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Haiti pabėgėlių laivelius
JAV pasienio sargybos pradės
grąžinti atgal, nes Gvantanamo
bazėje (Kuboje) jau nebėra vie
tos naujiems atvykėliams pri
glausti. Pagalba bus teikiama tik
tiems laiveliams, kuriems grasys
pavojus nuskęsti. Žmogaus tei
sių veikėjai šį JAV įsakymą jau
iškart pasmerkė kaip nehuma
nišką.
Kinija gegužės 21 d. išsprog
dino lig šiol didžiausią bombą
savo požeminių bandymų serijo
je. Bomba buvusi 70 kartų sti
presnė už tą, kurią amerikiečiai
numetė ant Hiroshimos praėju
sio karo metu. Ji taip pat
peržengė ir tą stiprumo ribą,
kuri nustatyta pagal sutartį. 1990
m. pasirašytą tarp JAV ir Sovietų
Sąjungos. JAV dabar pareiškė
nepasitenkinimą ir ragina Kiniją
valdytis. Amerikos Kongresas
taip pat pasmerkė Kinijos veik
smus.
Rusijos parlamentas gegužės
21 d. nubalsavo panaikinti 1954
m. Chruščiovo padarytą spren
dimą, pagal kurį Krymo pusiasa
lis buvo prijungtas prie Ukrainos
kaip “dovana”. minint 300 metų
sukaktį nuo Rusijos ir Ukrainos
apsijungimo. Tačiau, žinoda
mas, kad Krymo klausimas galįs
būti ‘ nesantaikos kauhi” tarp
Rusijos ir Ukrainos respublikų,
Rusijos parlamentas siūlo reikalą
spręsti abipusio sutarimo keliu.
Krymo parlamentas tuo tarpu
daro žy gius atsiskirti nuo Ukrai
nos ir pasiskelbti nepriklauso
mybę.
Filipinuose vis dar neaišku kas
išrinktas prezidentu, nors rinki
mai įvyko prieš dvi savaites. Bal
iai dar tebeskaitomi. Išry škėjo
betgi, kad didžiumą balsų lig šiol
gavęs buvęs kariuomenės vadas
gen. Fidel Ramos, padėjęs pre
zidentei Corazon Aquino net ke
lis kartus, kai ją nuversti bandė
įvairūs sukilėliai. Prezidentė
Aquino iš pareigų pagal konsti
tuciją turi pasitraukti birželio 30.

— Algis Klimaitis, Laisvosios
Europos radijo (R FE) praneši
mu, gegužės 18 d. buvo suimtas
Vilniuje dėl įtartino bendradar
biavimo su Sovietų Sąjunga. A.
Klimaitis paneigė kaltinimus, jis
buvo VLIKo ir Pabaltiečių Są
jungos reikalų vedėjas Strasburge, prie Europos parlamento,
bet dėl politinių ir finansinių
nesklandumų iš tų pareigų buvo
atleistas 1988 metais ir apie tai
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio vadovybė bei Vytautas
Landsbergis buvo painformuoti.
(E)
— Rietavo dvare 1892 metais
pradėjo veikti pirmoji Lietuvos
elektrinė. Minint šią istorinę
datą, Lietuvos vyriausybė nu
sprendė spalio 23-25 dienomis
surengti Rietave Lietuvos elek
trifikacijos šimtmečio jubiliejaus
minėjimo iškilmes.
— Filipinų nepaprastoji ir įga
liotoji ambasadorė Lietuvai Luz.
d. dėl Mundo balandžio 28 d.
įteikė Lietuvos Respublikos Au
kščiausiosios Tarybos pirminin
kui Vytautui Landsbergiui ski
riamuosius raštus. Diplomatės
rezidencija yra Stockholme. Per
34 metus ji atstovavo savo šaliai
Italijoje, JAV, Kanadoje, Pran
cūzijoje.
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Susitikimas su istorija. Gegužės 14 d., pasirašę Prancūzijos ir Lietuvos draugystės
sutartį, valstybės vyrai vaikščiojo po Vilniaus senamiestį. Didžiojoje gatvėje, netoli Sv.
Jono bažnyčios, jų žvilgsnius atkreipė namai, kuriuose 1918 m. vasario 16-ąją buvo
pasirašyta Lietuvos nepriklausomybės deklaracija. Dešinėje — Prancūzijos respublikos
prezidentas Franęois Mitterrand, viduryje — Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, kairėje — Prancūzijos ambasadorius Lietuvai Philippe
de Suremain. Iš tos pačios vietos, tik žiūrėdami priekin, jie galėjo tolumoje matyti ir
Gedimino pilį bei jos bokšte plevėsuojančią Lietuvos trispalvę. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

VĖL PARAMA LIETUVOS INKSTŲ FONDUI
Lietuvių Katalikų Religinė
Šalpa gegužės 19 d. pakrovė
siuntą Lietuvos Inkstų Fondui.
Siuntoje yra Dialysist, Ine. fir
mos aukos,* kurios šiuo metu la
bai Lietuvai reikalingos.
Religinė Šalpa nuo 1991 m.
rugsėjo mėnesio sėkmingai ben
dradarbiauja su Lietuvos Inkstų
Fondu, aprūpinant ligonines bei
klinikas reikalinga dializės apa
ratūra ir prietaisais. Šiame laiko
tarpyje persiųsta į Lietuvą 32
dializės mašinos (įskaitant ketu
rias, dabar pakrautas). Šalia
pačių mašinų, Dialysist, Ine.
paaukojo nepaprastai taiksta
nčių Lietuvoje reikmenų dia
lizės procesui, pvz., plastmasinių vamzdelių, vienkartinių
intraveninių adatų, dializės sky
sčių, vandens filtravimo aparatų
ir kt., kurių vertė viršija
$100,000.

Inkstų Fondo pirmininkas
prof. Balys Dainys šitaip komen
tuoja Religinės Šalpos paramą
laiške: “...Ekonomika Lietuvoje
dar nestabilizuota, todėl medici
nos padėtis yra labai sunki.
Mūsų klinika yra vienintelė Lie
tuvoje, daranti inkstų persodini
mo operacijas. Mes esame labai
dėkingi Lietuvių Katalikų Reli
ginei Šalpai už didelę pagalbą,
vykdant dializės mašinų progra
mą. Tik Jūsų ir Lietuvos gerada
rių dėka Lietuvoje pagerėjo
padėtis su dialize”.
Prie dializės projekto iki šiol
yra prisidėję šie asmenys bei or
ganizacijos (finansine pagalba
arba aparatūros aukomis): Lietuvos Vyčiai, Free LithuaniaCommittee (Baltimore), Americans
for an Independent Lithuania
(New Jersey), Dr. Mike Yudd
(V. A. Medical Center, E. Oran-

3000 PORŲ NAUJŲ BATŲ!
Gegužės 19 d. Religinės Šal
pos Lietuvon pasiųstoje siunto
je, tarp kitų stambių aukų, yra
3000 porų naujų batų, kuriuos
padovanojo Minnesota valstijoje
veikiančios firmos Red Wing
Shoe Company.
Šios siuntos įgyvendinimui
talkino Lithuanian Gommerce
Gorporation (New Jersey). LGC
darbuotojai suvedė inventorių

bei supakavo persiuntimui iš
įvairių Red Wing Shoe parduo
tuvių siųstus batus.
Siuntą Lietuvoje skirstys Vil
kaviškio vyskupijos Caritas sky
rius internatams, vaikų bei sene
lių prieglaudoms ir nepasiturin
tiems žmonėms, kurie neįsten
gia šiame ekonomiškai sunkiame
laikotarpyje nusipirkti reikalin
gos avalynės.

ge, NJ), Lutheran Medical Center (Nevv York) Bei Dialysist,
Ine.
Dialysist, Ine. firmos prezi
dentui Steve Livanavage tarpi
ninkaujant, taip pat gauta medi
cininių reikmenų auka iš Nevv
York Hospital. Šios ligoninės do
vanų tarpe buvo 7 akušeriniai
monitoriai, keliasdešimt tūksta
nčių vienkartinių švirkštų, krau
jo spaudimo tikrinimo aparatų
bei kt. Šie reikmenys kartu su
dializės aparatūra keliauja ir bus
Lietuvoje naudojami Marijam
polės rajono centrinėje ligo
ninėje bei kitose apylinkės ligo
ninėse ir klinikose.
(LKRŠ)

Strateginių ir tarptautinių stu
dijų centro VVashingtone Rusijos
ir Eurazijos skyriaus direktorius
Stephen Sestanovich “The Nevv
York Times” gegužės 17 d. laido
je rašo apie Gorbačiovą. Tasai
rašinys pavadintas: “Istorija turi
klausimų Gorbačiovui — ką jis
žino ir kada mes sužinosime”.
Autorius primena populiarų
posakį, liečiantį Gorbačiovą, esą
jis puikiai vaidina su tuščia ran
ka, reiškia, niekam nieko neduo
damas, tik gaudamas viską iš
kitų.

Šis klausimas, anot autoriaus
Sestanovich, stovintis pirmoje
vietoje “Pravdos” klausimų są
raše, iš tikrųjų labai geras. Taigi,
Gorbačiovas ir turėtų atsakyti,
kaip visa ta idėja palaužti Baltijos
tautas gimė. Ar gali būti, kad
Gorbačiovas, norėdamas šiek
tiek pagąsdinti lietuvių ir latvių
separatistus, nenumanė, kad
vietiniai vadai pradės žiauriai
dorotis, ir paskui, pamatęs krau
jo praliejimą, nuo savo plano at
simetė.

Kaip pavyzdį jis pateikia pa
starąjį Gorbačiovo dviejų sa
vaičių vizitą Amerikoje. Namie
jis esąs bedarbis, pensininkas ir
daugelio kaltinamas dėl įvairių
dalykų, ypač dėl piktnaudžiavi
mo valdžia. Betgi Amerika jį pa
sitiko 4caip valstybės galvą, di
skutavo su juo pasaulinius klau
simus, davė jam pinigų.
Tačiau, autorius rašo, štai šis
žmogus, kuris buvo mūsų dienų
svarbiausios politinės revoliuci
jos centre, atvyko ir išvyko nie
kam nieko konkrečiai nepasakęs,
net neprasitaręs, kaip viskas
konkrečiai atsitiko. Rusams tai
nebus siurpryzas, nes jie jau se
nokai pradėjo abejoti, ar Gor
bačiovas turi ir gali pasakyti ką
nors praktiško, įdomaus ir ne
tikėto
Maskvos radijas sako, kad jo
sugebėjimas praturtėti, neatsk
leidžiant nieko, ima erzinti kitus
buvusius viršininkėlius, kurie už
savo informacijas tegauna cen
tus.
O “Pravda”, dabar reakcijos
balsas, rašydama apie Gorbačio
vo amerikinę kelionę, jau sako,
kad, sugrįžęs namo, jis savo
žmonėms privalo pasakyti tei
sybę apie tokius epizodus, kaip
pavyzdžiui, bandymus palaužti
Baltijos tautas 1991 m. sausio
mėnesį.

Autoriaus nuomone, tokia
prielaida realistiška. Tačiau, au
torius primena, kad kai kurie
“kietosios” linijos ir prievartos
rėmėjai vėliau tvirtinę, jog Gor
bačiovas tikrai jiems pažadėjo
suspenduoti Baltijos respublikų
parlamentus ir įvesti “preziden
tinį valdymą”.
Todėl autorius ir sako: “Ką gi
Gorbačiovas jiems (“kietosios”
linijos atstovams) iš tikrųjų pa
sakęs. Ir ką jis planavęs toliau
daryti”?
Rusijos demokratijos veikėjai
tvirtina, kad po Baltijos tautų separatinių judėjimų palaužimo
būtų buvę einama ir prie jų
pačių demokratiškai išrinktos
valdžios “sutriuškinimo”. Po to
dar autorius primena ir tai, kad,
kai Baltijos respublikose Gor
bačiovo idėja neišdegė, jis jaii
buvo pradėjęs kampaniją prieš
Jelciną Rusijos parlamente. Ir
čia vėl autorius pateikia eilę
klausimų, kuriuos reikėtų kelti
Gorbačiovui ir laukti jo paaiški
nimų.
Suprantama, kad pasauliui
būtų įdomu viską išgirsti, ką
Gorbačiovas paaiškins, bet lietu
vis skaitytojas vėl norėtų sugrįžti
prie “Pravdos” pirmojo klausimo
tame jos ilgame sąraše, būtent
ką Gorbačiovas žino apie Lietu
vą ir kada apie tai sužinosime
mes.

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Vilniuje balandžio 21 d.
įvyko Lietuvos Nepriklausomy
bės gynimo sausio 13 brolijos
moksleivių konferencija. Ši bro
lija yra visuomeninė, nepolitinė,
humanistinė organizacija. Ji
buvo užregistniota 1991 metų
rugsėjo mėnesį. Ji jungia tragiš
kųjų sausio mėn. įvykių dalyvius
ir liudininkus, globoja sužeistuo
sius, riipinasi žuvusiųjų atmini
mo įamžinimu. Moksleivių ir
mokytojų brolijos yra įsikūrusios
daugelyje respublikos rajonų. į
konferenciją sostinėje susirinko
daugiau kaip 2,000 jos narių iš
visos Lietuvos.
— Panevėžio katedros artu
moje auga ir plečiasi katalikiškas
vaikų darželis, katalikiška gim
nazija, katalikiška žemės ūkio
mokykla. Bažnyčios ir mokyklos
bendras tikslas — pakelti vaikų
širdis tikėjimui, siekti dvasingu
mo, taurinti visuomenę.
— Lietuvos Parlamento
užsienio reikalų komisija pritarė
diplomatinių santykių užmezgi
mui su Albanija.

ANTROJI JAV VETERANŲ
MEDICININĖ SIUNTA
JAV Veteranų Departamento
sekretoriaus Edward J. Derwinski dėka rengiama antra siun
ta su medikamentais. Pirmoji
siunta Lietuvą pasiekė neseniai.
Jos paskirstymą Lietuvoje koor
dinavo JAV Veteranų sekreto
riaus pakviestas dr. Kazys Bobe
lis, kuris ir dabar yra jo specialus
patarėjas.
Naujoje siuntoje vėl bus įvai
rūs medikamentai ir medicininė
aparatūra, kuri nurašoma iš Ve
teranų sveikatos apsaugos insti
tucijų, pakeičiant ją naujesne,
bet kuri dar yra gerame stovyje

ir tinka naudoti Lietuvoje ir kito
se Rytų Europos valstybėse.
— Martyno Mažvydo tau
tinėje bibliotekoje atidaryta pa
roda “Mažoji Lietuva — kraštas
ir žmonės”. Šio krašto istoriją iki
1923 metų, kai Klaipėda ir jos
apylinkės sugrįžo Lietuvai, pri
mena parodos nuotraukos, do
kumentai, literatūra.
— Lietuvos ir Danijos ben
dros įmonės “Polar Pravncess"
darbuotojai išaugino naujoviškus
ungurius, kurie bus patiekti Vo
kietijos, Danijos ir Lietuvos res
toranų kulinarams.

— Moshe Arens, Izraelio gy
nybos ministras, su žmona ir
dukromis, Lietuvoje lankėsi dvi
dienas. Aplankė savo gimtąjį
miestą Kauną, kurį paliko prieš
65 metus. Lankėsi devintajame
forte, kur žuvo jo giminės, susi
tiko su žydų bendruomene. Vil
niuje buvo susitikęs su premjeru
Vagnorium, krašto apsaugos mi
nistru Audrium Butkevičium ir
kt. Tartasi aktualiais reikalais.
Svečias pareiškė spaudai, kad jis
palaikąs Lietuvos siekimus.
— Saulius Caplinskas, respu
blikinio AIDS profilaktikos cen
tro direktorius, pranešė, kad
Lietuvoje nustatytas dvyliktasis
AIDS viruso nešiotojas. Virusas
buvo nustatytas po to, kai tasai
jaunuolis paskutinį kartą davė
kraują. Nors ta jo kraujo dozė
ligoniams nepateko, bet nežinia,
kaip buvo su anksčiau duotuoju
krauju. Tiriama, ar jis neužkrėtė
kitų ligonių.
— Lietuvos ir Rusijos pasikei
timas sutarčių ratifikavimo raš
tais pradeda naują teisinę erą
tarpvalstybiniuose santykiuose.
Tie dokumentai reguliuoja san
tykius, abi šalys viena kitą pri
pažįsta suverenine valstybe. Ra
tifikuotomis sutartimis Lietuva
ir Rusija formaliai užmezgė tar
pusavio diplomatinius santy
kius. Po kelių mėnesių Rusija
įkurs savo ambasadą Vilniuje, o
Lietuva savo ambasadą Maskvo
je. kur jau nuo seniau veikė Lie
tuvos diplomatinė atstovybė.
— Prof. Antanas Praške
vičius, Kauno Medicins akade
mijos katedros vedėjas, išrinktas
Europos Mokslų ir menų akade
mijos nariu. Akademijos centras
yra Salzburge, Austrijoje. Lietu
vos mokslininkas įvertintas už
nuopelrius medicininės bioche
mijos mokslui.

TEGYVUOJA ATKURTOJI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ

2 • DARBININKAS • 1992 gegužės 29, Nr. 22

Daugelio šių knygų skaitančių
kalinių akyse pasirodo ašaros.
Vakar buvęs žmogžudys, per
skaitęs šių knygų, anksčiau nie
kada net nepažvelgęs į maldos
namus,
šiandien
karštai
meldžiasi. Daugeliui Birutės
Žemaitytės knyga padėjo supra
sti tikėjimo paslaptį, Dievo
žodžio reikšmę, gyvenimo ir ka
nčios prasmę. Aš pats ašaras
šluosčiausi, tų knygų skaityda
mas”.

LAIŠKAS IŠ ALYTAUS PATAISOS NAMŲ
Lietuvių radijo tarnyba Vati
kane gauna nemaža laiškų iš
Tėvynės. Kai kurie klausytojai
praneša apie radijo laidų girdimunų, kiti atsiunčia žinių apie
įvairius religinius įvykius jų mie
stuose. Būna ir ypatingų laiškų.
Pavyzdžiui, neseniai gautas
laiškas iš Alytaus griežto režimo
pataisos darbų įstaigos. Vienas
kalinys, kuriam liko dar 12 mė
nesių bausmės toje įstaigoje,
džiaugiasi gavęs Romoje leidžia
mo nedidelio žurnalo “Krivūlės”
numerį. “Sis žurnalas, — rašo
kalinys, — ėjo iš rankų į rankas,
visi jį norėjo perskaityti. Mes
jautėme, kad vyskupo Antano
Deksnio kalėdinis sveikinimas
buvo skirtas ir mums, gyvenan
tiems Alytaus pataisos namų ko
lonijoje”.

Kolonijoje yra įrengta Kris
taus Karaliaus koplytėlė.
“Sekmadienis dabar pas mus
visada religinė šventė, — rašo
kalinys, — nes Kristaus Kara
liaus koplyčioje vyksta katalikų
pamaldos. Šventas mišias laiko
jaunas, dar besimokantis Kauno
seminarijoje kunigas Leonas Ja
Prancūzijos prezidentas Franęois Mitterrand (viduryje) su
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku Vytautu Lands
bergiu, lydimi sargybinių ir diplomatų, gegužės 14 d., nuo
Aušros Vartų Didžiąja gatve žygiuoja į Vilniaus universitetų.
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

APIE LIETUVĄ PORTUGALIŠKAI

Portugalijos jėzuitų leidžia
mas žurnalas “Brotėria” šių
metų balandžio laidoje išspau
sdino Tėvo Pauliaus Rabikausko
studiją “Katalikiškoji Lietuva —
praeitis ir dabartis”. Sis Portuga
lijoje ir Brazilijoje kunigų bei pa
informuotas, kad taptų geru ku sauliečių katalikų intelektualų
skaitomas
žurnalas,
nigu. Nuncijus išreiškė nuo plačiai
monę, kad Romoje studijuoja norėdamas pateikti savo skaity
nčių lietuvių seminaristų skai tojams rimtų ir tikslių žinių apie
čius turėtų būti padidintas bent Bažnyčių Lietuvoje, neatsitikti
iki penkiasdešimties. Tai įgalin nai kreipėsi į jėzuitų kunigų Pau
tų greitesnį Lietuvos Bažnyčios lių Rabikauskų. Jis yra garsiojo
dvasinį atgimimą ir sustiprėjimą Grigaliaus universiteto Romoje
II-ojo Vatikano Susirinkimo nu profesorius, buvęs Bažnyčios
tarimų dvasioje, taip pat padėtų istorijos fakulteto dekanas, Ro
geriau atlikti masinę katekizaci- mos archyvuose surinkęs ;daug
ją, kuri dabartinėmis sąlygomis istorinės medžiagos apie Katali
kų Bažnyčių Lietuvoje.
Lietuvai būtina.
30-ties puslapių rašinyje prof.
Pamoksle nuncijus išvedė gra
žią paralelę tarp Petro, kurį Kri Rabikauskas pirmiausia prisime
stus iš paprasto žvejo padarė na praeitį: karaliaus Mindaugo
žmonių žveju, ir Popiežiaus, ku laikus ir pirmuosius Lietuvos
ris, kalbėdamas apie busimąją žingsnius link krikščioniškos Eu
kelionę į
Lietuvą, pasakė: ropos, oficialų Lietuvos krikštų
1387 m., sunkų Bažnyčios kelių
“...vykstu į Baltijos jūrų žvejo
15 ir 16 amžiuose, kai trūko lie
ti...”
Nuncijus apgailestavo, kad tuviškai kalbančių kunigų ir
dabar yra priverstas dirbti ap reikėjo kovoti su besiskver
verktinomis buitinėmis sąlygo biančiu iš Vakarų Liuterio mok
mis, bet išreiškė viltį, kad nun slu.
17 ir 18 amžius prof. Rabi
ciatūros pastato Vilniuje klausi
kauskas vadina “greito ir plataus
mas greitai išsispręs.
Pamokslų nuncijus baigė šiais religinio atgimimo laikotarpiu”.
jautriais ir įsidėmėtinais žo
džiais: Jei mane klausiate, ko aš
Apaštalinio nuncijaus arkivy
labiausiai pasigendu Lietuvoje,
skupo Justo Mullor Garcia apsi
aš atsakau — Lietuvos laimės!
lankymas Sv. Kazimiero lietuvių
Sunku dabar žmonėms, bet pri
kolegijoje Romoje sutapo su vie
siminkime nuostabų reiškinį: pina sukaktimi: prieš 44-erius me
ramidėse rastos augalų sėklos,
tus, gegužės pirmąją, Apaštalų
išgulėjusios ten keletą tūkstant
Sostas oficialiai pripažino šią lie
mečių, pasėtos į žemę sudygo!
tuvių kolegiją.
Aš manau, kad ir Lietuvos laukia
Darius Anvilevičius
daug žadanti ateitis”.

POPIEŽIAUS NUNCIJUS DALIJASI
ROMOJE LIETUVOS ĮSPŪDŽIAIS
Apaštalinis nuncijus Lietuvo
je arkivyskupas Justo Mullor
Garcia tarnybiniais reikalais
trumpam atvykęs į Romų, gegu
žės 3 d. aplankė popiežiškąją Sv.
Kazimiero lietuvių kolegiją.
Ten, dalyvaujant kolegijos vado
vybei ir auklėtiniams, aukojo
mišias, jų metu tarė žodi, pa
sidžiaugdamas susidariusia pro
ga nors trumpai pabuvoti su lie
tuviais, su jais pasidalyti kelio
mis mintimis.
“Kokia puiki ir reali krikščio
niško bendradarbiavimo ir vieni
kitiems ramybės palinkėjimo iš
raiška — aš mokausi jūsų kalbos,
o jūs dalyvaujate mišiose, auko
jamose mano gimtąja kalba”, —
pradėjo savo žodį Popiežiaus
nuncijus Lietuvai.

Jo pamoksle ir nuomonėje
apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje
išryškėjo viena pagrindinė min
tis — busimojo kunigo gero ir
naujo pobūdžio formavimosi
svarba. Svarbu, kad kunigas su
prastų esąs Dievo žmogus, o ne
vien tarnautojas, funkcionierius,
atliekantis šventus veiksmus
Bažnyčioje, sakė nuncijus. Kaip
tik dėl to labai svarbi teisinga
busimojo kunigo formacija. Aiš
ku, reikia įsigyti ir gerą žinių
bagažą, bet pirmoje vietoje —
gera formacija, pabrėžė nunci
jus. Jo žodžiais tariant, jaunuolis
privalo būti gerai formuotas ir

kimavičius. Tai nepaprastai ge duoti tai, ko negali padaryti nė
ros širdies ir valios žmogus, mo viena perauklėjimo įstaiga.
kantis suprasti savo artimų, mo
Per daugelio nuteistųjų ran
kantis iki pat gelmių uždegti ar kas keliauja Birutės Žemaitytės
timo širdį, sukelti gailestį ir at mašinraščiu išleista knyga “Kan
gailų. ... Daugelio nuteistųjų gy čia — Mirtis, Meilė — Auka”,
venimas dvasiškai pasikeitė nuo faktai ir pergyvenimai iš gydyto
tos dienos, kada mes pradėjome jos praktikos. Tai gydytojos
bendrauti su broliu kunigu Leonu. dienraštis, psichologinė analizė,
Trečiadieniais šiuose Kristaus dvasinės mįptys.
Karaliaus maldos namuose mus
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
aplanko Caritas federacijos Aly
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-St.r^knsbury, Conn.
taus skyriaus pirmininkė Birutė
06070. Tel. 203 651-0261.
Žemaitytė. Tai nepaprastai nuo
širdi jautrios širdies mūsų sesuo
Jėzuje Kristuje, kurios motiniš SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fbrest
kos meilės užtenka mums vi P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.
siems. Klausant jos žodžių,
mūsų širdys prisipildo gėrio ir
BUYUS FUNERALHOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorius, Newpadėkos visiems kitiems, išnyks
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios.koplyčios, orą? šaldomas.
ta svetimumo jausmas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.
Ši gydytoja dar sovietinės oku
pacijos laikais nenueidavo nuo
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla^,
Alytaus kalėjimo vartų, šaltyje ir { 33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME 200
karštyje valandų valandas lauk i Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WO0DLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707.813 345davo, ligi sovietiniai pareigūnai
•
9393.
leisdavo jai susitikti su kaliniu ar
jų grupe, kad galėtų jiems pa JUOZO ANDRIUŠIO Real Estatė, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
gelbėti. Taip ši trapi iš pažiūros
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89 - 11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
moteris tikrai nusipelno nuo
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
širdžios padėkos žodžių, iki šių
norite būti J. Andrlušio klijentais.
dienų ji sugeba mums visiems

Vyskupų Valerijono Protasevičiaus, Jurgio Radvilos ir Melchioro Giedraičio pradėtų baž
nytinį atsinaujinimą energingai
tęsė Lietuvoje įsikūrę jėzuitai,
įsteigę universitetą Vilniuje ir
nemažai mokyklų — kolegijų,
kuriose buvo auklėjama Lietu
vos inteligentija.
19 amžius: Lietuva po caro
jungu. Bažnyčia buvo labai su
varžyta, vienuolijos panaikintos,
uždraustas lietuviškas raidynas.
Tačiau priespauda pagimdė ir
dvasios galiūnus, tokius kaip
vyskupas Valančius, knygnešiai
ir lietuviai veikėjai, kurie, pasi
naudodami karo aplinkybėmis,
1918 m. paskelbė Lietuvos ne
priklausomybę.
Apžvelgdamas 20 amžių, straips
nio autorius nurodo, kad per 22
nepriklausomybės metus Lietu
voje buvo labai daug pasiekta:
sutvarkytos vyskupijos, atnau
jintos vienuolijos, steigiamos ka
talikiškos mokyklos, leidžiami
laikraščiai ir žurnalai, užsienio
universitetuose ruošiama nauja
katalikiškos pasaulėžiūros visuo
menės veikėjų karta.

Bažnyčios Lietuvoje nepa
laužė nei 50 metų-sovietų prie
spauda, nei kalėjimai, nei trėmi
mai. Nepalūžo tremtyje vysku
pai Julijonas Steponavičius ir
Vincentas Sladkevičius. Pasi
rodė
“Lietuvių
Katalikų
Bažnyčios Kronika”, įsikūrė “Ti
kinčiųjų teisėms ginti katalikų
komitetas”, užsienyje sklido vis
daugiau žinių apie Lietuvą.
Antrajai straipsnio daliai, pa
vadintai “Dabartis”, prof. Rabi
kauskas skiria 8 puslapius, su
glaustai paminėdamas svarbiau
sius pastarųjų metų įvykius: Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio pasiro
dymų, Vilniaus katedros atgavi
mų, šv. Kazimiero palaikų grąži
nimų į katedrų, Baltijos kelių,
Nepriklausomybės
atkūrimų
1990 m. kovo 11, žudynes prie
Vilniaus radijo ir televizijos
bokšto. Niekas pasaulyje nepa
teisino tų žudynių — jos tik dar
daugiau išgarsino Lietuvos vardų
už Lietuvos tautos troškimų gy
venti laisvai. Dėl to, Sovietų Sųjungai griūnant, įvairūs kraštai,
vienas po kito, pripažino Lietuvų
nepriklausoma valstybe.

Portugalų žurnale Brotėria iš
spausdinto straipsnio pabaigoje
prof. Rabikauskas pateikia gau
sių bibliografijų įvairiomis kalbo
mis apie Bažnyčių Lietuvoje.,
Matininkai Lietuvos kaime matuoja ūkininkų sodybų
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

žemę

1992 m. ankstyvų pavasarį.
Kun. Vincentas Pupinis, SJ

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter JSdrden Tavern.
•1383 Madlson SU Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakmg Co. Lietuviška Ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm? bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
Worcester, 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., Bayside, 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'mentei, Išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leidimų prak
tikuoti New York© 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 anglą kalba,
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlrt Dr., Watchung, N.J. 07060.
Tel. J 908 753 - 5636

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broack
way, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 ■ 5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU
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Neužmirškime ir savųjų
Kartą į mūsų redakcijos kiemą nius, ir ką — solistai lietuviškai
užėjo asmuo, kadaise gyvenęs publikai dainuoja itališkai ir ki
Lietuvoje, paskui išemigravęs į tom kalbom, tartum tik italų kal
Izraelį, iš ten atvykęs j Ameriką. ba dainuodamas pasirodysi geru
Užėjo pagautas sentimento pa solistu.
siklausyti, kaip kalba lietuviai. Ir
kas nutiko: jį tuoj apsupo pirmo
Į ką panašus buvo tas koncer
jo aukšto tarnautojai ir šiaip tas, kurį New Yorke neseniai
žmonės, rodė jam tokį nuoširdu atliko trys menininkai iš Lietu
mą ir pagarbą, kurios negautų vos — sopranas, bosas ir pia
net mūsų žinomiausias politikas, nistas?! Koncertas vyko Weill
meno ir kultūros atstovas.
Recital salėje, buvusioje CameStebėjau šią sceną pro antro gie Recital. Per visą koncertą (iš
aukšto redakcijos langą ir galvo skyrus paskutinį bis!) — nė vie
jau. Štai lietuvių tauta, kuri susi nos lietuviškos dainos! Tikėjo,
formavo ar paveldėjo iš praeities kad, dainuodami svetimomis
tuos nuolankumo ir pagarbos kalbomis, jie pagarsės, bus ap
bruožus, susitikus su svetimais. gulti žurnalistų, ir apie juos rašys
Senoji Lietuva buvo daugiatautė visi laikraščiai. Tai buvo tik sva
valstybė, valdovai rūpinosi la jonė, o realybė buvo kita — nie
biau išpuoselėti kitas tautas, o kas neparašė.
savųjų kultūros reikalų beveik ir
Ir liko visiem liūdna, kad taip
nepažino. Lengvai puolė į lenkų negerbiama savųjų kompozito
glėbį ir užmiršo lietuvių kalbą. rių. Tai yra didžioji nuodėmė
Skubėjo pasidžiaugti kiekvienu prieš savo tautą!
svetimu, kuris ten keliavo ar gy
O kas vyksta rašytojų darbo
veno.
kambariuose. Jie rašo, nes —
Praeitis pasivijo mus ir atsisto “Lakštingala negali nečiulbėti“.
jo gundančiu kampu prieš mus O kai reikia išleisti knygą, prasi
— užmiršti savuosius ir patai deda didieji vargai.
kauti svetimiesiems. Kažkaip
Nebėra leidyklų, kurios pasi
paliko daugelio sąmonėje, kad ryžtų kokį pradedantį ar mažiau
tik kitos tautos gali sukurti gerą žinomą autorių leisti. Ir žinomi
muziką, gerą literatūrą ir dailę. autoriai turi prirašę stalčius, o
Jei nori šiek tiek pagarsėti, tai niekas neleidžia. Leidžia tik vie
nusivilk lietuvišką drabužį ir nas Algimanto Mackaus knygų
. užsidėk-tarptautinį -r—. paslėpk -leidimo fondas/ bet jis- kreipia
savo lietuviškumą ir rūpinkis .tik. • -dėmesį tik sava-krypties
svetimu.
žmonėms — leidžia tik liberalų
Kartą atostogaujant Kenne- rašytojų kūrinius. Jie sugeba su
bunkporte pas svetingus pran telkti lėšas lietuviškai knygai. Ir
ciškonus, kompozitorius Julius pagarba jiems!
Gaidelis, kuris visada buvo kuk
O kur kitos leidyklos, kur Lie
lus ir nuolankus žmogus, gailiai tuviškos knygos klubas Chicagoskundėsi: prirašai naujų muzikos je, taip sėkmingai kadaise leidęs
kūrinių, įvairiausių dainų, in knygas? Visa tai prapuolė.
strumentinės muzikos, ir visa tai
Ir čia reikia organizacinio ta
niekam nereikalinga. Ramiausiai lento surasti lėšų lietuviškai kny
guli stalčiuose. O koncertai vyk gai leisti.
sta, kviečiam solistus, ir niekas
Daug tikėtasi iš .Lietuvos, kad
nereikalauja, kad solistai atliktų ten bus lengvai leidžiamos kny
tik lietuvių kompozitorių kūri gos. Realybė ten virto- sunkia

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS •
NEGRĮŽTA ARKLIU
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Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
ANTANAS RUBŠYS

AG

Manhattan College

Būdinga, kad Apaštalas Pau
lius pabrėždavo pirmoje vietoje
“buvimą Kristuje” ir tik po to
aiškindavo savo mokymą apie
antrąjį Kristaus atėjimą. Jo “bu
vimo Kristuje” etiką galime
glaustai aptarti kaip iššūkį: Tapk
tuo, kuo jau esi! Krikščionio
pašaukimas gyvenime buvimas
sukristintu Dvasios jėga. -

išsiveržė iš mūsų
tautos gelmių

ri suaugti”... Ir tarp krikščionių
yra grupių, laukiančių Atėjimo
— pasaulio galo... Jos patraukia
pas save ne vieną, norintį pasi
ruošti Atėjimui — pasaulio galui. Jų gausu JAV Tolimuosiuose
Vakaruose — Idaho, Montanos,
Kalifornijos valstijose. Statomos
požeminės buveinės, norint ap-

Vilniaus universiteto profeso
rius ir vienas iš Lietuvos
Sąjūdžio pirmūnų, Kazimieras
Antanavičius, yra nupiešęs Lie
tuvos kelio į laisvę šitokį įvaizdį:
^Lietuva ėjo į šią dieną per ka
nčias, aukas, ašaras, ėjo klupda
ma ir vėl keldama, ėjo prievar
taujama ir alinama, ėjo per be
namį gyvenimą miškuose, per
ašaras motinų, raudančių savo
gražuolių ąžuoliukų — Lietuvos
jaunuolių, žuvusių kovoje su pa
vergėjais, sumestų miestelių
aikštėse, ėjo per kankinimus
kalėjimuose kančias Sibiro ledy
nuose, ėjo per įntrigų apgaules
ir melo liūnus.

kasdienybe. Ten leidyklos bank
rutuoja, knygų leidimas vis
mažėja ir mažėja. Ir dar mažės.
Amerikoje
gyvenantiems
kultūrininkams, rašytojams rei
kia patiems rūpintis ir knygas iš
leisti čia.
Reikia ieškoti kokių nors
būdų, kaip išgelbėti lietuvišką
knygą,
pagelbėti lietuviams
menininkams. Pasikviečiam iš
Lietuvos ansamblius, instrumentininkus, solistus. Ir jie pa
lieka mums nemažą nusivylimą,
tik mes apie juos nedrįstame
kalbėti. Tai nemandagu: Kvies
dami iš Lietuvos, juk nepagalvo
jame, kad tuo sumažiname para
mą čia gyvenantiems meninin
kams. Ne tik sumažiname, bet
ją visai nutraukiame. Tada belie
ka tik uždusti svetimos kultūros
tvankoje. O to neturėtų būti. Ir
savieji menininkai, kultūrininkai
yra verti didesnio dėmesio. Juk
jie yra atidavę savo gyvenimą
Lietuvai!

— Balio Raugo paskaita, skaityta Philadelphijoje gegužės 17 d., R. Kalantos minėjime —
Atrodė, kad palūžome, atrodė štame įvaizdyje glūdi eilė įvai
ir lietuvybės daigai, bandomi riose formose šlovingų kovų epi
visą pokario laiką su šaknimis iš zodų, reikšmingų Lietuvos likirauti, niekad nebesuvešės. Bet miniame kelyje, į tuos epizodus
ne! Lietuva pakilo, išsitiesė, išsi- " prasmingai įsipina ir Romo Ka
veržė. Ir iš kur, rodos, tiek inte lantos užsiliepsnojęs gyvasis fa
lekto, tiek dvasinių turtų, iš kur kelas su šauksmu “Laisvės Lie
ta stiprybė semiasi?
tuvai”! Tai atskleidžia Nepri
Prasidėjo, išsiveržė iš mūsų klausomybės
dvidešimtmečio
tūtos istorinių gelmių, iš mūsų paskutinį puslapį su laisvės nete
protėvių dvasios, iš mūsų 1863 kimo tragiškuoju epizodu, kai to
metų sukilėlių prieš imperinius meto Lietuva, laiminga ir dai
rusintojus, iš knygnešių, iš tau nuojanti, 1940-jų metų birželyje
tos atgimimo tėvų,... iš kovoju suklupo. 194.Pųjų metų birželio
sių ir kritusių už Lietuvos laisvę 22-ąją prasidėjus karui, visuoti
nis tautos sukilimas įrodė, kad
bei nepriklausomybę dvasios”
(“Tėviškės žiburiai”, 1989, Nr.
Lietuva ne savanoriškai įsijungė
į sovietinį pragarą. Karo pabai
H).
goje partizanų kovos, nusitęsu
įsijungėme ne
sios ištisą dešimtmetį, heroiškai
liudijo tautos valią gyventi
savanoriškai
Siame dailiais žodžiais suau- laisvėje.
Iš jų kapų tarytum amžinoji
ugnis tebekyla ir amžinai kils
laisvės dvasia, žadindama jauną
sias kartas gyventi laisvėje...
Praeities kovos veikė
Kalantą

Paminime tas kovas, nes prie
laida, kad jos veikė ir į Romą
Kalantą, yra pagrįsta, remiantis
eile pasakojimų. Ypač atskirų
asmenų pavyzdžiai galėjo būti
labai įtakingi. O tokių šviesių,
patriotizmu
spindinčių pa
vyzdžių buvo daug.

Romas Kalanta, susideginęs
Kaune gegužės 14. Šią nuo
trauką paskelbė Time liepos
31 su ilgu įvykių aprašymu.

Generolas — Lietuvos
partizanas

Štai generolas Pečiulionis, ta
rytum atsvara 1940-ųjų birželio
15-osios vyriausybės sprendi
mui, jau 1943-aisiais metais, t.y.
vokiečių okupacijoje, žymesnių
jų intelektualų sušauktame susi
rinkime, kur buvo siūloma pri
tarti vokiečių sumanytai Lietu
vos jaunimo mobilizacijai, pa
reiškė: “Tik vieną galvą turiu ir
ją tik už Lietuvą padėsiu”. Tai
taręs, susirinkimą paliko. Artė
jant antrajai raudonajai okupaci
jai, šeimą išleidęs į Vakarus, pats
išėjo pas partizanus. Kovose jo
vardas garsėjo legendiškai. Tai
vienintelis Lietuvos generolas
— partizanas.
Atėjo “Kronika” ir Kalanta

Kauno teatro sodelis. Kryželiu pažymėta vieta, kur susidegino
Romas Kalanta.

sisaugoti nuo pasaulio galo kata
strofos, laukiama ant kalvų, kad
atėjęs Kristus paimtų...
Tesalonikiečiai buvo pirmieji
krikščionys — entuziastai, laukę
Atėjimo. Apaštalas Paulius savo
laišku grąžino jiems pusiausvyrą:
“Dėl laiko ir valandos, broliai ir
seserys, nėra reikalo jums rašyti.
Jūs patys gerai žinote, kad Vieš
paties diena užklups lyg vagis
naktį. Kai žmonės kalbės: ‘Gyvename ramiai ir saugiai’, tada juos
ištiks netikėtas žlugimas, tary
tum gimdymo skausmas nėščią
moterį, ir jie niekur nepabėgs
(1 Tęs 5, 1-3).
Taip Apaštalas Paulius kalbėjo
apie Atėjimą ir mokė jam būti
pasiruošus. Šiuolaikiniam žmo
gui kelia rūpestį pasaulio galas.

Šiuolaikinis žmogus ir
pasaulio galas
Žiūrint atgal į krikščionybės
istoriją, pastebime įdomų reiš
kinį. Šimtmečiams artėjant prie
galo, reiškiasi domesys pasaulio
galui. Toks domesys itin ryškus
XX šimtmečiui artėjant prie
galo, nes jis veda ir prie II
tūkstantmečio pabaigos. Ekolo
gai kalba apie apipešiotą žemę,
sociologai ir politikai — apie
“negalimybę” valdyti šiuolaikinį
miestą ar valstybę, psichologai
skundžiasi, kad jaunimas “neno-

PRIEŠ 20 METŲ ROMAS KALANTA ŠAUKĖ:
"LAISVĖS LIETUVAI"

Graikijos pakelių vaizdas. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

o Apaštalas kalbėjot r mokė savo
krikščionius būti pasiruošusiems
džiugiam susitikimui su Kris
tumi, kuris vispusiškai įgyven
dins Dievo užmojį Kūrinijai.
Apaštalui būdinga drąsinti kri
kščionį: “...jūs broliai ir seserys
neskendėkite tamsoje, kad toji
neužkluptų lyg vagis. Juk jūs
esate šviesos vaikai, dienos vai
kai. Todėl nemiegokime kaip
kiti, bet budėkime ir būkime
blaivūs ir dėvėkime tikėjimo bei
meilės šarvus ir išganymo šalmą.
...Todėl guoskite ir stiprinkite
vieni kitus, ką jūs ir darote” (1
Tęs 5, 4-11).

Tiesa apie
užmiegančiuosius r
Kai kurie tesalonikiečiai, atro
do, manė, kad žmogus po mir
ties bus be sąmonės, — mirtis,
jų manymu, yra sielos miegas,
iš kurio nebepabundama. Todėl
jie sielojosi, kad jų mirusieji ne
begalės dalyvauti džiugioje gy
venimo pilnatvėje — Kristaus
atėjime.
Mirusiųjų likimas kėlė neviltį
ir nežinią pagonims. Ir žydai, ir
pagonys kalbėjo apie mirtį kaip
miegą. Apaštalui Pauliui mirtis
buvo užmigimas amžinu miegu
tik žiūrint žmonių akimis. Dievo
akimis, mirtis vedė į tikresnį gy
venimą negu yra gyvenimas že
mėje — gyvenimą “Kristuje”.

Ir kai dešimtmečio partizani
niai veiksmai, pristabdę kolūkių

organizavimą bei prilaikę rusifi
kacijos veržimąsi į kraštą, susto
jo, prasidėjo, sakytumėm, žodi
nės kovos fazė. Tada pasirodė
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos” informacija. Tai buvo
pagalbos šauksmas, skirtas tautai
ir užsieniui. Tai buvo 1972-ųjų
kovo mėnesį. Už poros mėnesių,
gegužės 14-ąją, švystelėjo Romo
Kalantos fakelo liepsna ugni
nėmis raidėmis, lyg ir uždedama
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikai” šviesią bei prasmingą
antraštę — “Laisvės Lietuvai”!

Prasiveržimai prieš
pavergėjus

Rašytojas Vytautas Alantas,
miręs Amerikoje prieš dvejus
metus, savo knygoje, išleistoje
1976 m., įvadiniame žodyje sa
ko: “Didieji įvykiai nekyla taip
sau per vieną naktį: jie turi
pribręsti per ilgesnį laiką. Aišku,
karžygiškam žygiui Kalantą pa
stūmėjo niūri dabartinė Lietu
vos padėtis, bet nereikia už
miršti, jog ir prieš tai buvo gaiva
lingų ir maištingų prasiveržimų
prieš pavergėjus. Jie buvo kaip
ir dirvos parengimas didžiajam
Gyvojo Deglo žybtelėjimui” (p.
8).
Suminėjęs eilę panašių įvy
kių, rašytojas Alantas teigia:
“Tad gal nebus per daug pasaky
ta, kad visa Lietuva krovė laužą
Gyvojo Deglo liepsnoms žyb
telėti gegužės 14-ąją. Romas Kalanta pašaukė -ftetūvms sukilti
prieš vergiją!” (p. 11)

Teatro sodas —
meno šventovė
Kauno miesto teatras su sodu
ne tiktai Kauno gyventojams,
bet ir visai Lietuvai jau nepri
klausomybės metais buvo tapęs
meno šventove. Čia skambėjo
didžiabalsių solistų patriotinio
turinio aidai, o šalia dramos tea
tre aktoriai ėjo tuo pačiu tautiniu
keliu.
Be to, nepriklausomybės dvidešimtmetyje Kauno teatre vyko
veik visi valstybinio masto rengi
niai: Vasario 16-osios minėjimai,
prezidento pagerbimai, reikš
mingos sukaktys.
Būta ir
skaudžių atvejų: 1929 metais čia
(nukelta į 4 psl.)

Mikėnai. Karaliaus rūmų aslos ir pamatai. Nuotr. kun. prof.
A. Rubšio

Katakombų įrašai šią tiesą liu
dija glaustu “Vivas in Deo, in
pace, in aeternum”. Gyvenk
Dieve,
ramybėje, amžinai!
Apaštalui Pauliui žmogaus būklė
po mirties nebuvo tik šio gyveni
mo atspindys — vakaro žara, bet
naujas gyvenimas “Kristuje" —
buvimas “su Viešpačiu". Todėl
mirtis yra bejėgė prieš ją nu
galėjusį Kristų ir prieš Kristuje
“užmiegančiuosius". Apaštalas
Paulius primena savo tesalonikiečiams, kad jie pamiršo ir tai,
jog “užmigusieji Kristuje", jam
atėjus, dalyvaus visuotiniame
mirusiųjų prisikėlime.

Dievui nėra negalimų daly
kų! Dievas, kurio Žinią apie išga

nymą skelbė Apaštalas Paulius,
yra staigmenų Viešpats. Visatos
kūrimas “iš nieko”, žmogaus
laisvė, drąsa būti žmogumi
duobėtame gyvenimo ir istorijos
vieškelyje, amžinybė per pri
sikėlimą... yra Viešpaties staig
menos — likiminės tikėjimo pa
slaptys.
Ką darysime Mikėnuose?

Mane, beskaitantį laišką tesalonikiečiams, nutraukia gidė.
Autobusas ką tik išsuko iš vieške
lio į šalutinį kelią. Važiuojame
per Peloponeso kaimelį. Prie iš
sukimo mačiau keliarodį su grai
kiškomis
ir
lotyniškomis
raidėmis “Mykinai" — Mikėnai.
(Bus daugiau)

SUKILĖLIS
PASAKOJIMAS
‘Vytautas Volertas
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įStefa yra išminties sostas, kartafssveikos, kartais kvailos iš
minties. Ji gali ginčytis apie vaikų^uklėjimą, apie politikų, apie
menų, apie viskų ir tik retai nu
kalba tiek kvailai, kad tuojau
galėtum sugėdinti ir nutildyti.
Dažnai jos komplikuota galva lai
mi net prieš specialistus.
Grįždama šįryt iš paukštides,
ji sutiko Rųntų ir išsitarė, lyg su
savntif garsiai kalbėtų:
— Auginame gyvybę, kad
būtų kų žudyti.
— Aiškiau burblenk, — Runta
atsiliepė piktai, nes su ja tik pyk
damas kalbėdavo.
— Apie antis sakiau. Nuo jų
pareinu. Lr apie visus gyvulius.
Ir apie žmogų. Žvirblis slepiasi
nuo vanago, avis bėga nuo vilko,
nes abu pažįsta savo.niekadėjus.
O prie žmogaus glaudžiasi visi
gyvulėliai. Ir kų tas žmogus?
Juos kankina, žudo.
—r- Būtų gerai, kad prie tavęs
kada nors -prisiglaustų meška.
Jaustum jos. .prielankumų žmo
gui.
— Meška yra laukinis žvėris,
o aš kalbu apie naminius. Šitie
žmogui iki paskutiniųjų atsi
davę. Arklys, šeimininkų pa
matęs, džiaugiasi, gugena, o ta
sai mauna gyvuliui pakinktus,
plaka, gena. Baisius krovinius
tempdamas, vargdienis klumpa,
nusilaužo kojas... Kankinimas,
daugiau nieko. Mūsų kaimy
nystėje vienas italas augina šunis
pardavimui. Negaliu žiūrėti! Al
kanus, sugrūstus laiko narvuose,
ant purvo, ant mėšlo...“Suuodę
žmagų^iš džiaugsmo nežino kaip
elgtis. Staugia, loja, lipa vienas
per- kitų. Suuodę žmogų, laukia
pagalbos. O už tų narvų kasryt
guli visa krūva negyvų varg
dienėlių, šeimininko suverstų.
—Galėtum iškilmingai palai
doti, — nusijuokė Runta.

,vių nesigąsdink. Nėra Dievo,
nėra nei bedievių, nei sudievių.
Nežinia, kiek nebuvėlis Dievas
dirbo, gal penkias, gal šešias die
nas. Bet kai tik sumeistravojo
žmogų, tas žmogus pasispardė,
pasimuistė ir nukariavo savo
meistrų. Dievas jau seniai ne
laisvėje surakintas. Žmogus jo
vietoje atsistojo ir viską valdo.
— Blevyzga žmogus, piktžodžiautojas... Kaip tu.
— Apie kūno ir kraujo valgį
šneka kiekvienas kunigas. Bė
gioji pas juos, tai ko dabar siunti?
— Ne tvartuose augai ir su
pranti, kas ir kaip yra. Tik smau
gia tave išdidumas. Galvoji, kad
savo šneka mane pažeminai?
Pats purvu apsidrėbei, tokius
žodžius rėkaudamas.
— Kokius? Apie tavo galvos
tuštumų?
— Komunijų suniekinai.
— Kai galėsi man paaiškinti,
iš kur ten matai kų nors daugiau
kaip vaflį, tada saky k. Pasiklau
sysiu. Dabar rėpliok, kur nori,
ir burblenk, ką nori.
— Supranti, kas ten yra ir ko
nėra. Tik plėšaisi dėl erzelio. Be
Kristaus būtume našlaičiai.

— Nogėčiau. Bet žmogus be
veik visada taip susitvarko, kad
nelieka ko laidoti. Kiek užmušame kiaulių, avių, galvijų, o kas
lieka? Suryjame. Ar pagalvoji,
kad valgome lavonus? Atsisvei
kinai kada nors su mirusiais gi
minėmis, draugais, palietei kar
ste gulinčių rankų... Paliesk nu
peštą vištų prie prieš dedant
kepti. Ar ne vienodas lavono jau
smas?
— Kokiam velniui mane truk
dai tokiomis nesųmonėmis?
— Pati sau pagalvojau. 0 tu
stovi kaip mietas ir klausaisi.
Kad žmogus naikina visokių gy
vybę, kurių tik gali pasiekti, tau
mintis į galvą neateina.
— Kų bažnyčioje išdarinėji?
Kūnas, kraujas... o čia vaitoji dėl
karvės ragų!
Iš Stefos rankų iškrito pintinė
su kiaušiniais ir ji, lyg žaido kliu
dyta, staiga sustingo. Prie Runtų
dabar' styrojo negyva statula,
tačiau mirkčiojančios blankios
akys savo žvilgsniais lyg plėšriais
nagais buvo įsikabinusios jo vei
de. Iš baimės ar iš pykčio į šonus
trūkčiojo moters galva.

— Vargdienė našlaitė... —
šaipėsi Runta. — Kodėl tavo
Dievąs žmones taip sutvėrė, kad
jie v^ffau našlaičiais pasidaro?
Tokiu^ silpnapročius, bukus...
Turėjd. rimčiau pagalvoti ir są
žiningiau dirbti. Šiandien jam
nereikėtų rūpintis, o mums
vargti. Dabar visokie taisymai,
gydymai, vaistai — atgaila, iš
pažintis, komunija. Kaip aspiri
nas nuo galvos skaudėjimo.
Stefa pradėjo aiškinti beveik
maldaudama:
— Ne vaistai, ne aspirinas. Ir
ne toks kūnas, kaip tu kalbi. Ko
munijoje priimu visą Kristaus
mokslą. Jo valią ir Jo nurodytą
gyvenimo būdą. Komunijoje
Kristaus kraujas yra Jo meilė,
atlaidumas, gailestingumas, ku
riuose skęsta krikščionybės mokslas.
Nekalbėk pašaipiai ir begėdiš
kai. Tai palaima man ir visiems
žmonėms. Ir tau, netikėli. Jei
norėtum, galėtum būti apsaugo
tas nuo amžinos pražūties. O
pražūtis — išnykimas, nebuvi
mas. Gal netiki, kad ir žemė po
kojomis yra? Dievą užkariavo...
Žmogus užkariavo žmogų! Toks
žmogus kaip tu žiaurus ir purvi
nas žmogus.

— Žodžiai, žodžiai... — vos
išstenėjo, net lūpų, rodosi, ne
pajudinusi. — Ar tai žmogaus
žodžiai? Bepročio, nedorėlio,
taip kalbant dar negirdėjau jokio
bedievio. Sakau, tik prakeiktas,
piktas beprotis šitaip gali... —
Jai kalbant burna neprasižiojo,
nes viską maskavo stambi viršu
tinė lūpa. Moteris buvo tiek
suakmenėjusi, jog net Runta su
mišo.
— Matau; kaip juda tavo gal
va, bet negirdžiu nei barškant,
nei skalanduojant. Reiškia, jos
viduje yra tuščia! Stipriau pakra
tyk, dar paklausysiu. Dėl bedie-

Tik dabar Stefa apsižiūrėjo,
kad ji kalbėjo tuštumai. Rimtos
nebuvo.
Pasiėmusi pintinę
nuėjo nei supykusi, nei nusigan
dusi.
Ji nepykdavo, nors visada
kalbėdavo pasiraukusi, tarsi
priekaištaudama, nepatenkinta.
Kalbėdavo nuobodžiu, vienodu
balsu, todėl greitai įgrįsdavb.
Nesikarščiuodavo net labiausiai
užgauta, nesukdavo šalin nosies
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buvo atentatas prieš ministrą
pirmininkų Voldemarų, kurio
adjutantas, kapitonas Gudynas,
savo kūnu uždengęs Voldemarų,
buvo nušautas.
Čia pagaliau 1940-aisiais me
tais liepos mėn. triukšmavo ir
Lietuvos laisvės duobkasiai,
anot prof. Brazaičio, nusprendę,
Kremliaus statytiniams režisuo
jant, palaidoti Lietuvos laisvę.

b
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Romo Kalantos kapas

sėdėjusi ant suoliuko. Jai
bežiūrint atėjo ilgaplaukis jau
nuolis ir atsisėdo priešais jų ant
kito suoliuko. Jis atsinešė
maždaug trijų litrų talpios stik
lainį, pilnų skysčio ir pasistatė
prie suolo. Ant kito užmetė pla
katų su užrašu: “Laisvės Lietu
vai”. Išsitraukęs užrašų knygutę
kažkų įrašė ir nusviedė į šalį. Pa
O kai okupacijos metais Karo skum jis užšoko ant suoliuko ir
muziejaus sodelio valstybinės prabilo į susirinkusius praeivius,
reikšmės simboliai buvo, sunai pasmerkdamas vergiją, raginda
kinti, Kauno valstybinis teatras mas lietuvius nepasiduoti ir ko
su savo sodo liepų šlamesiu pri voti su okupantais. Baigęs kalbų,
minė prasmingų Lietuvos lais jis nušoko nuo suolelio, nusiėmė
vės metų istorijų, kuri gaivino. nuo rankos laikrodėlį, nusiavė
lietuvio širdį.
batus ir, paėjęs ant pievelės,
Kai lankiausi 1989 m. vasarų ėmė šlakstytis skysčiu. Paskum
Tėvynėje, tik ką ataidėjus Vingio užsidegė cigaretę, o kitu degtu
parko demonstracijų laisvės ku padegė skysčio persunktus
žodžiams, stabtelėjau prie ple drabužius, kurie bematant užsi
venančios Romui Kalantai skir liepsnojo. Kai žmonės puolėsi
tos amžinosios ugnies. Priklau gelbėti, kai greit atsirado ir polipęs ant akmeninėmis plokštėmis cininkai, jis bėgdamas nuo jų
išklotos aikštės, prie gyvų rožių šaukė “Laisvės Lietuvai! Laisvės
puokščių, paskleistų šalia liep Lietuvai!”...
snelės, supratau, kodėl čia, o ne
Po kiek laiko jis sukniubo,
kur nors kitur, savo ugnies misijų prašė kulkos tiesiog į širdį,
vykdė jaunasis karžygys Romas' Nuvežtas į ligoninę, naktį
Kalanta.
mirė...” (p. 24)
Liudininkės pasakojimas

1972 metų gegužės 14-oji
buvo gražaus sekmadienio die
na. Vytautas Alantas savo knygo
je užregistravo vienos liudi
ninkės pasakojimų: “Išėjau iš
teatro ir sutikau draugę, kuri
matė Kalantą susideginant. Ji

ir nesitraukdavo. Buvo keista el
gesiu. kalba ir išmintimi, jei iš
mintimi galima vadinti kartais
visai kvailus, painiai sunarplio
tus išvedžiojimus. Kitų tokį
įmantrybių specialistų vadintum
keistuoliu, o ji buvo tik Stefa,
niekam bloga nepadariusi. Ir
nelinkėjusi, netroškusi bloga.
Tik Stefa, daugiau nieko. Ir jos
turtas atrodė žmonėms netikras,
kažkokia fantazija, nors visi tų
turtų matė ir lietė.
(Bus daugiau)
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Tikriausiai nesame užmiršę
spaudos atgarsių savojoje ir kita
taučių periodikoje. Jie rase su
nuostabiu pasigrožėjimu apie
Romo Kalantos auką, įrodžiusią,
jog Lietuva yra kovojančiųjų už
laisvę tautų avangarde. Ir didžiąvomės, tarytum vaikai pradinių
mokyklų suoluose, sekdami isto
rijos 'puslapius apie Vytautą
Didįjį, Žalgirio mūšio įkarštyje (
keičiantį pavargusius žirgus ir
triuškinantį kryžiuočius.
Atgarsiai Romoje

Represijos prieš teatrą

Okupacijų metais išaugo nauja
teatralų karta, didžiųja dalimi
patriotiška, lietuviška, ir iš čia
vėl sruveno į tautų sųmoningumo sultys. Okupantas siuto. Re
presijos ne kartų aštriais
smūgiais kirto teatro šeimų. Tai
gi Kauno teatras buvo tarytum
sąžinė, gelbėjusi ne tiktai tau
tinę kūrybą nuo išniekinimo, bet
ir Lietuvos žmogų nuo sumenki
nimo. Čia vyko minties, morali
nis ir kultūrinis pasipriešinimas.

Lietuva — kenčiančiųjų
laisvę avangardas

policijos dalinys pastojo kelią.
Kažkuris jaunuolis vikriai užsi
korė ant bažnyčios kolonos ir iš
kabino Lietuvos trispalvę. Gat
vėse nuaidėjo Lietuvos himnas,
tačiau jo užbaigti nebeteko: pa
pildomi policijos būriai įgalino
policijų gaudyti aktyvuosius jau
nuolius, suėmė apie tūkstantį.
Maištaujančių likučiai dar įmetė
į policijos būstinę “Molotovo
kokteilį”, išmušė knygyno vitri
nų, kur buvo išdėliota komuni
stinė literatūra. Geležinkelio
stotyje pakilo trispalvė.

Gal įdomiausias atgarsio liudi
jimas užregistruotas Vytauto
Alanto leidinyje, prof. Antano
Klimo įspūdis iš Romos: “Vieną
dienų einu viena iš didžiųjų Ro
mos gatvių Via Merulana ir neti
kiu savo akimis: kaip sykis prieš
Šv. Antano bazilikų ant šviesiai
geltonos sienos didžiulėmis
spausdintomis raidėmis, žino
ma, itališkai, užrašyta: PAOLO
VI! FAI QUALACOSA PER LA
LITUANIA CATTOLICA! Lie
tuviškai yra: “Pauliau VI, daryk
ką nors padėti katalikiškai Lietu
vai!” Mačiau ir daugiau: GLO
BIA AI MARTIRILITUANI!”—
Garbė Lietuvos kankiniams ir
kt. Sakoma, Romoje jų buvę net
360.

Penktadienį pasikartojo tie
patys vaizdai. Pažymėtina, kad
suimtųjų tarpe buvo ir valdžios
pareigūnų vaikų.

Jaunimas reagavo

Atgarsiai kūryboje
Romo Kalantos auka rado at
garsį ir dailiojo žodžio kūryboje.
Jau Alanto knygoje, išleistoje
tuoj po susideginimo, įrašyti 7
eilėraščiai. “Karyje” 1986 metais
išspausdinta dramaturgo Anato
lijaus Kairio triveiksmė drama
“Ugnies daina”, išleista atspau
du.
'

Philadelphijoje 1975 metais
kalbėjęs režisierius Jurašas pali
ko magnetofono juostelėje savo
pasakojimus - įspūdžius: “. ..nie
kas netikėjo, jog taip elgsis jauni
mas”. Ir papasakojo, kokį atgarsį
Gyvasis fakelas neužges
Kauno įvykiai turėjo provincijo
je. “Nuvažiavome, — sakė jis,
Kalantos — gyvojo fakelo
— gastrolių į Panevėžio naują ugnis niekad neužges ne tiktai
kažkokį pastatų. Matome ant šie- „ Kauno miesto teatro sode; bet ji
nos
užrašyta
didžiulėmis liks gyva kiekvieno lietuvio*, my
Karstą nugabeno j
raidėmis LAISVĖS LIETUVAI! linčio laisvę, širdyje, gaivindama
kitas kapines
Ir ten policija jau suėmė 300 jau viltį į šviesesnį Tėvynės rytojų.
Karstas buvo pašarvotas Ka- nuolių. Ant asfalto mačiau Ji pagaliau nusitęs į šimtmečių
lantų namuose. Jis skendo gėlė įrašus: “Rusai lauk iš Lietuvos”! tolumų šalia Pilėnų legendos.
se, nusitęsusiose net į gatvę, o Darbininkai turėjo visų tų plotą
Kai kylame skrydžiui į šventų
lankytojų eilė siekė visų kvartalų. išimti ir įdėti naują: dažai buvo
jų
Lietuvos žemę, žiaurios oku
Buvo paskelbta, kad jį laidos po nenuvalomi. Niekas nežinojo, iš
pacijos pusšimčio metų kančio
kur
jie
gavo
tokių
geros
rūšies
4 dienų Kleboniškio kapinėse,
mis nualintų, krauju apšlakstytų
kur žmonės ir rinkosi atiduoti dažų!”
ir berniškomis kovomis papuoš
Romui paskutinę pagarbų, tapau
tą,
nepraeikime nestabtelėję
Dar susidegino vienuolika
karstų nugabeno į Romaimų ka
Kaune prie Vytauto Didžiojo
pines.
Po Kalantos susidegino dar 11 muziejaus Nežinomojo Lietuvos
Paaiškėjus, jog jis jau palaido žmonių, išryškindami Kalantos
kareivio kapo ir užsukime į Kau
tas, žmonės ėmė nerimauti, šū prasmingų ugnies aukų. Jis žuvo,
no miesto teatro sodelį, kur su
kauti. Policijai pavartojus jėgų, kaip sakoma, ir laiku, ir vietoje,
Lietuvos laisvės aušra įsižiebė
prasidėjo atkaklios muštynės. o svarbiausia — savo aukai su
amžinoji liepsnelė priminti Ro
Minia pajudėjo teatro sodo link, teikęs prasmingų turinį šauksmu
mo Kalantos šauksmui LAIS
šaukdama “Laisvės Lietuvai! “Laisvės Lietuvai!
VĖS LIETUVAI!
Žydai atgavo laisvę, dabar mūsų
eilė! Laisvės jaunimui!” Ir pan.

lš mūsų spaudos

Demonstracijos mieste
Ties įgulos bažnyčia didžiulis

Chicagoje ir savų nusikaltėlių užtenka
“Laisvoji Lietuva”, š. m. ba
landžio 9 d., nr. 8 rašo taip:

Mes džiaugiamės jūsų nepri
klausomybe ir matome, kokį
sunkų kelių jums dar teks nueiti.
Reikės ne tik atstatyti pramonę,
žemės ūkį, prekybų, spręsti eko
logines problemas, bet ir pe
rauklėti žmones, pripratinti prie
sųžiningo darbo. Mes tai mato
me. Atvažiuoja jaunimas su su
klastotais iškvietimais, atsiveža
dolerių ir siautėja po Chicagą.
Apie Šiaulių ir Panevėžio mafiozus jau žinome — keli sėdi
kalėjime už plėšimus, narkoti
kus, chuliganizmą.

Pavasaris Lietuvos kaime. Grįžta iš Nuotekų malūno,Ukmergės rajone. Vežimas jau
su guminiais ratais. Nuotr Viktoro Kapočiaus

Nors atvažiuoja daug ir gerų
žmonių, bet į akis mums krenta
blogieji, todėl į atvykstančius
žiūrime su nepasitikėjimu. Vieni
įsidarbina ir kantriai dirba, no
rėdami geriau susitvarkyti savo
gyvenimą, o kiti nori gauti dide
les algas ir nieko nedirbti arba,
nemokėdami angliškai, gauti
darbą pagal specialybę.
Pas mus taip pat sunki ekono
minė padėtis, daug bedarbių,
todėl iš kitur atvykusiems sunku
įsidarbinti. Buvo atvykęs vienas

daktaras iš Lietuvos, norėjo to
bulintis, įsidarbino ligoninėje ir
buvo pašalintas už instrumentų
ir vaistų vogimų. Dabar ta ligonfnėij#! nebenori girdėti apie
daktarus iš Lietuvos.
Mums labai skaudu ir supran
tama, kad tai sovietinės sistemos
auklėjimo klaidos. Todėl dideles
viltis dedame į tuos, kurie dar
gyvi ir atmena kitokius laikus
Lietuvoje. Tik reikia suteikti V.
Landsbergiui didelius įgalioji
mus, kad jis galėtų griežtai tvar
kyti kriminalistus ir vagis, o ypač '
visus buvusius “ponus”, kurių
pas jus aibės.
-‘
Lietuva iškentėjo žiaurius lai
kus, krauju permirkusi jūsų
žemelė, ir mes norime, kad
sųžiningi žmonės ir toliau dirbtų
pasiaukojančiai dorai. Žadame
aplankyti Lietuvą, bet grįžusieji
gąsdina, kad pas jus vakarais vai
kščioti pavojinga. Nežinau, ar tai
tiesa?
, , ,
Laima Luneckas.

Ir New Yorko lietuviai jau
turėję įvairiausių nuotykių,
atvykę sveteliai iš Lietuvos
sielgė ne taip, kaip reikėjo
sielgti doram žmogui.

yra
kai
pa- .
pa

DVIEJŲ DAILININKIŲ
PARODA PHILADELPHIJOJE
Balandžio 25-26 dienomis
Lietuvių Tautodailės Instituto
Philadelphijos skyrius surengė
Lietuvių Namų Kultūros Centro
patalpose dviejų dailininkių —
Onos Bakanauskienės ir Eugeni
jos Rastenienės parodų.
Kaune gyvenanti dail. Bakanauskienė yra sukūrusi daugiau
kaip šimtą tautiniais kostiumais
aprengtų miniatiūrinių stilizuo
tų figūrėlių (lėlių) rinkinį, vai
zduojantį įvairias lietuvių liau
dies būties scenas. Tas rinkinys
yra įsigytas Lietuvių Tautodailės
Instituto Bostono skyriaus ir jau
rodytas daugelyje vietovių Ame
rikoje. Philadelphijon pakviesta
energingoji Bostono skyriaus
pirmininkė Saulė Šatienė ne tik
atvežė dail. Bakanauskienės rin
kinį, bet ir savo įgudusia ranka
jį labai vykusiai eksponavo.
Dail. Bakanauskienės rinkiny
je yra penkios figūrėlių-lėlių
grupės. Viena iš jų—Kupiškėnų
vestuvės. Čia matome tradicines
anų laikų lietuvių kaimo vestu
ves ir jų dalyvius: įmantriai išsipuošusį kvieslį, piršlį — melagį,
prieš tėvus palaiminimui pri
klaupusią jaunąją laimingą jau
nąjį, išdidžius svotus, šaunius
kraitvežius, besilinksminančius
pabrolius ir pamerges. Matai ir
“girdi” kaimo kapelą, ir pasijunti
drauge su visais besilinksminąs^..
Antroje grupėje, Aukštaičių
vakaronėje, matome ilgais vėly
vo rudens ar žiemos vakarais su
sirinkusius kurio nors ūkininko
troboje visokių darbų darbelių
dirbti. Moterys verpia, audžia,
mezga, siuvinėja, siūlus vynioja,
linus šukuoja... Vyrai pančius
veja, šluotas riša, klumpes skap
tuoja. .. Neapsieinama ir be pasilink^jų jpįmp.....1(
Trečioje grupėje linksmai nu
siteikęs merginų ir vaikinų būrys
iš viršaus, lyg saulės spinduliai,
sukabintų spalvingai išaustų juo

stų atošvaistėje demonstruoja
įvairių Lietuvos vietovių stilin
gus tautinius kostiumus.’
Ketvirtoje grupėje matome
keliolika kaimo muzikantų ir
“girdime” jų instrumentus nuo
mažųjų pučiamųjų skudučių ligi
didžiulio skambalo, medžio len
telių mušamojo instrumento, sa
votiško liaudies ksilofono.
Penkta grupė nukelia mus į le
gendinius laikus: matome mums
visiems gerai žinomą Eglę,
žalčių karalienę, ir liūdną jos vi
sos šeimos dalią.
Parodą gražiai paįvairino
Cape Code, MA, gyvenančios
dail. Eugenijos BaužinskaitėsRastonienės gobelenai, ant sie
nos kabinami dekoratyviniai au
stiniai kilimai.
Dail. Rastonienė, studijavusi
meną New Yorke, o paskiau bai
gusi Providence mieste esančią
Lietuvių Tautodailės Instituto Philadelphijos skyriaus valdyba su parodos viešniom.
Rhode Island School of Design
I-je eilėje iš k. G. Mačiūnienė, Philadelphijos skyriaus pirmininkė; dail. E. Rastonienė,
ir dalyvavusi daugelyje parodų,
skulptorius P. Vaškys — skyriaus globėjas ir meno patarėjas, S. Šatienė — Bostono
vėliau susidomėjo gobelenais,
skvriaus pirmininkė. Il-je eilėje iš k. D. Krivickaitė, R. Krušinskienė. I. Kazakauskienė,
atsilankiusi Lietuvon, o taip pat
Rasa Krokytė, J. Krokienė, K. Volertienė. Nuotr. K Volertienės
paskatinta Kanadoje gyvenusios
dail. Anastazijos Tamošaitienės.
Dail. Rastonienės gobelenai jau vargonams palydint, atliko J.
buvo keliose parodose matomi: Bertulio De Profundis ir Liudo
Bostone, New Yorke, Hartfor Stuko — O Visagali (ši Liudo
de, St. Petersburge ir kitur.
Stuko giesmė buvo specialiai pa
Philadelphijon dail. Rasto rašyta šiam koncertui). Solistės
nienė atsivežė 17 gobelenų, ku dramatiškas balso tembras iš
rie, sukabinti apsukui parodos siskleidė P. Guidi Maria, Mater
salę, sudarė įspūdingą menišką Gratiae ir A. L. VVeber — Pie
foną ant stalų sudėliotam dail. Jesu.
Bakanauskienės rinkiniui. Dail.
Solistė Ona Jameikienė yra
Rastonienės gobelenų spalvų
Floridos
lietuvių muzikinis ir
gama yra itin plati — nuo pilkšvo
plačiai patvinusių vandenų pei tautinis pasididžiavimas. Jos dai
zažo melancholijos iki rudens na ar giesmė skamba įvairiom
purpuru užsiliepsnojusių me progom lietuviams ir ameri
džių ir veriančio aguonų raudo kiečiams.
numo.
Kas tas muzikas virtuozas?
Atsilankę
žiūrovai
buvo
. ✓dėkingi rengėjoms ir eksponatus 1 " Amerikos lietuviai visi žino
. atvožusioms viešnioms už su kultūrininką, daugelio knygų au
teiktą progą pasigrožėti tokia torių Bronių Kviklį, mirusį prieš
įdomia ir vertinga paroda.
porą metų Chicagoje. Jis buvo
LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
G. M.
šio muziko virtuozo dėdė.

JUNO BEACH, FL
Virtuozo G. Kviklio
koncertas

Gegužės 3 d., sekmadienio
popietėje, Sv. Pauliaus nuo
Kryžiaus bažnyčioje koncertavo
svečias iš Lietuvos, vargonų vir
tuozas Gediminas Kviklys. Tai
pirmoji jo viešnagė Amerikoje ir
pirmasis jo koncertas šiame
žemyne.
Muzikinį vertinimą palieku
kitiems. Galiu tik vieną pareikšti
— pusantros valandos buvome
pagauti nepaprastos muzikos.
Nuo švelniausių ir tyliausių bal
sų iki griausmingų fortissimo
gaudė visa bažnyčia. Klausėmės
net kvapą sulaikę. Muziką pa

lydėjo griausmingi plojimai.
Maestro G. Kviklio repertua
re girdėjome J. Naujelio Preliu
dą ir Maldą, M. K. Čiurlionio
— Fugą — Kyrie Eleison, J. S.
Bacho — Preliudą ir Fugą C minor, Olivier Messiaen “Combat
of Life and Death (šiuo kūriniu
maestro prisiminė vieną iš ge
riausių dvidešimtojo amžiaus ka
talikų kompozitorių, Prancūzijo
je mirusį tik prieš kelias dienas).
Toliau girdėjome C. Franck
Preliudą, fugą ir variacijas B Minor ir W. A. Mozarto Fantaziją
F minor. Bisui buvo H. M. Wilder Toccata.
Solistė Ona Jameikienė, Palm
Beach operos dalyvė, maestro

SIMAS KUDIRKA
ADMINISTRUOJA NAMUS

Kilęs iš Rytų Aukštaitijos, stu
dijavęs vargonus Vilniaus ir Pra
hos konservatorijose pas profeso
rius Vainiūną, Digrį, Schlucht, Ruzikovą, Europoje turėjo per 600
koncertų. Šiuo metu profeso
riauja Lietuvos valstybinėje kon
servatorijoje ir vadovauja klave
sino klasei. Plokštelėse yra įrašęs
vargonų ir klavesino muzikos.

Floridos lietuviai džiaugiasi,
pirmieji išgirdę tokio lygio kon
certą. Dėkoja ir Liudui Stukui,
veikliam Vyčiui, už techniškąjį
darbą, rengiant koncertą. Dėko
ja ir kun. Vytautui Piktumai, kad
gavo leidimą pasinaudoti bažny
čios vargonais. Svečią globojo gi
minaitė dr. Albina Prunskienė.
V. Majauskas

— Švedija patvirtino savo in meto politikai ir visuomenės
vesticijų Pabaltijui programą. veikėjai, garbės prezidentas —
Pagal ją Lietuvai skiriama $30 Antanas Smetona.
milijonų. Tuo tarpu Kanados vy
riausybė nusprendė Lietuvai su
— Varpų liejykla Klaipėdoje
teikti $10 milijonų kreditų įsigyti neseniai nuliejo trijų tonų varpą
technikos reikmenims.
Panevėžio Švč. Trejybės baž
nyčiai. Varpas padarytas iš vario,
— Vilniaus universiteto fizi alavo ir bronzos. Jis jau atvežtas
kams Vokietijos ambasadorius į Panevėžį. Tą varpų liejyklą
(i. Albrecht iškilmingai įteikė prieš keletą metų įsteigė
S2.000 DM kainuojantį galingą Klaipėdos Marijos Taikos Kara
lazerį bei kitokią techniką. Ją lienės bažnyčios klebonas prel.
universitetui padovanojo Vokie Bronislavas Burneikis, miręs
tijos A. Humbolto fondas.
pernai rugsėjo mėn.
— Algirdą Žemaitis, lig šiol
— Kaune atnaujintas Rotary
Klubas, kurio prezidentu tapo buvęs Jungtinių Tautų Maisto ir
Kauno technologijos universite Žemės Ūkio (FAO) pareigūnas
to docentas Gediminas Merkys Romoje, Lietuvos Aukščiausio
(buvusio ministro pirmininko sios Tarybos, prezidiumo paskir
Antano Merkio sūnus). Jis pri tas Lietuvos ambasadorium prie
minė, kad Rotary klubas, rėmęs FAO organizacijos. Žemaitis yra
ir skatinęs tarnavimo visuome buvęs FAO atstovu Afrikos kraš
nei idealus, buvo įkurtas 1934 tuose, jos pavedimu lankęs įvai
metais. Jo nariai buvo žymūs to rius pasaulio kraštus.

— Juozui Polikaičiui, Ateiti
ninkų Federacijos vadui, kaip
praneša Pasaulio Lietuvių Kata
likų Bendrijos valdyba, šiais me
tais paskirta Kataliko Visuome
nininko $1,000 premija. Premiją
įgalino prel. dr. Juozas Prunskis,
tam reikalui Bendrijai paskyręs
310,000. Premijai skirti vertini
mo komisiją sudarė prof. Juozas
Meškauskas, kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, Agnė Kižienė
ir adv. Saulius Kuprys.
— VLIKo suvažiavimo Vil
niuje išvakarėse, gegužės 29 d.,
pramatoma pasimatymas su Lie
tuvos vyriausybės nariais bei
spaudos ir televizijos konferen
cija. Seimo posėdis prasidės
gegužės 30 d., 10 vai. ryto Spor
to ir kultūros rūmuose, vakare
bus koncertas. Prie TV bokšto
žuvusiems pagerbti vainikas bus
padėtas gegužės 31 d., sekma
dienį, 11 vai. ryto. Po to, 12 vai.
dienos vyks pamaldos Vilniaus
katedroje. (E.)

— H. Paulauskas, Valstybinio
tremtinių muziejaus direkto
rius, pranešė, kad VLIKo pa
stangomis iš Chicagos išsiųsta
Lietuvos genocido paroda jau
pasiekė Vilnių ir atidaroma
gegužės 28 d., vykstant VLIKo
suvažiavimui.
— Vydūno Fondas buvo įkur
tas prieš 40 metų — 1952 m.
kovo 23 d. Chicagoje. Jo tikslas
buvo: duoti paskolas naujai atvy
kusioms lietuvių studentams
studijų reikalams. Buvo išduota
per 200 paskolų ir lituanistinių
stipendijų. Studijas baigus, pa
skolas reikia atmokėti. Paskolos
studijų reikalams duodamos tik
lietuvių kilmės studentams.
Fondą administruoja fondo val
dyba, kuri yra atsakinga 16-os
asmenų tarybai. Fondas leidžia
taip pat ir knygas. Pagrindinis
pajamų šaltinis yra iš kalėdinių
atvirukų gaunamas pelnas. Jų
buvo išleistas milijonas egzem
pliorių. Atvirukai platinami
Amerikoje, Kanadoje, Australi
joje, paskutiniu metu jau ir Lie
tuvoje.

— Dainą Kojelytę Lietuvos
Finansų ministerija pakvietė
būti nuolatine ministerijos kon
sultante apdraudų srityje. Advo
katė D. Kojelytė, gavusi savo
darbnovietės, Zurich-American
Insurance Group sutikimą, pa
kvietimą priėmė. Praėjusių ir šių
metų atostogas ji praleido Lietu
voje, padėdama ruošti apdraudų
įstatymus ir praktiškos veiklos
taisykles.
— Religinio konkurso vertini
mo komisiją šiais metais sudaro:
kun. dr. V. Cukuras, dr. Mirga
Gimiuvienė, Aldona Lingertaitienė, Eligijus Sužiedėlis ir Se
suo Bernadeta Matukaitė. Kon
kurso medžiagą Nek. Pr. Mari
jos seserims reikia įteikti iki 1992
m. rugsėjo 1 d.

Pluoštelis prisiminimu iš Kalifornijos
kalnelį praėjo nemažai žmonių
iš Lietuvos, bet jie praėjo ir nie
ko nepaliko. O Simas ir Genė
paliko bičiulystę ir paprastumą.
Jie administravo Židinį, visokie
reikalai mus jungė, bet viskas
buvo paprasta, lengvai padaro
ma. Kai jie išsikėlė į Los Ange
les, liko draugystės prisimini
mai.
Kultūros Židinio salėje tada
Tad kaip, būdamas Los An
juos sutiko su dideliu nuoširdu
gelėje, neaplankysi kaimynų,
mu, iškilmingumu daugybė
kurie visada spinduliavo entu
žmonių. Tai buvo tikro entu ziazmu, atvirumu ir nuoširdu
ziazmo metai, nes tik Amerikos
mu?!
lietuvių dėka Simas buvo iš
Pas juodu nugabeno mane
trauktas iš sovietinio kalėjimo ir Liudas Reivydas, kilęs iš to pa
su šeima atgabentas į Ameriką. ties miestelio — Žemaičių Kal
Tada Amerikos lietuviai pade
varijos, irgi bičiulis iš anų gražių
monstravo savo jėgą, kurią ir
laisvės dienų.
rūstusis Kremlius pajuto.
(nukelta i 7 psl.)
Pro Kultūros Židinio, pro tą

IŠ VISUR

Besisvečiuodamas Los Ange
les mieste gruodžio mėnesio
pradžioje, norėjau aplankyti
Genę ir Simą Kudirkas, kurie ka
daise buvo “Darbininko redak
cijos artimiausi kaimynai. Tuo
metu jie buvo neseniai atvykę iš
Sovietų Sąjungos, patyrę baisių
pergyvenimų.

Vilniaus turguje Nuotr. Viktoro Kapočiaus

— St. Petersburg, FL, gegu
žės 15-17 dienomis įvyko Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos
suvažiavimas. Jame dalyvavo ir
sveikino Lietuvos ambasadorius
prie Jungtinių Tautų Anicetas
Simutis, VLIKo pirmininkas dr.
Kazys Bobelis, Lietuvos Tauti
ninkų Sąjungos pirmininkas R.
Smetona ir kt. Nauju sąjungos
pirmininku išrinktas dr. Leonas
Kriaučeliūnas. Valdybos būstinė
bus Chicagoje. Bostono skyrius
$50,000 skyrė Lietuvos vyriau
sybės paramai. (E)

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai at
siųsdami metinę prenumeratų,
prisidėjo aukomis laikraščiui sti
printi, už įvairius patarnavimus
ar metinį kalendorių:

Po 30 dol.: Stella Bajalis, Los
Angeles, CAį Marcelę Žukas,
New London, CT; Elvira Ošlapas, Old Greenwich, CT; J. Va
lys, VVoodstock, CT; Rev. A.
Kontautas, So. Boston, MA; R.

Netaip pasakė
Motina: Žinai , Barbute, tas
tavo draugas, su kuriuo vakar
buvai kine, man labai patinka.
Duktė: Bet, mama, tu gi turi
tėvelį!
Geras receptas
— Gydytojau, kaip paveikėte
mano žmoną, kad ji metė rūky
ti? Žinote, aš dėl to su ja ka
riauju jau dešimt metų!
— Pasakiau, kad rūkyti nebe
madinga.

Po koncerto
— Taip, taip, gerbiamoji . Dainininke turi būti užgimusi . .
— Neteko girdėti, kad kas ne
gimęs dainuotų . . .

Gera dovana
.— Ką nupirko tau žmona var
dinių proga?
— Gražią dėžutę cigaretėm
sudėti.
— Bet juk tu nerūkai!
— Aš tai ne .. . bet ji rūko!
Iš amerikiečių tautosakos
Vienas beprotis sėdėjo už pie
tų stalo ir, užuot paprašęs,
siekdavo per visą stalą toliau
esančio patiekalo.
— Ką tu, ar liežuvio neturi?
— paklausė jį kitas beprotis.
— Liežuvį tai turiu, bet ran
kos juk ilgesnės, — atsakė pir
masis.
Poniutės ir tarnaitės
Ponia: Mina, ar, man nesant,
niekas nebuvo atėjęs?
Mina: Taip, poniute, viena da
ma norėjo su jumis pasikalbėti.
Ponia; Taip? Kaip ji atrodė?
Tokia jauna ir graži?
Mina: O, ne, poniute. Ji atro
dė panaši į tamstą.

Penikas, East Norwich, NY; V.
Misevičus, Ozone Park, N Y;
Lily Pocius, Richmond Hill, N Y;
W. Sidas, Richmond Hill, NY;
E. Skobeika, Richmond Hill,
NY.
Po 20 dol.: P. Karosas, New
Britain, CT; Eglė Dudėnas,
Palm Beach Gardens, FL; Lai
mutė Tomau, Chicago, IL; A.
Macelis, Commack, NY; Ligija
Simanavičius,
Poughkeepsie,

Kuo jai padėtų
— Dainavimo pamokos man
atsiėjo 10 tūkstančių dolerių,
— pasakoja jauna poniutė, at
likusi ariją iš operos viename
ambasados priėmime Washingtone.
— Ką tamsta sakai? — nusi
stebėjo viena ponių, dalyvavu
sių tame priėmime. — 10 tūks
tančių dolerių! Būtinai turiu
supažindinti jus su savo broliu,
kuris gali tam tai daug padėti.
— O kas jis yra? Muzikos
kritikas, o gal impresario? — pa
klausė pakilusiu balsu daini
ninkė.
— Ne, gerbiamoji. Mano bro
lis yra advokatas, ir dar gana žy
mus. Jam greičiausiai pasisektų
atgauti išleistus pinigus.
Skolos
Vienas verslininkas telefonuoja kitam:
— Artu man grąžinsi skolą?
— Gaila, bet negaliu.
— Grąžink tuojau, o jeigu ne,
tai aš visiem tavo kreditoriam
paskelbsiu, kad tu man skolą
atidavei. Pažiūrėsi, kas dėsis.

Dantys
Onutė: Angute, tu turi gražius
dantis. Ar tai tikrai tavo dantys?
Angutė: 'Žinoma, Onute, kad
mano — jau seniai gydytojui
išmokėjau skolą.

Valgykloj
Žmogus-. Kokią tu man čia viš
tą atnešei? Tik oda ir kaulai!

Padavėja: O ko jūs norit?
Ar tos vištos plunksnų?

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR
Telefonų Kompanija

praneša

SKAMBINKITE J LIETUVĄ TIESIAI
— BE TELEFONISTĖS PAGALBOS!

kuri naudoja AT & T tolimo susisiekimo paslaugas.

Aborted S&bies
Pay The Price

Šiuo reikalu
MiLUCOM INTERNATIONAL CELLULAR kompanija
jau susitarė su COMLIET CELLULAR
telefono kompanija Lietuvoje.

for
Their

Pro-Choice

Nenumatyta pasekmė
— Iš visko matyti, kad kal
tinamasis sulaužė kėdę, trenk
damas ją į žmonos galvą. Kuo
gali pateisinti save?
— Pone teisėjau, tai buvo ne
numatytas įvykis. Aš visai netu
rėjau tikslo sulaužyti kėdę.
Pas ligonį
Gydytojas, apžiūrėjęs ligonį
pakvietė žmoną į kitą kambarį
ir rimtai tarė:
— Jūsų vyro išvaizda man la
bai nepatinka.
Žmona:
— Man irgi nepatinka, bet vai
kam jis geras . . .

NY.
Po 15 dol.: F. Liktorius,Xauderdale, FL; V. Salciunas, Port
St. Lucie, FL; Angelą K. Lawler, Westminster, MD; M. Minikauskas, VVestboro, MA; Irena
Lapurka, Massapeąua, N Y; A.
Butas, VVoodhaven, NY.
Po 10 dol.: V. Dapšis, Glendale, CA; K. Januta, Los Angeles,
CA; J. Kazickas, Greenwich,
CT;V. Kvetkus, Invemess, FL;
J. Rauba, South Pasadena, FL;
V. Jinkins, Palm Bay, FL; K.
Beiga, Chicago, IL; K. C. Ciurinskas, Krown Point, IN; S.
Griežlė, Dorchester, MA; V.
Valaitis, Rowley, MA; R. J. Lu
kas, Interlaken, N J; S. Adomai
tis, N. Haledon, NJ; J. Kiznis,
Brooklyn, NY; A. Lingis, Great
Neck, N Y; R. N. Reventas, Millwood, NY; Aldona Kepalaitė,
New York, NY; Br. A. Sutkus,
Richmond Hill, NY; C. Janušas,
Ozone Park, N Y; A. Šaulys, ShoGrybų pasiūla Vilniaus turguje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus
reham, NY; Snieguolė Jurskytė,
Philadelphia, PA; B. Krokys, ladelphia, PA.
“Lietuvos Aidas”, pagrindinis
Atostogos saulėtoje Floridoje.
Philadelphia, PA; Marta Savinis,
Po 2 dol.: J. Paliulis, Ponce 16 psl. Lietuvos dienraštis, duo Kambarys ir prausykla, vėsini
Houston, TX; J. Stanaitis, Hou- Inlet, FL.
da vyriausybės žinias ir objekty mas, apšildomas baseinas, pu
ston, TX.
Kiekviena auka yra didelė pa vų atsikuriančios Lietuvos vaiz sryčiai— savaitei 200 dol. Mie
Po 8 dol.: Stefa Vasikauskas, rama Darbininkui. Laikraščio dą. Jo žinios išeivijai yra labai gamas kambarys, bendra prau
Seminole, FL; St. Racys, Mil- ateitis priklauso nuo aukotojų naudingos. Prenumerata me sykla — savaitei 150 dol. Arti
ton, MA; N. Shumbris, Bayside, dosnumo. Vien iš prenumeratos tams oro paštu $85. Čekius rašyti parduotuvių ir pajūrio. Skam
NY.
nebūtų įmanoma išsilaikyti. Už “Lietuvos Aido” vardu ir siųsti binti arba rašyti A. Zupko, 5886
Po 7 dol.: E. Carlitus, Ring- kiekvieną auką nuoširdžiai dėko JAV įgaliotiniui adresu: Bronius Guest Court, North Port Myers,
town, PA.
Juodelis, 239 Brookside Lane, FL 33903, USA. Telef. 813 656jame.
Po 5 dol.: B. Papsys, Los An
Darbininko Administracija Willowbrook, IL 60514. (Sk.)
5886. (sk.)
geles, CA; L. Tomkus, West
Hills, CA; Anna B. Yusinas, Nevvington, CT; N. Jasiulevičius,
VVaterbury, CT; A. A. Keinys,
W. Hartford, CT; Kun. V. Pik
turna, Riviera Beach, FL; V.
Laukaitis, Baltimore, MD; J.
Valaitis, VVorcester, MA; Da
nutė Liepas, New Buffalo, MI;
V. Jomantas, Redford, MI; Mary
Tamulis, Keene, NH; . Irene
Klimczak, Elmwood Park, NJ; J.
Vazbys, Mahwah, NJ; Joana _
Mankus,
Binghamton, N Y;
Giedrė Kumpikas, Hollis Hills,
NY; Gražina Bartkus, Richmond
Hill, N Y; Bronė Januškevičius,
Valley Cottage, NY; K. Šukys,
Dabar jau jmanomas greitas tiesioginis telefonu susisiekimas
Bratenahl, OH; V. Palubinskas,
Cleveland, OH; A. Čepulis, Phisu Lietuva iš bet kurios JAV vietovės,

Norintieji parūpinti tokj tiesioginį Cellular telefonę
savo giminėms, draugams ar biznio partneriams
Lietuvoje, dėl pilnesnių informacijų skambinkite
tel: 011-7-0128-290-000 tarp 6 v. ryto ir 11 vai. ryto.
1992

NERINGOS
STOVYKLŲ TVARKARAŠTIS

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

VAIKAMS 7-16 metų
Anglų kalba — birželio 29 iki liepos 11
Lietuvių kalba — liepos 12 — rugpiūčio 1

KASA

PIKNIKAS liepos 26 d.
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Vyresniam jaunimui iki 18 m.— liepos 26-rugp.
SAVAITĖ ŠEIMOMS SU VAIKAIS IKI 10 METŲ
Šeimų — lietuvių kalba — rugpiūčio 2-9
Šeimų — anglų kalba — rugpiūčio 9-16

cn
O

NEWYORKE:

Blusos
— Kodėl tamsta visada krapš
tais?
— Aš seniau turėjau blusų
cirką.
— O kaip jų netekai?
— Čia ir yra ta bėda, kad
jų nepraradau.

DEXTER PARK
PHARMACY

B

DARBO VALANDOS

Low Travel Bargains!
New York — Vilnius $842 (round tnp)
$449 (one way)
Florida — 7 nights $360 (includes airfair)
Hawaii — 7 nights $599 (includes airfair)

.Bį

.

296-4130

MON —
TUES WED —

CHICACOJ:

9:00-3:00
9:00-3:00
9:00-3:00

THUR —
FRI —
SAT —

9:00-3:00
9:00-3:00
9:00-12:00

2615 W. 71 st Street, Chicago, IL 60629 312-737-2110

Taupymo sąskaitos ir certifikatai,
Įvairios paskolos ir kiti patarnavimai

FREGATA TRAVEL

Wm. AnaetaM, B. 8.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodh»ven, N.Y. 11421
W® DKLJVZR

86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 718-441-6401

4

’T
"

250 West 57th Street, Suite 1211

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

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —
4,

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.

SIMAS KUDIRKA
ADMINISTRUOJA NAMUS
(atkelta iš 5psl.)

Ilgametis New Yorko Aušros Vartų parapijos talkininkas kun.
prof. Nicholas Langenfeld pagerbiamas jo 90 metų sukakties
proga praėjusiais metais spalio mėn. Iš k.: Lietuvos Vyčių 12
kuopos pirmininkas Ed Burba Cook, kun. Langenfeld, para
pijos klebonas kun. Eugenijus Savickis, Apreiškimo parapijos
klebonas kun. V ytautas Palubinskas. Kun. Langenfeld sek
madienį, gegužės 17, per metinius pavasario pietus atidengė
atminimo lentelę parapijos įkūrėjui kun. Juozui Šeštokui pa
gerbti. Nuotr. Dalios Bulvičiūtės

LIETUVIAI GYDYTOJAI
TARĖSI NEW YORKE
Nevv Yorko Lietuvių Gydyto
jų Draugijos metinis susirinki
mas vyko gegužės 3 d. Kultūros
Židinyje, Brooklyne.
Draugija įsteigta 1950 m. Nuo
to laiko daug narių pasikeitė.
Daug jų iškeliavo amžinybėn,
kai kurie persikėlė gyventi kitur,
bet į jų vietą įstojo nauji. Dabar
aktyvių narių yra apie 30.
Susirinkimui vadovavo dabar
tinė draugijos pirmininkė dr.
Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė. Ji pranešė, kad praėjusiais
metais Chicagoje įvykusiame
Pasaulio ir Amerikos Lietuvių
Gydytojų Sąjungos suvažiavime,
kuriame ji dalyvavo, pakeistas
sąjungos vardas į Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungų, nes
Lietuvoje jau atkurta gydytojų
sąjunga ir gali apjungti visur pa
saulyje gyvenančius lietuvius
gydytojus. Įsteigta fondas remti
Lietuvos gydytojus, sudarant
jiems galimybę gilinti žinias šio
ir kitų kraštų medicinos institu
cijose. Gydytojai prašomi remti

tą fondą. Nuspręsta tęsti sąjun
gos veiklą: ruošti kas antri metai
suvažiavimus,
leisti žurnalą
“Medicina”, kelti Lietuvos var
dą, rūpintis visur esančių lietu
vių sveikatos reikalais, padėti
Lietuvai darbu, medžiaginiai ir
politiniai.
Pastebėta, kad pastaraisiais
metais visuose kraštuose jauni
lietuviai gydytojai gausiau stoja
nariais į sąjungą, nes Lietuvos
išsilaisvinimas paskatina jaunuo
sius ieškoti savo “šaknų” ir
pažinti tėvų kraštą.
Kontrolės komisijos pirm. dr.
Jolita Trojanienė pranešė, kad
nutarimus valdyba vykdė ir iždo
atskaitomybė vedama tvarkin
gai.
Susirinkusieji nusprendė iš
iždo skirti 100 dol. Nevv Yorko
tautinių šokių grupei “Trypti
nis”, vadovaujamai Jadvygos
Matulaitienės, vykti į Tautinių
šokių šventę Chicagoje. Nutarta
tęsti draugijos narystę Kultūros
(nukelta į 8 psl.)

DAIL. A. VITKAUSKAITĖS-

MERKER VEIKLA
Dail. Aleksandra Vitkaus kauskas, su vaidintojų grupe ke
kaitė-M erker gyvena Teaneck, liavęs per Lietuvos miestelius ir
NJ, Nevv Yorko artumoje. Ji reiš kaimus. Lankėsi ir Amerikoje ir
kiasi savo aplinkoje, dalyvauja vaidino Brooklyne, Connecticuįvairiose parodose, skaito paskai te, Pennsylvanijoje, siekė net
tas, rengia meno demonstraci Califomiją. Jis buvo palaidotas
Kauno kapinėse. Tas kapines
jas.
Ji taip pat ir poetė. Rašo naikinant, giminaitis Gediminas
eilėraščius, per 15 metų yra Ber Patronis jo palaikus perlaidojo
gen Poets klubo narė. Šį seme Alytaus kapinėse.
Dailininkės Aleksandros Merstrą buvo kviesta klube kalbėti.
Kritikavo vidurinių ir aukštesnių ker vyras, Kazimieras Charles
mokyklų
studentų
poetų Merker, mirė prieš dešimt
kūrybą. Savo eilėraščius ji pati metų, 1982 m. balandžio 18 d.
iliustruoja piešiniais. Ir tai stu Palaidotas George Washington
Memorial kapinėse, Paramus,
dentus labai domina.
NJ.
Ji daro tai, norėdama puo
selėti meną, pritraukti žmones
Jis buvo antros kartos lietuvis,
gimęs Amerikoje, laisvai skaitė
prie dailės.
Panašiai veikė ir jos tėvas, dra lietuviškai, ypač mėgo skaityti
mos aktorius Aleksandras Vit “Darbininką”, buvo karštas lie-

Praeitą vasarą jis važiavo į Lie
tuvą su video aparatūra, iš
troškęs nufilmuoti savo jaunas
dienas, bet štai kas įvyko. Ko
penhagoje žemaitis išėjo pasivai
kščioti ir gal pagal tą seną anek
dotą pasakė: miestas kaip Telšiai!
O Kopenhaga pasirodė ne Tel
šiai! Jį ten suvažinėjo taksio auto
mobilis, užmetė ant motoro, ge
rokai aplaužė, aplamdė. Danai
išsigando, kad čia Amerikos pi
lietis, važiuoja į Lietuvą ir jų so
stinėje sužeistas. Jie sugebėjo jį
nuvežti į Vilnių, apdėję ledais.
Lietuvoje Liudas ligoninėje pra
leido daugiau nei mėnesį, bet at
sistojo ant kojų. Ir dar važinėjo
po Lietuvą, filmavo. Nuvažiavo
ir į Žemaičių Kalvariją, į mūsų
tėviškę, nufilmavo bažnyčią,
Kryžiaus Kelius, gatveles, kurių
jau nebepažįsti.
Jis pasiėmė mane į automobilį
ir nuvežė į'Santa Monica, į dide
lius didelius namus. Tų didelių
namų administratorius ir yra Si
mas Kudirka. Tie namai priklau
so Alenai Grigaitienei-Devenienei (Vileišytei). Manau sau, kad
nelengva tokį didelį namą
prižiūrėti.

Pirmiausia reikėjo apkalbėti,
kas dedasi Kultūros Židinyje,
kas dedasi Nevv Yorke, kaip tas
ir anas, ar grįžo, ar išvažiavo,
žiūrėk ir pasimirė, o ta ištekėjo
ir dar taip nelaimingai, Gerulai
tis staiga mirė, vaje, vaje, kaip
gaila!

Ir apkalbėjom, kam Kudirkos
išvyko iš Nevv Yorko, iš Kultūros
Židinio kiemo, bet taip tada su
sidėstė reikalai.
Liudas Reivydas sutaisė apa
ratūrą ir parodė atsivežtas skai
dres iš Lietuvos, vaizdajuostę
apie Kernavę, Žemaitiją ir il
giausią apie Žemaičių Kalvariją.
Suprantama, Žemaičių Kalva
rija buvo religinė šventovė, ne
pakeliui komunistinei admini
stracijai, tai ji ir liko gerokai
apleista,
suvargusi.
Dabar
pradėjo tvarkyli, taisyti, dažyti.
Remontuojamos kalnų koplytė
lės, dažomos.

Mano atimtųjų namelių ne
bėra. Nugriovė. Ten pastatė ki
tus, ir mano mažame 3 hektarų
sklype dar įsikūrė kitos dvi šei
mos, namelius pasistatė. Taigi,
tėviškėlės nebėra. Išklydai į pa
saulį, tai ir baigta viskas. Ir
Simas pirmame aukšte turi
nežinia, kas ten gyvena, kaip ten
butą. Tas butas gražus, kaip ir
įsitaisė.
visi tokių administratorių butai.
Mano kieme 1944 m. rudenį
Turi jis būti ir pavyzdingas, ir
žuvo poetas Vytautas Mačernis.
patrauklus, ir švarus. Genutė jau
Ten pastatytas gražus kryžius ir
buvo parengusi didelę vakarienę
įrašyta, kas čia nutiko. Kryžių
su kepsniais ir padažais. Dar
pastatė poeto sesuo Valė, kurią
buvo viena iš Kanados Danutė,
anose dienose teko pažinti.
ten atsikėlusi ir apsigyvenusi,
Metai
išaugino
didelius
jauki miela jų šeimos gera
medžius, uždengė gatves, kitus
draugė. Ir Liuda Reivydas čia
namelius prilenkė prie žemės. O
gerai jautėsi, reiškia, čia dažnai
dar kiti užsidengė stogus tokia
lankosi.
spalvota skarda, atrodo, kaip
šachmatų lenta.
Teko paaiškinti, kad tie vaiz
tuvis patriotas. Amerikos kariuo
menėje buvo radaro seržantas dai neliktų tokie tolimi ir nesu
inžinierius, dalyvavo AntranTė prantami.
Po tų vaizdų vėl grįžome į anas
pasauliniame kare Pacifike,
dienas, kai Kudirkos gyveno prie
buvo apdovanotas 5 medaliais.
Kultūros Židinio, kai čia svečia
Buvo generalinis direktorius ir
vosi daugybė atvykusių žmonių
sekretorius apsaugos sandėlių
iš įvairių kraštų. Ir jiedu grįžtų
Spring Valley, NY. Domėjosi
lietuvišku menu ir rėmė lietu į tą prisiminimų miestą, kur pra
sidėjo jų gyvenimas šitame kraš
vius menininkus.
te, bet Santa Monica darbas ir
Dail. A. Vitkauskaitė-Merker
savo laiške, rašytame “Darbinin kiti reikalai laiko pririšę. Įdavė
man tik linkėjimus visiems jų
ko” redakcijai, sakosi pasiilgusi
bičiuliams ir pažįstamiems. Išsi
Kultūros Židinio, lietuviškos
skirdami vėl išsinešėm bičiu
veiklos, bet jai vienai sunku at
lystę ir prisiminimus apie mie
važiuoti, keliai esą per painūs.
Anksčiau dailininkė dažnai - stus ir žmones, kurie praėjo pro
mus dainuodami, dirbdami, be
lankydavosi Židinyje ir dalyvau
sirūpindami Lietuvos ateitimi.
davo parodose, bet paskutiniais
O Liudui likau dėkingas, kad
metais ji nuo parodų atsisakė,
pavėžino, kad iš tėvynės, iš
nes esą jai neįmanoma pasiekti
Žemaičių Kalvarijos kalnelių
Židinį — per painu, per sunku.
parvežė tiek daug jaunystės pri
Siųsdama prenumeratą ir auką,
siminimų, kurie čia jau virto
linki kuo geriausios sėkmės ir
liūdesiu — kaip toli visa tai, kaip
“Darbininkui”, ir visiems, kurie
toli! (p.j.)
triūsia Lietuvos labui.

LIETUVA IR NORVEGIJA

A. A.
KĘSTUČIUI KULPAI
mirus, jo broliui Vytautui Kulpai nuoširdžią užuojautą

reiškia ir kartu liūdi

15 dieny kelionė iš Bostono ar New Yorko
Kaina $2,489.00 asmeniui
Kelionės maršrutas — 4 dienos Vilniuje, 2—Kaune, 1 — Šiauliuose,

New Yorko Lietuvių Atletų Klubas

3 — Palangoje ir 3 — Bergen, Norvegijoje.
Išvyksta: birželio 22 — liepos 6
liepos 6 — liepos 20
rugpjūčio 3 — rugpjūčio 17
rugsėjo 7 — rugsėjo 21

A. A.
KĘSTUČIUI KULPAI
mirus, jo broliui Vytautui ir jo šeimai reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.

L. ir J. Giedraičiai

Kelionės kainoje įskaityta lėktuvo bilietas į abi puses, viešbučiai,
pilnas maitinimas, ekskursijos kiekvieną dieną, kelionė autobusu
į Lietuvos miestus ir kelionė laivu į Norvegijos fiordus.

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės į:

Kun. Petras Šakalys

BROCKTON, MA
KLEBONO KUN. PETRO ŠAKALIO SUKAKTIS
Gegužės 3 d. Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos klelx>nas kun.
Petras Šakalys atšventė savo 45
metų kunigystės sukaktį. Jis yra
gimęs Cambridge, MA, o jo
tėvai kilę nuo Rokiškio.
1947 m. Šakalys baigė Šv.
Jono kunigų seminariją Brighton, MA, ir įšventintas kunigu.
Darbavosi įvairiose parapijose
vikaru, kalėjimo kapelionu ir
Massachussets General Hospital
kapelionu, kur aptarnavo ligo
nius. Tuo metu studijavo Boston
College — teologiją ir Harvard
Universitete — filosofiją. Iki
1970 m. klebonavo Lavvrence
parapijoje.

PADĖKA
Mano straipsnyje “Lietuvio
veikalas amerikiečių scenoje”
"Darbininko” gegužės 1 d. laido
je, Nr. 18, Kazio Sajos tragiko
medijos pavadinimas “Prophet
Jonah Tfhndingai išverstas “Pra
našas Jonas . Teisingas vertimas
būtų “Pranašas Joną . Jonas ir
Joną skirtingi vardai, ir jais
pažymėti asmenys irgi skirtingi.
Joną yra žydų pranašas, gyvenęs
8-tame šimtmetyje prieš Kristų,
o Jonas — Kristaus apaštalas.
Esu dėkingas Daliai Bulvičiūtei už pastabą dėl mano
klaidingo vertimo ir sumaišymo
apaštalo Jono su žydų pranašu
Jonu jos atsiliepime "Dėl Pra
našo Jono”,
“Darbininkas ,
gegužės 15, N r. 20.
J. Kiznis

1970 m. paskirtas Šv. Kazi
miero parapijos klebonu Brocktone ir jau 22 metai, kai šias pa
reigas eina vienas, be vikarų. O
vis dėl to, darbo yra daug, nes
parapija nemaža, turi pradžios
moky klą, kurioje dirba 7 moky
tojai su 160 mokinių.
Pradžios mokyklai vadovauja
Nukryžiuotojo Jėzaus vienuolės,
nors visą naštą neša klebonas.
Mokykla turi gerą vaikų chorelį,
kuris kiekvieną penktadienį gie
da per mišias. Chorui vadovauja
seselė muzikė Dovydą. Pradžios
mokykla yra labai drausminga.
Turima ir mažųjų (8-10 metų)
jaunų solisčių, kurios prie alto
riaus gieda ir skaito maldas. Ne
lengva tokio amžiaus vaikus iš
stumti į sceną, priprašyti giedoti
ir dar scenoje solo! Bet čia yra
seselės Dovydos magiškas su
gebėjimas.
Ši parapija, gal vienintelė apy
linkėje, turinti mišrų chorą, ku
ris liepos 12 d. giedos pranciško
nų subuvime Kennebunkport,
Maine. Chorui vadovauja mu
zikė Jūratė Lalienė.
Kartais vieną kartą į savaitę
padeda atlaikyti mišias tėvas dr.
A. Jurgelaitis, OP, profesorius iš
Providence College.
Jubiliatą sveikino vysk. Harth
ir organizacijos, o taip pat mo
kyklos mokiniai.
Parapiečiai linki klebonui il
giausių metų, geros sveikatos ir
dar ilgai vadovauti šiai parapijai.
Lai"T)ievas padeda.

V. Senūta
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MAIL 7WE’LL
The South Boston Savings
Bank’s famous postage paid
both ways bank by mail
plan is easy, convenient
and sensible.
When the bank recerves your savings or
checking account transaction it’s
processed and mailed back to you the
šame day. Thousands of our customers
have enjoyed this free Service »or years
When you bank by mari. the South
Boston Savings Bank is as close as the
nearest mail box

Open an account today by filhng out the
coupon beiow or vtsrtmg one of our convementty located offices
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Tėv. Pranciškus Giedgaudas,
OFM, lietuvių pranciškonų vi-

ceprovinciolas ir pranciškonų
spaustuvės vedėjas, birželio 7 iš
vyksta j Lietuvą ir atstovaus provinciolui Lietuvos tretininkų
kongrese, kuris bus birželio 13
d. Kretingoje. Taip pat lankys ir
kitas vietoves, kur dirbajjranciškonai kunigai. Į Brooklyną grįš
maždaug po mėnesio laiko.
Maironio lituanistinės mo
kyklos išleistuvės šiemet bus

Baisiojo birželio minėjimas

rengiamas birželio 14 d., Kul
tūros Židinyje, 3 v. popiet su
ypatinga programa. Bus trumpai
prisiminti birželio tragiškieji
įvykiai, kalbės ambasadorius
Anicetas Simutis. Atvyksta bo
stoniečių ansamblis Sodauto ir
atliks įdomią programą. Jie grei
tai važiuoja gastrolėm į Lietuvą
čia Nevv Yorke bus jų lyg gene
ralinė repeticija. Apreiškimo
bažnyčioje pamaldos bus 11 vai.
Organizacijos kviečiamos daly
vauti su vėliavom. Po pamaldų
bus galima papietauti Kultūros
Židinyje. Rengia LB Nevv Yorko
apygardos valdyba.

Antanas Sabalis pirmą savaitę

po Velykų buvo išvykęs į Lietuvą.
Važiavo pirmą kartą po to, kai iš
jos pasitraukė. Aplankė daugel
vietų, dalyvavo Lietuvių Fronto
Bičiulių studijų savaitėje — su
važiavime, kuris buvo Nidoje. į
VVoodhaveną grįžo gegužės 21d.
**Sv. Pranciškaus

Varpelio”

naujas numeris jau baigiamas
tvarkyti, laužy ti ir parengiamas
spausdinti. Numeris turi 80 pus
lapių. Jame sukaupta daug
medžiagos apie pranciškonų
veiklą Lietuvoje, Sibiro misijo
se. laibai gausiai iliustruotas
įvairiomis nuotraukomis iš pran
ciškonų veiklos.Važiuodamas į
Lietuvą, Varpelį ten nuveš Tėv.
Pranciškus Giedgaudas.

Lietuviškos
organizacijos
prašomos dalyvauti su vėliavo
mis tragiškojo Birželio minėjimo
pamaldose, kurios bus birželio
14 d., sekmadienį, 11 vai. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje.

Lietuviškus pietus bus galima
gauti Kultūros Židinyje birželio
ypatingai įspūdingos. Išleidžia
14 d., sekmadienį, nuo 12 iki 3
mi abiturientai ir pagerbiamas
vai., kol prasidės birželio įvykių
mokytojas Alfonsas Samusis, ku
minėjimo programa.
Pietus
ris šioje mokykloje jau dirba dau
ruošia Birutė Šidlauskienė su
gel metų, galbūt nuo jos pra
savo vyru Linu. Jiedu dabar yra
džios. Bus ir abiturientų išleis
Židinio prižiūrėtojai ir ne kartą
Tautos Fondo Tarybos po
tuvių balius. Visa tai įvyks
paruošė įvairias vaišes svečiams.
sėdyje
1992 m. gegužės 2 d. Ta
birželio6d., šeštadienįJCultūros
rybos pirmininku buvo išrinktas
Židinyje. Pradžia 6 vai.
VLIKAS KELIAUJA
Tėv. Steponas Ropolas, vado Algirdas Sperauskas, vicepirmi
J LIETUVĄ
vavęs pranciškonų vienuolynui ninku Vytautas Jokūbaitis, Tau
VLIKo
didžiulė delegacija,
St.Petersburge, Floridoje, ir tos Fondo valdybos pirmininku
net
120
žmonių,
vyksta į Vilnių,
rūpinęsis tos apylinkės lietuvių perrinktas Aleksandras Vakselis.
kur bus Vyriausio Lietuvos Išlai
Veteranų
parade
gegužės
24
pastoracija, yra atkeltas į pran
svinimo Komiteto — VI JKo bai
ciškonų vienuolyną Brooklyne. d. Metropolitan Avė. dalyvavo
giamasis posėdis, nes Lietuva
ir
lietuviai.
Vėliavas
—
Ameri

Tėv. Steponas ilgą laiką gyveno
jau yra atgavusi nepriklauso
pranciškonų vienuolyne Kenne- kos ir Lietuvos nešė Vytautas
mybę. Iš Nevv Yorko vy ksta Tau
Vaičiulis
ir
Jonas
Klivečka,
tauti

bunkporte ir daugeliui vasaroto
tos Fondo pirmininkas Aleksan
niais
drabužiais
buvo
apsirengu

jų yra žinomas savo nuoširdžiu
sios Malvina Klivečkienė ir ■Ma dras Vakselis su žmona Irena ir
draugiškumu.
rija Žukauskienė. Parade dalyva dukra Irena Ncmickiene. Jie iš
St. Lozoraitis, Lietuvos am
vo ir senatorius D’Amato, tuoj bus tik dvi savaites. Taip pat
basadorius Washingtone, ir jo
pastebėjo lietuvius ir priėjo pasi vyksta ir Liudas Tamošaitis, kuris
žmonaDaniela dalyvaus JAV LB
ten pasiliks 44 dienom. Vyksta
sveikinti, pasikalbėti.
Kultūros tarybos premijų įteiki
ir Gina Simonaitytė. Visi išskrido
mo šventėje New Yorke, Roungegužės 25 d., pirmadienį, iš
Dail. Juozas Bagdonas birže
dabout Theater at the Criterion
Ncvvarko aerodromo, per Ko
Circle, 1530 Broadvvay (prie lio 1 d. išvyksta į Lietuvą, o penhagą.
45th St.). Su garbingaisiais gegužės 24 d., sekmadienį, jo
svečiais bus galima asmeniškai bute buvo surengtos išleistuvės,
SEDIŠKIAI MOKINIAI
pasimatyti prieš programą. Pre į kurias atsilankė keletas daili
KVIEČIAMI
ATSILIEPTI ;
mijų šventė bei meninė progra ninkų ir artimų bičiulių. Ta pro
Ryšium su Sedos vidurinės
ma “Salute to Lithuania” įvyks ga buvo susipažinta su nauju di
gegužės 31 d., sekmadienį, delio formato paveikslu, kurį mokyklos — gimnazijos 70 mėty
pradžia 7 vai. vak. Dėl bilietų dailininkas baigia tapyti. Paveik sukaktimi organizuojamas buvu
dar galima skambinti tiesiog tea slas pagal specialius išmatavimus sių tos mokyklos mokinių susiti
trui 212 $69-8400, Aldonai Ke- yra užsakytas. Lietuvoje daili kimas Kultūros Židinyje. Jis bus
palaitei 2T2 724-5720, Aldonai ninkas projektuoja surengti pa birželio 13d., šeštadienį. Sueisi
Mackevičienei 718 380-5442, Al rodas Vilniuje, Kaune ir Tel me. prisiminsime anuos laikiK.
kai lankėme Sedos vidurinę mo
donai Marijošienei 516 883- šiuose.
kyklą. kai ji buvo tik 4 klastą,
9350.
KARGO Į LIETUVĄ BE
vėliau ji buvo sulyginta su kibi
Ekskursija iš New Yorko į tau MUITO! Siunčiame SAS oro li nus krašto moky klomis ir pavai
tinių šokių šventę Chicagoje iš nija į Rygą. Siuntinius atsiimti dinta vidurine moky kla. pakc|ta
vyksta liepos 3 d., penktadienį, Rygos muitinėje. Minimumas į to krašto pilną gimnaziją. :
ir grįš liepos 6 d., pirmadienį. 110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.75
t
Lėktuvo bilieto kaina 203 dol. už svarą. Galima siųsti naujus ir
\\ oodhav enc gyvena v iepa
Dėl detalių skambinti agentūrai dėvėtus drabužius, batus, me moteris, kuri kaip tik pradėjo
džiagas, maistą bei nerecepti lankyti šią mokyklą, kai ji buyo
Vytis 718 769-3300.
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN atidaryta, t.y. prieš 70 metų.|
Leonardo Andriekaus poezi TERNATIONAL, 9525 So. 79th
Jau yra užsiregistravę kelelis
jos rinktinė “Pasilikau tik dangų Avenue, Hickory Hills, IL
buvusiu
mokinių. Prašomi atfcimėlyną”, praėjusių metų pabai 60457. Tel. 708 430-7334.
liepti
ir
kiti.
Rašyti: “Darbinin
goje išleista Lietuvoje, yra gau
kas
—
Sedos
projektas, 3d 1
Išnuomojamas kambarys su
nama pranciškonų vienuolyne
Highland
Blvd.,
Brooklyn, N Y
Brooklyne. Knyga turi 315 pus baldais vyrui ar moteriai Queens
1
1207.
Arba
paskambinti
P. Jur
lapių, iliustruota dail. Arvydo — Woodhaven rajone netoli
kui 7'8 441:3612.
traukinio
ir
parduotuvių.
Skam

Každailio ir išleista 9000 egzem
laukiame visų, kad galėtume
pliorių tiražu. Lietuvoje rinktinė binti (718) 847-7306. (Sk.)
drauge
prisiminti anas nutolu
jau išparduota. Autoriui atsiųsti
sias.
jaunystos
dienas^ (p.j.) |
Vilniuje
parduodamas
2
kam

egzemplioriai dabar čia parduo
barių
butas,
sodas,
automobilis,
dami. Kaina 10 dol. su persiun
Telegraminis laiškų persiun
timu. Nusipirkti galima rašant priekaba, garažas. Galima pirkti
timas į Lietuvą ir atgal. Mes par
atskirai.
Skambinti:
(718)
837
adresu: Aidai, 361 Highland
vežame baldus, automobilips.
9386 po 6 vai. vak. (sk.)
Blvd., Brooklyn, NY 11207.
Parūpiname butus, statome na
mus.
Pervedame
dolerius.
TRANSPAK,
2638
W.
69th St.,
BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS
Chicago, IL 60629. Telef. 312
įvyksta
436-7772.
birželio 14 d., sekmadienį

11 vai. ryto — pamaldos Apreiškimo par. bažnyčioje
3 vai. p. p. — akademija ir koncertas Kultūros Židinyje
Kalbą pasakys ANICETAS SIMUTIS,
Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų

Meninę programą atliks Bostono etnografinis ansamblis
SODAUTO, vadovaujamas Gitos Kupčinskienės.
Įėjimo auka — 12 dol.

Visus kviečia gausiai dalyvauti

LB NEVV YORKO APYGARDOS
VALDYBA

KONTEINERIAI J LIETU

VĄ siunčiami kas dvi savaitės.
Savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Svaras 79 centai.
Minimumas $20. TRANSPAK,
2638 W. 69th St.; Chicago, IL
60629. Telef. 1-312-436-7772.

Gera proga pensininkei mo
teriai pasipildyti pajamas. Reika
linga moteris vieną dieną kas sa
vaitę namų ruošos darbams. Pa
sitarimui stambinti: 718 2359218.

New Yorko Lietuvių Gydytojų Draugijos metinis susirinkimas įvyko gegužės 3 d.
Kultūros Židinio posėdžių menėje. Iš kairės: Marija Žukauskienė, Paulius Švitra, Al
dona Svalbonienė, Filomena Ignaitienė, Regina Saldaitienė-Čiurlienė, Ramunė Pliurienė, Jūratė Šukienė, Stefa Dimienė. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė, Saulius
Skeivys, Skeivienė, Leonilda Giedraitienė, Jadvyga Vytuvienė, Jolita Trojanienė, Gin
taras Simutis ir Juozas Dičpinigaitis. Nuotr. dr. Juozo Kriaučiūno

LIETUVIAI GYDYTOJAI
TARĖSI NEVV YORKE
(atkelta iš 7 psl.)

Židinyje su 50 dol. metine
įmoka.
Dr. Saulius Skeivys kalbėjo
apie aukštą kraujospūdį ir jo gy
dymą. Po paskaitos vyko neilgai
trukusios diskusijos ir gydytojų
stebėjimų pasisakymai.
Organizaciniais, veiklos ir kai
kuriais kitais reikalais pasisakė
keli dalyviai. Kai kurios buvusios
dantų gydytojomis Lietuvoje,
atvykusios į šį kraštą DP imigra
cijos aktu, neturėjo galimybės
įsigyti teisių verstis praktika,
norėjo ar ir nori tapti draugijos
narėmis, bet aukštas draugijos
nario mokestis atbaido. Susirin
kusieji
patvirtino ankstesnį
Ateitininkai komunistų ir na
cių kankiniai — tokiu vardu ką

draugijos nutarimą, kad dantų
gydytojams nario mokestis yra
20 dol. metams, kurių 10 dol. už
“Medicinos” žurnalą.
Dr. Juozas Kriaučiūnas pra
nešė, kad jis parašė Nevv Yorko
Lietuvių Gydytojų Draugijos is
toriją, prašomas dr. Mildos Bu
drienės, ruošiančios knygą apie
lietuvius gydytojus Amerikoje.
Istoriją parašyti padėjo dr. V.
Tercijono archyvai, dukters A.
Rygelienės atiduoti Alkai, žinios
apie gydytojų ir draugijų veiklą
“Gydytojų Biuletenyje” ir “Me
dicinoje” bei dalyvavimas drau
gijos veikloje.
Dr. Kriaučiūnas pasisakė ir ki
tu reikalu: Lietuvos medicinos
mokyklų studentai ir medikai
pageidauja ypatingesnių atmini
mų iš studijavusių nepriklauso
moje Lietuvoje mediciną. Dr.
M. Budrienė renka tuos atsimi
nimus, ji juos sutvarkys, ir Lie
tuvoje bus išleista knyga. Vy
resnės kartos gydytojai prašomi
atsiliepti ir savo ypatingesnius
studijų metų atsitikimus raštu
pasiųsti dr. Budrienei.

tik pasirodė knyga. Redagavo
Leonardas Karulis, Pilypas Na
rutis, Juozas Prunskis. Išleido
“Krikščionis gyvenime”, 264 pu
slapiai. Surinkta labai daug
medžiagos apie ateitininkus kan
kinius įvairių okupacijų kalėji
muose. Nacių kalėjimuose buvo
Dr. Kriaučiūnas papasakojo
apie 37, komunistų paliestų
apie dabar Putname esančius 7
asmenų — 500. Knygos kaina 10
dol. Gaunama “Darbininko” ad
ministracijoje. Tik pavartęs šią
Parduodamas namas Woodknygą, pamatysi tautos didelį havene, ramioje gatvėje, prie
vargo kelią, jos begalinį ryžtą iš gero susisiekimo ir gero apsipir
sivaduoti iš visų priespaudų. Tai kimo. Namas dviejų šeimų, ge
knyga didžiųjų aukų, kurios ir rame stovyje. Parduoda namo
šiandien mus palaiko.
savininkai. Tel. 718 849-1041.

lietuvius gydytojus, visus jau
pensininkus, kurių du gyvena
savuose namuose ir aktyviai įsi
jungę į visuomeninę veiklą, dvi
dantų gydytojos vienuolyne: vie
na vienuolė, kita vienuolių sese
lių padėjėja, trys jų globojami
Matulaičio namuose.
Draugijos valdyba, susirinku
sių paprašyta, liko ta pati: pirm,
dr. Konstancija Paprockaitė-Simaitienė, vicepirm. dr. Petras
Dičpinigaitis, sekr. dr. Regina
Saldaitienė-Čiurlienė
(naujai
įėjo valdybbn vietoje dukters dr.
Danos Saldaitytės), įįpd. dr. Leo
nilda Giedraitienė ir nare dr. Fi
lomena Ignaitiene.
Kontrolės komisijos pirminin
ke perrinkta dr. Jolita Troja
nienė. Jai pavesta pasirinkti ki
tus kontrolės komisijos narius.
Noras perduoti draugijos vado
vybę jaunesnės kartos lietu
viams gydytojams dar šiais me
tais neišsipildė. Išrinktai vado
vybei palinkėta sėkmės.
į draugiją priimtas visų ploji
mu naujas narys dr. Paulius Švi
tra, akių ligų gydytojas.
Susirinkime dalyvavo du gy
dytojai iš Lietuvos: dr. Ramunė
Pliurienė ir dr. Gintaras Simu
tis. Jie stebėjo susirinkimo eigą
ir džiaugėsi išeivių lietuvių gy
dytojų rūpesčiu lietuviškais rei
kalais.
Susirinkime dalyvavo 18 as
menų. Ateinančių metų susirin
kimą nutarta daryti balandžio
mėn. pabaigoje. Pasibaigus susi
rinkimui, dalyviai bendrai pasi
vaišino ir pabendravo.
Juozas Kriaučiūnas

MAIRONIO MOKYKLOS

ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS
ir

MOK. A. SAMUŠIO PAGERBIMAS
1992 m. birželio 6 d., 6:30 v. v.
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

■
•
■
•
•

A

Programoje:
abiturientų išleistuvės
Alfonso Samušio pagerbimas
tautiniai šokiai —TRYPTINIS, vad. p. J. Matulaitienės
karšta vakarienė
šaunus orkestras — šokiai

Bilieto kaina*.
$20.00 asmeniui
$10.00 studentams

z

•

Stalus užsakyti pas:
Lijolę Černauskienę
(718) 847 - 3498

uTsz

PT

Virgiliją Remezienę
(516) 627 - 2137

Ypatingai kviečiame buvusius mokytojus ir mokinius!

Laukiame

visų!

