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Lietuvoje artimiausiu laiku
numatoma išspausdinti kateki
zmą suaugusiems. Apie tai pra
nešė JAV katalikų žinių agentūra
“Catholic News Service”. Tai
bus anglų ir kitomis kalbomis se
niau išleisto katekizmo suaugu
siems Kristaus pamokymai su
trumpintas lietuviškas vertimas,
apie 400 puslapių knyga. Verti
mą parengė užsienio lietuvių vy
skupo Pauliaus Baltakio sudaryta
asmenų grupė, kurioje, tarp
kitų, dalyvavo Jonas Kavaliūnas.
Vertimą dabar peržiūri Lietuvos
vyskupų konferencijos sudaryta
liturginė komisija. Katekizmas
bus spausdinamas Lietuvoje, jei
tam tikslui bus gauta popieriaus.
Nidoje pašventintas švyturys,
kuris statytas prieš 116 metų.
Klaipėdos švyturiui šiemet su
kanka 205 metai. Baltijos
pajūryje, Lietuvos teritorijoje
dar veikia ir trečiasis — Švento
sios švyturys.

centų

LIETUVOS VALDŽIOS PAREIŠKIMAS LENKŲ KLAUSIMU
— Smerkiame kai kurių išlikusių komunistinių jėgų sukeltų politinį sabotažą —

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos nutarimas
Gediminas Vagnorius, Lietu atleisti Vilniaus ir Šalčininkų ra
vos premjeras, spalio pabaigoje jonų valdytojus iš pareigų už
atvyksta j JAV dalyvauti ekono prosovietišką veiklą ir įvesti lai
mikos konferencijoje Indianapo- kiną tiesioginį valdymą tuose ra
lyje. Taip pat dalyvaus ir Vliko jonuose sukėlė konfliktą Lietu
seime Chicagoje lapkričio 1-3 voje ir Lenkijoje. Lietuvių Infor
dienomis.
macijos Centras praneša, kad
Lietuvos premjeras Gediminas
Vokietija
rugsėjo
mėn.
Vagnorius spalio 2 d. išleido pa
pradžioje paskyrė savo diploma
reiškimą tuo klausimu. Jame sa
tinius atstovus Vilniuje, Rygoje
koma:
ir Talline. Gottfried Albrecht,
Lietuvos Respublika atkūrusi
Vokietijos pasiuntinys Lietuvai,
rugsėjo 2 d. įteikė savo įgalioji nepriklausomybę, užtikrina savo
mus prezidentui Vytautui Land teritorijoje visuotinai pripažintų
sbergiui. Kol bus surastos tinka tarptautinės teisės principų ir
mos patalpos, Vokietijos pasiunti normų tinkamą vykdymą.
Lietuvoje gerbiamos ir garan
nybė įsikūrė viešbutyje.
tuojamos tautinių mažumų
Vilniuje, Jogailos gatvėje, teisės ir laisvės įtvirtintos Tarp
rugpjūčio 29 buvo atidaryta Šve tautiniame pilietinių ir politinių
dijos Karalystės ambasada Lie teisių pakte, Helsinkio proceso
tuvos Respublikoje. Pripažinus dokumentuose, taip pat kituose
Lietuvos nepriklausomybę, Šve tarptautiniuose teisiniuose ak
dijos ambasadorius Larsas Ma- tuose.
gnusonas tapo pirmuoju užsie
Ne išimtis yra ir lenkų etninė
nio diplomatu, įteikusiu įgalioji grupė Vilniaus ir Šalčininkų ra
mus prezidentui Vytautui Land jonuose. Lenkai, kaip ir kitų tau
sbergiui.
tybių žmonės, turi visas teises ir
Danija ambasadoriumi Esti laisves, kurias turi ir lietuviai.
jai, Latvijai ir Lietuvai paskyrė Papildomai jų teisės ir garantijos
Otto Borch. Jis reziduos Rygoje. apibrėžtos 1991 m. sausio 29 d.
priimtame Lietuvos Respubli
Lietuvos Bankas Vilniuje už kos įstatyme dėl Lietuvos Re
vieną Amerikos dolerį moka 40 spublikos tautinių mažumų įsta
rublių. Perkantiems, kurie turi tymo pakeitimo, kuris numato
dokumentus keliauti užsienin, teisę mokytis gimtąja kalba,
parduoda iki 300 dol., imdamas turėti fakultetus ir filialus aukš
šiek tiek daugiau. Taip pat par tosiose mokyklose, vartoti dvi
duodama ir kitų valstybių valiu kalbius pavadinimus, vystyti
ta.
savo kultūrą, puoselėti tradici
Baltic Council, D. Britanijoje jas, gauti paramą iš valstybės.
Lietuvos Respublika 1990veikianti Baltijos Taryba, pra
1991
m. pagal atskiras valstybės
dėjo rūpintis Pabaltijo valsty
programas
skyrė lėšas bei mate
bėms priklausančio aukso grą
rialinius išteklius rajonų, kuriuo
žinimu. Tasai auksas, 14 tonų,
kurį Estija, Latvija ir Lietuva se daugiausiai gyvena nelietulaikė Anglijos Banke, Sovietų
Sąjungai okupavus Pabaltijį,
buvo užšaldytas. 1967 m. Britų
premjerui Harold Wilson susita
rus su Sovietų premjeru Kosygi
nu, jis konfiskuotas ir panaudo
tas kompensuoti britų bendro
vėms, kurių turtas buvo likęs Pa
baltijo valstybėse. Šiuo metu tas
auksas gali būti vertas arti poros
šimtų milijonų dolerių. Neaišku,
kiek priklausytų Lietuvai. Britų
spauda rašo, kad dabar, kai Pabaltijys atgavo nepriklauso
mybę, Baltic Council trauks į
teismą D. Britanijos vyriausybę,
jei ji geruoju nesutiks to aukso
sugrąžinti.

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207

rugpjūčio mėnesį Maskvoje ko
munistų partijos ir kariškių orga
nizuotą perversmą, priėmė anti
konstitucinius sprendimus. To
dėl buvo atleisti iš einamų parei
gu
Siekdama užkirsti kelią poli
Lietuvoje gyvenančių lenkų ir
tinėms
spekulacijoms nacionali
Lenkijoje gyvenančių lietuvių
nių mažumų klausimu, Lietuvos
padėties, teisių ir laisvių skirtu
Respublikos Vyriausybė yra pa
mai tokie dideli, jog negali būti
sirengusi
prireikus priimti tarp
nepastebėti. Stebina kai kurių
tautinių organizacijų ekspertus,
politinių jėgų Lietuvoje, Lenki
joje bei Sovietų Sąjungoje ban , kurie galėtų įvertinti kaip Lietu
vos Respublikos įstatymai ir tau
dymai pademonstruoti neva Lie
tinių mažumų padėtis Lietuvoje
tuvoje pažeidžiamos tautinių
atitinka bendrosios tarptautinės
mažumų teisės. Tai akivaizdus
teisės normų reikalavimus. Jei
pavyzdys, kada vidaus ir išorės
gu būtų pastebėta nors mažiau
politines problemas kai kas ban
sių tautinių mažumų teisių pa
do pateikti kaip nacionalines.
žeidimų, Vyriausybė visada pa
Bet kokius mėginimus kėsin
siruošusi demokratiniams ir
tis į Lietuvos Respublikos ne
žmogaus
teises
ginantiems
priklausomybę, suverenitetą ir
sprendimams. Lietuvos Respu
teritorinį vientisumą mes vertin
blikos Vyriausybė reiškia viltį,
sime griežtai pagal įstatymą.
kad
ir Lenkijos Respublikos Vy
Veiksime taip net ir tada, kai po
riausybė
skirs nuolatinį dėmesį
litiniais sumetimais bus speku
lietuvių
tautinių
mažumų
liuojama mūsų krašto gyventojų
padėčiai
Lenkijoje.
— lenkų, rusų ir kitų etninių
Lietuvos Vyriausybė sieks ir
grupių teisių ir laisvių klausi
siekia,
kad Lenkijos mažumos
mais. Mes smerkiame kai kurių
išlikusių komunistinių jėgų su turėtų kuo didesnes teises ir lai
sves, kad Lietuvos Respublika
keltą politinį sabotažą, susijusį
su mūsų valstybės priimtais ak būtų šioje srityje viena iš pir
tais dėl Vilniaus ir Šalčininkų ra maujančių valstybių Europoje.
Mes taip pat norime palaikyti
jonų bei Sniečkaus gyvenvietės
Kuo
geresnius santykius su Len
vietinės valdžios. Daugelis šių
kija
ir kitomis kaimyninėmis
rajonų tarybų bei vykdomosios
valdžios atstovų aktyviai rėmė valstybėmis. (LIC)

viai, ekonomikai, švietimui- ir
kultūrai vystyti. Papildomos mi
lijoninės lėšos numatytos ir 1992
m. Respublikos biudžeto projek
te..

Lietuvos ambasadorius prie
Jungtinių Tautų Anicetas Simu
tis spalio 8, antradienį, 12:45
įteikė kredencialus Jungtinių
Tautų generaliniam sekretoriui.
Jį palydėjo Lietuvos užsienio
reikalų viceministeris Gedimi
nas Šerkšnys ir Darius Sužiedė
lis.
Ambasadorius vieša kalba
Jungtinėse Tautose buvo spalio
9, trečiadienį, priešpietinėje se
sijoje. Kalbos tekstas bus spau
sdinamas vėliau.

JAV LB
VADOVYBĖ
JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos XIII-oji sesija
vyko Philadelphijoje spalio 4-6
dienomis. Jos metu išrinktas
naujas JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas
inž.
Vytautas
Maciūnas.
Išrinktas ir naujas Tarybos
prezidiumas, kurio pirmininku
yra Vytautas Kamantas, kon
trolės komisijos pirmininku iš
rinktas Rimantas Aukštuolis,
garbės teismo pirmininku — dr.
Antanas Razma, buvęs JAV LB
Krašto valdybos pirmininkas.
Sesijoje padaryti nutarimai
bus paskelbti vėliau, o naujojo
LB pirmininko parinkti Krašto
valdybos nariai bus patvirtinti
JAV LB Tarybos

LOZORAIČIUI IR SIMUČIUI

SUTEIKTAS NEPAPRASTO
AMBASADORIAUS RANGAS
(New York, 1991 spalio 4,
LIC) Aukščiausioji Taryba iš Vil
niaus pranešė Lietuvių Informa
cijos Centrui New Yorke, kad jos
prezidiumas spalio 2 d. suteikė
Lietuvos Respublikos generali

Lietuvos ambasadorius Washingtone Stasys Lozoraitis kalba
spaudos atstovams prie Baltųjų Rūmų Washingtone rugsėjo
11d. Nuotr. D. Vidutis

AUGA TELŠIŲ SEMINARIJA
Telšių seminarijos vicerekto- noms...
J pirmą kursą priėmėme
rius kun. J. Kauneckas rašo Lie
tuvių Katalikų Religinei Šalpai: Telšiuose 25 klierikus, dabar per
“Su džiaugsmu turiu pranešti, tris kursus turime 68 (3 išvyko
kad gavau...akinius. Labiausia studijuoti į Romą, 3 išėjo į pran
mus džiugina žinia apie tai, kad ciškonų vienuolyną Kretingoje,
pas mus keliauja gera kopijavimo 1 į kapucinų Dotnuvoje; atlikę
mašina. Tai iš tiesų klierikams noviciatą jie žada sugrįžti toli
sutaupys daug lėšų... Pirmakur mesnėms studijoms).
Jūs stebi tės, kad dabar
siai šiuo metu jau apsirūpino
medžiaga
sutanoms...Tebėra mažiau gaunate informacijos
problema su koloratkėmis, seg negu Kronikos laikais... Dabar
tukais, juodais marškiniais... nebeturi visai laiko tie, kurie
Taigi vis reikėtų šiais dalykais rašydavo: reikia dirbti mokyklo
klierikus pašelpti. Aš manyčiau, se ir pan. Kas be to — eiliniams
kad (ateinantiems mokslo me kunigams anais draudimo laikais
tams) reikėtų gauti apie 100 me fiziškai buvo daug lengviau gy
trų juodos medžiagos suta- venti, daug mažiau darbo: ne-

niam konsului Nevv Yorke Ani
cetui Simučiui ir Lietuvos Re
spublikos ambasadoriui Jung
tinėse Amerikos Valstijose Sta
siui Lozoraičiui nepaprastojo ir
įgaliotojo ambasadoriaus rangą.

DEL LIETUVOS ĮSIJUNGIMO
Į EUROPOS POLITINĘ IR
EKONOMINĘ BENDRUOMENĘ
Italijos socialistų demokratų
dienraštis Avanti rugsėjo 13 d.
laidoje, išspausdino Lietuvos
diplomatinės tarnybos nario ir
Italijos Lietuvių Bendruomenės
vicepirmininko Kazimiero Lozo
raičio straipsnį “Lietuvos tikslas
dabar yra įsijungti į Europos po
litinę ir ekonominę bendruome
ne ”.
Straipsnio autorius pradžioje
pateikia
Lietuvos
istorinę
apžvalgą, rašo, kad paskutiniųjų
Lietuvą palietusių įvykių sūku
ryje dera prisiminti, jog Lietu
vos valstybingumas neiškilo mo
derniaisiais laikais, Pirmojo pa
saulinio karo pasekmėje, bet turi
ilgaamžes tradicijas, siekia try
liktojo amžiaus vidurį.

AMBASADORIAUS
ANICETO SIMUČIO
VEIKLA

IŠRINKTA NAUJA

Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose Anicetas Simutis
kalbasi su JAV ambasadoriumi JT Thomas Pickering BATUNo priėmime Pabaltijo valstybių ir JT diplomatams Lenkijos
konsulate New Yorke rugsėjo 18 d. Nuotr. Salomėjos
Narkėliūnaitės

reikėjo eiti nei į mokyklas, nei į
ligonines, nei į prieglaudas, nei
bažnyčių statyti. Net ir veiklie
siems todėl daugiau likdavo laiko
rašymui....
Mūsų katalikų mokykla (Te
lšiuose) truputį plečiasi. Dabar
jau turime 21 klasę (vietoj buvu
sių 18), mums atidavė buvusio
vaikų darželio patalpas. Dabar
turime daugiau kaip 400 mok
sleivių. Iš viso Telšiuose yra apie
6,000 moksleivių. Visose mo
kyklose dėstoma tikyba. Per va
sarą ruošėme katechetus. Jų pa
ruošėme apie 100 (Telšių, Ma
žeikių, Skuodo ir Akmenės rajo
nams).
Kaip ir Kaune, turime prie Se
minarijos nuolatinius aukštuo
sius trimečius kursus. Dabar jau
turime pirmą ir antrą kursą. į
Telšių mokyklas dėstyti tikybos
vaikščios taip pat visi mūsų semi
narijos antro ir trečio kurso klie
rikai (43). Kol kas dar neaišku,
bet atrodo 70% moksleivių lan
kys tikybos pamokas (mažesnieji
bemaž 100%).
Gal kiek pagerės padėtis
Klaipėdoje. Jėzuitai ten steigia
savo centrą. Mūsų vyskupas (A.
Vaičius — Red.) jiems perleidžia
naująją Sv. Juozapo Darbininko
parapiją”.
Telšių seminarijos klierikams
galima padėti per Lietuvių Kata
likų Religinę Šalpą. 351 High
land Blvd.. Brooklyn N Y 11207.
Aukos nurašomos nuo mokesčių.

Straipsnyje apžvelgiamas Lie
tuvos valstybės ir lietuvių tautos
nueitas kelias nuo senųjų laikų
iki šių dienų, kai po žiaurios
pusšimtį metų trukusios sovie
tinės okupacijos Lietuva vėl
atkūrė visišką nepriklausomybę.
Nepriklausoma Lietuva, rašo
straipsnio autorius, dabar trokš
ta greitai įsijungti į laisvų ir de
mokratinių Europos valstybių
bendruomenę ir visas jos institu
cijas. Šis tikslas anaiptol netruk
do Lietuvai palaikyti ir vystyti
gerus politinius ir ekonominius
santykius su Sovietų Sąjunga, at
skiromis jos respublikomis.
Tačiau, kaip ne kartą yra pasakę
Lietuvos vyriausybės atstovai,
santykiai su Sovietų Sąjunga turi
remtis lygiateisiškumu, neturi
daugiau
būti
kolonijinio
pobūdžio, kaip praeityje, bet
turi būti naudingi abiem šalim.
Lietuvai, be abejonės, teks
išspręsti daug ir sudėtingų pro
blemų, bet ji yra pajėgi jas įveik
ti, ypač jei susilauks tarptautinės
bendruomenės, pirmiausia Va
karų Europos šalių paramos.
Padėti Lietuvai ir kitom Pa
baltijo šalina, rašo straipsnio au
torius, yra pačios Vakarų Euro
pos interese. Lietuva visuomet
buvo, o ypač dabar yra. demok
ratinės Europos avanpostas. Iš
jo demokratija gali būti plečiama
toliau į Rytus. Ir šis vakarietiškos
demokratijos priešakinis postas
Baltijos jūros pakrantėje bus juo
tvirtesnis, juo labiau Vakarai po
litiškai ir ekonomiškai parems
nepriklausomam gyvenimui pri
sikėlusias tris Pabaltijo valstybes
— Lietuvą, I^atviją ir Estiją.

Civilinio kodekso pakeitimus
priėmė Lietuvos parlamentas.
Dabar įsigaliojo įstatymas, ne
varžantis asmens teisės staty tis
norimo dydžio namus.
Žemaičių kultūros draugija
buvo įkurta beveik prieš dvejus
metus iš Žemaitijos kilusių ir
Žemaitijoje gyvenančių istorikų,
mokslininkų, kultūrininkų. Šių
metų pavasarį įvykusiame pir
mame draugijos suvažiavime
pirmininku išrinktas telšiškis
Stanislovas
Kasperavičius.
Draugija Palangoje leidžia savo
laikraštį A mon sakaa?.

BURIASI
LIETUVOS .
KATALIKAI
MOKYTOJAI
Po penkių dešimtmečių vėl
veidu ir širdimi Lietuva atsigręžė j Motiną Bažnyčią, nuo
kurios smurtu ir prievarta buvo
plėšiama. Atsikuria katalikiškos
organizacijos,
į
mokyklas
sugrjžta tikyba
keliasi suvarginta, nualinta lietuvio dvasia.
Ypač sunkiai į krikščioniškos
moralės skiepijamą grįžta Lietu
vos mokykla. Sistemingai ir šėto
niškai atkakliai į ją buvo bruka
mas ateizmas, naikinantis do
rovę, nešantis žmonių susve
timėjimą, diegiantis neapykantą
vietoj meilės.
Kai atkuriamojo Lietuvos ateitininkijos suvažiavimo metu Vil
niaus mokytojas Vytautas Toleikis pakvietė mokytojus katalikus
JAV Valstybės departamento sekretorius James Baker UI rugsėjo 14 lankėsi Lietuvoje
pasitarti dėl katalikų sąjungos, į
ir Vytautui Landsbergiui, Lietuvos Respublikos prezidentui,Vilniuje įteikė dovaną —
atskirą salę susirinko apie trisLietuvos vėliavą, kabėjusią JAV Valstybės departamente. Nuotr. Viktoro Kapočiaus.
dešimt žmonių. Ėjo 1989-ieji
metai. Budo Lietuva, Kėlėsi
žmonės. Iš susirinkusių mokyto
I švakarėse, prieš pasimatant
jų tarpo buvo išrinkta iniciaty
LIETUVOS VICEPREMJERAS
su New Yorko gubernatoriumi
Mario Cuomo ir prieš praside vinė grupė, kad rūpintųsi Lietu
ATVYKSTA Į NEW YORKĄ
vių Katalikų mokytojų sąjungos
dant pasitarimams su New Yorko
atkūrimu. Tai buvo Vilniaus mo
valstijos
valdžios,
aukštojo
mok

Lietuva dabar turi rūpesčių su
Lietuvos delegacijai vadovau
kytojai V. Toleikis, E. Žaidienė,
slo
ir
pramonės
atstovais,
dele

ekonominio gyvenimo pagerini ja Lietuvos vicepremjeras Vy
B. Girdzijauskienė, J. Šimkus,
gacija
susitiks
su
New
Yorko
lie

mu. Tad reikalinga užsienio, tautas Pakalniškis. į ją taip pat
kaunietis J.
Navickas,
B.
tuviais.
Susitikimas,
rengiamas
ypač JAV, parama. Jos siekiant, įeina Klemensas Šeputis — vice
Griežienė iš Jiezno, telšiškė S.
Lietuvių
Bendruomenės
New
daug prisideda ir Amerikos lie ministras ekonomijos reikalams
Raudienė, širvintiškis P. Ku
tuviai, sudarydami ryšius ir gali ir šiuo metu atsakingas už Lietu Yorko apygardos valdybos, įvyks
liešius. Prie šios Sąjungos ištakų
spalio
20,
sekmadienį,
3
vai.
po

mybes Lietuvos pareigūnams vos ekonomijos reorganizavimą,
kažkada stovėjo didžios mūsų
susitikti su Amerikos valdžios Eduardas Vilkas — Aukščiausio piet Kultūros Židinyje, Brooklytautos asmenybės — P. Dovy
ne.
bei pramonės atstovais.
sios Tarybos narys ir Mokslo
Numatoma, kad šiame susiti daitis, S. Šalkauskis... Jos veikla
Vytauto Daugirdo pastangų Akademijos ekonomikos institu
kime
su visuomene dalyvaus buvo nutraukta 1940 m.
dėka, Lietuvos delegacija, pak to direktorius, dr. Vladislovas
1990 m. gegužės 13 d. Vilniu
Lietuvos
ambasadorius prie JT
viesta New Yorko valstijos, spa Domarkas — Kauno Technolo
je įvyko Lietuvių Katalikų moky
Anicetas
Simutis,
senatorius
Al
lio 19 atvyksta j New Yorką.
gijos universiteto rektorius.
D Amato ir New Yorko guber tojų sąjungos atkuriamoji konfe
rencija. Pranešimus joje skaitė
natoriaus atstovas.
mokslininkai A, Dambrauskas ir
Susitikimo
.metu
vicepremje-^
HUMANITARINĖ PAGALBA
ras V. Pakalniškisjr kiti delega A. Kučinskaitė, prof. ,A^‘Žygas,.
KELIAUJA J LIETUVĄ
cijos nariai praneš apie dabartinę Vilniaus universiteto ir pedago
Lietuvos pramonės padėtį ir at ginio instituto vadovai, nemažai
Lietuvių Informacijos Centras buvo padarytas kaip privataus
mokytojų. Buvo priimti Sąjun
sakinės į publikos klausimus.
pranešė, kad AmeriCares šalpos Amerikos piliečio ir neturėjo jo
Kęstutis K. Miklas gos įstatai, išrinkta valdyba.
organizacijos pasamdytas Boe kio Amerikos valdžios patvirtini
Šiuo metu Lietuvių Katalikų
ing 707 kargo lėktuvas rugpjūčio mo .
mokytojų sąjunga (LKMS) jun
28 d. nusileido Vilniaus aerouos
Tą pačią dieną, kai AmeriCa
lidams vaikams per Caritas. gia apie 300 mokytojų, dirbančių
te su $1,400,000 vertės vaistų, res lėktuvas leidosi Vilniuje, iš
Trečiojo išlaidas padengė LKR maždaug 40-yje skyrių: Kaune,
maisto ir medicininių įrengimų.
Detroito pajudėjo World MediŠalpa. Didžiausią dalį vaistų ię Vilniuje, Telšiuose, Jiezne, Pa
Šią masinę siuntą palydėjo cal Relief 40 pėdų konteineris su
ligoninėm įrengimų šiem kon nevėžy ir kitur. Nelengvi LKMS
grupė daktarų, vadovaujamų $2,250,000 vertės vaistų ir medi
pirmieji žingsniai. Mokytojai kol
Lietuvių Katalikų Religinės Šal cininės aparatūros Lietuvai. teineriam aukojo Catholic Medi* kas pasyvūs: ir į bažnyčią eina
pos Medicininės pagalbos komi Konteineris Detroite buvo suor cal Mission Board, Amsterdam nedrąsiai, o ką jau kalbėti apie
teto narės dr. Daivos Ba ganizuotas Lietuvos Vyčių “Pa Memorial Hospital ir Lutheran veiklą katalikiškoje organizacijo
Medical Center.
jorūnaitės. Su rinktiniu Ameri galba Lietuvai” komiteto, ku
Netrukus iš Rotterdamo pa je... Bet tie, kurie atėjo į sąjun
Cares personalu taip pat skrido riam vadovauja Robertas Bori
gą, stengiasi gyventi ir dirbti
grupė Amerikos spaudos atsto sas. Konteineris skirtas Caritas judės ir Amerikos valdžios finan taip, kad į Lietuvos mokyklas
suojamas konteineris, kurio per
vų, kurie prieš kelionę konsulta organizacijai.
siuntimą LKR Šalpa koordinavo greičiau sugrįžtų Gyvoji Dvasia.
vosi su Lietuvių Informacijos
su Project Hope. Šį $1,488,000 LKMS rūpinasi katalikiškos dva
Liepos
ir
rugpjūčio
mėnesiais
Centru.
vertės LKR Šalpos konteinerį, sios grąžinimu į švietimo ir
Tai antroji AmeriCares siunta Kauno Caritą pasiekė net trys
Lietuvių Katalikų Religinės Šal kurio didžiausią dalį sudarė anti auklėjimo procesą, mokinio
Lietuvai oro keliu. Pirmoji siun
pos medicininiai konteineriai, biotikai, iš New Yorko liepos 24 asmenybės ugdymu, katalikiško
ta nukeliavo vasario 17 d., kai
kurių vertė buvo $1,481,000. d. išlydėjo Lietuvos ministro mis vaikų ir jaunuolių organiza
pirmas amerikiečių lėktuvas nu
Pirmojo konteinerio transporto pirmininkoj>avaduotojas Zigmas cijomis mokyklose. Ji skatina
sileido Vilniaus aerouoste.
išlaidas finansavo New Hamp- Vaišvila. Ta pačia proga, Vaišvila savo narius lavintis, siekti profe
Šioje siuntoje iš viso yra
sionalumo ir erudicijos, būti ak
84,000 svarų medicininės pagal shire valstijos lietuviai. Antrojo įteikė Catholic Medical Mission tyviais piliečiais. Sąjunga savo
transporto
išlaidas padengė Pra Board pirmininkui kun. James
bos. Pranešdamas apie šią siun
veiklą grindžia Lietuvos Respu
tą, AmeriCares steigėjas ir Tary  nas Mickūnas, iš Upland, (Kali Yannarell simbolinę dovaną iš blikos konstitucija, savo įstatais
bos pirmininkas Robert C. Ma- fornijos, kuris nurodė, kad tinka Lietuvos ir padėkojo už CM M B ir programa, krikščioniškos momi medikamentai iš šio kontei nepaprastą pagalbą Lietuvai me
cauley pareiškė: “Visi įrodymai
dicinos srityje.
(nukelta į 5 psl.)
yra, kad vaistų ir farmakologinių nerio būtų paskirti Šiaulių invareikmenų trūkumas Lietuvos li
goninėse, klinikose ir našlaičių
prieglaudose smarkiai padi
dėjęs. Todėl AmeriCares yra nu
sprendusi suteikti tolimesnę pa
galbą Pabaltijo žmonėms. Mes
taip pat labai stipriai pritariam
laisvės ir demokratijos sieki
mams. Mes jaučiame, kad ši
siunta akivaizdžiai par<xlo mūsų
tvirtą įsitikinimą šiais princi
pais". AmeriCares vaistai bus
pristatomi Lietuvos Sveikatos
apsaugos ministerijai tolime
sniam skirstymui.

Tarpininkaujant LKR Šalpai,
AmeriCares taip pat susilaukė
paramos ir paskatos laiško iš Vy
tauto Landsbergio, kuris rašė:
“Visų lietuvių vardu aš nuošir
džiai dėkoju Jums, kad Jūs esate
apsiėmęs šį drąsų žygį padėti
mūsų žmonėms. Aš pilnai su
prantu ir įvertinu tai, kad Jūsų
sprendimas padėti
Lietuvai

se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 Wos^SU^»msbury, Conn.
06070. Tai. 203 651-0261.
SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84,-02 Jamaica Ava. (prie Fdrest
Fway St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves.
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. la idotūvių direktorius. Neb
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wiison Avė.), telef. 344 -5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, orą* šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave”
Petersburg Beach, Fla^
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN
___ WOOOLAWN
_____ ™
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345-9393.
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707. 813 345*
-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujo] vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Wpodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriulio klijentais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter,GSrden Tavern.
•1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baktng Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5
VVorcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis St, 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., Bayslde, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 4552. FAX 718 769 - 3302._________ _____________________ _
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 leidimą 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 11ki 2 v. popiet.
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunltt Dr., Watchung, N.J. 07060.
Tel. 908 753 - 5636
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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,
LRhuanian National Foundation, Ine.,
P.O. Box 21073,
VVoodhaven, N.Y. 11421.

.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

l^ąsolipo
A MEMORIALS

«6 Mi 80 ST MIDDI.E VII .1 AG E. Ųl EE\S \ Y
l’IIONES (718) 326 - 1282
326 - 3150

KVECAS
JONAS
1933 + 1976

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

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 AKREDTrUOTA AGENTŪRA

Lietuvių minia sveikina JAV Valstybės departamento sekretorių James Baker III prie
Parlamento rūmų Vilniuje rugsėjo 14 d. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI VILNIUJE
------Kaip 30 Išeivijos mokytojų dalinosi patirtimi su 520 Lietuvos mokytojų------Šią vasarą įvyko mažas stebuk
las. Susitiko trisdešimt išeivijos
mokytojų ir penki šimtai dvi
dešimt Lietuvos mokytojų. Šis
nemažas būrys darniai dirbo kar
tu, savo ryžtu keldami Lietuvos
vaikų gerovę. Tai buvo mažas
stebuklas, nes šis pirmas tarp
tautinis eksperimentas Lietuvo
je užtikrino plačią vaisingą veiklą
ateičiai.

Senos formos, nauji reikalai
Organizacijos taip buvo sut vykdoma plačiausiu mastu, buvo
varkiusios savo veiklą, kad viskas išleisti įvairūs lakštai, renkamos
vyko automatiškai: vaduojame aukos.
Lietuvą. Buvo aiškus, konkreIr dabar — visi prašomi, ragi
nami padėti Lietuvai. Turės ir
Ttus, visus suburiantis tikslas.
- - Dabar Lietuva tapo nepriklauso Vlikas darbo, žinia, jau ne tokį
ma! Ir ką daryti tom visom orga kaip anksčiau. Jau nebegalės
nizacijom, kurios gyveno įprasti- Lietuvai atstovauti užsienyje,
:. -neveikia?
nes kraštas yra laisvas, ir jis pats
Vienas juokdarys paklausė: atsiųs atstovus. Liks tik šelpi
“Ką dabar vaduosime? Kai nieko mas.
nevaduojame, rodos, ir negyvePagal šį reikalavimą turės per
. name. Kai vaduojame, turime sigrupuoti ir kita Vliko veikla.
tikslą. Koks dabar mūsų tikslas”? Tokia Vliko Elta, žinių biulete
Nusistovėjusioje veikloje ne nis, jau nebereikalingas. Kaip
reikėjo daug galvoti, ieškoti nau esame pastebėję, toje Eltoje
jų veiklos būdų. Viskas buvo kil skelbiamos vien tik pasenusios
nu, nes visi vadavome Lietuvą.
žinios, ji darosi archyvu. Žinios
Dabar Lietuva išvaduota, — greitai atplaukia kitais kanalais.
taip ir suiro nusistovėjęs gyveni Dabar Lietuvoje veikianti Elta
mas. Buvo eilė organizacijų, ku aprūpins užsienį skubiomis ži
rios buvo sukurtos specialiai L;e- niomis. Žinios sklinda iš centro,
~tuvai vaduoti. Ką dabar daryti, o ne iš periferijos į centrą.
kai tikslas pasiektas? Nėra taip
Vliko Eltoje žinios — ne tik
lengva imti ir sustabdyti veiklą,
pasitraukti iš viešumos, kai savo pasenusios, bet ir netikslios.
Argi gali kas nors pasitikėti tokia
- atlikai.
Pavyzdžiui, Vyriausias Lietu- “informacija”, kurioje vieno
., vos Išlaisvinimo Komitetas tik- asmens pareigos priskiriamos ki
- rovėje savo darbą jau baigė. Lie- tam, ar iš viso nesirūpinama fak
tuva išlaisvinta. Lieka tik supa tų tikslumu. Vienu tokiu liūd
kuoti archyvus ir perduoti Lietu niausių pavyzdžių yra Vokietijos
vai ar kam kitam, pinigus perve užsienio reikalų ministro H. D.
Genscher vadinimas Vokietijos;
sti tį Lietuvos sąskaitą.
Spauda jau ^skelbia> V-likas--^^^^^^^(Žr. ELt
veiks ir toliau. Dabar Vlikas ir TOS INFORMACIJOS, Nr. 9,
jo padaliniai “prisidės prie Lie 1991, Rugsėjis, psl. 4). Atrodo,
tuvos respublikos visokeriopo lyg VJiko delegacija, tuo pačiu
atstatymo darbo”. Tame tarpe ir metu dalyvavusi Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo kon
šelpimo.
ferencijoje
Maskvoje, nežinotų
Sunku pasakyti, ar tai nėra
kokias
pareigas
eina H. D. Genprasilenkimas su pirmuoju statu
tu. Tai turės pasakyti Vliko sei scher, pasiūlęs Pabaltijo valsty
mas, nes seimas turi spren bes priimti narėmis į Europos
džiamąjį balsą. Vlikas mėgina iš Saugumo ir Bendradarbiavimo
likti ir rasti būdų dalyvauti lietu Konferenciją. O gal to nežino
viškajame gyvenime kaip vado Vliko Eltos redaktorius?
Laikas pareikalaus ir kitų pervaujanti organizacija.
~ ~~
Visiems aišku, kad Lietuvai sigrupavimų, pritaikymų, kad
reikia didelės pašalpos. Niekada mūsų veikla nevirstų emigrantų
nebus jos per daug. Po Pirmojo ambicijų žaidimu.
pasaulinio karo toji šalpa buvo
(nukelta į 4 psl.)
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Kursų tikslas

Lietuvos Švietimo ir Kultūros
ministerijos kvietimu, Amerikos
mokytojai-Lietuvos mokyklai or-'
ganizacija, tai yra APPLE
(American Professional Partnership for Lithuanian Education),
suorganizavo vasaros kursus Lie
tuvos mokytojam. Tai buvo nuo
stabus užmojis šiai jaunai organi
zacijai, uždegantis ryžtingam
kūrybingam darbui. Šių kursų
tikslas buvo kelti Lietuvos mo
kytojų kvalifikacijas tam, kad jie
taptų tobulesni, pajėgesni mo
kytojai besikeičiančioje Lietuvos
aplinkoje. Švietimo Ministerijos
šiuolaikinės švietimo reformos
privedė prie naujų atradimų,
naujos metodologijos, sukėlė
naujo ryžto.

1991 m. vasaros mokytojų
kvalifikacijos
kėlimo
kursų
užduotis buvo pristatyti Lietu
vos mokytojams tai, kas yra ge
riausia Amerikos pedagogikoje
tam, kad jie galėtų atsijoti sau
naudingiausius, tinkamiausius
metodus bei praturtinti žinias
savo specialybėje. Šiam tikslui
reikėjo sukurti kursų programą,

kurioje paskaitų bei seminarų
(workshop) ciklas atspindėtų ir
teoriją ir praktišką metodų pri
taikymą. APPLE buvo suteikta
galimybė šiuos kursus sukurti
savo nuožiūra, sustatant jų eigą
ir sukviečiant paskaitininkus.
Tai buvo nemažas darbas, vystęsis net devynis mėnesius.
Kursų programa

Kursų planavimas bei ruoša
prasidėjo 1990 m. spalio mėnesį.
Kelių mėnesių laikotarpyje AP
PLE sustatė kursų rėmus, pagal
Kultūros ir Švietimo ministeri
jos pageidavimus įtraukti labiau
siai reikalingas sritis, ir suderino
su tuo, kuo Amerikos švietimo
sistema bei metodika labiausiai
galėtų praturtinti Lietuvos mo
kytojus ir mokyklas. Kursų programon buvo įtrauktos šios ša
kos: 1. Anglų kalbos mokymo
metodologija, 2. Skaitymo, rašy
mo ir matematikos metodologi
ja, 3. Visuomeninių mokslų (So
čiai Studies) metodologija, 4.
Specialioji pedagogika, 5. Kon
sultavimas (Counseling) ir švieti
mo psichologija, 6. Švietimo va
dyba (Educational administration), 7. Montessori metodologi
ja.
Kursų trukmė buvo nustaty
ta nuo 1991 liepos 15 iki
rugpjūčio 9 d. Tai buvo dvi sesi
jos po dvi savaites, kiekviena
skirta naujai grupei mokytojų.
APPLE organizatoriai norėjo,
kad paskaitininkui tektų kuo
mažiausiai klausytojų, kad tuo
būdu susidarytų glaudesni tar
pusavio ryšiai.

Klausytojus organizavo Švieti
mo ministerija, pranešdama apie
tai rajonų direktoriams. Tai buvo
pirmieji kvalifikacijos kėlimo
kursai, kuriuose buvo galima da
lyvauti savanoriškai. Kursantai
buvo laukiami iš visos Lietuvos.
Dėmesys buvo skirtas vidurinių
mokyklų (high school) dėstyto
jam, nes nebuvo įmanoma efek
tingai įtraukti visų grupių atsto
vus.

aukso ar sidabro. Radiniai iš Tell
Halaf (XIII-XII a. prieš Kristų)
nuo Turkijos pasienio yra vertin
giausi senovės sirų meno kūri
niai: sparnuota saulė, ant liūtės
nugaros stovinti deivė Aštara,
sirų “Perkūnas Hadadas, mito
loginiai gyvūnai ir žvėrys... Arti
mųjų Rytų menininkai leido
savo vaizduotei mėgautis įvaizdinant žmogaus mintijimą ir
aplinką!
Alepo tautinis muziejus turi ir
didžiumą Eblos karalystės ar
cheologinių radinių. Visa kita jau
buvau matęs pirmosios kelionės
metu po Siriją. Eblos karalystės
radiniai anuomet tebedūlėjo po
žeme ir buvo tik smilgomis
apaugęs piliakalnis prie TellMardikh miestelio. Juo 1964 m.
susidomėjo italų archeologasmokslininkas: Paolo Matthiae,
jaunas 23 metų Romos universi
teto profesorius, o vėliau talkon
atėjo Giovanni Pettinato, Romos
universiteto asiriologijos profe
sorius. Kasinėjimų metu buvo
atrastas Eblos, senos imperijos,
sostinė su karaliaus rūmais bei
archyvu, talpinusiu tūkstančius
dantiraščiu rašytų molio lentelių
šumerų ir eblaitų kalbom, iš
2500-2300 m. prieš Kristų. Eb
los imperija tuomet savo galyl>e
prilygo Mesopotamijai ir Egip
tui. Šių radinių dėka visa Arti
mųjų Rytų istorija ir Šv. Rašto
pasaulis turės būti studijuojami

kursų

Jadvyga Koncaitienė iš Flori
dos, anglų kalbos metodologijos
dėstytoja; Violeta Gedgaudienė
iš Kalifornijos, anglų kalbos me
todologijos dėstytoja; Julius Veblaitis iš New Jersey, vokiečių ir
anglų kalbų dėstytojas; Rita Ba
lytė iš Ohio, ispanų ir prancūzų
kalbų dėstytoja; dr. Susan Andersen iš Floridos, komunikaci
Kursų dėstytojai
jos švietime profesorė iš UniverKursų programa taip pat for sity of Central Florida; Carol
mavosi iš galimų dėstytojų. AP Spcrry iš Massachusetts, kom
PLE kvietė norinčiuosius kursuo piuterių naudojimo švietime
se skaityti paskaitas pranešimais specialistė ir ruošianti disertaciją
lietuviškoje spaudoje bei savo Harvarde; Gitą Merkevičiūtėaplinkraštyje. Atsiliepimas buvo Kupčinskienė iš Massachusetts,
itin geras. į paskaitininkų gretas anglų kalbos ir literatūros moky
įstojo net trisdešimt dėstytojų, toja ir pagrindi nė mūsų vertėja;
jų tarpe profesoriai, patyrę mo
(nukelta į 4 psl.)
kytojai bei specialistai.
Dauguma buvo lietuviškai
kalbantys, dvi lietuvių kilmės, JAV TV APIE
bet lietuviškai nekalbančios, try s LIETUVOS
amerikiečiai, ir du Kanados lie
tuviai. Iš trisdešimt dėstytojų, BAŽNYČIA
dvidešimt buvo pagrindiniai
Lietuvių Informacijos Centras
dėstytojai, kurie skaitė peskaitas
praneša, kad dokumentinis fil
kasdien per keturias savaites,
mas “A Time to Build”, apie Ka
arba dirbo kaip vertėjai asisten
talikų Bažnyčios atgimimą Rytų
tai. Kita dalis paskaitininkų pa
Europoje po 40 metų komuni
teikė po kelias paskaitas per ke
stinės represijos bus rodomas
turias savaites. Šie dėstytojai
spalio 20 d., sekmadienį, 12:30
buvo nuvažiavę pagrindinai
vai. popiet JAV rytinio pakraščio
aplankyti giminių, bet labai no
laiku per ABC televizijos tinklą.
riai pasidalino savo žiniomis ir
Filmas nagrinėja Bažnyčios
patirtimi kaip svečiai paskaiti
vaidmenį praeityje, dabartyje ir
ninkai. Dėsty tojai buvo iš įvairių
ateityje keturiose šalyse — Len
miestų ir todėl pats ry šių palai
kijoje, Čekoslovakijoje, Vengri
kymas kursų organizavimo stadi
joje ir Lietuvoje. Lietuvoje su
joje buvo sudėtingas, pagrindi
suktas filmas vaizduoja “Caritas ’
labdaros organizacijos ir šio
sambūrio pirmininkės Albinos
Pajerskaitės veiklą.

Anglų kalbos dėstymo metodologijos paskaitininkės. Iš k.: Marija Goštautienė, Violeta
Gedgaudienė, Jadvyga Kunčaitienė, Rita Balytė. Nuotr. I,eono Vasausko

turtingas archeologiniais radi
niais ir meno turtais. Be to, įdo
miai ir nuosekliai sutvarkytas.
IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
Per keletą valandų neužmiršta
NEGRĮŽTA ARKLIU
mai įsimena daugiaskarė Arti
mųjų Rytų kultūra: šumerai,
m
amoritai, hetitai, mitaniečiai.
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Sirijoje
asirai, babiloniečiai, persai, grai
kai, romėnai, bizantai, turkai...
ANTANAS RUBŠYS
Sutelkta daug arabų-musulmo
Manhattan College
nų meno ir buities vertybių.
3500-4000 metų senumo radiPailgai apvali architektų nagingumą. I šulinį niai iš Tell-Hariri, senosios Mari
miesto-valstybės:
vaisingumo
uolos viršūnė turi maždaug 375 nulipama 225 pakopų laiptais.
Nuo citadelės galiu atskirti se bei vandens deivės ir maldoje
m ilgį ir 275 m plotį. Pilies kalva
apsupta stora siena. Kasinėjimai namiestį nuo naujų Alepo prie paskendusio karaliaus Ištup-Izurodo, kad čia jau prieš tris miesčių. Jie auga padrikai. Ir mo statulos, saulės dievo Samašo
(Šamaš) patekėjimas anapus kal
tūkstantmečius būta tvirtovės. dengtasis Bazaras čia pat!
nų, bronzinė liūtės galva ir kara
Dabartinė tvirtovė yra iš VII a.
Alepo
tautinis muziejus
lių bei didžiūnų biustai. Radiniai
— arabų statyta ir daug sykių diiš Raš-Šamros senojo Ugarito,
dinta bei stiprinta.
Alepo muziejus labai jaunas,
itin prabangūs — statulėlės iš
Tvirtovė ant aukštos uolos įsteigtas tik 1965 m. Bet labai
duoda progos pasižvalgyti po
Alepo miestą ir apylinkes. Tik
gaila, kad draudžiama naudoti
foto aparatą. Jį reikėjo palikti
prie įėjimo. N ūdien tvirtovė tar
nauja kariškiems poreikiams.
Turistai nepageidaujami. įeiti
padėjo Ahmedas ir jo Vidaus rei
kalų ministerijos duotas leidi
mas. Sargyba paso nepaprašė.
Nuolat atmintyje liks dengti koridoriai su gynybos bokštais,
didžiulė sosto salė puikiomis ir
meniškomis lubomis. O cister
na, retkarčiais naudota kaip
kalėjimas belaisviams laikyti, ir
Vartai į EblfK sostinę. Nuotr. kun. prof. Antano Bubsiu
60 m. gylio šulinys liudija arabų

nai telefonu.
Tarp trisdešimties
dėstytojų buvo:

Filmo autorius ir režisierius
Martin Doblmeier yra pakartoti
nai laimėjęs “Golden Eagle”
premiją už savo filmų kūrybą,
kuri iškelia religijos įtaką visuo
meniniam gyvenimui ir visuo
menės įtaką religijos praktikai.
Filmą finansavo JAV katalikų
episkopatas (USCC) bei Nacio
nalinė Bažnyčių taryba, Žydų
teologinė seminarija ir Pietinė
baptistų konvencija. Lietuvių
Katalikų Religinė Salpa-Lietuvių Informacijos Centras padėjo
autoriui parengti filmo dalį apie
Lietuvą, talkinant paruošimo ir
baigimo darbuose.

Kcliarodis į Tell-Mardikh ir Eblą.

Nuotr. kun.

prof. Antano

Rulišio

iš naujo.
Sunku palikti Eblos radinius
muziejuje, bet jau girdžiu muezino šaukimą vidurdienio mal
dai. Ahmedas laukia! Važiuosi
me “atrasti” Eblos.
Eblos atradimas

Nūdien Ebla yra vadinama
Tell-Mardikh
vardu.
Paolo
Matthiae buvo pasiųstas j Siriją
parinkti vietovę — piliakalnį ar
cheologinei ekspedicijai. Jau
nam mokslininkui Tell-Mardikh
piliakalnis patiko dėl savo
dydžio. “Tell’. arl>a piliakalnis
yra dirbtinė kalva, sukurta
amžių būvyje žmonių, gyvenu
sių toje pačioje vietos ėję, ir pa
kartotinai atstačiusių gy venvietę

ant savo pirmtakų paliktų
griuvėsių. Dėl šito “pakartotino”
statymo, t. y. stratigrafijos, ar
cheologai gali sudaryti gyven
vietės klodų palyginamąją chro
nologiją. Pasitaiko, kad jie užtin
ka buitinių rakandų įrašų ar ke
ramikos. žinomų iš kitų vietovių,
kurie padeda jiems nustatyti
kiekvieno klodo absolučią chro
nologiją.
Ahmedas noriai palieka Alepą Kelių rodyklė sako, kad esa
me ant vieškelio į Hamą, Homsą
ir Damaską. Iki Damasko 362
km. Apie Eblą — Tell-Merdikh ą nieko nesako. Net vietovės
vardo nėra ant keliarodžio.

(Bus daugiau)

GYVENIMO STAMBMENOS IR DULKĖS
Andrius Norimas (Mironas) —
produktyvus, rūpestingas rašy•
tojas. Knygų leidybai išeivijoj
”, Ičtėjant, suorganizavo “talką”aukotojus. Pernai patraukliai iš;
leido Kelionę į Kauną, Švietimo
komisijos premijuotų romanų
jaunimui, šiemet skaitytojui pa
teikia aštuonias noveles, iš kurių
i
viena — “Alytis”, buvo premi
juota 1968 m. Dirvos novelės
konkurse. Gavęs premijų ir dau
giau.
A. Norimas — įgudęs rašyto
jas. Nuo 1938 m. (Birutės turtai
romano) iki dabar išleidęs jau ke
liolika savos kūrybos ir keletą
vertimų knygų.

Jo realistinis stilius yra sklan
dus, kalba gera. Pastarojoj kny
goj net mažai korektūros klaidų.
Gyveninio dulkės dedikuoja
ma autoriaus žmonai. Tematika?
Dominuoja karių gyvenimo vai
zdai; karių charakterius, atrodo,
autorius gerai pažinojo.
Pirma šios knygos novelė —
Keliuočio ryžtas. Keliuotis čia ne
pavardė, o didiko ginklanešio
mūsų istoriniais laikais pavadini
mas, ir novelės fonas — tie kovų
su kryžiuočiais laikai. Čia intri
guojančiai atskleidžiama jauni
kaičio Sėlio, Kunoto sūnaus,
istorija: vaikystėj kryžiuočių pa
grobtas, tarp svetimų išaugintas,
visų laikų ilgisi savųjų ir, žygio į
Lietuvą metu, ryžtasi susirasti
tėvą. Tai jam ir pavyksta.
Mažiau įtikinanti antroje no
velėj Klemenso-Alyčio istorija.
Čia daugiau dramatinio dirbti
numo, tačiau skaitytojo minčių
įtampa ir, galbūt, ne vienas pa
tikės šia savanorių (šimtmečio
pradžioj) istorija, kaip žuvusio
karininko Juozapavičiaus (prie
Alytaus tilto) pasiuntinys atlieka
pareigą ir žūsta (neatlaiko šir
dis...).
Trečia

novelė

“Ramovėje”

įdomi nebent tuo, kad gana
vaizdžiai aprašomos lietuvių ka
rininkų (prieš Antrąjį pasaulinį
karų) tuštybės: girtavimas, koda
vimas ir kiti žaidimai, dykinėji
mas... Šių novelę perskaičius,
pagalvoji: nenuostabu, kad ir ne
buvo iš tokios kariuomenės nė
simbolinio šūvio prieš Sovietų
invazijų...(Gal čia per drąsi išva
da. Red.)
Apybraiža “Šunų tvarkytojas”
— vaizdi iškarpa iš komunistų
okupacijos.
Novelė “Grynoji Rasa” — vie
nas paveikslų iš partizanų tragiš
kų laikų. Tačiau autoriaus
perdėm idealizuota žmona ir
motina Rasa — vargiai įtikinantis
charakteris. Tokių gal ir buvo,
ar panašių. Gera apie jas žinoti,
bet ar visada, apie tai papasakojant — jau literatūra?

Regina Petrauskienė iš Pennsylvanįjos, bibliotekininkė ir tech
ninių priemonių direktorė kur
suose; Vida Lanytė Anton iš
New Jersey, skaitymo dėstymo
specialistė; Ina Bertulytė-Bray iš
Washingtono valstijos, bibliote
kininkė ir vertėja; Kathy Grintalienė iš Marylando, matematikos
mokytoja; Algis Grintalis iš Ma
rylando, amatų dėsty mo special
istas, Marija Goštautienė iš Massachusetts, dailės mokytoja,
Rūta Gustaitytė-Mayer iš Flori
dos, mokytoja, besispecializuojanti dėstyme vaikams, kurie ne
gali išeiti iš namų; dr. Paul Slayton iš Virginijos, istorijos, visuo
meninių mokslų ir anglų kalbos
ir literatūros profesorius iš Mary

Gausus aukotojų sąrašas tai
knygai išleisti tai ir patvirtina: šie
autoriaus darbai atliepė jų lite
ratūrinį skonį; taigi, atlieps ir
daugelio kitų, ypač jaunų skaity
tojų.

Andrius Norimas — GYVE
NIMO DULKĖS, novelės ir
apybraižos. Išleido Literatūros
mylėtojų talka, 1991 m., spaudė
Draugo spaustuvė. Tiražas —
500, kaina $8. Gaunama Drauge
ir pas knygų platintojus.
A. R.

Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis sveikina Vokietijos užsienio reikalų ministrų
Hans-Dietrich Genscher, prieš prasidedant spaudos konferencijai parlamento rūmuo
se, po to, kai aukštasis Vokietijos svečias užmezgė diplomatinius santykius su Lietuva.
Dešinėje: Lietuvos užs. reik. min. Algirdas Saudargas. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Kiek realesnė moteris — Al
dona
novelėje
“Gyvenimo
dulkės”. Čia aprašoma adoptuoto vaiko iš Vietnamo istorija.
Siužetas iš realių vaizdelių ir Al
gio retrospekcinių minčių nela
bai vieningas. Įdomiausia intriga
— pats Aldonos, pasiaukojančios
moters, charakteris; jos sumany
mas, toks nesavanaudiškas, ir
toks gudrus to sumanymo įvyk
dymas.

Senos formos,
nauji reikalai
(atkelta iš 3 psl.)

Novelė “Olimpinis sprendi
mas” nuobodoka. Tai apie Alek
są, mėginantį Kanadoj iš Sovietų
sportinio būrio pabėgti. Čia ir
Sibiras, ir lietuvybė, sportas, ir
meilė... Ir viskas miglotai.

“Lemties pakopos” — pasku
tinė novelė. Tai dviejų lietuvių
partizanų mirties-gyvybės pa
slaptis, išryškėjusi po 48 metų,
išeiviui grįžus į Lietuvą.
Taigi, knygos tematika įvairi.
Novelės įvairiai pasisekusios.
Tarp kitko, skaitinių vertė (ar

MOKYTOJŲ KURSAI VILNIUJE
(atkelta iš 3 psl.)

įvertinimas) — skonio dalykas.
Yra skaitytojų (ir kritikų), ku
riems realistiniai, sklandus vai
zdeliai yra tikra atgaiva skaityti,
jei gerai parašyta...
\

Washington College; James
Lane iš Ohio, visuomeninių
mokslų mokytojas; Gloria Heer
Lane iš Ohio, Michigano ir Ohio
valstijų gimnazistų studentų
tarptautinio apsikeitimo progra
mų direktorė; Danguolė Vodopalienė iš Ohio, pagrindinė
vertėja ir skaitė paskaitas paau
glių teisių bei švietimo sistemos
temomis; Gerald Knight iš New
Hampshire, visuomeninių mok
slų mokytojas;
Irena Gedrienė iš Ohio, pra
džios mokyklos mokytoja ir spec
ialiosios pedagogikos specialistė;
Algis Gedris iš Ohio, kompiute
rių specialistas ir techninė kursų
parama; Jūratė Krokytė-Stirbienė iš Pennsylvanijos, special
iosios pedagogikos specialistė ir
mokytojų kvalifikacijos kursu

r

Vokietijos užsienio reikalų ministeriui H. D. Genscher lankantis Vilniuje, prie Parla
mento rūmų. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

koordinatorė; dr. Rimas Petrau
skas iš Kanados, neuropsichologas ir mokyklų psichologas; Vir
ga Jelionytė Ghayur iš Massachusetts, konsultantė mokyklo
se;
I^aura Mačiuikaitė iš Massachussets, klinikinė psichologė,
rašanti disertaciją Harvarde; dr.
Sigita Ramanauskienė iš Flori
dos, mokyklų psichologė; dr. Al
dona Mogenytė-VValker iš Illi
nois, Loyolos universiteto admi
nistratorė ir pagrindinė vertėja;
Rimas Bitėnas iš Nevv Jersey,
mokyklos vedėjas; Vida Ožinskaitė iš Kanados, Montessori
dėstymo specialistė; Vaiva Vė
braitė iš Connecticut. APPLE
gen. direktorė ir kursų admini
stratorė bei vertėja.
(Bus daugiau)

Jūratė Krokytė-Stirbienė

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo vasaros kursuose buvo paskaitų iš specialios pedagogi
kos. Paskaitų cikle buvo ir parodomųjų pamokų. Čia Simukas iš Telšių bendrauja su
specialios pedagogikos mokytoja Jūrate Krokyte-Stirbiene. Nuotr Leono Vasausko

IŠ LIETUVIŠKO
MUZIKINIO GYVENIMO
(Tąsa iš praeito numerio)

Pianistas Jurgis Kamavičius
liepos 24 atliko solo koncertą
Oberlin, OH, kur prieš metus
laimėjo pirmąją vietą Young
Keyboard Artist Association
konkurse. Liepos 28 jis koncer
tavo Chicagos Jaunimo Centre
kartu su soliste Sigute StonyteKamavičiene “Margučio" ren
giamame koncerte, pateikdamas
Schumann ir Liszt kūrinių.
Rita Kliorienė, šių metų Dai
nų šventės dirigentė, dalyvavusi
su savo vadovaujamais Clevelando Dievo Motinos parapijos ir
Šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos chorais, ne tik buvo Dai
nų šventės repertuaro komisijos
viena pirmininkių, bet dar suorkestravo šešetui dainų simfoni
nio orkestro palydėjimą.

Prof. Vytautas Landsbergis,
Lietuvos Respublikos preziden
tas, gegužės 15 atidarė religinį
koncertą Chicagoje. Koncertas
buvo skirtas sibirinių trėmimų
.50 metų sukakčiai paminėti.
Šiuo koncertu pradėta Lietuvių
Muzikos šventė. Gegužės 11 V.
I^andsbergiui buvo suteiktas
teisės mokslų garbės daktaro
laipsnis. Jį įteikė Loyola univer
siteto prezidentas Raymond C.
Baumhart, SJ. Kartą paklaustas
amerikiečių televizijos žurnalis
tų, kokios muzikos norėtų, kad
skambėtų jų filmuojamoje pro
gramoje, kurioje Landsbergis
komentavo Gorbačiovo ir Busb
santykius, jis atsakęs — Beethoveno. Jam paneigus Penktąją ir
Eroicą iš pasiūlytųjų simfonijų,
Landsbergis pageidavęs Devin
tosios, nes joje jam skambanti
laisvė, džiaugsmas ir kvietimas į
ateitį. “Nuo tada devintoji ir
įstrigo. Pasirodo, kad daugelyje

vietų ji buvo atliekama su minti
mi paremti Lietuvos bylą. Pa
vyzdžiui Prahos pavasario festi
valio 1990 m. uždaryme Vaclav
Havel skyrė Devintąją simfoniją
Lietuvai. Ją dirigavo amerikietis
Leonard Bernstein. Sakoma,
kad kai kurie demonstrantai prie
Baltųjų Rūmų netgi atsinešdavo
rekorderius su Devintosios kase
te. O Vilniuje ji buvo grojama
Katedros aikštėje . (Iš preziden
to V. Landsbergio pasikalbėjimo
su Draugo redaktore Aušra Liulevičiene. Draugas, 1991.V. 25.)

Vincas Mamaitis, 1980 m.
įsteigęs ir iki šiol tebevadovaująs
“Antrosios jaunystės” chorui,
dalyvavo su savo choru šių metų
Dainų šventėje (kaip ir 1983 m.),
o kovo 7 d. savo gyvenvietėje
Sunny Hills, FL, atšventė choro
gyvavimo 12 metų sukaktį.

Solistė Irena Milkevičiūtė,

Lietuvių Bendruomenė iki
šiol savaime buvo įtraukta į
plačią politinė veiklą. Veikė
sklandžiai, greitai. Dabar ir LB
politinė veikla turės peržiūrėti
savo programas ir kitaip įvertinti
savo paskirtį.
LB darbo pradžioje buvo pa
brėžta kultūrinė veikla. Dabar
štai vėl noris prie jos grįžti. No
ris, kad Lietuvių Bendruomenė
labiau susidomėtų išeivijos
kultūrine veikla. Politinę veiklą
vystys Lietuvos ambasados, sve
čiai politikai iš Lietuvos, o kas
pasirūpins išeivijos kultūrine
veikla, kuri užmiršta? Išeivija
daugiausia išsilaikys tik per
kultūrinę veiklą.
Iki, šiol
turėjome prestižingą Lietuvių
operą, bet už jos toliau ne
pajėgėme nueiti, net nesuprato
me paties reikalo.
Yra dar dailė, literatūra, kitos
meno šakos. Jas reikia organi
zuoti, puoselėti, kad duotų savo
vaisių. Reikia rinkti ir kultūrinių
organizacijų istorinę medžiagą,
nes tai tikrasis išeivijos palikimas
ateičiai. Bet ar tai supras naujoji
Lietuvių Bendruomenės vado
vybė?
Turime visi suprasti naują
padėtį. Reikia persitvarkyti, su
kurti naujas veiklos programas.
Tai ir atliksime be didesnio triu
kšmo, siekdami gero I j'ctuvai.

Lietuvos operos primadona I Lituani operos pastatymuose Chi
cagoje dainavo kunigaikščio
Erdvilio sesers Aldonos vaid
menį. Lietuvos operoje aukš
čiausio pripažinimo ji susilaukė
už Normos vaidmenį. Turi tarp
tautinį pripažinimą — dainavusi
Aidą ir Desdemoną Spoleto fes
tivalyje, Lizą (Pikų damoje)
Varšuvos Didžiojo teatro prem
jeroje ir su tuo pačiu sąstatu
Paryžiuje. Ji stažavosi Milane.
Yra konkursų laimėtoja Buda
pešte ir Tokyo miestuose.

POETO PRANO LEMBERTO PREMIJA
“Tau sesute” dainos autorius
Pranas Lembertas jau 24 metai,
kai miręs, tačiau sava kūryba (ke
turios eilėraščių knygos), žmo
nos Monikos ir sūnaus pastango
mis, tebėra lyg gyvas. Po jo mir
ties išleista jo likusių eilėraščių
rinktinė — Tau sesute, jo
eilėraščiams įvairių kompozito
rių parašytų dainų plokštelė, o
šį rudenį net įsteigta jo vardo li
teratūrinė premija.
Ir anksčiau poeto vardu našlė
buvo aukojusi novelės konkur
sams, knygų leidimui ir kito
kiems literatūriniams tikslams.
Šiemet gi, sūnui Vitaliui su
žmona Dana Daukantaite ir duk
ra, Audra, doktorante biologijos
mokslų srity, lankantis Lietuvo-

je, Kaune įsteigta poeto Prano
Le m berto kasmetinė literatū
rinė premija. Konkursus praves
ir premijos įteikimą admini
struos Kauno Vytauto Didžiojo
universitetas. Palikta ir pinigų
pirmąjai premijai, kuri bus įteik
ta kitais metais (1992).
Konkursas bus pravestas tarp
Kauno universiteto literatų; .Tuo
bus pagerbtas Prano Lemberto
atminimas ir drauge paremti stu
dentai — konkurso laimėtojai.
Kasmetinę premiją ($500) pa
rūpins poeto našlė Monika bembertienė ar sūnus inž. Vitalis
Lembertas ir jo šeima.
Tai konkretus ir pozityvus
būdas paremti Lietuvos kultūrą.
A. R.

PRADĖJOME SU SĄJŪDŽIU,
BAIGIAME SU NEPRIKLAUSOMYBE
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto
valdybai savo kadenciją baigiant
Kultūra

_ New Yorko lietuviai gal turės
progos išgirsti labai talentingą
•keturiolikmetį smuikininką —
-Vilhelmą Čepinskį iš Kauno.
Prieš pradėdamas savo studijas
juilliarde, New Yorke, Vilhel
mas pasirodė “Margučio” kon
certe Chicagoje. Jo atvykimu į
'JAV ir prašymu į Juillardą (ir
-School for Professional Children) rūpinosi JAV LB Kultūros
tarybos
pirmininkė Dalia Kučienienė ir newyorkietis dr. J.
Kazickas. JAV LB “Dovana Lie
tuvai ir JAV LB Krašto valdybos
iždas prisideda prie Vilhelmo
-mokslapinigių, o, be to, yra
įsteigtas stipendijos fondas šiam
jaunam Lietuvos kultūros amba
sadoriui.
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės užsiangažavo rengti
Lietuvių Tautinių šokių šventę
Chicagos priemiestyje 1992 m.
liepos 4 d. savaitgalį. Rosemont
Horizon stadionas sutalpins
2200 įvairios kartos šokėjų ir
14,000 žiūrovų. Organizaciniam
komitetui vadovauja dr. Petras
Kisielius, o baigiantys JAV LB
kadenciją kai kurie valdybos na
riai pereina į šventės organizaci
nius darbus. Bronius Juodelis
koordinuos lietuviškos spaudos
informaciją. Silvijos Foti vado
vaujamame komitete angliškai
spaudai dirbs Ramunė Kubiliūtė, lėšų telkimu rūpinsis dr.
Antanas Razma ir Birutė Jasai
tienė, ryšius su dalyvaujančio
mis lituanistinėmis mokyklomis
palaikys Regina Kučienė.
Švietimas

Pagal Švietimo tarybos pirmi
ninkės Reginos Kučienės žinias,
JAV lituanistinėse mokyklose
trūksta mokytojų. Kai kurie
tėvai net pareiškė nuomonę, kad,
dabar Lietuvai atgavus pilną ne
priklausomybę, kažin ar jiems
reikia taip stengtis vežioti vaikus
į lituanistinę mokyklą. Tuo tar
pu, atrodo, kad besimokančių
lietuviškai skaičius didėja. Jau iš
platinta per 200 “Easy Way to
Lithuanian” programų (paruoštų
Švietimo tarybos).
Dovana Lietuvai

Švietimo ir Socialinių Reikalų
tarybos vėl paruošė 20 tonų kon
teinerį į Lietuvą. Konteineris
buvo pilnas knygų, mokyklinių
reikmenų ir drabužių Lietuvos
. našlaitynams. “Dovana Lietu
vai” apmokėjo jau kelis tokius
konteinerius. Vienas jų organi
zuotas Lituanistikos tyrimo cen
tro. Šalia konteinerių ir Vilhel
mo Čepinsko parėmimo, “Dovana Lietuvai” padėjo padengti iš
laidas įvairiai aparatūrai, kuri

įgalins Lietuvos valdžios įstaigas
rinkti ir skleisti informaciją —
kompiuterio modemui, fotoko
pijavimo mašinai ir pan.
Kita veikla

Antrasis “Darbas Lietuvai”
seminaras sėkmingai praėjo Washingtone. Dalyvavo nemažai
JAV LB veikėjų iš įvairių rajonų.
Šiuo metu nauji rajonai steigiasi
Springfield, IL, Minneapolis,
M N, Springfield, MA ir Sioux
City, IA. Iš viso vienokiu ar kito
kiu tempu veikia 75 rajonai. Tai
rodo, kaip JAV lietuvių kilmės
asmenys išsisklaidę po visą Ame
riką. Jų parama visiems vajams
ir politinei akcijai buvo ir dar bus
nepaprastai svarbi Lietuvos var
dui kelti tarp JAV visuomenės ir
politikierių.
Nauja JAV LB Krašto valdyba
turės puoselėti šią veiklą,
nuspręsti kiek įvesti anglų kalbą
į oficialias JAV LB komunikaci
jas. JAV LB angliškai išeinantis
žiniaraštis Bridges turi naują re
daktorių — Joe Arlauską ir per
4000 prenumeratorių.
Religinė taryba kadencijos
metu rūpinosi lietuvių parapijų
ir lietuviškai kalbančių kunigų
problemomis JAV, religinės
medžiagos į Lietuvą siuntimu.
Sporto
reikalai
pasidarė
įdomūs, kai į Lietuvą vyko daug
išeivijos sportininkų. Sporto rei
kalingumo ir įjungimo į lietuvių
išeivių gyvenimą tema iškilo ne
vieną sykį JAV LB Krašto valdy
bos kadencijos metu.
JAV LB Krašto valdybos ka
dencija baigsis po Tarybos sesi
jos Philadelphijoje spalio mėn.
pradžioje. Sunku pasakyti, ar
lietuvių visuomenė įvertins pa
stangas ir atliktuosius darbus.
Negalime paneigti, kad visi iš
gyvenome nepaprastą laiko
tarpį. JAV LB pirmininko dr.

iš VISUR
Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis atsakinėja i korespondentų klausimus kon
ferencijoje, kuri BATUNo ir Lietuvių Informacijos Centro rūpesčiu buvo sušaukta
Jungtinėse Tautose rugsėjo 18 d. Viduryje vertėjas Viktoras Nakas, dešinėje — užsienio
reikalų ministras Algirdas Saudargas. Nuotr. Vytauto Maželio

— JAV LB XIH tarybos pir
moje sesijoje, įvykusioje spalio
4-6 Philadelphijoje, į Krašto val
dybos pirmininkus išrinktas Vy
tautas Maciūnas 36 balsais. An
troji kandidatė — dr. Regina Narušienė gavo 24 balsus.

Keliant tostą už Pabaltijo valstybes rugsėjo 18 d. Lenkijos konsulate įvykusiame BATU
No priėmime: dešinėje Lietuvos prezidentas V. Landsbergis, viduryje Latvijos prezi
dentas A. Gorbunovs, Estijos ambasadorius JT E. Jaackson. Nuotr. Salomėjos
Narkėliūnaitės

Antano Razmos žodžiais, ši kraš
to valdyba pradėjo darbą su
“Sąjūdžio” pradžia ir baigia —
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimu.
Sekančiai valdybai reikia pa
linkėti, tikintis, kad ji sugebės
reaguoti į laiko įvykius.
Ramunė Kubiliūtė
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkė informacijos
reikalams

BUVOME LIUDININKAIS, KAIP
ŽILVINAS ATPLAUKĖ BALTA PUTA
Įspūdžiai iš Ateitininkų Savaitės

Kennebunkporte
Šeštadienis, rugpjūčio 10 d.
Nenutrūkstančioje virtinėje au
tomobilių, riedančių į “atostogų
šalį” Maino valstiją, skuba ir
ateitininkai į Kennebunkportą
prie Atlanto, į kasmetinę savo sa
vaitę Pranciškonų vasarvietėje.
Vandenynas šiandien nepapra
stas — audros įsiūbuotas, balta
puta driekiasi, kiek akys užmato,
aukštos bangos, vėjas taško bal
tus purslus skersai kelio. “Žilvi
ne, Žilvinėli...” Nenujautėm,
kada greitai, greitai tas Žilvinas
atplauks balta puta — gyva, lai
sva I aetuva, nors ateitininkų sa-

— JAV LB Krašto valdyba,
vadovauta dr. Antano Razmos ir
bebaigianti savo kadenciją, pa
skyrė $10,000 Lietuvos Televizi
jos ir radijo bokšto remontui bei
specialių programų atstatymui.
Okupantas, užėmęs bokštą bei
kitas administracines patalpas,
žiauriai sužalojo, išvogė ir sunai
kino daug turto, visokių techniš
kų įrengimų, aparatūros ir ar
chyvų.

vaite jau dvelkė atgyjančios Lie
tuvos dvasia. Žmonės tik ką grįžę
iš Lietuvos liudijo, ką matė, ką
dirbę, ko ten reikia.
į Kennebunkportą jau buvo
atvykęs prezidentas George
Bu.sb. Jo buvimas nedaro didelės
įtakos miestelio gyvenime. Tik
daržnai pajūrio kelias, einantis
pro jo sodybą, būna uždarytas.
Kilusi mintis pasiųsti preziden
tui sveikinimą nerado pritarimo,
nes tada jis vis dar reiškė didelį
pasitikėjimą Gorbačiovu.
Kiekvicną rytą rinkdavomės į
koplyčią mišių. Mūsų kapelionu

buvo kun. Vytautas Pikturna,
geras pamokslininkas. Kalbėjo
apie mišių auką. Neužmirštamas
liks jo pamokslas apie motiną
Marijos šventėje, Žolinėse.
Mišios buvo aukojamos už sielas
mirusiųjų ateitininkų, kurie dar
taip nesenai dalyvavo šiose sto
vyklose, už Lietuvą ir laisvę. Ka
pelionui pradžioje talkino prel.
Vyt. Balčiūnas, paskui dar buvo
atvykęs kun. dr. Valdemaras Gu
lamas.
Šeštadienio vakarą mūsų
laukė vasarvietės suorganizuotas
Daivos Mongirdaitės koncertas,
kurį pravedė Elena Vasyliūnienė. Po puikaus koncerto — at
gaiva. Malonu susitikti metus
nesimačius. Ačiū Dievui, susi
rinkome visi. Suvažiavo iš ryti
nių miestų — Bostono, Hartfor
do, Putnamo, New Yorko ir iš
toliau, Clevelando, Dalias ir ki
tur iš viso 60 sendraugių, o su
vaikais ir anūkais — 75. Dabar
vasarvietė jau buvo pilna. Mus
atvežusiam sūnui su vaikais teko
ieškotis kambario net kitame
miestelyje.

Sekmadienį Tėv. Stanislovo
Paulausko primicijos. Jis yra vie
nas iš Kretingos pranciškonų.
Studijuoja Austrijoje. įšventin-*
tas kunigu, pakviestas apsilanky
ti Amerikoje, šiandien aukojo
pirmas viešas mišias Kennebunkporto katalikams. Pamokslą
pasakė jis pats angliškai ir lietu
viškai.

Giedojo Danutė Grau.slytė,
operos solistė, Tėv. Bernardiną
brolio
duktė.
Sužinojome
kad Tėv. Bernardino Sveikata
eina blogyn. Liūdna, bet ir ne
beviltiška, kada senųjų pavaduo
ti ateina jauni. Pranciškonų ko
plyčia — moderniška, lietuvių
architektų ir dailininkų sukurta.
Ix?ngva joje susikaupti ir nuo
širdžiai pasimelsti. T<xlėl ir vie
tiniai katalikai ir vasarotojai ją
mėgsta.

Vakare buvo “literatūros vaka
ras . Izabelė Žmuidzinienė ir
(nukelta į 7 psl.)

BURIASI LIETUVOS KATALIKAI
MOKYTOJAI
(atkelta iš 2 psl.)
ralės normomis ir tradicijomis,
bendradarbiauja su idėjiškai gi
miningomis
organizacijomis
Lietuvoje ir užsieny.
Tikraisiais LKMS nariais gali
būti lietuviai katalikai pedagogai
ir visi asmenys, susiję su jauni
mo mokymu ir auklėjimu, pri
pažįstą jos programą ir raštu pa
reiškę norą būti LKMS nariais.
Nariais rėmėjais gali būti asme
nys ar organizacijos, remiantys
Sąjungos veiklą. Visi nariai pri
valo tobulintis tikėjime, tautos
istorijoje, kultūros bei specia
lybės srityse, auklėti jaunimą ka
talikiška dvasia, platinti katali
kišką spaudą bei literatūrą. Są
jungos skyriai steigiami, su
sibūrus ne mažiau kaip trims
asmenims.

Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje, prie didžiojojo altoriaus
Marytė ir Pranas Grušai, atšventę vedybinio gyvenimo 50 metų sukaktį. Greta jų
vaikai — Milda Čižiūnienė ir Gintaras, suruošę tėvams staigmeną. Šalia Gintaro stovi
prel. dr. Vincas Bartuška. Iškilmėse dalyvavo per 50 draugų.

Pranciškonas iš Lietuvos

LKMS rūpinasi ir savo narių
socialinio gyvenimo klausimais,
gina jų reikalus bei teises. Ji
stengsis kurti katalikiškas mo

kyklas, tokias klases bendro lavi
nimo mokyklose, grupes vaikų
lopšeliuose ir darželiuose.

Nėra lengva Sąjungos valdy
bai, kuriai vadovauja Elena Žaidienė. Sąjunga buvo gavusi Vil
niuje patalpas (Palangos 3), jose
įsikūrė. Bet nelemtieji sausio 13
d. įvykiai atėmė darbo vietas
šimtams Lietuvos spaudos, radi
jo,
televizijos
darbuotojų.
Reikėjo skubios pagalbos. Žino
ma katalikai mokytojai neatsakė
jos — atidavė savo patalpas tele
vizijos žurnalistams. Vėl tapome
benamiais...
Bet
vilties
netrūksta: Dievas laimins darbą
tų, kurie jį atlieka Jo vardu.
Lietuvos katalikai mokytojai
ryžosi suglausti pečius, kad būtų
lengviau tęsti katalikiško jauni
mo auklėjimo tradicijas mūsų
Lietuvoj — Meilės ir Kryžių
žemėj.
Birutė Grižienė

— Nek. Pr. Marijos seserų
rėmėjų sąskrydis įvyks lapkričio
2, per Vėlines, Putnam, CT.
Pradžia 11 vai. Apie dalyvavimą
prašoma pranešti iki spalio 26.

— Dail. Vytauto Sakalo, gyv.
Arizonoje, individualinė ir dvi
dešimties metų retrospektyvinė
paroda Lietuvos Dailės muzie
jaus Radvilų rūmuose Vilniuje
atidaryta rugsėjo 17 ir tęsis visą
spalio mėnesį. Išstatyta 91 kūri
nys — tapyba, grafka, aluminijaus išpjovos.
— Religinio konkurso premi
jos laimėtojas bus paskelbtas
lapkričio 2 d., Nek. Pr. Marijos
seserų rėmėjų sąskrydžio metu,
Putnam, CT. Konkurso premi
jos fundatorius yra prel. dr J.
Prunskis.
— Dail. Algirdo Kurausko
darbų paroda atidaryta rugsėjo
27 d. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo Centre, Chicagoje. Paroda
vyks iki spalio 14 d.
— Lietuvių Fondas vėl skel
bia piniginį ir naujų narių vajų.
Asmenys, paaukoję $100, gaus
vieną svečio bilietą į banketą,
kuris įvyks lapkričio 16 d. įnašai
siunčiami adresu: Lietuvių Fon
das, 3001 W. 59th St., Chicago,
IL 60729.

— Ieškomi Ignacas Paulau
skas ir Joana Paulauskienė, gy
venę 34 Fourth St., Waterbury,
CT. Jie patys arba apie juos žiną,
prašomi pranešti adresu: Lietu
va, 232040 Vilnius, Balio Sruo
gos N. 43-2, Ona PaulauskaitėBorusienė.
— Ieškoma. Elena Grižienė,
Jono (Lukšytė), ieško savo
pažįstamos Stasės Kent iš New
Yorko. Ji pati ar apie ją žiną praš
ini pranešti adresu: Grižienė
Elena, Domeikavos paštas, Kau
no raj., Vytėnų km., Lithuania.
— Ieškoma. Genovaitė K. Jazdauskaitė Duškinienė ieško
tėvo sesers Martos Stanldevič ar
jų vaikų. Iš Tytuvėnų išvyko
1930 m. Rašyti: G. K. Duški
nienė, Erfurto 27-7, Vilnius
232049, Lithuania.

Nauji Darbininko skaitytojai:
P. K. Povilauskas, New York,
N Y, H. Hagen, Fairport, NY,
A. Sakas, Lancaster, -OH.
Užsakė kitiems: P. J. Orsmi —
T. Kavaliauskui, Brooklyn, NY.
Sveikiname naujus skaitytojus ir
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko
prenumerata pirmiems metams
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.

JAV lietuvių sportininkai ne
blogai pasirodė keliose indivi
dualiose varžybose. Chicagietis
Tomas Pūkštys vienintelis iš išei
vių tarpo jieties metime pageri
no Lietuvos rekordą: ją nusviedė
77.44 m, nors ši pasekmė nėra
jo geriausias pasiekimas (rekor
das, žinoma, nebus užskaitytas,
nes jį pelnė kitos valstybės pilie
tis). Iš viso JAV lietuviai pelnė
16 aukso, 6 sidabro ir 10 bronzos
medalių. Žinoma, ir šių medalių
galėjo būti dar daugiau.

Palyginimas
— Aš jį taip pažįstu, kaip sa
vo kišenę.
— Tai turbūt tas žmogus la
bai tuščias.

Irgi užsiėmimas
Jonukas: Mano tėtis yra stog
dengys, o ką tavo tėtis veikia?
Petrukas: Tai, ką jam mama
liepia.
Nusiraminimas
Vyras: Ar neliūdėsi per tą lai
ką, kai aš sėdėsiu kalėjime?
Žmona: Taip, bet vienas mano
susiraminimas, kad žinosiu, kur
tu praleidi naktis.

Iš mūsiškių daugiausia meda
lių pelnė nevvyorkietė V. Vebeliūnienė, kuri teniso moterų
senjorių klasėje sugriebė aukso
medalius moterų ir mišriame
dvejete, o vienete — sidabrinį
atžymėjimą. Stalo tenise pas
senjorus chicagietis J. Baltrus iš
kovojo sidabro medalį. Slidinė
jime Raimundas Dičius iš Kali
fornijos gavo du aukso medalius
už specialų ir didįjį slalomą.

Chicagos “Neries” tinklininkai Vilniuje. IV-ųjų Pasaulio Lie
tuvių Sporto žaidynių metu. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO
ŽAIDYNĖMS PASIBAIGUS
Ketvirtosios Pasaulio Lietuvių
Sporto Žaidynės jau praeityje.
Ilgai buvo joms ruoštas’, daug
svarstyta. Kai kurie išeivijos
veikėjai rengėjams siūlė žaidy
nes nukelti vėlesniam laikui, nes
kai kam atrodė “nesaugu”.
Tačiau tautiečiai Lietuvoje ne
pabūgo, ir už tai jiems ačiū: ne
pabūgo sunkaus darbo, na, ir vi
sokių netikėtumų iš okupanto
pusės. Ir jų pastangos pasiteisi
no: Lietuva su svečiais iš svetur
pergyveno didelę sportinę mani
festaciją — paskutinį tokį šviesų
renginį prieš laisvės aušrą. O to
kio moralinio žygio Lietuvai ir
jos gyventojams tomis dienomis
labai reikėjo.
Žaidynių dienomis atsitiko
tragiški įvykiai - žuvo 7 Lietuvos
žmonės, tačiau tai žaidynes tik
pristabdė, bet nesužlugdė. Ir čia
svečiai iš užsienio taip pat buvo
to gedulo dalyviais: laidotuvių
procesijoje žygiavo su savo bro
liais ir seserimis tėvynėje.
Po šių bendrų minčių apie žai
dynes ir jų ypatingą reikšmę ne
vien tik sportinėje, bet ir poli
tinėje arenoje, eikime prie atski
rų pastabų. Pradžioje šiek tiek
skaitlinių.
Žaidynės sutraukė 3,840 daly
vių, įskaitant ir trenerius. Dau
giau negu tūkstantinė buvo
teisėjų ir medicinos darbuotojų
ir apie pusantro tūkstančio pa
galbinio personalo. Per 300 kraš

to apsaugos savanorių saugojo
žaidynių varžybų aikštes, pasta
tus, viešbučius, lydėjo autobu
sus su sportininkais bei kitais
būdais gelbėjo žaidynių daly
viam užtikrinti jiems saugumą.
N a,žinoma, čia reikia nepami
ršti ir Lietuvos policijos, irgi pri
sidėjusios prie žaidynių tvarkos.
Iš žaidynių aktyviųjų dalyvių
daugiausia buvo krepšininkų
(640). Antroje vietoje ėjo tinkli
ninkai — 465. Toliau — dvirati
ninkai
(327),
lengvaatlečiai
(300), futbolininkai (288), tenisi
ninkai (200), stalo tenisininkai
(183), plaukikai (183) ir kiti, ku
rių būta po mažiau.
Iš Šiaurės Amerikos buvo 374
dalyviai ir 286 turistai. (Šis
skaičius kiek įvairuoja). Prie jų
dar prisijungė apie 300 iš Argen
tinos, Estijos, Latvijos, Lenki
jos, Prancūzijos, Sibiro, Vokieti
jos, Australijos ir kelių kitų val
stybių.
Ypatingai iš Šiaurės Amerikos
dalyvių buvo laukta kiek dau
giau, tačiau vieni “pabijojo”, o
kiti dėl nežinomų priežasčių tik
paskutinėmis savaitėmis atkrito.
Tai labai atsiliepė į komandinių
sporto šakų vienetų pasirodymą.
Beveik visos išeivių komandos,
(išskyrus vyrų krepšinį) turėjo
“skolintis” žaidėjus iš Lietuvos
klubų, kadangi kai kurios atvyko
arba labai silpnų sudėčių arba be
skolinimo visai nebūtų galėju
sios dalyvauti.

Daugelį, žinoma, domino kre
pšinio varžybos. Tačiau išeivijos
atstovams jos nebuvo laimingos.
Tik Detroito “Kovas” atsivežė
neblogą komandą ir jam buvo ga
limybių kovoti dėl medalių.
Tačiau dėl žaidėjų sužeidimų
turėjo pasitenkinti 8 vieta.
Liūdnai atrodė New Yorko LAK,
Chicagos “Lituanica”, Toronto
“Vytis”. Jos ir savo grupėse
teužėmė tik trečiąsias vietas.
Vyrų krepšinyje pirmąją vietą
laimėjo Kauno “Atletas”, tik po
pratęsimo įveikęs
Vilniaus
“Šviesą” (joje matėsi ir Vilniaus
“Statybos” žaidėjų) 84-82. Mote
rų finale susitiko irgi tos pačios
komandos, bet čia nugalėjo vil
nietės, kaunietes įveikusios 7969.
Daug reikšmės buvo teikiama
paskutinėms žaidynių rung
tynėms, kuriose kovojo Lietuvos
rinktinė su Pasaulio lietuvių rintine. Gaila, kad ši pasaulio lietu
vių rinktinė buvo labai silpna ir
nepateisino vilčių. Rungtynių
pasekmė 120-84 yra gal dar per
daug maža, nes Lietuvos žaidėjų
pasirodymas buvo žymiai pra
našesnis. Beje, išeivių rinktinę
sudarė: K. Šaferis, M.VValis, G.
Simko, V. Ambutas, B. Berry(jis
buvo vienas geriausiųjų koman
doje), P. Gražulis, A. Racka, G.
Šaferis, L. Balaišis, T. Zdanius,
J. Juškaitis.
Gana įspūdingas buvo krepši
nio varžybų atidarymas, kurio
metu sveikinimo kalbą pasakė ir
Lietuvos krepšinio tėvas K. Sa
vickas iš Chicagos. Beje, jis Lie
tuvos sportui paskyrė ir nemažą
sumą pinigų (po $3,725 Lietuvos
olimpiniam komitetui ir šio ko
miteto Kauno tarybai, o $100
Sporto laikraščiui).
Šių eilučių autorius buvo vie
nas iš nedaugelio išeivijos lietu
vių spaudos darbuotojų, akredi
tuotų tarp šių žaidynių žurnali
stų. Teko dalyvauti daugelyje
varžybų įvairiuose miestuose,
spaudos konferencijose, sporti-

Valgykloj
— Norėčiau gauti ko nors, ko
neturiu kasdien, — sako svečias
restorano padavėjui.
— Gal smegenų, pone? — pa
siūlo padavėjas.

Merginų dialogas
— Patark man, kokį netikė
tumą aš galėčiau padaryti savo
sužadėtiniui jo gimtadienio pro
ga? — klausė sužadėtinė savo
draugę. Draugė atsakė:
— Parodyk jam savo gimimo
metrikus ...
Džiaugsmo iškilmės rugpjūčio 23 d. Vilniuje, netoli vietos,
kur stovėjo pašalintoji Lenino statula. Nuotr. Viktoro Ka
počiaus

ninku priėmimuose, pagerbi
muose ir 1.1. Reikia pasakyti, jog
spaudai visur buvo rodoma daug
dėmesio, na, ir patys sporto žur
nalistai, kurie dirba Lietuvos
spaudoje yra profesionalai vien
tik iš to valgantys duoną. Smagu
buvo stebėti savo kolegų pastan
gas ir norą, kad iš užsienio atvykusiems spaudos broliams būtų
sudarytos kuo geresnės sąlygos
dirbti kartu.
Edvardas Sulaitis

Neužmirškime
lietuviškos
knygos. Ji šaukte šaukiasi mūsų
pagalbos. Nusipirkime bent vie
nų lietuvišką knygą per mėnesį.

HM

DEXTER PARK
PHARMACY

ĮSj

Wm. AnastasL B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y, 11421
WE DELJVER

296-4130

VILNIAUS
RADIJAS
Maskvai pasukus laikrodį va
landą atgal, Vilniaus radijas da
bar girdimas 8 vai. vak. anglų
kalba ir 10 vai. vak. lietuvių kal
ba (New Yorko laiku). New Yorke geriausiai pagaunamos ban
gos 11780 ir 15180 kilohercų.
Geriau girdisi angliškoji progra
ma 8 vai. vak.
Šio. mėnesio gale pakeitus laiką
Amerikoje, vėl galėsime klausyti
7 vai. vak. anglų kalba ir 9 vai.
vak. lietuvių kalba.

V^F/International
----- TRAVEL CONSULTANTS
9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY MILLS, IL 60457—2259 U.S.A.
RUDENS IR ŽIEMOS KELIONĖS Į LIETUVĄ
Nr. 9907-OC 04 spalio iki 29 spalio /14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.

Nr. 9908-D

KALĖDOS IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 20 gruodžio iki 05 sausio.
Kaindn įskaitant „Traviatos" bilietus ir Naujųjų Metų balių.

Nr. 9908-D

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 27 gruodžio iki 12 sausio. Kainon įskaitant
„Traviatos” bilietus ir Naujųjų Metų balių.

Nr. 9910-F

VASARIO 16-TOJI. 14 vasario iki 01 kovo / 14 naktų Vilnius, 1 naktis
Kopenhaga.

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS!
VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME
KREIPTIS: G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 ŠO. 79TH AVENUE, HICKORY MILLS,
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS
---------------------------------------------------------NEVVYORKE:
CHICAGOJ:

o

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

86-21114th Street, RichmondHill,N.Y., 11418

2615W.71st Street, Chicago, IL 60629, 312-737-2110
1445 So 50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

FLORIDOJ:

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

DETROITE:

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

WATERBURY:

718-441-6401

813-367-6304

313-350-2350

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

Taupymo sąskaitos ir certffikatai, įvairios
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.
Vienas iš okupantų paskutiniųjų “žygių” Vilniuje — susprogdintas kryžius. Nuotr. Viktoro
Kapočiaus

BUVOME LIUDININKAIS. KAIP
ŽILVINAS ATPLAUKĖ BALTA PUTA
(atkelta iš 5 psl.)
duktė Antanina skaitė (iš atimu,
ties) Romualdo Granausko, No
rimos Narūnės ir Jono Biliūno
kūrinius, parinktus pavaizduoti
lietuvės moters gyvenimų. Ma
lonu, kad toks nepaprastas moti
nos ir dukters vienetas mus ka
smet aplanko.
Kultūriniai renginiai

Savaitės programoje, kurių
suorganizavo dr. Česlovas Masaitis, buvo du poezijos vakarai,
trys paskaitos, du koncertai, vai-

Lietuvos prezidento Vytauto
Landsbergio New Yorke lanky
mosi proga vietiniai Long Island
laikraščiai patalpino ilgokus
straipsnius ir nuotraukas. The
Bayside Times korespondentė
dalyvavo kontainerio j Lietuvą
išsiuntimo ceremonijose, apklausinėjo ten dalyvavusius ir pa
talpino straipsnį bei nuotrauką
su prez. Landsbergiu ir ten daly
vavusiais Bayside gyventojais
Daiva ir Romu Keziais bei Justi
nu Dambinsku. Great Neck Record patalpino Great Neck gy
ventojo Almus Šalčiaus pasisaky
mus Lietuvos nepriklausomybės
atgavimo proga ir jo su V. Lands
bergiu nuotrauką, darytą prieš
ketverius metus, kai Landsber
gis čia lankėsi pirmą kartą.
New York Newsday laikraštis
rugsėjo 19o. laidoje visą puslapį
paskyrė iškiliesiems Lietuvos
krepšininkams. Minėjo, kad pe
reitos olimpijados aukso medalio
laimėtojai — Sovietų Sąjunga iš
. dvylikos žaidėjų praras 6 — keturius lietuvius, vieną latvį ir
vieną estą. Sporto žinovai sam
protauja — kodėl laikraštis tiek
daug vietos skiria Lietuvos
krepšiniui? O gi todėl, kad Lie
tuva gali patekti net į finalą Barcelonoje ateinančiais metais vyk
siančioje olimpijadoje. Geriau
sia Europos komanda Jugoslavija
visiškai sunyko dėl pilietinio
karo, tad Lietuvai yra galimybė
dakopti iki pačių viršūnių. Aukso
medalį krepšinyje be abejo pa
ims JAV, nes ateinančiais metais
pirmą kartą istorijoje JAV pasiro
dys savo pilname pajėgume —
žais jos profesionalai “superstars”. Reikia tikėtis, kad ir Lie
tuvos komandoje Barcelonoje
žais lietuviai “superstars — Ma
rčiulionis, Sabonis, Chomičius ir
Kurtinaitis.

zdajuostės iš Lietuvos gyveni
mo, ir visur Lietuva, Lietuva,
Lietuva...
Visi kalbėtojai kartu buvo ir
įvykių liudininkai bei dalyviai.
Pirmais jų A. Gureckas, ką tik
grįžęs iš Lietuvos, kur jis dirbo
su komisiją, svarstant Lietuvos
sienų kausimą, kalbėjo tema
Tautinė vienybė ir socialiniai
konfliktai Lietuvos atgimime”.
Labai aktuali tema, vykstant de
mokratinei diferenciacijai ir atsi
randant opozicijai bei “Ateities
forumai”. Tai esąs normalus pro
cesas. Lemiantis faktorius yra
tikslo vienybė ir nepaneigiami
vasario 9-osios apklausos-plebiscito rezultatai. Be to, istorijos
vyksmo negrįžtamumas. Klausy
dami jo pranešimo, nenujautėm,
kad lygiai už savaitės Lietuvą pa
lies siaubinga nežinia ir laiminga
viso to pabaiga.
Apie švietimą Lietuvoje

Antroji paskaitininke, taip pat
iš Hartfordo, Vaiva VebraitėGustienė pasakojo apie savo ir
savo talkininkių pavyzdingą ir
įkvėpiantį žygį. Vaiva pasirodė
ne tik talentinga organizatorė,
bet ir gera kalbėtoja. Jos tama
— “Lietuvos švietimo proble
mos ir naujasis įstatymas”. Prieš
porą metų švietimo ministeris A.
Kuolys paprašė ją organizuoti
pagalbą Lietuvos mokyklai. Ji su
savo artimiausia talkininke Jū
rate Krokyte-Stirbiene, iš Philadelphijos, tam reikalui įsteigė
organizaciją American Professional Partnership for Lithuanian
Education, trumpai — APPLE,
surado fondus, surinko 30 moky
tojų iš Kanados ir Amerikos ir
■š.m. birželio mėnesį surengė
Lietuvos mokytojams kursus,
kuriuose dalyvavo 520 mokyto
jų. Kursų poveikis buvo nepa
prastas. Užmegzti profesiniai ir
asmeniniai ryšiai. Darbas tęsia
mas toliau. Reikalinga pagalba.
Švietime, kaip ir kitose srityse
— politikos, ekonomijos, mo
ralės — reikia pagrindinių per
sitvarkymų, naujų įstatymų,
naujų žmonių. Vaiva supažindi
no su priimtu nauju švietimo
įstatymu. Klausytojai sveikinda
mi Vaivą su sėkmingai atliktu
žygiu, domėjosi, kaip bus galima
nunešti į Lietuvą gerąsias Ame
rikos švietimo savybes, išven
giant pelų, dėl kurių pati Ameri
ka yra susirūpinus.

Ateitininkų kelias

Trečiasis kalbėtojas buvo kun,
dr. Valdemaras Cukuras, Ateiti
ninkų federacijos dvasios vadas.
Jo kalbą apie “80 metų nueitą
taką” galima charakterizuoti
“Anykščių šilelio”, žodžiais: "...
kur toji puikybė jūsų pa
sidėjo?...”.
Lietuvoje išaugo dvi naujos
kartos komunistnėje ir atei
stinėje kultūroje. Ten trūksta ka
talikų darbininkų, veikėjų. Atei
tininkai vos-vos pradeda ataugti
mokyklose.
Po paskaitos nebuvo diskusi
jų. Tuojau prasidėjo sausio 13osios kankinių pagerbimas. Dėl
lietuas atsisakyta procesijos lau
ke. Salėje buvo pastatytai’
kryžius su žuvusiųjų fotografijo
mis ir televizijos bokšto modelis.
Kiekvienas užsidegė žvakutę.
Dr. Masaičio sukurtas maldas
skaitė kun. dr. V. Cukuras.
Aktorė-deklamatorė

Savaitės prisiminimuose ypa
tingą vietą turės aktorės Virgini
jos Kochanskytės vakaras. Virgi
nija, premijuota poezijos deklamatorė, iš pat pradžios su Są
jūdžiu važinėjo po miestus ir kai
mus, žadindama, keldama žmo
nes į laisvės žygį.
Jį mums papasakojo tuos įspū
džius, deklamuodama Brazdžio
nio, Gedos, Miškinio, Bradūno
ir kitų rinktinius eilėraščius, kar
tu apibūdindama ir pačius poe
tus. Nevengė papasakoti ir apie
savo religinius išgyvenimus,
pabvyzdžiui, Kauno katedroje,
kai buvo šventinama Tautinė
vėliava, kuri buvo iškelta Karo
Muziejaus bokšte.
Lakštingalėle, dabar
dainuosi Lietuvoje

Jau tapo tradicija, kad ateiti-)-/
ninku savaitė baigiama Gino.ė'
Capkauskienės šviesiu koncer
tu. Jai akompanavo ir pats pa
skambino
pianistas-virtuozas
William Smiddy iš New Yorko.
(Apie koncertus Kennebunkporto pranciškonų vasarvietėje išsa
miai rašė Elena Vasyliūnienė
Darbininke.') Ateitininkai, kiti
vasarotojai ir koncerte dalyvavu
sieji lietuviai pranciškonai labai’
šiltai priėmė solistę. Ji baigė la
kštingalos daina “...aš mažas
paukštelis, norėčiau dainuoti
Lietuvoj”.
Baigiant, stovyklos vadovas

Tas spektaklis įvyko rugsėjo
29, sekmadienį, 2 v. popiet
Kultūros Židinio didžiojoje
salėje. Satyra sutraukė gana gau
sų būrį žiūrovų. Jų buvo net arti
300.

sausio 13 nužudytuosius. TV bokštas ir pastatas rugpjūčio 22
d., 6 vai. vak. okupanto grąžintas Lietuvos valdžiai. Nuotr
Viktoro Kapočiaus
. j.

dr. Alf. Stankaitis padėkojo soli
stei ir pianistui, padėkojo dr.
Masaičiui, kuris sutiko suorgani
zuoti programą ir ateinančiais
metais, tėv. Gabrieliui Baltru
šaičiui, sumaniam vasarvietės
administratoriui, dr. L. Giedrai
tienei, kuri džiaugiasi, kad šie
met niekas rimčiau nesusirgo,
Pranutei Ąžuolienei, besirūpi
nusiai kitais pagelbiniais dar
bais. Sugiedotas ateitininkų
himnas. Stovykla baigta. Tik nie
kas nenorėjo skirstytis, dar ilgai
šnekučiavosi prie atgaivos stalų.

Satyros teatras aplankė šias
vietoves: Montrealį, Torontą,
Londoną (Kanadoje), Detroitą,
Chicagą, Clevelandą, Bostoną ir
New Haveną. New Yorke buvo
paskutinė vieta.
Spektaklyje sutelkta medžiaga
remiasi tik komunizmu, nuo pat
jo pradžios iki dabarties dienų,
nuo Markso, Engelso, Stalino ir
kitų didybių iki dabarties —
Gorbačiovo, Landsbergio, Busho.
Lėlės nedidelės, neblogai val
domos, sukurtas pakankamas pa
našumas, kai kur ir pasaržuota.
Platesnis rusiškas sovietinis gy
venimas publikai jau buvo sun
kiau suprantamas, nes nepažįsta
tų asmenų, nežino įvykių. Bet
įvykius, kurie surišti su lietuviais
personažais ir Amerikos prezi

ATSISVEIKINO MASPETH, NY,
LIETUVIŲ PARAPIJOS KLEBONAS
Spalio 6 Maspetho lietuvių pa
rapijos bažnyčioje buvo gražios
ir jautrios atsisveikinimo iš
kilmės: pasitraukia prel. Pranas
Bulovas, toje parapijoje išbuvęs
35 metus ir vikaru ir klebonu.
Jis čia lieka gyventi kaip emeri
tas klebonas.

Spalio 6, sekmadienį, 12 vai.
mišias koncelebravo prel. Pr.
Bulovas, naujasis klebonas KenLietuvai palanki
neth J. VVicks, buvę šios parapi
apokaliptinė audra
jos vikarai kun. Jonas Pakalniš
Šeštadienio rytą, rugpjūčio kis, kun. Stasys Raila. Pakiliai
17-ąją šv. mišios už Lietuvą. giedojo choras. Prelatas savo at
Prašom, o kai kas sako “duodam sisveikinimo kalboje nuoširdžiai
leidimą”, Viešpačiui pasirūpinti padėkojo visiems, su kuriais tiek
Tėvynės laisve. Skirstomės. Ra metų drauge darbavosi šios
dijas pranešinėja apie pietuose bažnyčios naudai ir Dievo gar
siaučiantį uraganą “Bob”.
bei. Parapiją palieka labai gera
Antradienį, Sovietų Sąjungą me stovyje.'
ištinka apokaliptiriio masto au
Bažnyčioje įtvirtinta metalinė
dra, kuri netikėtai atneša tai, ko lentelė su įrašu, kad čia tokiais
mes jau nebesitikėjom sulaukti ir tokiais metais darbavosi prel.
savo gyvenime — laisvę ir nepri Pranas Bulovas.
klausomybę. Kennebunkporte
praneša: “Pabaltijo valstybės at
gauna nepriklausomybę, bus at
statyti diplomatiniai santykiai ir
suteikta Amerikos pagalba .
Dėkodamas prezidentui, pa
rašiau: “Tikrai malonu patirti,
kad “naujoje pasaulio santvarko
je (new World order) viešpatauja
“Šėpos” spektaklis
tiesa ir teisingumas”.
Šiltai
praėjo “Šėpos” teatro
Petras Ąžuolas
vaidinimas. Geros reklamos dė
ka rugsėjo 21 popietę Piliečių
Klubo salėje susirinko arti 200
asmenų, kurių gyva reakcija,
juokas ir nuoširdūs plojimai by
lojo apie didelį žiūrovų susi
domėjimą “Šėpoje (Spintoje)
dentu,
publika
priėmė
vykusiu veiksmu.
nuoširdžiu juoku.
Lietuvos politinių įvykių ak
tualumas, groteskas, humoras,
Satyrinis teatras remiasi į
taiklūs politikų portretai nulėmė
trumpą dabartį, paliečia trum
spektaklio
sėkmę. Renginį pa
pas situacijas. Viskas juokinga,
ruošė Bostono Tautinės Sąjun
kol dar aktualu, bet rytoj —jau
gos skyriaus Kultūrinis Subatvagali būti nebeįdomu. Tai trumpų
karis, ats. Zita Krukonienė.
scenų žaidimas, kuris sušvinta ir
paskui užgęsta, giliau neįsirėžęs
Susitikimas su rašytoju
’į žiūrovą.
Ričardu Gaveliu
Teatras savo darbą pradėjo
Rugsėjo
26 vakare Lietuvių
bene 1988 metais, kai dar buvo
Piliečių Klubo užkandinėje
tamsu ir gūdu. Vadovas sakė,
įvyko susitikimas su rašytoju
kad jie turėjo sunkių valandų su
Ričardu Gaveliu. Svečias atvyko
KGB, kietų pasiaiškinimų, nes
į
Chicagą rugsėjo pradžioje San
visas spektaklis yra persunktas
taros-Šviesos kvietimu ir dalyva
komunistinio režimo pajuoka.
vo su paskaitomis suvažiavime
Surežisuota sklandžiai, išra
kaip jaunos lietuvių rašytojų kar
dingai, nenuobodžiai. Reikia pa
tos ir PEN klubo atstovas. Bosto
sidžiaugti aiškiu ir labai gerai su
no lietuviams savo kolegą iš Lie
prantamu tarimu.
tuvos pristatė Lietuvių skyriaus
Pradžioje įvedamos lėlės iš
PEN klubo narys, meno literatas
tolo, o jau spektaklio gale į sceną
Stasys Goštautas.
įvedami ir patys aktoriai ir lėlės.
Gavelis skaitė paskaitą, pa
Tai padeda suprasti jų techniką
rengtą Chicagos auditorijai, apie
ir darbo metodus.
rašytojo moralės principus val
Publika nuoširdžiai priėmė.
stybinės cenzūros ir laisvėja
Aktoriai visi jauni ir drąsūs.
nčios visuomenės sąlygomis. Jis
Tegu jiems sekasi ir toliau sėk
mingai varstyti "Šėpos” dureles.- paskaitė ištraukų iš dviejų savo
romanų: Jaunojo žmogaus me
Satyrinis menas yra pats sun
muarų ir Vilniaus pokario. Pa
kiausias, pareikalaująs didelės
starasis žinomas savo kontroverįtampos ir daug darbo. Sėkmės
siškumu, o pirmasis yra erotinio
jums visiems. Dėkojame “Vili
pobūdžio. Pabaigoje rašytojas
jai”, kad sukūrė gražią jaukią po
atsakė į publikos klausimus, pa
pietę mūsų Kultūros Židinyje.
sidalino
savo
viešnagės
(P- j )

VILNIAUS “SEPA
BROOKLYNO SCENOJ
Vyr. skaučių židinys “Vilija
savo 25 metų veiklos sukakčiai
prisiminti pakvietė labai jau re
tai kur sutinkamą satyros teatrą
iš Vilniaus. Teatras pasivadinęs
“Šėpos” vardu, savo kilmę riša
su senomis tokio satyrinio teatro
tradicijomis.

?
>
;

Mokytojų studijų savaitės šokėjai su mokytoja Jadvyga Matulaitiene. Nuotr Viktoro Kučo

Po visų pamaldų buvo vaišės
parapijos salėje. Maldą pradėjo
kun. Jonas Pakalniškis, o vėliau
jas malda užbaigė kun. St. Raila.
Pasakyta eilė pritaikytų kalbų.
N Y assemblyman Schmidt įteikė
prelatui padėkos raštą už platų
visuomeninį darbą. Taip pat pa
dėkos raštą įteikė ir New Yorko
senatorius.
7
k

Savo kalboje prel. Pr. Bulovas
kvietė parapiją išlaikyti lietuviš
ką, kvietė Lietuvos Vyčius
dažniau lankyti savo parapiją, o
tai jau padėtų jos lietuviškumui.
Prelatas kalbėjo ir angliškai ir
lietuviškai. Vaišių metti padai
nuota lietuviškų dainų, vaišės
baigtos Amerikos ir Lietuvos
hfnrfūdiš'.1
Naujo klebono kun. Renneth
J. VVicks įvesdinimas į naujas pa
reigas bus spalio 13, ateinantį
sekmadienį, 10 v.

įspūdžiais.
Dovana Lietuvai

Rugsėjo 28, sekmadienį. Bos
tono Piliečių Klubo salėje įvyko
Tautinės Sąjungos skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas, ku
riame nutarta skirti $50.000 do
vaną atsikuriančios Lietuvos
iždui ir $2,(XX) Lietuvos Tautinei
Sąjungai. Šį sprendimą Bostono
skyriaus pirm. Juozas Rentelis
paskelbė visuomenei, vėliau su
sirinkusiai susitikti su Lietuvos
AT deputate ir Tautinės Sąjun
gos frakcijos atstove Rasa Rastauskiene.
Viešnią pristatė ją lydintis dr.
Povilas Švarcas, iš Califomijos.
Ji papasakojo apie frakcijos veik
lą, neseniai priimtų įstatymų dėl
privatizacijos, pelno paskirsty
mo, valstybės mokesčių esmi
nius bruožus. Jauna deputatė
parodė gražų pasiruošimą ir po
litinę erudiciją, atsakinėdama į
klausimus ir komentuodama įvy
kius, palikdama malonų bendra
vimo įspūdį.

Renginiai

’j

Spalio 19, šeštadienį, 7:30 vai.
vak. Lietuvių Piliečių Klubo
salėje įvyks koncertas, kuriame
solistė iš Lietuvos DanutėlCrauslytė, mezzosopranas, atliks
operų arijas. Akomponuos Daiva
De Sa Pereira. Rengia Bostono
Aukštesniosios
Lituanfstfaės
Mokyklos tėvų komitetai. ,^0
koncerto bus pabendravimas,
įėjimo auka 10 dol.
*v.‘
Spalio 20. sekmadienį, 5-irai,
popiet Lietuvių Piliečių Klubo
salėje įvyks Tautodailės Instituto
skyriaus kultūrinė popietė,
pirm. Saulė Šaltienė. Bus jfebof.
Petro Vaškio, iš Pbiladelphį^ąs,
keramikos paroda. Dalyvjįtts* jr
iš New Yorko aktorius Arnikas
Ciuberkis. bendradarbiavęs' su
Vilniaus Jaunimo Teatru.
UŽ.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 12 ir 13, šeštadienį
ir sekmadienį, rudens dailės pa
roda didžiojoje salėje. Rengia
NY Lietuvių Dailininkų Sąjun
ga. Spalio 12, šeštadienį, K. Ž.
mažojoje salėje Kultūros Židinio
narių susirinkimas. Registracija
9 vai., susirinkimas 10 vai.
Vysk. Paulius Baltakis, OFM,
buvo išvykęs į Romą dalyvauti
Imigrantų ir turistų sielovados
pontifikalinės tarybos kongrese.
Tai yra Vatikano administracinis
vienetas, prie kurio vysk. P. Bal
takis tiesiogPak priklauso ir iš
ten gauna ypatingus įgaliojimus
ir teises. Tarybai vadovauja arkivysk. Giovanni Cheli. Kongre
sas baigėsi Popiežiaus privačia
audiencija. Vyskupas į New Yorką grįžo spalio 7 d.
Dr. Kazys Bobelis, Vliko val
dybos pirmininkas, grįždamas iš
Lietuvos, spalio 2 trumpam
buvo sustojęs New Yorke ir čia
pasimatė su Tautos Fondo pir
mininku Aleksandru Vakseliu.
Lietuvių Katalikių Moterų
Kultūros draugijos popietė,
turėjusi įvykti spalio 13 Kultūros
Židinyje, nukeliama dabar į spa
lio 27, nes LB New Yorko apygar
dos valdybai staiga prireikė tą
dieną surengti svečių priėmimą
ir pranešimą apie Lietuvą.

Literatūros popietė su Lietu
vos švietimo pareigūnu Eugeni
jum Ignatavičium įvyks spalio 13
d. sekmadienį, 1 vai. p. p. Auš
ros Vartų parapijos salėje.
Svečias skaitys savo kūrybą ir at
sakinės į klausimus. Taip pat ro
dys videojuostą. Po programos
— vaišės. Rengia Branduolys.
Įėjimas — auka.
Aušros Vartų parapijos meti
niai rudens pietūs įvyks spalio
20, sekmadienį, po 11 v. sumos.
Bus pietūs su atgaiva bei loterija.
Auka — 25 dol., vaikams 15 dol.
Klebonas kun. Eugenijus Savic
kis ir parapijos taryba prašo visus
dalyvauti ir paremti šią vienin
telę New Yorko arkidiecezijos
lietuvių parapiją, nes šiemet yra
ypač daug remonto darbų.

Dail. Kazimieras Žoromskis
su žmona Kristina Miklaševičiūte į Lietuvą išskrido spalio 1 d.
J New Yorką pasisvečiuoti buvo
atvykęs rugpjūčio 29 d. Anksčiau
dailininkas gyveno New Yorke.
J Lietuvą persikėlė prieš keletą
metų.
Vytautas Kvietkauskas, Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos
deputatas, yra atvykęs į Ameriką
ir čia tyrinėja, kaip būtų galima
pagelbėti Lietuvos invalidams,
kokie čia naudojami prietaisai
tiem reikalam.

ADMINISTRACIJA
KREIPIASI
Malonėkite pažvelgti į savo
adreso lipinuką Darbininko
pirmojo puslapio viršuje. Ten
dešinėje pusėje parašytos EXP
raidės ir data: pv. EXP12/31/91
— tai reikštų, kad Jūsų prenu
merata pasibaigia gruodžio 31,
1991. Jeigu data yra ankstesnė,
pv. EXP 06/01/91 arba 12/30/90
ir kt., tai reiškia, kad prenume
rata yra pasibaigusi, nes atžy
mėta data jau praėjusi. Tada
yra pats laikas už pasibaigusią
prenumeratą astilyginti. Dar
yra grupelė skaitytojų, kuriems
EXP datos nesudėtos — tai
ženklas, kad jų prenumerata
yra pasibaigusi anksčiau negu
gruodžio 30, 1990. Tokių datų
net viešai rodyti negalime, nes
pašto inspekcija neleidžia siun
tinėti laikraščio į skolą, o dar
taip labai atsilikusią. Mes turi
me laikytis pašto taisyklių, nes
Darbininkas yra siuntinėjamas
antros klasės paštu (Second
Class Mail) ir privalo laikytis
pašto nustatytų taisyklių.
Nuoširdžiai prašome skaity
tojų atkreipti dėmesį į EXP
datą, ir, jei nurodyta data jau
praėjusi arba neužilgo praeis,
nelaukiant pratęsti prenumera
tą. Daug skaitytojų jau taip ir
daro, ir jiems esame už tai dė
kingi. Atskirų paraginimų ven
giame, nes jie kainuoja ir pašto
išlaidų ir laiko.

Iš Metropolitan operos rūmų
spalio 16, trečiadienį, 8 vai. vak.
Nevv Yorko laiku per televiziją
bus transliuojama Gioacchino
Rossini opera Semiramide. Pa
grindiniai solistai: John Cheek,
Samuel Ramey, June Anderson,
Marilyn Home. Diriguoja James
Conlon.

JAV LB KLŪ-osios tarybos
Oficialios vaizdajuostės iš
Patiksliname.
Darbininko
pirmoje sesijoje, įvykusioje spa istorinių įvykių Jungtinėse Tau
praeitame
numeryje,
kalbant
lio 4-6 Philadelphijoje, iš Nevv tose priimant Pabaltijo valsty
apie Kultūros Židinio dedikaci
Yorko apygardos dalyvavo šie bes:
1.
Saugumo Tarybos
rinkti tarybos nariai: Juozas Ka- posėdis rugsėjo 12 d.; 2. Genera ją, įsibrovė korektūros klaida.
Kultūros Židinys buvo pašven
zlas, Tomas Lora, Danutė Nor- linės Asamblėjos posėdis rugsėjo
vilaitė, Rūta Virkutytė, Kęstutis 17 d. (angliškas tekstas); 3. Esti tintas ir dedikuotas 1974 vasario
Bileris. Iš Nevv Jersey dalyvavo jos, Latvijos ir Lietuvos prezi 10 d. O dail. A. Galdiko vardo
LB apygardos pirmininkė Rasa dentų kalbos tame posėdyje dailės galerija dedikuota 1976
gegužės 9 d.
Juškienė ir visi rinkti tarybos na (estiškai, latviškai, lietuviškai);
riai: Rimas ir Arūnas Bitėnai bei 4. Vėliavų pakėlimo iškilmės ir
Tėv. Bernardinas Grauslys,
dr. Rita Gražulytė.
5. Pabaltijo valstybių prezidentų OFM, gyvenąs pranciškonų vie
Henrikas Šablevičius, žino
spaudos konferencija rugsėjo 18 nuolyne Kennebunkporte, Mai
mas Lietuvos dokumentinių fil
d. Iš viso 6 juostos. Norintys įsi ne, staiga susirgo. Ligoninėje,
mų gamintojas, yra atvykęs į
gyti šias juostas už prieinamą jam padaryta operacija.
Ameriką filmavimo tikslais. Čia
kainą kreipkitės tel. 516 - 935 Antanas Montvidas, 92 metų
nori susukti keletą dokumenti
0896.
amžiaus, mirė Putname, Matu
nių filmų. Iš Nevv Yorko išvyko
Rasa Rastauskienė, Lietuvos laičio slaugymo namuose, rug
į Chicagą.
Aukščiausiosios Tarybos depu sėjo 23. Palaidotas prie savo
“ŽAIBAS” NR. 6 - MAISTO
tatė, tautininkų frakcijos at žmonos dail. Ados PeldavičiūPRODUKTAI bus pristatyti
stovė, kviečiama Lietuvių Tau tės-Montvydienės, kuri mirė
Jūsų nurodytu adresu bet kur
tinės
Sąjungos
Amerikoje, Nevv Yorke 1967 rugsėjo 14 d.
Lietuvoje: 10 sv. miltų, 10 sv.
aplankė New Yorką, Chicagą, (Jos vienas didelis paveikslas!
cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. dėžė
Clevelandą, Bostoną, Floridą, kabo A. Galdiko galerijoje;
persikų, 4 sv. valg. druskos,
VVashingtoną, Califomiją. Į Vil Brooklyne, prie pranciškonų
dėžė ananasų, 2 dėž. džiovintų
nių išskrido spalio 1 d. Iš Lietu vienuolyno). Antanas Montvidas
slyvų, 2 dėž. razinų, 64 oz. alie
vos į Ameriką buvo atskridus taip pat gyveno Nevv Yorke,
jaus, 1 dėž. įvairių arbatų, 39 oz.
mėgo dailę, piešė gražias kera
rugsėjo 4.
pupelių kavos, 12 oz. kakavos.
mines plyteles, darė įvairių
Pilna kaina $100.00. Kreiptis:
KARGO Į LIETUVĄ BE medžiagų raižinius, yra daly
“ŽAIBAS”, 9525 South 79th MUITO! Siunčiame SAS oro li vavęs pirmose Lietuvių Ben-'
Avė., Hickory Hills, IL 60457.
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti druomenės rengiamose parodo
Telef. 708 430-8090.
Rygos muitinėje. Minimumas se Kultūros Židinyje. Paliegus
MAISTO SIUNTINIAI Į
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.55 sveikatai, persikėlė gyventi į
LIETUVĄ ŠVENTĖM ŽE už svarą. Galima siųsti naujus ir Matulaičio namus Putname. Ten
MESNĖM KAINOM: mėsa, dėvėtus
drabužius,
batus, už jo vėlę pamaldas Marijos Ne
dešros, sūris, aliejus, cukrus,
medžiagas, maistą bei nerecep kalto Prasidėjimo seserų ko
ryžiai, kava ir kt. Įvairaus tinius vaistus. Kreiptis į: G.T. plyčioje atlaikė kun. Vytautas
dydžio: 55 svarų, 30 sv., 15 sv.
INTERNATIONAL, 9525 So Palubinskas, kun. Rapolas Kra
Kainos nuo $50 iki $90. Kreip 79th Avenue, Hickory Hills, IL sauskas ir kun. Justinas Stepo
kitės, suteiksim smulkesnę in 60457. Tel. 708 430-7334.
naitis. Chicagoje gyveno jo gi
formaciją. TRANSPAK, 2638
Jauna moteris ieško darbo. minė — svainis, žmonos brolis
W. 69th St., Chicago, IL 60629,
architektas Vytautas Pelda.
Skambinti Rasai 718 235-1403.
312-436-7772.

NAUJAS “ŽAIBO” NR. 11!
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv.,
ryžių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 O’Clock pupelių kavos 39 oz.,
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg), 2 dėž. vištienos savo
sultyse (0.65 kg). Pilna kaina
$100.00. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10
darbo dienų. “ŽAIBAS”, 9525
So. 79th Avė., Hickory Hills, IL
60457 — tel. (708) 430 - 8090.

RUDENS DAILĖS PARODA
bus spalio 12-13 Kultūros Židinio
didžiojoje salėje.

PARODA LANKOMA: šeštadienį nuo 12 vai. iki 9 v.v.
Atidarymas—7 v.v. Sekmadienį nuo 12 vai. iki 4 v. popiet.
PARODĄ RENGIA NY Lietuvių Dailininkų Sąjunga.
Kviečia visus atsilankyti. Tai naujos kūrybos šventė pasvei
kinti atsikūrusią Lietuvos nepriklausomybę!

įeinant aukojama.

Kultūros Židinyje, New Yorke, rugsėjo 19 d. atsisveikinta su Lietuvos delegacija.
Priekyje Laisvės Žiburio radijo vedėjas Romas Kezys, taip pat vadovavęs ir atsisveiki
nimo popietei, kalbasi su Lietuvos Respublikos prezidentu Vytautu Landsbergiu. Kiek
toliau matomi pokalbyje vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministras Algirdas Saudargas. Nuotr. Daivos Kezienės

KULTŪROS ŽIDINYS - MŪSŲ
VISŲ SVARBUS REIKALAS
Universalus nepriklausomos
Lietuvos pripažinimas paskuti
nių savaičių bėgyje pripildė
kiekvieno lietuvio širdį didžio
džiaugsmo ir padėkos jausmais,
nuo kurių sunku net atsigauti.
Kultūros Židinys sveikina visus
savo narius ir rėmėjus ir džiau
giasi kartu su jais šių beveik ste
buklingų įvykių proga. Tėvynei
atgavus laisvę, pravartu apmą
styti ir mūsų ateities veiklos
klausimus. Jų tarpe kyla ir vienas
svarbiausių:
ar reikalingas
mums Kultūros Židinys?
Reikia manyti, kad šį paprastą
klausimą didžiumai nebūtų sun
ku atsakyti teigiamai, nes metų
bėgyje esame Židinio patalpo
mis dažnai pasinaudoję sportui,
tautiniams šokiams, chorui,
minėjimams, koncertams, susi
rinkimams, baliams ir 1.1. Klau
simas tampa painesnis, kad Židi
nio buvimas siejamas su finansi
ne ir veiklos atsakomybe.
Patirtis rodo, kad didžiuma
New Yorko apylinkės lietuvių,
progai pasitaikius, mielai ateina
į Židinio parengimus, bet tai
atlieka panašiai kaip žmogus
nuėjęs į kino teatrą, kur už nu
pirktą bilietą jam leidžiama dvi
valandas praleisti savo pramogai
be jokio rūpesčio apie kino savi
ninko finansinę būklę. Jeigu
Židinio patalpas būtų galima iš
nuomoti kiekvieną savaitės vaka
rą, tai ir Kultūros Židinys galėtų
veikti tokiu pat principu, tačiau
tai neįmanoma.
Šiuo laiku nuomų pajamos iš
nelietuvių sudaro apie 50% Židi
nio išlaidų, o už likusias išlaidas
(apie 25,000 dolerių per metus)
esame atsakingi mes, lietuviai.
Šia proga kreipiuosi ypatingai į
tuos, kurie nesutinka Kultūros
Židinio remti, abejodami jo rei
kalingumu ir išsilaikymu ateity
je.

Vytauto Budrio atminimui
duktė Lillian DeVincentis paau
kojo 1025 dol. Šv. Petro ir Povilo
lietuvių parapijai, Elizabeth,
NJ. Vytautas Budris buvo ilga
metis tos parapijos zakristijonas,
maždaug prieš metus pasi
traukęs į pensiją.

$1.95 _ SVARAS - KALĖ
DINIAI SIUNTINIAI pri
statomi į namus LIETUVO
JE. Specialus susitarimas.
Rūbai, maistas, vaistai BE
MUITO. Ši nuolaida galioja
rugsėjo ir spalio mėn. Pa
skubėkit! Iš kitur savo daik
tus siųskite mums paštu arba
UPS.
TRANSPAK
2638 W. 69 St.,
Chicago, IL 60629
tel. 312-436-7772

Kai dėl reikalingumo, tai gali
ma padaryti šias pastabas:
1. Ir į visiškai politiškai ir eko
nomiškai laisvą Lietuvą grįš tik
tai labai maža mūsų dalis nuola
tos apsigyventi. Tai yra ypač tik
ra, kalbant apie mūsų kartas,
suaugusias ar gimusias čia Ame
rikoje.
2. Tautiškai susipratusi lietu
vių išeivija Amerikoje yra ir bus
labai svarbi ir naudinga Lietu
vai.
3. Galutinis mūsų nutautėji
mas žymiai paspartės be tinka
mų kultūrinių ryšių su tėvyne ir
be aktyvaus ir įdomaus mūsų
pačių kultūrinio gyvenimo. Tautinės-kultūrinės veiklos išlaiky
mui tokie centrai, kaip Kultūros
Židinys, yra unikaliai tinkami ir
būtini. Juos bus įmanoma išlai
kyti ilgiau nei kai kurias organi
zacijas, sukurtas svarbiems poli
tiniams tikslams siekti ar repre
zentuoti kurią nors politinę pa
saulėžiūrą.
Patirtis rodo, kad vietiniams
demokratiniams pasikeitimams
vykstant, net daugybė lietuvių
įkurtųjų parapijų perėjo į nelie
tuvių rankas, kai tuo tarpu
Kultūros Židinys gali būti išlai
komas ir toliau gyvenančiųjų pa
galba. Tai liudija nemažas skai
čius dabartinių Židinio rėmėjų,
gyvenančių net kitose valstijose.
Kalbant apie Kultūros Židinio
ateitį, visų pirma noriu paneigti
gandus, kad Kultūros Židinys
netrukus savaime likviduosis,
nes lietuviai pranciškonai ren
giasi išsikraustyti iš vienuolyno
Brooklyne. Neseniai turėjau
progos išsamiai aptarti šį svarbų
reikalą su pranciškonų provincioluTėv. Placidu Barium, OFM.
Jis kategoriškai užtikrino, kad

pranciškonai neturi jokių planų
iš Brooklyuno pasišalinti ir nu
traukti sutartį su Kultūros Židi
niu. Provinciolas yra labai palan
kus Židiniui ir yra suinteresuo
tas, kad Židinys veiktų ir ateity
je. Jo pažiūrą galima trumpai
apibendrinti taip: Mes (pranciš
konai) norime, kad Kultūros
Židinys ir toliau sėkmingai veik
tų Brooklyne, tačiau nelaukite,
kad mes jį finansiškai išlaikytu
me.
Jis taip pat atinkamai įvertina
visus buvusius ir dabartinius na
rius ir rėmėjus ir tuos, kurie
Židinio labui daug dirbo ir dirba
jo administravime. Nemanau,
kad mes turime teisę daugiau ir
laukti iš lietuvių pranciškonų.
Esame jiems giliai dėkingi už jų
visokeriopą pagalbą praeityje ir
už jų tolimesnį palankumą.
Čia stengiausi kiek sugebėda
mas išjudinti kiekvieną iš didėja
nčio Kultūros Židiniui abejingu
mo, dėl kurio nyksta narių
skaičius, mažėja aukos ir sunkėja
rasti kandidatų į Židinio valda
nčiuosius organus. Kviečiu vi
sus, kuriems kai kas nepatinka
Židinio administravime, įstoti į
Židinį nariais ir aktyviai dalyvau
ti veiklos pagerinime. Kultūros
Židinio tvarkymas nėra kokios
nors kelių žmonių grupės privi
legija, betgi — visų narių ir pa
galiau visos bendruomenės rei
kalas.
Darbas Židinio taryboje ir val
dyboje žymiai pasunkėja, kada
jauti, jog daug kam tavo įdėtų
pastangų, išlaidų, kelionių ir lai
ko objektas tampa bereikšmis.
Raginu visus atsiriboti nuo gal
vosenos, kad Židinys — geras
patogumas, bet kokių nors kitų
lietuvių rūpestis. Kol dar nėra
per vėlu, supraskime, kad tai yra
mūsų visų svarbus reikalas!
Algirdas Mačiulaitis,
Kultūros Židinio Tarybos
pirmininkas

LIETUVOS VIRTUOZAI
VILHELMAS ČEPINSKIS,
smuikininkas

POVILAS STRAVINSKAS,
pianistas

Ypatingas koncertas,
ruošiamas
Connoisseur Concerts
Šeštadieny spalio 26-tą d., 7 v. v.
Kultūros Židiny

NEPRALEISKITE
DIDELIO TALENTO MENININKŲ PASIRODYMO!
Bilietai $15.00
Studentams $12.00

