. PetersburgBeach, FL33706,

DETROITE:

24060VV. 9 Mile Rd., Southfield, Ml 48034,

813-367-6304

313-350-2350

296-4130
WATERBURY:

VISI SIUNTINIAI J LIETU-,
VĄ siunčiami su PRISTATYMU
J NAMUS papigintomis kaino
mis. Drabužiai, maistas, vaistai
— KIEKIAI NERIBOJAMI,
MUITO NĖRA. Savo daiktus
siųskite mums paštu arba UPS.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.,
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
- 7772.

6CongressAvė.,VVaterbury, CT06708, 203-756-5223

Taupymo sąskaitos ir certifikatai, įvairios
paskolos, VISA kortelės ir kitUgatamavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —
Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.

Dail. Jonas Rūtenis prie paveikslo savo kūrinių parodoje
Kultūros Židinyje 1974 kovo 24 d. Nuotr. L. Tamošaičio

MIRĖ JONAS RŪTENIS
Hyannis, MA, gegužės 17,
penktadienį, 5 v. popiet savo na
muose mirė Jonas Rūtenis, pa
skutiniu laiku sunkiai sirgęs. Pa
laidotas iš vietinės katalikų
bažnyčios Hyannis kapinėse
gegužės 20. Nuliūdime liko
žmona Veronika, dukra Margari-

ta, sūnus Gražvydas su šeimo
mis, sesuo Ona Osmolskienė ir
kiti giminės.
-oVelionis buvo veikli asme
nybė, pasireiškusi įvairiose sritye — žurnalistas, rašytojas, dai
lininkas, visuomenininkas. Buvo

A. A.
JONUI RŪTENIUI,
buvusiam mūsų mielam bendradarbiui, mirus, žmonai
Veronikai, dukrai Margaritai, sūnui Gražvydui su šei
momis, seseriai Onai Osmolskienei ir kitiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. -

Pranciškon ų spa tįstu v ė
Darbininko reda kcija
Darbininko administracija

gimęs 1912 birželio 21 Mintautoje. 1932 baigė Simano Dau
kanto mokytojų seminariją Kau
ne, Karo mokyklą 1936, Lietu
vos kariuomenėje tarnavo iki
1940 metų. Tuo pačiu metu dar
studijavo lituanistiką Vytauto
Didžiojo universitete.
1944 m. karo metais pasi
traukė į Vokietiją, pokario me
tais metais buvo lietuvių stovyk
lų pareigūnu, VVunsiedel pro
gimnazijos di rektoriumi, lietu
vių kalbos mokytoju, Sehvveinfurte, Fellbacho progimnazijos
lietuvių kalbos mokytoju, dirbo
Patrios leidykloje.
J Ameriką atvyko 1949 m., ap
sigyveno Stamforde, Conn., pa
skui New Yorke.
Čia išvystė plačią veiklą, daly
vavo sporte, ramovėnuose, šau
lių kuopoje. Pažymėtina jo veik
la Lietuvių Bendruomenėje.
New Yorke buvo LB apygardos
valdyboje, o išsikėlęs į Cape
Codą, kurį laiką buvo Bostono
apygardos pirmininku.
Gyvendamas Amerikoje, 1952
baigė Chicagos Technical kolegi
ją, 1969 Kachina School of Arts.
Plačiai reiškėsi kaip dailinin
kas. Buvo NY Lietuvių dailinin
kų sąjungos narys, kurį laiką pir
mininkas, dalyvavo įvairiose pa
rodose, pats rengė individuali
nes parodas. Dalyvavo, nuo pat
pirmosios,vasario mėnesio paro
dose, o jų buvo 17.
Kaip žurnalistas, bendradar
biavo Vienybėje, Drauge, Dar
bininke, Naujienose, Karyje,
Sporte,
Pasaulio
lietuvyje.
Plačiai reiškėsi kaip rašytojas.
Vokietijoje išleido knygelę vai
kams — Gintarėlius, daug savo
kūrinių išspausdino Karyje: 1960
m. istorinę Žalgirio poemą, Vie
nybėje — romanų fragmentus:
Karalių Mindaugą, Raudonus
Voratinklius, 1954 dalyvavo Ga
bijos metraštyje, 1983 Karyje iš
spausdino trijų veiksmų lyrinę
dramą Velnias. 1983 m. N Y Sau
lių kuopa išleido jo eilėraščių
rinktinę Šventieji dūmai, 1986
m. jo sūnus išleido eilėraščių ir

Jaunimo Sąjungos centro valdyba Bostone gegužės 5 sutinka prez. Vytautą Landsbergį.
Iš k.: Nida Veitaitė, pirm. Sigutė Šnipaitė, vicepirm. Regina Kulbytė, Linas Orentas,
Elytė Kazlaitė, Audra Veitaitė.

JAV LB RINKIMŲ į XIII
TARYBĄ RINKIMINĖS
KOMISIJOS SUVESTINĖ
Nevv Yorko rinkiminėje
apygardoje į JAV LB XIII ta
rybą rinkimam pravesti buvo
sudaryta rinkiminė komisija,
kuriai pirmininkavo Lilė Milukienė. Pirmininkė gegužės
20, pirmadienio rytą, telefonu

dialogų rinkinį Vaivos juosta.
Iš VVoodhaveno į Gape Codą
išsikėlė prieš kokius 8 metus ir
ten taip pat buvo aktyvus lietu
viškos bendruomenės narys.
Prieš porą metų jį palietė įvairios
ligos, kurios privertė pasitraukti
iš veiklos. Paskutiniu metu jau
sunkiai sirgo.
Prieš kokius dešimt metų jis
kurį laiką tarnavo spaustuvėje it
buvo dažnas Darbininko redakpjos svečias.
Velionio šeimai ir visiems arti
miesiems reiškiame užuojautą,
netekus veiklaus lietuviškų rei
kalų puoselėtojo, (p.j.)

A. A.
JONUI RŪTENIUI
A. A.
JONUI RŪTENIUI

mirus, jo žmonai Veronikai, dukrai Margaritai, sūnui
Gražvydui su šeimomis, seseriai Onai Osmolskienei,
mūšy gerai bičiulei, nuoširdžią užuojautą reiškiame.

mirus, žmoną Veroniką, dukrą Margaritą, sūny
Gražvydą, seserį Osmolskienę bei kitus artimuosius
giliai užjaučia

Vytautas ir Irena
Algirdas ir Danutė
Alksniniai
su Šeimomis

Bronė Oniūnicnė
Antanina Beit ytirnė

A. A.
Dail. JONUI RŪTENIUI,
buvusiam New Yorko Lietuviy Dailininkų Sąjungos
pirmininkui, mirus, jo žmoną Veroniką, dukrą Marga
ritą, sūny Gražvydą su šeimomis, seserį Oną Osmols
kienę ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga

A. A.
JONUI RŪTENIUI

Darbininko redakcijai pra
nešė rinkimų rezultatus.
Apygardoje balsavo 499 as
menys. Balsų gavo:
Danutė Norvilaitė — 381,
Juozas Kazlas — 379, Kęstutis
Bileris —368, Rūta Virkutytė
— 353, Tomas Lora — 339,
Jane Venckutė — 311.
Kandidatais lieka: Aleks
andras Vakselis — 239, Kęs
tutis Miklas — 219.

laimėjimams. Prašomi dovanas
pristatyti iki gegužės 26 į klebo
niją.
Kun. Juozas Pragulbickas
birželio 23 švenčia savo kuni
gystės 60 metų sukaktį. Mišios
bus 11 vai. Po mišių — pietūs
parapijos salėje. Pietum bilietus
galima gauti pas Lee Grynis ir
Isal>el Keturvvitis. Auka — 15
dol.

BATONUI
25-ERI METAI
Birželio 1, Estų Namuose.
143 E. 34th St., Manhattane,
BATUNas paminės savo 25Komiteto susirinkimas
metį. Rytinis posėdis skiriamas,
Ruošiamasi
Baisiojo birželio
organizaciniams reikalams —
bus veiklos pranešimai ir naujos minėjimui ir Lietuvos vyskupo
vadovybės rinkimai. Po prieš Juozo Žemaičio priėmimui. Or
piečių — viešas forumas. Kalbės ganizacinio komiteto pirm. BruLiuksemburgo
ambasadorius tenis Veitas praneša, kad
Jungtinėse Tautose Jean Fey- gegužės 23 d. 7:30 vai. vakare
Sv.
Kazimiero
der. Liuksemburgas šiemet pir Brocktono
mininkauja Europos Bendruo bažnyčios salėje įvyks komiteto
menei. Tiek Europoje, tiek susirinkimas, dalyvaujant Nau
Jungtinėse Tautose Liuksem josios Anglijos lietuviškų parapi
burgas yra padaręs Pabaltijui pa jų klebonams ir kunigams.
lankių pareiškimų. Ambasado
rius Feyder papasakos, kaip Eu
ropos Bendrija ketina remti Lie
Pristatys Santvara
tuvos, Latvijos ir Estijos laisvės
poezijos rinktinę
bylą tarptautinėse organizacijo
Birželio 8 d. 7 vai., vakare
se. Besidomintieji tais klausi-Lietuvių
Piliečių Klubo salėje
mais kviečiami atvykti ir daly
vauti BATVNo priešpiečiuose įvyksiančiame Kultūriniame su— pradžia 12:30 vai. ir po to se batvakaryje žurnalistas Bronys
Raila pristatys neseniai išėjusią
kančiuose pranešimuose. Kalbės
ir daugiau Jungtinių Tautų di Stasio Santvara poezijos knygą
Saulėlydžio sonetai bei pasida
plomatų.
lins savo atsiminimais apie poe
tą. Santvara poezijos rečitalį
ELIZABETH, NJ
atliks Bostono skaitovai, Antanas
Šeimos pusryčiai, rengti Ka Kulbis rodys savo sukurtą skai
talikių Moterų Sąjungos, buvo drių montažą. Subatvakaryje.
gegužės 19. Pradžioje 9:30 buvo kurį rengia Bostono Tautinės Są
jungos skyrius, bus galima įsigyti
mišios.
Vasaros piknikas — gegužinė paskutinį Santvara eilėraščių
bus birželio 2, sekmadienį. Tam rinkinį
L. Ž.
piknikui renkamos įvairios dova
nos, kurios bus leidžiamos

o,

mirus, jo žmoną Veroniką, dukrą Margaritą, sūnų
Gražvydą ir jy šeimas, seserį Oną Osmolskienę bei
kitus artimuosius skaudžioje valandoje giliai užjaučia

Birutė Paprockienė

Lietuvos kariuomenės karininkui, New Yorko ramovėnŲ skyriaus nariui,

A. A.
JONUI RŪTENIUI
mirus, jo žmoną Veroniką, dukrą Margaritą, sūnų
Gražvydą su jų šeimomis, seserį Oną Osmolskienę
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

A. A.
VYTUI GERULAIČIUI
staiga mirus, liūdesio prislėgtą žmoną Aldoną, dukrą
Rūtą, sūnų Vytą, uošvienę Oną Čenkienę ir gimines
bei draugus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Alvitą ir Vytautas Kerheliai
ir Viktoras Karmazinas

Neu: Yorko Ramovėnai

A. A.
ELENA SIRGĖDIENEI

A. A.
JONUI RŪTENIUI,

mirus, jos sūnų Edvardą ir kitas gimines nuoširdžiai
užjaučia

mūsų kuopos nariui, mirus, gilią užuojautą reiškiame
jo žmonai Veronikai, dukrai Margaritai, sūnui Gražvy
dui su šeimomis, seseriai Onai Osmolskienei ir ki
tiems artimiesiems.

Pranciškonų spaustuvės vadovybė ir tarnautojai
DARBININKO Redakcija
DA RBININKO A dminist racija

VY Šaulių kuopos valdyba
ir nariai

A. A.
VYTAUTUI GERULAIČIUI,
staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmo
nai Aldonai, dukrai Rūtai, sūnui Vytui ir visiems arti
miesiems ir kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

DARBININKAS
Admlnistr.
Redakcija.

..(718)827-1351
. .(718) 827-1352^

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

,oo
Darbininko
redakcijos FAX
718 827 - 2964

A. a. Kazimiero Bačausko
mirties pirmosios metinės
sueina gegužės 23. Jis buvo
veiklus visuomenininkas, vi
siem mielai patarnavo ir talki
no įvairiuose darbuose.

Darbininko redakcijos ir ad
ministracijos, Adomo Galdiko
vardo galerijos ir pranciškonų
Maironio lituanistinės mo spaustuvės pastate saugumo su
LMK Federacijos New Yorko
klubas buvo numatęs savo susi kyklos abiturientų išleistuvės metimais į langus ir duris įdėtas
rinkimą gegužės 18, praeitą šeš bus birželio 9 Kultūros Židinyje. geležinės grotelės. Jos langųjištadienį, bet dėl įvairių susidėju Pradžia 3 v. popiet. Bus iškil vaizdai nepakenkė, o tik ją pa
sių aplinkybių susirinkimas _ mingas mokslo baigimo aktas, gražino.
neįvyko. Dabar susirinkimas paskui vaišės.
Antanas Matulaitis, R^hPranciškonų provincijos va
kviečiamas gegužės 25, šešta
mond H iii, NY, mielai ir nemo
dienį, 3 v. popiet toje pačioje dovybės posėdžiai vyko praeitą
kamai patarnauja lietuviais
vietoje, pas klubo narę Jadvygą savaitę Kennebunkporto pran
pranciškonams, tvarkydamas jų
Laucevičienę, 88 - 17 77 St., ciškonų vienuolyne. Iš Brooklyįstaigų elektros sistemos porei
Woodhavene. Pirmininkė dr. no dalyvavo vicepfovincijolas
kius. Įdėjus į Darbininko pastato
Marija Žukauskienė prašo visas Tėv. Pranciškus Giedgaudas,
duris geležines groteles, reikėjo
OFM, ir provincijos patarėjas
nares dalyvauti.
perkelti skambučius. Maloniai,
Karių kapų lankymas rengia Tėv. Leonardas Andriekus,
kaip visada, talkino Antanas Ma
mas šį šeštadienį, gegužės 25 d. OFM.
tulaitis. Administratorius Anta
Kun. Bernardas Talaišis,
Pamaldos pranciškonų vienuoly
nui
Matulaičiui
nuoširdžiai
Klaipėdos klebonas, buvo at
no koplyčioje bus 10 vai. ryto.
dėkoja už skubią ir profesionalią
11 vai. bus lankomi karių kapai vykęs pasisvečiuoti balandžio
pagalbą.
Cypress Hills kapinėse. Grįžta gale. Aplankė didžiuosius Ame
y
me į Kultūros Židinį ir ten 12 rikos miestus, lietuviškas koloni
Kun. Antanas Rubšys, ilga
vai. vaišės — pabendravimas. jas, kultūros įstaigas, redakcijas, metis Manhattan kolegijos Sv.
Kapų lankymą rengia ir visus da susipažino su lietuviška veikla. Rašto profesorius, Darbininko*
lyvauti kviečia New Yorko ra- Atgal į Lietuvą išskrido gegužės Aidų ir kitų laikraščių uolus ben
22. Brooklyne buvo sustojęs lie dradarbis, gegužės 20 išskrido į
movėnai, birutietės ir šauliai.
• J kūrybos ir mokslo simpoziu tuvių pranciškonų vienuolyne.
Lietuvą. Ten gegužės 23-30
mą, kuris dabar vyksta Vilniuje,
vyks septintasis pasaulio lietuvių
“ŽAIBAS” NR. 9 - GERBER
iš New Yorko gegužės 20 išvyko:
mokslo ir kūrybos simpoziumas.
Vytautas Alksninis, Vytautas BABY FOOD, 10 dėžių — po Jame kun. prof. A. Rubšys skai
Daugirdas, Aldona Janačienė, 12 stiklainių kiekvienoje: persi tys paskaitą apie tris miestus —
Vytautas K. Jonynas, kun. prof. kai, bananai, žalios pupelės, žir Jeruzalę, Atėnus ir Romą. Pa
Antanas Rubšys, Alina Stak- niai, morkos, veršiena, jautiena, skaita bus gausiai iliustruota
nienė, Rimas Vaičaitis, Vytautas kiauliena, kumpis, kalakutas. skaidrėmis. Birželio 6-10 Lietu
Vebeliūnas, Gintas Žemaitaitis. Pilna kaina $150.00. “ŽAIBAS”, voje vyks Lietuvių Katalikų
Jie yra pakviesti į įvairias progra 9525 So. 79th Avė., Hickory Mokslo Akademijos suvažiavi
mas su paskaitomis, moksliniais Hills, IL 60457. Telef. 708 430 mas. Jame kun. prof. A. Rubšys
- 8090.
pranešimais.
skaitys paskaitą “Dievo užmojis
savo tautos ateičiai: Mesijanizmas Senajame Testamente”.
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

GREITOSIOS AKCIJOS KOMITETAS
(atkelta iš 5 psl.)

bei seminarų forma. Amerikos
spauda ir TV iš anksto jau bus
painformuoti apie vieneto nau
jus žygius.
Sausio 13-tosios Greitosios
Akcijos Komiteto laikinąją val
dybą sudaro: Ramutė Česnavičienė, Vida Jankauskienė,
Daiva Kezienė, Tomas Lora, Al
dona McCarthy ir Ann Morrissey.
Ann Morrissey savo rajone,
Maspethe, susisiekė su Memorial Day parado organizatoriais
ir gavo jų sutikimą ir paramą
žygiuoti parade su pavardėmis
tų, kurie žuvo sausio 13-tąją prie
televizijos bokšto Vilniuje. Kar-

tu dalyvaus Lietuvos Vyčių Maspetho kuopa.
Prašoma visų New Yorko lie
tuvių kuo greičiau jungtis prie
šios akcijos. Turime aktyviai ir
efektingai ginti Lietuvos žmonių
teises. Išpildykite žemiau at
spausdintą anketą ir pasiųskite
minėtu adresu. Taip pat galite
skambinti į Laisvės Žiburio radi
jo raštinę telefonu 718 229 9134.
Tikimės, kad ir kiti miestai pa
seks New Yorko pavyzdžiu, kad
galėtume sukurti visos Amerikos
greitosios akcijos tinklą. Dėl in
formacijų skambinkite D. Kezienei 718 229 - 9134 arba 718 423
- 1700.
D. K.

Parduodamas studio aparta
mentas Vilniuje — Lazdynuose.
Pilnas vieno kambario koopera
tinis butas su atskira virtuve ir
vonia. Galima pirkti ir su bal
dais. Skambinti 718 853-7910.

Vilkaviškio vysk. Juozas Žemaitis ir Vilkaviškio dekanas kun. Vytautas Gustaitis (vidury)
su Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos štabu New Yorke. Iš k.: kun. K.Pugevičius, R.
Adams, M. Skabeikienė, G. Damušytė, R. Razgaitienė, R. Virkutytė, A. Adams, vyskP. Baltakis, OFM. Nuotr. Algio Norvilos
Elena Sirgėdienė (Helen
Sirgėdas), sulaukusi 86 metų,
mirė gegužės 15. Buvo gimusi
Lietuvoje — Viskėnų km., Ute
nos apskr. Amerikoje išgyveno
apie 70 metų. Gyveno Brooklyne, Kultūros Židinio kaimy
nystėje. Buvo pašarvota Shalins
šermeninėje. Palaidota gegužės
18 iš Apreiškimo par. bažnyčios
Sv. Karolio kapinėse Long
Island. Paliko sūnų Edvardą, ku
ris su velione drauge gyveno ir
ją ligoje globojo; 2 seserėčias:
Eleanor Doring ir Lillian Pakulis
ir kitas gimines čia ir Lietuvoje.
Velionė priklausė Moterų Vie
nybei ir kitoms lietuvių organi
zacijoms.

Lietuvos Vyčių 110 kuopos,
Maspeth, NY, vadovybė pra
neša, kad reikia skubiai grąžinti
loterijos šakneles. Šios loterijos
tikslas — pagelbėti Lietuvai vai
stais.

Dr. Konstancijos Paprockaitės-Šimaitienės knyga Moteris su
baltu chalatu jau platinama Dar
bininko spaudos kioske. Jos kai
na 20 dol., persiuntimui pridėti
2 dol.

Elenai Sirgėdienei mirus,
vietoj gėlių prie jos karsto aukojo
Kultūros Židiniui 30 dol. — An
drius ir Eisi Dičmonai; 30 dol.
— Albina ir Vytas Žumbakiai.
Kultūros
Židinio vadovybė
dėkoja aukotojams, o velionės
sūnui Edvardui reiškia užuojau
tą.
Andė Gelgudienė, iš Baltimore, M D, treji metai atnaujina
prenumeratą, pridėdama auką
spaudai paremti. Dėkojame už
30 dol. Darbininkui paremti.
“ŽAIBAS” NR. 6 - MAISTO
PRODUKTAI bus pristatyti
Jūsų nurodytu adresu bet kur
Lietuvoje: 10 sv. miltų, 10 sv.
cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. dėžė
persikų, 4 sv. valg. druskos,
dėžė ananasų, 2 dėž. džiovintų
slyvų, 2 dėž. razinų, 64 oz. alie
jaus, 1 dėž. įvairių arbatų, 39 oz.
pupelių kavos, 12 oz. kakavos.
Pilna kaina $100.00. Kreiptis;
“ŽAIBAS”, 9525 South 79th
Avė., Hickory Hills, IL 60457.
Telef 708 430-8090.

Ieškoma moteris namų ruošos
darbams. Skambinti 203 938 9522.

BIRŽELIO 13 - LIEPOS 7
The Joyce Theatęr ir Lincoln Center Theater pristato du scenos veikalus iš Vilniaus
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Atkarpą siųsti: Vida Jankauskienė
84- 14 89 Street
Woodhaven, NY 11421
Telef. 718 849 - 2260

KARIŲ KAPŲ LANKYMAS NEW YORKE
TN:

10 vai. pamaldos lietuvių pranciškonų koplyčioje,
11 vai. kapų lankymas Cypress Hills kapinėse,
12 vai. vaišės — pabendravimas Kultūros Židinyje.
Visus maloniai kviečia New Yorko ramovėnai,
birutietės ir šauliai

...
■
*
_____________________ _________ —.
OLYMPIA Travel de Lux (neelektrlnės) lietuvišku
šriftu rašomosios mašinėlės. Siunčiu bet kur, atsiun
tus US $180.00, oro paštu. Skambinti ar rašyti: St.
Prakapas 1 - 416 - 233 - 4486,49 Norseman St, Toron
to, Ont. M8Z 2P7, Canada.

Užsukus į Baltijos restoraną
gegužės 11, šeštadienį, teko su
sitikti iš Lietuvos atvykusį prof.
Vladą Daugėlą, žemaitį, šnekų
ir draugišką svečią. Štai ir
paaiškėjo, kas jis toks, ką jis dir
ba Lietuvoje, ko lankosi Ameri
koje.
Lietuvoje prie Kauno Techno
logijos universiteto yra įkurtas
Technologijos valdymo centras,
kurio tikslas yra padėti rekon
struoti į rinkos ekonomiką žen
giančią nepriklausomos Lietu
vos pramonę. Čia Centro vado
vas ir yra Vladas Daugėla, eko
nomikos profesorius.
Lankydamasis New Yorko val
stijos universiteto Farmingdale
technologijos kolegijoje, jis susi
tiko su kolegijos vadovybe bei
profesūra. Jis pareiškė didelę
padėką Universitetui už tii, kad
čia sudarytos sąlygos gilinti
žinias trims Centro jauniems
profesoriams.
Prof. V. Daugėla taip pat pa
reiškė padėką Lietuvių Ben
druomenei, kuri paskyrė stipen
diją šiems jauniems profeso
riams iš Lietuvos, o taip pat po
nams Alksniniams, Milukams, o
ypač ponui Vytautui Daugirdui,
kuris paskyrė daug laiko ir ener
gijos šių Lietuvos pasiuntinių
globai.
Prof. V. Daugėla Bostone pa
sirašys sutartį dėl mokomosios li
teratūros Lietuvos studentams
vertimo iš anglų kalbos, susitiks
su verslininkais, lankys Duke ir
Harvard universitetus, kur jis
anksčiau stažavo.
Rudenį iš naujojo Technologikos valdymo centro mokytis į
Ameriką atvyksta dar trys jauni
profesoriai, (p.j.)

te®11*

Telef. namų ir darbo.................................................................

GEGUŽĖS 25 (ŠEŠTADIENĮ)

SVEČIAS
IŠ LIETUVOS

NEW tSRK

INiTRHATIO:
HtflVJU
iFTRfiRTS
JUHE8 23

“NUOSTABU!”
Spektakliai lietuvių kalboje; vertimas į anglų kalbą vyksta tuo pačiu metu. Ausinės— veltui.

Dėdė Vanta- Birželio 13-16 ir 25-30 Kvadratas- Birželio 19-23, Liepos 2-7
Tvarkaraštis: antni-penktd. 8 v.v. šeštd. 2 v.p.p. ir 8 v.v. sektnd. 2 v.p.p. ir 7:30 v.v.
Bilietai: $30 20 ar daugiau asmenų grupės gauna 20% nuolaidą, $24

JOYCECHARGE 212 242 0800
THE JOYCE THEATER 175 E1GHTH AVĖ. AT 19TH STREET, NEW YORK, NY 10011

The Museum of Modern
Art, 53rd St. & 5th Avenue,
birželio 1 pradeda rodyti ciklą
žymaus Estijos filmininko
Mark Soosaar filmų. Iš viso
bus parodyti šeši skirtingi fil
mai. Birželio 1 - 2 dienomis
pradžia 2:30 vai. ir 5:00 vai.
Birželio 4 — 3:00 ir 6:00 vai.
Sekmadienį, birželio 2, pro
gramoje bus dviejų dalių fil
mas apie buvusį nepriklauso
mos Estijos prezidentą K.
Pats.
Nuomojamas butas, Sunnyside, NY, 5 min. nuo Manhattano,
vienas miegamasis, apstatytas
baldais, nauji įrengimai, šviesus
ir švarus. Skambinti 718 849 1895.
Jauna moteris ieško darbo.
Skambinti tel. 212 876 - 4432.
Vilniuje — Dvarčionyse par
duodamas “sodo namas”. Mūri
nis, 3 kambariai, yra suomiška
pirtis. Skambino 718 946 - 5294.
Prašyt Belą.

Sa vo auka paremk lietuvišką
spaudą

