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- Paminklinis akmuo, ati
dengtas buvusiame Kloniškių 
kaime, Kauno rajone, skelbia: 
"Aušrininkui, varpininkui, 1863 
m. sukilimo dalyviui, Garibal
džio kovų kovotojui - poeto 
Andriaus Vištelio-Višteliausko 
gimtinė 1837-1912". Akmens 
atidengime pranešimą apie Bue
nos Aires 1912 m. rugpjūčio 2 
d. mirusio poeto A. Vištelio- 
Višteliausko kūrybą skaitė Mai
ronio lietuvių literatūros mu
ziejaus mokslinė bendradarbė 
Regina Mažukėlienė, jo eilėraš
čius - poetas Robertas Keturakis 
ir Kauno dramos teatro akto
rius Viktoras Valašinas.

- Liūdna žinia pasiekė Lie
tuvą iš Vokietijos. Liepos 4-o- 
sios rytą Berlyne mirė žinomas 
lietuvių dailininkas Algimantas 
Švėgžda. Sunkios ligos kamuo
jamam dailininkui tebuvo lem
ta sulaukti penkiasdešimt pen- 
kerių metų. Daugiau kaip tūks
tantį savo darbų - tapybos, grafi
kos, piešinių, akvarelių - A. 
Švėgžda padovanojo Lietuvos 
muziejams. Šį turtą visai nese
niai į Lietuvą pargabeno daili
ninko bičiulis, Vilniaus dailės 
akademijos rektorius Arvydas 
Šaltenis.

- Kaune pradėjo veikti 
"Liūtu klubas". Tai nesava
naudiškos pagalbos Vakaruose 
veikiančių "Lions' Clubs" analo
gas, kurio visi nariai kalba pran
cūziškai. Lions vardas kilo iš 
tarptautinio šių klubų sąjungos 
obalsio: "Liberty, Intelligence, 
Our National Safety" (laisvė, iš
mintis, mūsų tautos saugumas). 
Tai jau antrasis Kaune veikian
tis "liūtų klubas". Jis pavadintas 
Kauno Čiurlionio Liūtų klubu.

- Literatūrinė 1996 m. Že
maitės premija birželio 2 d. 
Kelmėje buv,o įteikta vilniečiui 
rašytojui Ričardui Kalyčiui už 
pirmąjį romaną kaimiška tema 
"Verksmo vieta", kurį septynio
lika metų tremtyje praleidęs R. 
Kalytis, Lietuvon grįžęs 1961 m., 
yra dedikavęs tėvo, brolio, tėvų 
žemės ir prarastos Lietuvos at
minimui. Žemaitės premiją, įs
teigtą 1966 m., paskiria Kelmės 
rajono savivaldybė, šiemet ją 
padidinusi iki trijų tūkstančių 
litų.

- 1997 m. Klaipėdoje, Lie
tuvininkų aikštėje, numatoma 
pastatyti paminklą M. Mažvy
dui, minint jo "Katekizmo" kny
gos 450 m. sukaktį. Paminklas 
su pjedestalu kainuos 350,000 
litų.

- Mindaugo karūnavimo
- Valstybės dienos proga už nuo
pelnus Lietuvai, j oš ūkiui, kultū
rai, mokslui ir švietimui Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio Ge
dimino ordinais ir medaliais ap
dovanota didelė Lietuvos ir už
sienio valstybių piliečių grupė. 
Trečiojo laipsnio Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
ordinu apdovanotas ir veteri
narijos gydytojas, JAV lietuvių 
veikėjas Leonas Kriaučeliūnas. 
Tarp apdovanotųjų ketvirtojo 
laipsnio ordinu - rašytojai Juo
zas Aputis, Liudas Dovydėnas ir 
Vytautas Sirijos Gira, poetas 
Alfonsas Maldonis.

- Dėl lėšų stokos žadama 
uždaryti Klaipėdoje veikiantį 
Jūrų muziejų, akvariumą ir delfi
nariumą. Dalis lėšų buvo gau
nama iš lankytojų bilietų, dalį 
lėšų skirdavo valstybė.

MOTERŲ PARTIJA - AMBICIJŲ REALIZAVIMAS 
AR LIŪDNAS BŪTINUMAS

Dr. Viktoras Bolotinas
Politika nėra vien "vyrų žai

dimas". Kai maža galimybių pra
simušti į naujų ir tradicinių par
tijų vadovybes, atsiranda poreikis 
formuotis naujoms tipiškai mo
teriškoms politinėms organizaci
joms - moterų partijoms. Šiais 
laikais į tokią tendenciją reikia 
žiūrėti kaip į laikiną metūgį - jis 
turės išnykti, atlikęs savo paskirtį 
- paskatinęs profesionalų moterų 
politinį aktyvumą. Galima spėti, 
kad pasiekus tam tikrą moterų 
partijos lygį, jos narės pradės 
gauti pasiūlymų įsijungti į kitų 
partijų veiklą. Jose dominuojan
tys vyrai jaus vis didesnį dis
komfortą šalia delegacijų iš Va
karų, kuriose gana daug moterų. 
Šitam metūgiui išnykti bus dar 
viena priežastis - moterų partijos 
jungsis su kitomis smulkiomis 
partijomis, kad sėkmingiau įveik
tų procentinį rinkimų barjerą. 
Pagaliau - vyrai ir moterys ims 
suprasti vienalyčio požiūrio į 
politines problemas žalą.

1994 m. pradžioje Lietuvos 
moterų partiją pradėjo kurti Ka- 
zimieros Prunskienės vadovauja
ma Moterų asociacija. 1996 m. 
šios partijos kūrimasis gali būti 
priskiriamas istorijai, bet vis tiek 
verta panagrinėti kūrimosi ap
linkybes.

Būdama LKP ir jos prezidiumo 
nare, K. Prunskienė prieš bal
savimą dėl jos paskyrimo prem
jere išstojo iš partijos. Prarado

BENDRA DARBO GRUPE 
KULTŪRINIAMS REIKALAMS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros taryba sudarė bendrą 
darbo grupę su Lietuvos Respub-. 
likos Kultūros ministerija. JAV 1 
Lietuvių Bendruomenei atstovaus 
Danutė Bindokienė, Teresė Ge
čienė, Nijolė Martinaitytė, Rim
vydas Mulokas, Ramutė Petru
lienė ir Dalia Puškorienė.

Lietuvos Respublikos Seimo ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų Lie
tuvių Bendruomenės Komisija 
1996 m. kovo mėn. 22 d. pasiūlė 
Lietuvos kultūros ministerijai 
dirbti tiesiogiai su JAV Lietuvių 
Bendruomene pagal abiejų pu
sių galimybes sudarant sąlygas 
įjungti Amerikos lietuvius į Lie
tuvos kultūrinių įvykių planavi
mą bei organizavimą ir skirti są
moningą ir aktyvų dėmesį tau
tinio integralumo ir identišku
mo stiprinimui. 

Ponia Hillary Clinton susitinka su Estijos prezidentu Lennart Meri Kateriuos rūmuose 
Tallinne 1996 m. liepos 8 d.

partijos palaikymą, neįgijo ir 
Sąjūdžio daugumos pasitikėjimo.

Kelias atgal į LKP (LDDP) buvo 
atkirstas, neužsimezgė ir kontak
tas su Lietuvos liberalų sąjunga. 
Tada išaiškėjo visi minusai, bū
dingi nesusijusių su jokia partija 
žmonių padėčiai. Be partijos 
palaikymo aktyvus politinis gy
venimas sunkiai įmanomas. Tik 
didelėmis pastangomis galima 
neleisti pamiršti savęs kaip poli
tiko. Dingusių iš politikos V. 
Čepaičio ir Z. Vaišvilos pavyz
džiai puikiai iliustruoja šį teiginį. 
Geru pavyzdžiu gali būti ir pati
K. Prunskienė - jai prireikė daug 
pastangų savo politiniam įvaiz
džiui išsaugoti. Tam pasitarnavo 
užsienio vizitai ir Vilniuje ren
giamos tarptautinės konferenci
jos, knygų ir straipsnių, kuriuose 
buvo aiškinamasi su politiniais 
oponentais, publikavimas.

Netiesioginis politinis K. Prun
skienės aktyvumas tęsėsi iki 1994 
m. pavasario. Tačiau K. Pruns
kienė, regis, dar abejojo, ar verta 
grįžti į politinę areną - tik taip 
galima paaiškinti jos dažnus pa
reiškimus, kad būsianti partijos 
rėmėja, bet nedalyvausianti ofi
cialiose struktūrose. Tikėtina, kad 
pirmas smuikas buvo specialiai 
atiduotas kaunietei poetei ir vers
lininkei D. Teišerskytei. Sporte 
tai būdinga - laukti už ambicin
go, bet mažiau prityrusio varžovo 
nugaros, o paskui išsaugojus jė
gas išsiveržti į priekį. Taip ir įvy
ko. Prieš steigiamąjį suvažiavimą

Lietuvos kultūros ministerija 
labai teigiamai į šį raginimą at
siliepė ir sudarė devynių asmenų 
grupę, o JAV Lietuvių Bendruo
menė šešių. Reikalui esant JAV 
Lietuvių Bendruomenės atstovų 
skaičius gali būti padidintas.

Sekantys LR Seimo ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės Komisijos 
posėdžiai įvyks rugsėjo mėn. 2-8 
dienomis Vilniuje. Kartu su JAV 
LB Komisijos atstovais vyks ir 
Krašto valdybos atstovai padary
ti pranešimus tais klausimais, 
kurie yra susiję su jų darbo sriti
mi ir bus svarstomi Komisijos 
posėdžiuose. Taip pat į Lietuvą 
vyks kultūriniams reikalams dar
bo grupės atstovas.

Ši kultūriniams reikalams su
daryta darbo grupė JAV dirbs Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybos ribose.

K. Prunskienė paėmė praktinio 
organizavimo darbą į savo ran
kąs. Interesai susidūrė steigiama- 
jąme suvažiavime, pasireiškę 
amžinu "Vilnius-Kaunas" susip
riešinimu bei nedideliu skanda
liuku dėl balsų perskirstymo K. 
Prunskienės naudai. Ypatingo 
sąmyšio tai nesukėlė. D. Teišer
skytė buvo nušalinta nuo par
tinės veiklos, jos šalininkės su
stabdė narystę Moterų partijoje. 
^Galima manyti, kad Moterų 
partijos atsiradimas buvo sąly
gojamas ne tiktai subjektyvių 
priežasčių - K. Prunskienės noro 
grįžti į aktyvią politinę veiklą, 
bet ir objektyvių faktorių. Tik 
dešimt moterų Seime, karštligiš
kos nors vienos moters minist
rės paieškos parodo ne tiek mažą 
moterų politinį aktyvumą, kiek 
visuomenės nesubrendimą.

Be abejo, politinė veikla pana
ši į narkotiką, ir ambicingam, 
energingam žmogui nuo jos 
sunku atsisakyti. Politinė mo
terų organizacija gali suteikti 
joms galimybę aktyviai įsijung
ti į politiką, apsisaugoti nuo 
vyriškų alkūnių tradicinės par
tijos viduje.

Taigi pagrindinė Moterų par
tijos funkcija - aktyvinti moterų 
dalyvavimą politiniame gyve
nime. Tam tikru atžvilgiu Mote
rų partija tą funkciją vykdo. 
Steigiami nauji skyriai, organi
zuojami įvairūs seminarai. Ly
derės darbštumas ir ambicingu- 
(idtkelta į 4 psl.) -

PRIIMTI NAUJI 
STUDENTAI

Šįmet į Vytauto Didžiojo uni
versitetą vėl padavė prašymus 
rekordinis jaunimo skaičius - 
1953 asmenys (pernai - 1903). 
Vėl VDU pirmauja tarp Lietu
vos aukštųjų mokyklų konkur
su į vieną vietą. Bendras sto
jančių vidurkis į vieną vietą yra 
3,9. Į fakultetus konkursas pa
siskirstė taip: Aplinkotyros -1,9, 
Biznio ir vadybos - 5, Humani
tarinių mokslų - 4,5, Informati
kos - 3,3, Katalikų teologijos - 
2,1, Menų - 3,7, Socialinių moks
lų - 5,6.

Priimta 691 studentas į pa
grindines studijas (undergradu- 
ate), iš jų 506 į valstybės finan
suojamas vietas ir 185 su mo
kesčiu už mokslą. Į magistratūrą 
priimti 235 magistrantai.

Bronius Vaškelis,
VDU rektorius

Taip atrodo Ignalinos atominės jėgainės pastatai. Šioje 
įmonėje dirba apie 6 tūkst. žmonių, iš kurių tik maža 
dalis yra lietuviai. V. Kapočiaus nuotr.

LIETUVA - VIENA DIDŽIAUSIŲ 
BRANDUOLINIŲ VALSTYBIŲ

Lietuva yra viena didžiausių 
branduolinių valstybių pagal ato
minių elektrinių dalį bendroje 
energetikoje. Ignalinos atominė 
elektrinė pagamina 85% Lietuvo
je suvartojamos elektros energi
jos. Tuo ši šalis panaši į Prancūzi
ją. Tai pažymėjo Lietuvoje viešin
tis Tarptautinės atominės energe
tikos agentūros (TATENA) gene
ralinis direktorius Hans Blix, lie
pos 18 d. susitikęs su Lietuvos mi
nistru pirmininku Mindaugu 
Stankevičiumi.

Šiame susitikime premjeras kal
bėjo, kad Ignalinos AE saugumas 
rūpi ne tik TATENA, bet ir Lietu
vai. Vyriausybės vadovas padėko
jo už tarptautinės organizacijos 
pastangas stiprinant svarbaus en
ergetinio objekto saugumą, už
tikrinant sėkmingą jo funkciona

BUS REGISTRUOJAMI UŽSIENYJE 
GYVENANTYS LIETUVOS PILIEČIAI
Nuolat užsienyje gyvenantys 

Lietuvos piliečiai jau nuo rug- 
pjūčio mėnesio tikriausiai galės 
prisiregistruoti Lietuvos diploma
tinėse atstovybėse ar konsulinėse 
įstaigose. Tokia Lietuvos piliečių 
registravimo tvarka numatyta už
sienio reikalų ministro Povilo Gy
lio patvirtintoje instrukcijoje, kuri 
buvo suderinta su Vidaus reikalų 
ministerija.

Užsienyje gyvenančiam Lietu
vos piliečiui leidžiama apsispręs
ti, ar jis nori registruotis, bet de
rėtų atkreipti dėmesį į tai, jog 
konsulinėms įstaigoms žymiai 
paprasčiau surasti ar atpažinti pri
siregistravusius Lietuvos piliečius.

Norįs užsiregistruoti pilietis ar

TREČIAS GRASINIMAS
ALGIRDUI BRAZAUSKUI

Liepos 23 d. Lietuvos preziden
tui Algirdui Brazauskui pagrasin
ta susidorojimu, jei nebus su
mokėta 1.7 mln. USD išpirka. Gra
sinimas buvo atsiųstas paštu - voke 
buvo įdėtas kompiuterio diskelis, 
kuriame ir buvo užrašytas grasini
mas. Pasak "Lietuvos ryto", teks
tas kompiuterio diskelyje užra
šytas lietuvių kalba su gramatinė
mis klaidomis. Grasinimo auto
rius teigia, kad už Prezidento nu
žudymą daug pinigų jam sumokė
jo keli užsieniečiai ir Lietuvoje 
gerai žinomi žmonės. Grasinto jas 
Prezidentui pasiūlė sumokėti 1.7 
mln. dolerių ir taip išsaugoti savo 
gyvybę. Gavęs tuos pinigus as
muo žadėjo atskleisti žmonių, 
pasamdžiusių žmogžudystei, pa
vardes.

Grasintojas perspėjo, kad, jei 
bus bandoma jį sulaikyti, rugsėjo 
mėnesį jis pradės sprogdinti mo
kyklas. Visos grasintojo sąlygos 
buvo įvykdytos, tačiau pinigų jis 
atsiimti neatėjo. Grįžusio iš At
lantos Prezidento apsauga buvo 
sustiprinta. Pirmą kartą į Algirdą 
Brazauską buvo bandyta pasikė

MIRĖ HENRIKAS NAGYS
Rugpjūčio 3 d. rytą iš Mont- 

realio Anapilin išėjo vienas 
žymiausių išeivijos poetų, kritikų 
ir vertėjų Henrikas Nagys. Lietu

vimą. Ir pati Lietuva siekia mo
dernizuoti elektrinės saugumo 
sistemą, nors tam labai trūksta 
lėšų. M. Stankevičius paminė
jo, jog yra ir labai gerų pasiū
lymų - iš viso atsisakyti atomi
nės elektrinės. Tačiau kol kas 
tai nerealu, nes nėra lygiaverčio 
pakaitalo.

H. Blix sakė, kad kiekviena 
valstybė pati yra atsakinga už 
savo sprendimus, pasirinkimus 
ir saugumą. Tačiau sienos da
bar yra labai sąlyginis dalykas, 
kalbėjo svečias. Pasak jo, tai 
parodė ir Černobylio katastro
fa. TATENA vadovas taip pat 
teigė, kad jį maloniai nustebi
no dabartinė Ignalinos AE būk
lė. Jis sako nesitikėjęs pamatyti 
taip gerai techniškai sutvarkytą 
elektrinę. ELTA

jo įgaliotas asmuo Lietuvos 
diplomatinei atstovybei ar kon
sulinei įstaigai turi pateikti savo 
pasą, suteikiantį teisę gyventi 
konkrečioje užsienio valstybėje 
dokumentą bei vieną fotografi
ją arba Lietuvos piliečio paso 
paskutiniojo lapo kopiją. Jis taip 
pat turi užpildyti konsulinės 
registracijos anketą.

Duomenys apie įregistruotą 
asmenį bus įrašyti konsulinės 
registracijos ir paieškos kompiu
terinėje programoje. Šiuo metu 
kaip tik baigiama kurti tokia 
kompiuterinė programa, apie 
instrukciją informuojami kon
sulinių įstaigų pareigūnai.

ELTA

sinti 1990 metų pavasarį. Tuo
metinį KP CK pirmąjį sekreto
rių buvo planuota nušauti pro 
moterų kirpyklos langą tuo me
tu, kai jis važiuos pro šalį. KGB 
netrukus išaiškino, kad į A. Bra
zauską rengėsi pasikėsinti bu
vęs Ukrainoje dislokuotos so
vietinės armijos puskarininkis, 
atsikraustęs gyventi į Lietuvą. 
Jis kaltino A. Brazauską tuo, kad 
pastarasis, jo manymu, sug
riovė Sovietų Sąjungą. Demas
kuotas pasikėsinto jas klausė 
KGB darbuotojų, ar šie prieš 
Sovietų Sąjungos išsaugojimą. 
Jis buvo įtrauktas į KGB suda
rytus pavojingų asmenų sąrašus. 
Antrą kartą Prezidentui Algir
dui Brazauskui grasino 27 metų 
rietaviškis Rimas Valinaitis. Ne
gavęs pinigų, jis grasino nužu
dyti Prezidentą, terorizuoti Sei
mo narius, sprogdinti tiltus ir 
kitus valstybinės reikšmės sta
tinius. Šis žmogus buvo nuteis
tas vienerius metus laisvės atė
mimo. Pasak jo, už pajuokavimą 
jis sumokėjo pernelyg skaudžiai.

LR

voje studijavęs germanistiką, 
lituanistiką, architektūrą, Aus
trijoje bei Vokietijoje - germa
nistiką ir mčno istoriją, Henri
kas Nagys išgarsėjo itin įtaigia 
savo lyrika.
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Didelė Lietuvių Fondo parama
Lietuvių Fondas dar niekada 

nebuvo paskyręs $410,670.00 
sumos lietuviškai veiklai bei sti
pendijoms, kaip šiais metais.

Adv. Daina Kojelytė, Lietuvių 
Fondo Pelno skirstymo komisi
jos pirmininkė, su šypsena pra
nešė spaudos atstovams, jog lie
tuviško švietimo reikalams pas
kirta $177,235.00, t. y. 43.15% 
skirstytos sumos, kultūros ir 
mokslo reikalams $89,500.00 
(21.8%), visuomeninei veiklai ir 
lietuviškų knygų leidimui parem
ti $143,935.00 (35.05%).

LF Pelno skirstymo komisiją 
sudarė adv. Daina Kojelytė, dr. 
Vytautas Narutis, dr. Gediminas 
Balukas, Lietuvių Bendruomenės 
atstovai: Petras Kaufmanas, Vili
ja Sužiedelienė, Juozas Baužys ir 
du antrininkai Vaclovas Momkus 
bei Gintaras Čepas.

158 stipendijų prašymus svar
stė Jolita Kisieliūtė-Narutienė, 
Vytenis Kirvelaitis, Dalius Vasys 
ir Daina Kojelytė.

Šiuos prašymus svarstant at
sižvelgta į mokslinę sritį, pa
žymius bei dalyvavimą lietu
viškoje veikloje. Buvo paskirta 
94 stipendijos tiems, kurie siekia 
magistro ar daktarato diplomų ir 
kurie atsakė į visus prašymo an
ketos klausimus.

Taip pat buvo gauta daug

prašymų iš įvairių institucijų ir 
įvairių programų planuotojų - iš 
viso 329 prašymai. Iš jų 1’63 
buvo pilnai arba dalinai parem
ti.

Lietuvių Fondo Tarybos pirm. 
Vyt. Kamantas pasidžiaugė, kad 
nuo LF įkūrimo 1962 m. LF rėmė 
6,868 nariai. Gi dabar LF gauna 
stambių palikimų. Šiuo metu LF 
turi $8,304, 874.00 kapitalo, 
kuris iki vasaros galo gali pasiekti 
8.5 milijonų dolerių.

LF Taryba turi 18 narių, o val
dyboje dirba 11 asmenų. Dabar
tinis LF valdybos pirmininkas 
yra gabus finansininkas Povilas 
Kylius. Be to, JAV-jose dar veikia 
12 LF įgaliotinių.

LF vadovybė eina ranka ran
kon su JAV Lietuvių Bendruo
mene, nes ir paties LF tikslas yra 
remti lietuvybės išlaikymą. Nuo 
1962 m. iki 1996 m. lietuvybės 
išlaikymą LF parėmė $4,402,- 
291.00. Tai tikrai didelė suma, 
be kurios daug gyvybiškai rei
kalingų projektų nebūtų buvę 
galima įvykdyti.

Gautų prašymų skaičius aiš
kiai rodo, kad lietuvių veikla vis 
didėja, o projektai gerėja. Tad ir 
LF Pelno skirstymo komisijos 
darbas didėja.

Stipendijoms buvo išdalyta 
$92,555.00, iš kurių $7,000.00

Daina Kojelytė, Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komisi
jos pirmininkė, skaito pranešimą per LF spaudos konfe
renciją birželio 29 d. "Seklyčios" patalpose Chicagoje.

Vytauto Jasinevičiaus nuotr.
teko dviem Vasario 16 gimnazi
jos mokiniams, $49,385.00 - stu
dentams iš Lietuvos ir $36,175 - 
studentams JAV-jose. Pastebėta, 
jog JAV gyveną studentai neat
siunčia finansinių duomenų ir 
neduoda pilno savo studijų ap
rašymo.

Šiandien beveik pusė LF narių 
jau yra mirę ir dažnai juos atsto
vauja jų paveldėtojai. Todėl, kai 
miršta LF narys(-rė), reikia pra
nešti LF raštinei, 14911 127 Str.,

Lemont, IL 60439, raštu, arba 
telef. (708) 257-1616, fax (708) 
257-1647, kas yra paveldėtojai.

Kadangi, metams bėgant, vis 
daugiau LF narių iškeliauja am
žinybėn, tai LF su viltimi žiūri į 
ateitį, kad jaunieji paveldėtojai 
ir jų draugai įvertintų kilnius LF 
tikslus ir savo įnašu papildytų LF 
narių eiles, nes LF remia lietu
višką švietimą, kultūrą ir jau
nimą.

Birutė A. Vindašienė

Prof. Jono Lėlio knyga
apie žodynininką Antaną Lalį

Neseniai leidykla "Agora" išlei
do knygą, kuri itin brangi Pa
nevėžio kraštui: tai Jono Lėlio 
"Žodynininkas Antanas Lalis". 
Prof. J. Lelis yra išleidęs ir dau
giau knygų. Jomis naudojasi 
daugelis jo mokinių, Lietuvos 
dermatologai ir venerologai.

Naujoji J. Lėlio knyga yra apie 
Antaną Lalį (Lėlį) (1873-1960) 
lietuvių leksikografą, vertėją, JAV 
lietuvių veikėją, JAV lietuvių 
laikraščių bendradarbį, kurio dar
bai, deja, dar menkai žinomi 
Lietuvoje. Tuo tarpu A. Lalio žo
dynais JAV lietuviai ilgai naudo
josi ir kaip vadovėliais. Jie buvo 
"langu į amerikonišką gyveni
mą".

Nors A. Lalis Panevėžyje gyve

no 1944-1960 m. ir čia palaido
tas, deja, jo atminimas nėra tin
kamai pagerbtas - tik kuklus pa
minklėlis puošia jo kapą. Dabar 
turime dar vieną paminklą - šią 
J. Lėlio knygą, kuri nebeleis už
miršti iškiliojo žodynininko.

Skaistgirių Lėliai knygas rašo 
nuo 1887 metų. Petras Lelis 
(1904-1984) Kanadoje 1973 m. 
išleido atsiminimų knygą "Lietu
vos keliu". Joje daug vietos skyrė 
savo klajonėms po užjūrius. P. 
Lėlio sesuo mokytoja Konstan
cija Banionienė savo knygoje 
"Svetimoj padangėj", parašyto j 
1960-1963 m. ir išleistoj tik da
bar, pasakoja apie tremtį į Sibirą.

"Panevėžio balsas"

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

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

Lietuvos Prezidentas 
kritikavo bankų 

veiklą
Prezidentas Algirdas Brazaus

kas apgailestavo, kad Lietuvos 
vyriausybė iki šiol nesirūpino 
vieningos turto vertinimo siste
mos įgyvendinimu. Tai, prezi
dento nuomone, sąlygojo krizę 
finansiniame sektoriuje.

Kalbėdamas tarptautinės kon
ferencijos "Šalies turtas ekono
minėje politikoje" atidaryme, A. 
Brazauskas pastebėjo, kad pas
kolas.bankai išduodavo, realiai 
neįvertinę užstato vertės. "Blogų 
paskolų portfelis nuolat augo, o 
tai sąlygojo sunkias ekonomines 
ir socialines problemas - nemažai 
indėlininkų prarado savo pasku
tines santaupas ir pasitikėjimą 
bankais", sakė prezidentas.

Jo. nuomone, prokuratūra, ti
rianti ekonominius finansinių 
institucijų nusikaltimus, privalo 
pagrįstai nustatyti už negrąžintas 
paskolas užstatyto turto vertę, jį 
kuo greičiau parduoti ir bent iš 
dalies kompensuoti indėlininkų 
įšaldytus pinigus tuo pačiu su
mažinant socialinę įtampą visuo
menėje.

Prezidentas apgailestavo, kad, 
prasidėjus antrajam, komerci
niam, privatizavimo etapui, ne- 
stiprėja noras įsisavinti ir taikyti 
tarptautinėje praktikoje priimtus 
turto vertinimo principus ir me
todikas. "Akivaizdu, kad pradinė 
turto pardavimo kaina komer-

Minint Kurylovvicziaus šimtąjį gimtadienį ros srit'
‘ Iš viso abu tomai (pasirodę tik

Jerzy Kurylowicz gimė 1895- 
ais metais. Jo šimtmetiniam 
gimtadieniui buvo išleistas Kro
kuvos universiteto Lyginamosios 
kalbotyros katedros profesoriaus 
Wojciecho Smoczynskio kruopš
čiai sudarytas ir suredaguotas 
dvitomis veikalas "Kurylowicz 
Memorial Volume". Pirmas, dau
giau negu šešių šimtų puslapių, 
tomas apskritai yra skirtas di
džiojo lenkų kalbotyrininko gar
bei. Be Smoczynskio darbo apie 
Kurylovvicziaus gyvenimą (1895- 
1978), ten randame įvairiausių 
tyrinėjimų apie indoeuropiečių 
kalbų problemas, ir šiuo keliu 
einant bent kiek paaiškėja mil
žiniškas Kurylovvicziaus įnašas 
šioje mokslo srityje. Ko gero, 
"Darbininko" skaitytojams dar 
svarbiau sužinoti, kad Kurylo- 
wiczius ypač daug rašė apie bal
tų kalbas. Todėl visiškai supran
tama, kad ketvirtas naujojo žur
nalo "Linguistica Baltica" (lei
džiamas Krokuvoje, vyriausias 
redaktorius Wojciech Smoczyns- 
ki) numeris buvo skirtas taip pat 
Kurylovvicziaus minėjimui. Kaip 

cinio privatizavimo metu turi 
būti prilyginta jo rinkos kainai", 
sakė jis.

Turto objektyvus įvertinimas, 
anot A. Brazausko, yra svarbus 
plečiant ir užtikrinant patikimą 
draudimo kompanijų veiklą, 
tobulinant mokesčių sistemą.

? ELTA

kituose to žurnalo tomuose, ket
virtajame (1995-iems metams, 
bet paskelbtas tik 1996 m.) ran
dame straipsnius apie atskiras 
baltistikos šakas ir labai aktualią 
bibliografiją apie naujausias pub
likacijas, liečiančias šią kalboty-

Elenos Urbaitis sk
Dabartinės JAV menininkės 

Elenos Urbaitis skulptūrų serija 
"Plienas dabartyje" eksponuoja- 
mą.Vilniuje, Lietuvos technikos 
bibliotekoje (Šv. Ignoto 6) nuo 
liepos 4 dienos. Paroda veiks iki 
1997 metų gegužės mėnesio. In
staliaciją sudaro keturios skulp
tūros, kurių didžiausia siekia 13 
pėdų - ši skulptūra liks Bibliote
kos kieme visam laikui. Skulp
tūros padarytos iš Cor-Ten'o plie
no, kuris rūdija tik dalinai. Ele
na Urbaitis naudoja technolo
giniu požiūriu paprastą moder
niosios skulptūros žodyną: prieš
pastato industrines plokštumas 
ir linijas. E. Urbaitis kūryba iš
plaukia iš Paul Cezanne kon- 
struktyvistų ir Amerikos mini
malistų estetikos. Jos skulptūros 
demonstruoja geometrinių 
plokštumų formų priešpastaty
mus, jų pagalba išreiškiami 
žmogaus šiuolaikinės techno
logijos laikotarpio išgyvenimai.

Elena Urbaitis gimė Kaune, 
pirmuosius meno žingsnius žen
gė Kauno meno institute. Pasi
traukusi į Vakarus, 1946-1948

1996-ais metais) turi daugiau 
negu tūkstantį puslapių ir savo 
turiniu parodo svarbų vaidmenį 
didžiojo Lenkijos lingvisto dvi
dešimtojo amžiaus indoeuro
piečių bendroje kalbotyroje.

Alfred Bammesberger 

ulptūros Lietuvoje 
metais studijavo Ąkademie der 
Bildenden Kunst Miunchene, 
vėliau - Vytauto Kazimiero Jony
no studijoje Ecole dės Arts et 
Metier Freiburge. Baigusi šią 
mokyklą, gavo Prancūzijos kul
tūros ministerijos Prancūzų zo
nos Vokietijoje stipendiją ir vie
nerius metus tęsė studijas Pa
ryžiuje. Į Ameriką dailininkė 
atvažiavo 1950, gavusi dviejų 
metų stipendiją tęsti studijas 
Montevallo universitete. Vėliau 
E. Urbaitis gavo T. C. Columbia 
University magistro laipsnį Nevv 
Yorke. *

Elena Urbaitis yra gavusi Award 
of Excellence, Heckscher Mu- 
seum, Long Island, taip pat 
American Society of Contempo- 
rary Artists, Nevv York, premijas. 
1992/1993 metais jai buvo su
teiktas Tarptautinės biografijų 
centro Cambridge (Anglija) titu
las International Woman of the 
Year. 1993 metais Amerikos lie
tuvių kultūros taryba už pasieki
mus mene dailininkei suteikė 
pirmąją premiją.

Elenos Urbaitis darbų yra

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

^asolino
* MEMORIALS

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

Vasarą Vilniaus senamiesti aplanko tūkstančiai turistų iš įvairių pasaulio šalių. Senos 
statybos įvairių architektūrinių stilių ansambliai žavi miesto svečius. Nuotraukoje -17 
amž. architektūrinis paminklas Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje. V. Kapočiaus nuotr.

privačiose institucijose ir muzie
juose Nevv Yorke, Chicagoje, 
Toronte, Paryžiuje ir Lietuvoje. 
Vilniuje prie Spaudos rūmų 
skulptorė yra pastačiusi skulptūrą 
"Erdvės skrydis", ir "Atspindin
tieji" yra Europos centro skulp
tūrų parke.

Elena Urbaitis yra surengusi 
penkiolika asmeninių parodų, iš 
jų devynios vyko Nevv Yorke, 

1 šešios - Toronte, Kanadoje, Chi
cagoje, Bronxville bei Vilniuje. 
Dailininkė dalyvavo apie septy
niasdešimtyje grupinių parodų - 
tarp jų Brooklyn Mųseum, Nevv 
York.

Elenos Urbaitis pavardė įtrauk
ta į dvylika "Who's Who" žinynų, 
jų tarpe - į keturis "Who's Who 
in American Art" leidinius ir į du 
"2000 Notable American Wo- 
men" leidinius.

PHONES (718) 326-1282 ; 326-3150
- TAI MŪSŲ VIENINTĖLĖ VIETA -

- GAUSI PARODŲ SALĖ - J
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Vainikai Žolinėje
Kalbėdami apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą, jį užbaigiame 

žodžiais: "Tikiu... kūnų iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyve
nimą". Nuo Išganytojo laikų krikščionys tiki, kad pomirtiniame 
gyvenime, paskutinio teismo proga, siela ir prisikėlęs kūnas vėl bus 
sujungti visumon ir skiriami ar tai amžinam džiaugsmui, ar pas
merkimui.

Paskutinės vakarienės metu Jėzus ramino apaštalus, kad jis einąs 
paruošti mums vietos. Jo noras esąs, kad ir mes galėtume būti ten, 
kur ir jis bus. Šis Išganytojo troškimas jau yra išsipildęs Marijos 
atveju. Jai nereikėjo laukti laiko pabaigos, kad galėtų būti kartu su 
savo Sūnumi visos savo asmenybės pilnybėje - su siela ir kūnu.

1950 m. Visų Šventųjų šventėje popiežius Pijus XII paskelbė 
Marijos į dangų paėmimo dogmą: "Mes nustatome ir paskelbiame 
kaipo dieviškai apreikštą tikėjimo tiesą, jog Nekalčiausioji Dievo 
Motina Marija, visuomet Mergelė, jos žemiškam gyvenimui pasi
baigus, su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę".

Čia sutrauktai Popiežius pamini Marijos nekaltą prasidėjimą, 
dievišką motinystę, visuotinę nekaltybę. Tai tikėjimo tiesos, reika
laujančios kaip logiško papildymo ir Marijos į dangų paėmimo 
tiesos.

Pijaus XII svarstyme pagrindas dedamas ant Marijos dalyvavimo 
visame Kristaus gyvenime ir aukoje. Su šia mintimi pradedamas ir 
baigiamas dokumentas "Munificentissimus Deus", kuriuo ši dogma 
ir buvo paskelbta.

Pradžioje Šv. Tėvas rodo glaudų ryšį tarp Marijos paėmimo į 
dangų ir jos nekalto prasidėjimo: "Šios dvi privilegijos labai artimai 
jungiasi. Kristus nugalėjo nuodėmę ir mirtį savo mirtimi. Kiekvie
nas atgimęs krikšte per tą patį Kristų nugali nuodėmę ir mirtį. 
Tačiau pagal bendrą įstatymą Dievas neleidžia pasireikšti pilnai 
teisiojo pergalei prieš mirtį iki laiko pabaigos. Tačiau Dievas norėjo, 
kad Mergelė Marija būtų išimta iš šio bendro įstatymo. Ji, ypatingos 
privilegijos dėka, nugalėjo nuodėmę nekaltame prasidėjime. Tokiu 
būdu ji nebuvo įpareigota paklusti kapo naikinančiam įstatymui, 
nereikėjo jai laukti kūno išaukštinimo iki laiko pabaigos".

Istoriniai dokumentai ir legvai patikrinami faktai rodo, kad 
Dievas, kai kuriuos šventuosius, pav., šv. Teresę Avilietę, šv. Kotryną 
Laboure ar šv. . Pranciškų Ksaverą pagerbė, apsaugodamas jų kūnus 
nuo sugedimo po mirties. Tad kodėl Dievas negalėjo padaryti 
tokios privilegijos ir dar daugiau savo Motinai?

Stebimasi, kodėl Pijus XII pasirinko tokį laiką paskelbti tikėjimo 
tiesai, kuri dar labiau išaukština Mariją. Juk ieškant Bažnyčių 
vienybės, tai gali pateikti tik naujų kliūčių suartėjimui su kitais 
krikščionimis, kurie nėra palankiai nusiteikę Marijos atžvilgiu. 
Atsakymas randamas žmogaus kūno nuvertinime.

Auksas vertingesnis už sidabrą, kaip siela už kūną. Tačiau dėl to 
sidabro nelaikome beverčiu. Lygiai taip pat ir mūsų kūnas yra 
vertybė savyje. Juk mūsų kūnas yra šventykla, kurioje gyvena siela, 
o sieloje - Šv. Dvasia. Tad šv. Paulius ir perspėja: "Ar nežinote, kad 
jūs esate Dievo šventovė ir Dievo dvasia gyvena jumyse?" (I Kor 3, 
16). Marijos, kaip pirmos žmogiškos asmenybės, į dangų su kūnu 
paėmimo tiesa turi įkvėpti didesnę pagarbą žmogaus kūnui, sustip
rinti tikėjimą ir mūsų visų prisikėlimu.

Užrašai iš pasmerktųjų namų
SAULIUS STOMA 3

Čia labiausiai pasijutau atsidūręs visiškai kitoje realybėje - lyg 
sapne, lyg fantastiniame filme. Kurį laiką net mačiau save lyg iš 
šono, kaip personažą, ir atrodė, kad vykstantys įvykiai manęs visai 
neliečia. Atrodė, kad viską tik stebiu atkeltas čia iš normalaus 
pasaulio kažkokios galingos jėgos, kuri tik panorėjus vėl grąžins 
mane atgal.

Kameroje, į kurią mane atvedė, jau buvo penki gyventojai. Du 
kažkokiomis nenatūraliomis sustingusiomis pozomis stovėjo prie 
pat durų. Kiti trys sėdėjo ant viršutinių gultų.

Kamera buvo ypač maža. Prasilenkti dviem žmonėms buvo gana 
sunku: du dviaukščiai gultai iš šonų, vienas - gale, prie skardomis 
uždėto langelio. Prie durų ant žemės - "paraša" (per pėdą paaukštin
ta tualeto skylė). Viršuje spingsėjo vienintelė lempa, grublėtomis 
sienomis mesdama ilgus šešėlius. Ant cemento grindų telkšojo 
purvo balos.

Atrodė, kad mano įėjimas sutrukdė vykstančią egzekuciją. Ka
meroje tvyrojo įtampa.

Kurį laiką tyliai tyrinėjome vienas kitą. "Iš kur tu?"- išgirdau 
tradicinį klausimą. - "Iš Vilniaus".

Atrodo, mano santūrumas padarė gerą įspūdį. Po kurio laiko 
vienas sėdinčiųjų, rodydamas į mano vis dar rankoje laikomą 
krepšį, gana draugiškai ištarė: "Atrodo, tu visai tvarkingai apsi
rengęs (buvau su treningu), kultūringas žmogus. Tad nesiliesk prie 
šitų "džumbrų" ir jų "baūlų" (krepšių), kad gyvių nepasigautum. Ar 
ne!"

Paskutinis klausimas jau buvo skirtas vienam "džumbrų", ir jį 
palydėjo techniškas spyris koja, net nenulipus nuo gulto. Užmečiau 
savo "baūlą" ant viršutinio šoninio gulto ir užlipau ten pats.

Vienas iš sėdinčios trijulės nušoko žemyn ir "pasilinksminimas", 
atrodo, atsinaujino. Jis dar kartą spyrė "džumbrui" į galvą ir su 
didžiausiu pasišlykštėjimu informavo mane: "Tai kapinių vagis. Tik 
neliesk jo rankom".

Telšiuose paminėtos Rainių tragedijos 
ir vyskupijos veiklos sukaktys

Kun. dr. Kornelijus Bučmys

Prieš keletą savaičių Telšiuose 
vyko didžiulės iškilmės: prisi
minta Rainių miškelio tragedija 
ir paminėta Telšių vyskupijos 70 
metų veiklos sukaktis.

1941 metų birželyje prasidėjus 
vokiečių-sovietų karui, besi- 
traukią rusų kariai Rainių miške
lyje (3 km nuo Telšių) birželio 
24-25 dienomis žiauriausiais 
būdais nukankino 73 lietuvius 
politinius kalinius. Kūnai buvo 
taip baisiai sužaloti, kad iš dra
bužių likučių ir kitokių žymių 
buvo galima atpažinti tik 27 
kankinius.

Minint tų šiurpių įvykių 55 
metų sukaktį, š. m. birželį vyko 
neeilinės apeigos ir minėjimas.

Birželio 22 dieną, 9 vai. vak., 
katedroje buvo aukojamos mi
šios, o po jų - aikštėje prie kated
ros vyko Žemaitės teatro spek
taklis "Kęstaičių žemaičiai".

Birželio 23 dieną katedroje per 
11 vai. mišias giedojo Klaipėdos 
ir Kretingos choristai, 12 vai. 
dienos aikštėje prie katedros 
mišių metu giedojo jungtinis 
choras. Po pietų pertraukos aikš
tėje prie katedros vyko jaunimo 
programa ir buvo pasiruošta 
eisenai. 4 vai. popiet prie buvu
sio kalėjimo vyko neilgas mitin
gas, o po to eisena pajudėjo į 
kapines, kur buvo šventinamas 
paminklas Rainių kankiniams. 7 
vai. vak. Rainiuose vyko mišios 
ir birželinės pamaldos. Dalyva
vo daug jaunimo iš visos vysku
pijos, giedojo jungtinis didžiųjų 
vyskupijos parapijų choras, da
lyvavo organizacijos, savanoriai 
ir šauliai, svečiai iš sostinės ir 
kitų miestų.

-o-
Paminėjus Telšius, tuoj ir 

plaukia mintys apie Žemaitiją. 
Žemaičių vyskupija įkurta 1417 
metais. Tuo pačiu laiku Vytau
tas pastatydino bažnyčias Var
niuose, Luokėje ir kitose Že
maitijos vietovėse. Istorijos do
kumentuose randama žinių, kad 
į Varnius ir prie Šatrijos kalno 
buvo atvykę Vytautas ir Jogaila 
krikštyti žemaičių. Medininkų 
arba Varnių vyskupiją popiežius 
Martynas V pripažino 1417 m. 
lapkričio 11d. Nežinia kodėl kai 
kurie vyskupai negyveno Var
niuose, bet savo rezidencijai pa
sirinkdavo Alsėdžius. Pirmasis 
vyskupas, nuolat įsikūręs Var

niuose, buvo Motiejus Valan
čius.

Pasakojant apie Žemaičių vys
kupijos istoriją, būtina perspėti, 
kad šios temos literatūroje su
tinkama daug prieštaravimų net 
ir enciklopediniuose leidiniuose. 
Iki šiol nėra tiksliai žinoma, kiek 
buvo Žemaičių vyskupijos ku
nigų susirinkimų. Kaip anksčiau 
minėta, pirmuoju Varnių-Me- 
dininkų vyskupu buvo paskirtas 
Motiejus I, antras vyskupas - 
Motiejus II. Tolimesnis vyskupų 
sąrašo sudarinėjimas tampa la
bai keblus, nes ir dabar niekas 
negali pasakyti, kiek iš viso buvo 
Žemaičių vyskupų.

Tarp įvairių spėliojimų ir pu
siau patikrinamų žinių iškyla 
vyskupo Merkelio Giedraičio as
menybė. Jis rimtai susirūpino 
Žemaitijos katalikybe, į Varnius 
pakvietė Mikalojų Daukšą, Mo
tiejų Strijkovskį - asmenis, su
kūrusius Lietuvos Didžiojoje Ku
nigaikštystėje lietuviškojo žodžio 
ir Lietuvos istorijos rašytinius 
vaikalus. Ne veltui, o už nuopel
nus krikštui ir kultūrai Merkelis 
Giedraitis vadinamas antruoju 
Lietuvos krikštytoju po Vytauto 
Didžiojo.

Itin didelę Lietuvai reikšmę 
turėjo vyskupijos seminarija, iš 
pradžių veikusi Kražiuose, o 
vėliau perkelta į Varnius. Semi
narija išauklėjo dešimtis lietu
vių kultūros, raštijos veikėjų, 
įžymių dvasininkų. Ypač vysk
upijos kultūrinė reikšmė sustip
rėjo į Varnius atvykus vysk. Mo
tiejui Valančiui. Jo valdymo 
metu Varniai buvo svarbus lie
tuvių raštijos centras.

Varniai Žemaičių vyskupijos, 
prie kurios devynioliktame am
žiuje priklausė didžioji etnog
rafinės Lietuvos dalis, vardą pra
rado caro valdžiai kuriją ir vysku
pą Motiejų Valkčių iškeldinus į 
Kauną.

-o-
Susikūrus nepriklausomai Lie

tuvos valstybei, Žemaičių vysku
pas P. Karevičius ir generalvikaras 
vyskupas J. Skvireckas siekė, kad 
būtų įsteigta savarankiška Lietu
vos bažnytinė provincija. Tačiau 
sprendimą sunkino Vilniaus 
klausimas ir apskritai santykiai 
su lenkais. Problemas komplika
vo ir tai, kad Šv. Sosto nuncijus 
nesuprato Lietuvos ir Lenkijos 
priešiškumo priežasties iš esmės.

Reikalai pajudėjo, kai po-

Aukos būna tos pačios
Man taip ir nepavyko išsiaiškinti, ar tas mušamas žmogus iš 

tikrųjų buvo kapinių vagis. Galbūt tai buvo tik patogi etiketė. Nors 
keista, kad jis jos nebandė atsikratyt ir visai nesiginčijo. Galbūt jau 
buvo tiek psichiškai palaužtas, kad net nematė tikslo prieštarauti, 
o tik dangstėsi rankomis veidą ir gailiai inkštė: "Baik! Baik, skauda".

Kartais jis prieidavo prie durų ir lyg bandydavo į jas belsti. Po 
kelių stuktelėjimų išsigąsdavo ir atšokdavo atgal. Matyt, puikiai 
žinojo, kad anoje pusėje jo laukia taip pat ne pyragai. Toks 
"išsilominęs" kalinys sudaro papildomų sunkumų budėtojams. Vėl 
reikia ieškoti, kur jį padėti, o vietų ir taip visada trūksta. Todėl toks 
rūpesčių šaltinis anoje pusėje būna sumušamas dar labiau negu 
kameroje. Ten jis jau neturi ko šauktis.

Be to, ir mušantieji neturi ko bijoti ar saugotis.
Pasitreniruoti, nuolat palaikyti gerą kovinę formą, pagaliau atsikra

tyti įtampos norisi būnant ir vienoje, ir kitoje kalėjimo kameros 
durų pusėje.

Kartais budėtojo auka pasirenka kokį nors piktybinį taisyklių 
pažeidėją. Tačiau tokie atvejai gana reti. Čia iš karto galima sulaukti 
audringo kitų kalinių pasipriešinimo, protestų, galbūt ir raštiško 
skundo. O jei dar netyčia išsirinksi "vierchą" (aukščiausias kalinių 
sluoksnis), gali visai liūdnai baigtis. Toks "mentas" bus ilgam 
paženklintas, neduokdie, santykių aiškinimasis persikels ir į laisvę. 
Tad daug ramiau griebti kokį "džumbrelį", kurio tikrai niekas 
nesigailės.

Jau vėliau esu kelis kartus stebėjęs, kaip pasirenkama auka. 
Sakykim, visa kamera vedama pasivaikščioti. Ir kuriam nors 
prižiūrėtojų pasirodo, kad kas nors yra ne taip. Ar ne visi rankas 
laiko už nugaros, ar per garsiai kalbasi, sukiojasi, o gal paprasčiau
siai prižiūrėtojas užsinorėjo "išsilieti". Ir štai jis šmaukšteli kuriam 
nors "bananu" per pilvą ar per nugarą. Bet visada tai bus pats 
menkiausias iš einančiųjų virtinės.

Mačiau taip pat atvejų, kai "malkų" iš pačių prižiūrėtojų gavo iš 
kelių kamerų išvarytas "ožys" - tai yra kalinys, kuris bendradarbiavo 
su policija.

"Gestapui" grėstų mirtis
Kaip kalėjime tampama auka, matyt, būtų galima parašyti ištisą 

psichologinę studiją. Mačiau kalinių, atrodančių kaip tikri "džumbrų 
džumbrai", tačiau prie jų kažkodėl niekas nesikabino. Yra, žinoma,

Paminklas partizanams, žuvusiems už Lietuvos laisvę
Kuršėnuose (Šiaulių raj.). V. Kapočiaus nuotr.

piežius Pijus XI apaštaliniu vizi
tatoriumi Lietuvai 1925 m. 
gruodžio 13 d. paskyrė arkivys
kupą Jurgį Matulaitį. Būdamas 
lietuvis ir gerai žinodamas visas 
problemas, jis, talkinant vysk.
J. Skvireckui ir prof. P.Būčiui, 
sudarė Lietuvos bažnytinę pro
vinciją - Kauno metropoliją, prie 
kurios priklausė viena arkivys
kupija ir keturios vyskupijos. Iš 
Vilniaus vyskupijos dalies, liku
sios Lietuvoje, buvo įkurta Kai
šiadorių vyskupija (5 dekana
tai), vyskupu paskiriant kanau
ninką J. Kuktą. Iš Seinų vys
kupijos dalies įkūrė Vilkaviškio 
vyskupiją (11 dekanatų). Vys
kupu liko buvęs Seinų vyskupas 
A. Karosas, o jo pagalbininku 
konsekruotas prof. M. Reinys. 
Iš garsiosios Žemaičių-Medinin- 
ko vyskupijos sudarė Telšių (12 
dekanatų ir Klaipėdos prelatūra) 
ir Panevėžio (10 dekanatų) vys
kupijas bei Kauno arkivyskupi
ją (9 dekanatai). Panevėžio vys
kupu buvo konsekruotas prof.
K. Paltarokas, Telšių vyskupu - 
prel. J. Staugaitis, o Kauno 
arkivyskupu - J. Skvireckas.

Paskutinis Žemaičių vyskupijos 
vyskupas P. Karevičius įstojo į 
marijonų vienuoliją.

1926 m. balandžio 4 d. per 
Velykas popiežius Pijus XI, rem
damasis arkivyskupo J. Matu
laičio parengtais dokumentais, 
paskelbė apaštališkąją konstituci
ją "Lituanorum gente", kuria bu
vo įsteigta Lietuvos bažnytinė 
provincija.

Naujajam Telšių vyskupui Jus
tinui Staugaičiui 1926 m. ge
gužės 24 d. atvykusiam į Tel
šius, teko kurti vyskupijos ad
ministraciją ir jos įstaigas. Vys
kupija padalyta f 12 deka'Hatų: 
Alsėdžių, Kaltinėnų, Kuršėnų, 
Palangos, Rietavo, Sedos, Skuo
do, Švėkšnos, Telšių, Tauragės, 
Varnių ir Viekšnių.

Buvusi bernardinų Šv. Antano 
bažnyčia pakelta į katedros titu
lą, o senieji vienuolyno rūmai 
panaudoti kurijai ir kunigų semi
narijai. 1928 m. pastatyti nauji 
seminarijos ir 1929 m. vyskupi- , 
jos rūmai.

-o-
Pirmuoju Telšių vyskupu buvo
(nukelta į 4 psl.) 

ir nusikaltimų rūšys, kurias ypač smerkia kalinių etika. Čia, matyt, 
aiškiai pirmauja vaikų prievartavimas, tvirkinimas ir šiaip bet 
kokie iškrypimai. Kiek girdėjau, garsusis Kauno "Gestapas" - 
paauglys, išprievartavęs ir nužudęs mergaitę, po sulaikymo buvo 
žiauriai sumuštas ir turėjo būti izoliuotas. Kitaip jam būtų pasi
baigę visai liūdnai. Ir čia jau nepadėtų jokie psichiatrų pažymėjimai.

Plūstelėjus į Lukiškes pirmajai "naujųjų finansininkų" bangai, jie 
taip pat buvo diferencijuoti. Prie žemutinių kategorijų priskirti 
firmų vadai, užsiiminėję indėlių iš gyventojų rinkimu. Negrąžinti 
pinigų paprastiems žmonėms, atidavusiems savo paskutines san
taupas, pensininkams (galbūt ir kalinio mamai), pardavusiems 
savo butus, - gėdinga veikla. "Urkos" (vagys), "ščiupakai" (kišenva
giai), "karosai" (praktikuojantys atvirą vagystę, o tiksliau api
plėšimą, tik su rankomis ir be ginklo) ir kiti panašūs - tai net 
nepalyginti garbingesni žmonės.

Šiam pasauliui būdingas labai įdomus derinys aršaus dar iš senų 
laikų atėjusio antikomunizmo ir liaudiško lygiaviškumo. Tiesa, 
tokio griežto požiūrio laikosi tik senoji kriminalinio pasaulio 
gvardija ir kai kuris ja sekantis jaunimėlis. Šiaip modernioji 
jaunesnioji karta, kuri ir sudaro areštinių ir Lukiškių tardymo 
izoliatoriaus daugumą, nėra tokia skrupulinga ir iš viso mažiau 
paiso senųjų tradicijų. Tačiau apie intriguojantį senųjų tradicijų ir 
naujoviškos elgsenos susikirtimą kalbėsime vėliau.

Čia tik noriu pasakyti, kad tapti kameros auka ("džumbru" ar 
"duchu") nėra taip jau labai paprasta. Bent kiek žinantis žiaurias, 
bet turinčias savotiško teisingumo kalėjimo taisykles neims žeminti 
kito kalinio, prieš tai nuodugniai neišsiaiškinęs, kad jis per vienas. 
Galbūt jis tik atrodo paskutinis nelaimėlis, o laisvėje dirbo kokius 
pagalbinius darbus rimtoje grupuotėje. Tačiau net ne tai svarbiau
sia. Gyvuoja, tiesa, dabar jau ne visada paisomas garbės kodeksas, 
pagal kurį, įsiplieskus konfliktams, stipresni vieno kurio nors 
regiono (Vilniaus, Kauno ar panašiai) atstovai turi ginti silpnes
niuosius, juos užstoti. Žinoma, tik tada, kai puolančioji pusė būna 
neteisi. Niekas nesiims ginti kapinių vagies ar to, kuris, nors ir 
įspėtas, po tualeto nenusiplauna rankų.

Nesikišimo politika
Taigi nepuoliau ginti mušamo "džumbros". Ne dėl tik ką išdėsty- ' 

tos teorijos, kurios tada dar nežinojau. Matyt, ir ne vien dėl afekto 
(nukelta į 4 psl.)
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■Estijos Užsienio reikalų mi

nisterija pratęsė iki lapkričio 30 
d. buvusios SSRS vidaus pasų, 
kaip išvažiuojamojo dokumen
to, galiojimo laiką.
■AMA (American Medical As- 

sociation) delegatų suvažiavimas 
vėl pakartojo savo nusistatymą 
neprisidėti prie sunkiai sergan
čių pacientų žudymo. Tik vie
nas delegatas pasisakė už pagal
bą nusižudyti. Organizacijai pri
klauso 296,000 gydytojų. Chi
cagos suvažiavimo atstovas pa
reiškė, kad daktarų uždavinys 
yra pacientus gydyti, o ne juos 
žudyti.
■Latvijos ministras pirminin

kas Andris Škelė pertvarkė kabi
netą. Jis priėmė kultūros minis
tro Ojaro Sparičio, aplinkosau
gos ministro Mario Gailio bei 4- 
ių valstybės ministrų atsistaty
dinimą. Dvi valstybės ministrų 
vietos liks neužimtos. Pertvarky
mu siekiama sumažinti išlaidas 
ir padaryti efektyvesniu vyriau
sybės darbą. Premjero padėjėjai 
teigė, kad pokyčiai nedestabili
zuos vyriausybės, kurią sudaro 
net 6 partijų atstovai.
■Ukraina, stebint aukštoms Ru
sijos ir JAV delegacijoms, perda
vė Rusijai paskutines savo turė
tas 1,900 branduolinių raketų. 
Rusija pažadėjo jas sunaikinti. 
■Europoje kilę karšti ginčai dėl 
Didžiosios Britanijos galvijų eks
porto suteikė rimtą pretekstą ne 
geriausius laikus gyvenančiai 
Didžiosios Britanijos valdančia
jai konservatorių partijai pirmą 
kartą atvirai iškelti visiško šalies 
pasitraukimo iš Europos Sąjun
gos klausimą. Geriausiu britų 
ekonomistu laikomas vyriau
sybės patarėjas ekonomikos 
klausimais profesorius Patrick 
Minford teigė, kad Anglijai il
gainiui teks palikti Europos Są
jungą, jeigu ji ir toliau bus taip 
atkakliai spaudžiama pasirašyti 
bendrą Europos pinigų sutartį, 
arba sugriežtinti socialinę poli
tiką. Profesoriaus nuomone, Di
džiajai Britanijai teks pagalvoti 
apie savo ateitį ne Europos Są
jungoje.
■Belgijos parlamentas oficialiai 

panaikino mirties bausmę, nors 
paskutinė mirties bausmė šalyje 
buvo įvykdyta dar 1863 metais.

Vyriausioji Bažnyčios Dukra 
Prancūzija

tomą žurnalo "Le temps de 
l'Eglise" 1996 metų sausio mėn. 
numeryje. Ją sudaro straipsniai 
ir pranešimai, parašyti ar skaity
ti per pastaruosius 15 metų.

Krikštas yra atgimimas, atsi
naujinimas. Kardinolas Paul 
Poupard savo knygos motto pa
naudojo Jono Pauliaus II mal
dos žodžius, pasakytus jam lan
kantis Prancūzijoje 1980 metų 
liepos mėnesį: "Prancūzija, vy
riausioji Bažnyčios Dukra, ar esi 
ištikima savo krikšto pažadams?" 

Taigi, praėjus 15 metų po 
Popiežiaus apsilankymo ir pus
antro tūkstančio metų po kara
liaus Chlodvigo I krikšto, vėl 
užduodamas šis aštrus klausi
mas.

Nuo XV amžiaus pab. Prancū
zijos karalius oficialiai buvo va
dinamas vyriausiuoju Bažnyčios 
sūnumi. Apie šią garbę, o kartu 
ir atsakomybę, popiežiai nuolat 
kartojo Prancūzijos karaliams: 
šventajam Liudvikui, Karoliui 
VI, Liudvikui XI... Popiežius Jo
nas Paulius II kreipiasi jau nebe 
į karalių, o į Prancūziją. Vyri
ausiąjį Bažnyčios sūnų - karalių 
pakeitė vyriausioji Bažnyčios 
Dukra - Prancūzija. Ši garbė su
teikta už ištikimybę Šv. Sostui.

Šis vardas būtų nieko never
tas, jeigu, nepaisant išbandymų 
ir sunkumų, Prancūzija jo ne
būtų nusipelniusi ilgus amžius 
trukusia misionieriška veikla 
(1900 metais iš trijų pasaulio 
misionierių du buvo prancūzai). 
Kardinolas Poupard, norėdamas 
parodyti Prancūzijos atsidavimą 
Bažnyčiai, daug dėmesio skiria 
Vandėjos kankiniams, kovoju
siems už Bažnyčią Prancūzijos 
Revoliucijos metu.

Šis ypatingas, iš Dievo atei
nantis pašaukimas būti Baž-

Šiais metais Prancūzijoje bus 
švenčiamos karaliaus Chlodvigo 
I krikšto tūkstantis penki šimto
sios metinės. Jo pakrikštijimas 
reiškia ir Prancūzijos krikštą. 
Iškilmingą šio įvykio paminėjimą 
apvainikuos Popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymas Prancūz
ijoje. Reimso mieste, kuriame 
šventasis vyskupas Remigijus pa
krikštijo Chlodvigą I, Jonas Pau
lius II lankysis rugsėjo 21 d.

Ta pačia proga kardinolas Paul 
Poupard neseniai išleido knygą 
"Prancūzija - vyriausioji Bažnyčios 
Dukra". Joje aiškinama, kodėl il
gus istorijos amžius Prancūzija 
buvo ir šiandien išlieka vyriausią
ja Bažnyčios Dukra. Knyga prista-

Moterų partija - 
ambicijų realizavimas 
ar liūdnas būtinumas

(atkelta iš 1 psl.) 
mas partijai tik į naudą. Tai verčia 
kitas mažas partijas vertinti Mo
terų partiją kaip potencialų kon
kurentą arba sąjungininką. Bet 
šalia partijos lyderės beveik ne
simato kitų personalijų - ir tai 
verčia susimąstyti, pagalvoti apie 
gal ir neišsakytus partijos kūrimo 
siekius.

Pasvarstykime ir apie tai, kad 
pernelyg ilgas aktyvus šios parti
jos buvimas Lietuvos politinėje 
padangėje bus tam tikras neigia
mas signalas, rodantis mažai 
tesikeičiantį požiūrį į moters vaid
menį politikoje. Galimas partijos 
vegetavimas po Seimo rinkimų, 
pralaimėjus jos sąrašui (nesvar
bu, ar jie bus sėkmingi lyderei ar 
lyderėms), parodytų ambicijų 
būtinumą. Tą patį parodytų ir 
greitas partijos pavadinimo pa
keitimas arba greitas susijungi
mas su kitomis partijomis. Pag
rindo tokiam būgštavimui yra - 
Moterų partijos programa vari
juoja nuo socialliberalizmo eko
nomikoje iki populistinio social- 
demokratizmo socialinėje srityje.

Idėja apie neperspektyvumą 
turi susiformuoti Moterų partijos 
viduje, kai atsiras jos aktyvių ly
derių, pasireiškiančių ne tik K. 
Prunskienės šešėlyje, branduolys. 
Tik tuomet Moterų partijos laip
sniškas jungimasis su kita ar ki
tomis mažomis partijomis arba 
jos vegetavimas atidavus savo ak
tyvą "vyriškų" partijų vadovybėms 
parodys, jog ji atliko savo vaid
menį. Šis vaidmuo bus atliktas ir 
tada, jeigu kitos partijos pradės 
aktyviau pritraukti moteris į savo 
eiles ir kelti jas į vadovaujančias 
institucijas.

Pagyvensim - pamatysim.

Puntuko akmuo - pats didžiausias Lietuvoje. Ant akmens 
iškaltas bareljefas lakūnams Dariui ir Girėnui.

V. Kapočiaus nuotr.

žemės ūkioLietuviai nori valgyti tik švarius ir sveikus maisto produktus. Lietuvos 
ministerijoje vyko ekologiškai švariu maisto produktu paroda - pardavimas, kurioje 
apsilankė Lietuvos žemės ūkio ministras J. Einoris (pirmas iš kairės). V. Kapočiaus nuotr.

Per metus labiausiai brango maisto produktai
Per 12 mėnesių nuo praėjusių 

metų birželio daugiausia bran
go maisto produktai. Jų kainos 
padidėjo 33,8%. Tokia tenden
cija išliko ir šį pusmetį - jų

kainos išaugo 12,4%, nors 
birželio mėnesį, palyginti su 
geguže, maisto produktai jau at
pigo 0,6%: kiaušiniai atpigo 
21,4%, bulvės - 11,87% ir pan.

Galutiniais Statistikos departa
mento duomenimis, infliacija 
birželio mėnesį sudarė 0,4%, ta
čiau maisto produktų indeksas 
buvo 99,4. BNS

nyčios vyriausiąja Dukra, gimė 
ir stiprėjo tautos kultūros rai
doje. "Tautos, kaip žmonės, turi 
sielą ir pašaukimą, - rašo po
piežinės Kultūros Tarybos pir
mininkas kardinolas Poupard. 
- Be abejonės, - teigia jis, - 
išskirtinė Prancūzijos šviesa pa
saulyje įsišaknijusi krikščio
niškame pašaukime. Ši šviesa 
kyla iš juodžemio, turtingo 
Apaštalų tikėjimu, aplaistyto 
kankinių krauju, pripildyto 
šventųjų, besimeldžiančių savo 
šventovėse, meilės. Prancūziš
ka krikščionybė stebėtinai tur
tinga genialiais poetais ir rašy
tojais, filosofais ir teologais, 
mąstytojais ir menininkais".

Vatikano radijas

Telšiuose paminėtos Rainių tragedijos ir 

vyskupijos veiklos sukaktys
tanas Vaičius gimė 1926 m. ba
landžio 5 d. Skuodo rajone. Baigęs 
studijas, ėjo įvairias pareigas pas
toracijoje. Vysk. J. Pletkus paskyrė 
A. Vaičių Telšių katedros klebonu 
ir kurijos kancleriu. 1975 m. A. 
Vaičius išrinktas Telšių vyskupi
jos kapituliniu vikaru bei vys
kupijos valdytoju. Popiežius Jo
nas Paulius II A. Vaičių vyskupu 
nominavo 1982 m. liepos 25 d.

-o-
Telšių vyskupijoje dabar gyve

na apie 750,000 gyventojų, iš jų 
apie 680,000 katalikų. Vyskupijo
je yra 156 parapijos, dirba 132 
kunigai (dar septyni kunigai studi
juoja Romoje). r,«;

Pereitais metais pakrikštyta 
10,160 asmenų, atlikta 4121 san
tuokų, pirmąją komuniją gavo 
12,871, sutvirtinimo sakramentą 
- 10,787 tikintieji.

Po Telšių kunigų seminarijos 
atkūrimo mokslą baigė ir įšven
tinti 42 kunigai. 7 dijakonai dėl 
amžiaus stokos dar laukia šven
timų. Vyskupijoje statoma 17 
naujų bažnyčių. Veikia Kretingos 
pranciškonų vienuolynas bei Kre
tingos Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Pranciškaus 
kongregacija ir kitų vienuolijų 
namai. 1996 m. Kretingoje įkur
tas Religijos mokslo institutas prie 
Kauno Vytauto Didžiojo Univer
siteto.

(atkelta iš 3 psl.)
Justinas Staugaitis, gimęs 1866 
m. lapkričio 14 d. Šakių rajone. 
Reiškėsi ne tik religiniame, bet ir 
visuomeniniame gyvenime: bu
vo Lietuvos Tarybos narys, jos 
vicepirmininkas, Nepriklauso
mybės akto signataras. Mirė 1943 
m. liepos 8 d. Telšiuose.

Antruoju Telšių vyskupu buvo 
Vincentas Borisevičius, gimęs 
1887 m. lapkričio 23 d. Vil
kaviškio rajone. Sovietinės val
džios apkaltintas "antitarybine 
veikla", 1946 m. rudenį sušaudy
tas Vilniuje.

Trečiuoju Telšių vyskupu labai 
trumpai buvo Pranciškus Rama
nauskas. 1944 m. vasario 28 d. 
konsekruotas vyskupu, 1946 m. 
gruodžio mėn. suimtas, žiauriai 
kankintas ir ištremtas į Sibirą. Po 
10 metų grįžo į Lietuvą ir 1959 
m. spalio 15 d. mirė.

Vysk. Petras Maželis, ėjęs įvai
rias pareigas Telšių kurijoje ir 
profesoriavęs kunigų seminari
joje, mirė 1966 m. gegužės 21 d. 
Telšiuose.

Vysk. Juozapas Pletkus, gimęs 
1895 m., ėjęs įvairias pareigas 
parapijose ir kurijoje, 1966 m. 
birželio 17 d. buvo išrinktas Tel
šių vyskupijos kapituliariniu vi
karu, o vėliau Šv. Tėvo paskirtas 
Telšių vyskupu. Mirė 1975 m. 
rugsėjo 29 d.

Dabartinis Telšių vyskupas An- □

Užrašai iš pasmerktųjų namų
(atkelta iš 3 psl.)

būsenos, kai stebi save lyg iš šalies, kurioje ir padaromi didžiausi 
nusikaltimai. Tuo metu labai gerai prisiminiau areštinės Vergilijaus 
žodžius: "Kol neapsiprasi, neįeisi į vėžes, jokiu būdu niekur nesikišk. 
Sėdėk sau tyliai, nesvarbu, kas aplinkui vyktų".

O egzekucija vis dar tęsėsi. Tiesa, jos vykdytojai buvo toli gražu ne 
pačios aukščiausios kategorijos veikėjai, geriausiu atveju - žemiausio 
lygio "torpedos". Vadovavo trečią dešimtį jau pradėjęs marijampo
lietis, tačiau su juo dėl viršenybės varžėsi turbūt keleriais metais 
jaunesnis kaunietis: Jis buvo fiziškai geriau treniruotas, bet, matyt, 
mažiau patyręs.

Trečiasis egzekutorius atrodė visai vaikas, labai geraširdžio ir 
atviro veido. Jis pats nerodė jokios iniciatyvos ir tik anų paragintas 
karts nuo karto nušokdavo nuo gulto ir gana negrabiai vieną ar du 
kartus įspirdavo. Ne, šitas nebuvo netgi "torpeda". Ko gero, gerų 
tėvų vaikas įkliuvo už kokią paauglišką kvailystę, o išeis iš čia jau 
virtęs kriminalinio pasaulio sraigteliu.

Iš veido simpatiškas atrodė ir kaunietis. Jis stengėsi kiekvieną 
smūgį morališkai pagrįsti ir argumentuoti jo būtinumą. Turėjo 
aiškų pedagogo polinkį.

Atsibodus tiesmukai spardyti, buvo nuspręsta įtraukti antrąjį, 
jaunesnį "džumbrą". Jam buvo liepta mušti "kapinių vagį", ir jis 
galėjo tai daryti rankomis.

Staiga supratau, kad visa ši egzekucija tęsiasi jau tik dėl manęs. Jie 
paprasčiausiai nori pasirodyti. Pabandžiau pradėti kalbą apie visai 
kitus dalykus.

Pagaliau lyg sugrįžau į save.
Ir tada išgirdau riksmą: "Stoma! Stoma!"

Išėjimas - visada netikėtas
Kalėjimo budintieji laikosi keistos taisyklės. Jie niekada nepasako, 

kur tave veda. Vienintelė įvairovė išvedant iš kameros būna pasaky

mas "svieščiami", kas reiškia, kad reikia greitai susirinkti savo 
daiktus ir pasiruošti eiti arba į kitą kamerą, arba etapu į kitą 
miestą (ne vilniečiams), o gal net ir į laisvę. Tai sužinosi irgi tiktai 
tada, kai to nuslėpti bus jau visai neįmanoma. Tačiau dažniausiai 
išvedama be daiktų, ir eidamas iki paskirtos vietos ilgai spėlioji, 
kas tavęs laukia: tardytojas, advokatas, kalėjimo administracija, 
ar gal net artimieji, išsimaldavę iš tardytojo pasimatymą.

Pašauktas "Stoma", išgirdau barškant spynas, ir durys prasivėrė. 
"Bystrej, davaj, vychady!" - devyni dešimtadaliai prižiūrėtojų 
kalbos yra rusiška ir, žinoma, du trečdalius jos sudaro sodrūs 
keiksmažodžiai. Galiu ranką prie širdies pridėjęs prisiekti, kad 
kiek man teko girdėti (galbūt man taip pasitaikė), kalinių kalba 
yra gerokai normalesnė nei prižiūrėtojų. Kalėjimo žargoną vieno
dai smagiai vartoja abi pusės. Tačiau keiksmažodžių kameros 
viduje aš visada girdėjau mažiau nei išorėje. Pačius įmantriausius 
septynaukščius keiksmažodžius, kuriuos tikrai vertėjo įsiminti 
(deja, cituoti jų nedrįstu), taip pat girdėjau iš prižiūrėtojų. Ypač 
kai jie susibardavo tarpusavyje - kartais net nepaisydami laipsnių 
skirtumo. Tokie spektakliai dideliam kalinių pasitenkinimui vyks
ta ne taip jau retai.

Žinoma, kalėjimo valdžios paprasti budintieji prižiūrėtojai la
bai bijo. Iš savo aukštybių nusileidus kalėjimo viršininkui, atro
do, lyg korpusą vizituoti būtų atvykęs pats caras. Tačiau kai 
valdžia toli - ypač savaitgaliais, - eiliniai prižiūrėtojai jau gali kelti 
tikras orgijas.

Keistas prasilenkimas
Man ir šį kartą pasisekė - suspėjau tą pačią dieną pereiti 

medicininį patikrinimą. Taigi sugrįžau į karantino kamerą trum
pam ir jau su savo krepšiu buvau nuvestas aukštyn - ten, kur 
dalijami būtini reikmenys: čiužinys, pagalvė, antklodė, dubenėlis 
ir šaukštas. Puodelio vietoje duodamas plastmasinis indelis, į 
kuriuos pigiose valgyklose dedamos servetėlės.

Pasirašinėdamas gavimo lapelius, pamačiau atvedamą kokių 

trisdešimties metų inteligentiškos išvaizdos vyriškį, kuris man pa
sirodė kažkur matytas. Jo veidas atrodė kraupiai: baltas kaip kreida, 
beveik be gyvybės ženklų. Jis atidavė tokius pat daiktus, kokius aš 
gavau, ir sumurmėjo: "Kas čia bus? Kur mane ves?" Jį atvedęs 
prižiūrėtojas ėmė juoktis: "Į laisvę. Išleidžiam tave laisvėn!"

Mačiau, kad kalinio išraiška beveik nepasikeitė. Jis, matyt, negalėjo 
tuo patikėti. Be jokio džiaugsmo jis pasiėmė savo krepšius ir iš lėto 
nuėjo. Buvau labai nustebęs, kad žmogus taip abejingai reaguoja į 
išlaisvinimą. Tik vėliau, sužinojęs jo istoriją, supratau kodėl.

Esu atpažintas
Pagaliau ir aš, apsikrovęs visais daiktais, buvau nuvestas ir įleistas 

į vieną iš ilgos virtinės kamerų antrame aukšte. Durys už nugaros 
užsitrenkė, ir aš ėmiau dairytis.

Vaizdas buvo geresnis nei karantine. Tiesa, kameros dydis beveik 
nesiskyrė, joje taip pat buvo išdėstyti šeši gultai - po du vienas virš 
kito. Tačiau ryškiai švietė viena dienos šviesos lempa ir buvo švariau.

Čia taip pat į mane žiūrėjo penki žmonės, tačiau vienas kito 
atžvilgiu jie atrodė nusiteikę draugiškai. Tradiciškai prisistačiau, kad 
esu iš Vilniaus. "Palauk, ar ne tavo nuotrauka už grotų išspausdinta 
"Respublikoje"? - išgirdau klausimą.

Vienas jų prieš kelias dienas turėjo pasimatymą ir buvo atsinešęs 
naujų laikraščių. Taip buvau atpažintas iš karto ir tolesnis prisistaty
mas jau buvo lengvesnis.

Žinoma, laikraščiuose aprašyto žurnalisto pasirodymas kameroje 
sukėlė didelį pagyvėjimą. Pasipylė juokai, įvairūs šmaikštavimai, 
įtampa tuoj pat atslūgo. Pasijutau atsidūręs linksmoje kompanijoje, 
kuri, sakykim, atsitiktinai susidarė labai tolimon kelionėn išvykusio 
traukinio kupė.

Apčiupinėjimas
Jau po to aš pats keliasdešimt kartų stebėjau naujo kalinio atėjimą 

į kamerą. Tai visada įtemptas momentas ne tik naujokui, bet ir 
visiems senbuviams. (Bus daugiau)
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Lietuva "Dream Team" pralaimėjo 
mažiausiu skirtumu

Liepos 25 d. Atlantoje Lietu
vos vyrų krepšinio rinktinė žaidė 
pogrupio rungtynes su JAV vyrų 
krepšinio rinktine ir pralaimėjo 
amerikiečiams 82 :104. Beje, tai 
mažiausias taškų skirtumas, ku
riuo Svajonių komanda nugalė
jo savo varžovus nuo Barselo
nos olimpiados. 7-ąją antrojo 
kėlinio minutę taškų skirtumas 
dar buvo 16 taškų. Lietuviai gana 
aktyviai priešinosi, tačiau rung
tynių pabaigoje nežaidė Arvy
das Sabonis bei Rimas Kurti
naitis. Šarūnas Marčiulionis šio
se rungtynėse nežaidė iš viso. 
Kelis kartus kamuolį kabliu efek
tingai metė Gintaras Einikis - jis 
pelnė daugiausia taškų - 21. Po 
15 taškų pelnė Artūras Karnišo
vas ir Darius Lukminas. A. Kar
nišovas, matyt, saugodamas 
skaudančią koją, taikliai mėtė 
tritaškius. Lietuvos vyrų krepši
nio rinktinė, efektingai nugalėju

Lietuviams krepšininkams - olimpinė bronza
Daugelis užgniaužę kvapą lau

kė, kuo baigsis lemiamas Aus
tralijos ir Lietuvos olimpinių 
krepšinio rinktinių susitikimas. 
Pagaliau pranešama: 80-74 lai
mėjo Lietuvos rinktinė. Ir nors 
rungtynes ištisai tegalima buvo

1996 m. Baltiečių ir Lietuvių lauko 
teniso pirmenybės

1996 m. Š. Amerikos Baltiečių 
ir Lietuvių Lauko Teniso pirme
nybės įvyks 1996 m. rugpjūčio 
31, rugsėjo 1 ir 2 d., VVickertree 
Tennis club, 5760 Maple Can- 
yon Dr., Columbus, Ohio. Tel.
614-882-5725. Vykdo JAV Latvių 
Sporto S-gos teniso sekcija.

Programa: Vienetai - vyrų 
(neriboto amžiaus); vyrų senjorų 
(45-59 m. imtinai); vyrų vete
ranų (60 m. ir vyresnių); jaunių 
(1978 m. gimimo ir jaunesnių) 
ir moterų (tik viena klasė neri
boto amžiaus). Dvejetai - vyrų, 
moterų, mišrus ir vyrų senjorų 
(45 m. ir vyresnių).

Klasifikacija - pagal žaidėjo 
amžių 1996 m. rugpjūčio 31 d., 
išskyrus jaunių klasę.

Varžybų pradžia visas 3 die
nas - 8:30 vai. ryto. Registra
cija - šeštadienį, nuo 8:00 vai. 
ryto.

Šios varžybos yra kombinacija 
paskirų tautybių (lietuvių, latvių 
ir estų) pirmenybių ir baltiečių 
pirmenybių. Pirmiausia vyks pas
kirų tautybių pirmenybės, iš 
kurių kvalifikavęsi žaidėjai žais 
baltiečių čempionato turnyre. 
Baltiečių čempionato turnyre 
numatoma turėti po 8 žaidėjus(- 
jas) vyrų ir moterų vienetuose ir 
po 4 žaidėjus ir dvejetus kitose 
rungtyse. Kiekvienai tautybei da

Laisvės Alėja - viena labiausiai lankytinų gatvių Kaune, 
kurioje mėgsta leisti laisvalaikį ne tik suaugę, bet ir 
vaikai. V. Kapočiaus nuotr.

si Kroatijos bei Kinijos rinktinę 
ir pralaimėjusi Argentinos rink
tinei, rugpjūčio 1 d., kai rašau 
šias eilutes, laukia lemiamų susi
tikimų. O kuomet šis laikraštis 
jau bus pasiekęs skaitytoją, Gor- 
dijaus mazgas jau bus perkirstas. 
Kiti Lietuvos sportininkai olim
piadoje kol kas neužėmė aukštų 
vietų. Dviratininkė Jolanta Po
likevičiūtė pirmoji iš Lietuvos 
olimpiečių pelnė taškų neofi
cialioje komandų skaitoje. Ji 
užėmė penktą vietą grupinėse
104.3 km lenktynėse. Tai suteikė 
komandai 2 taškus.

Paskutinė, gal ir nelabai malo
ni žinia. Lietuvos dviratininkė 
Rita Raznaitė grupinėse varžy
bose užėmusi 13-ąją vietą, buvo 
diskvalifikuota ir rezultatai pa
naikinti, kadangi jos kraujuje ras
ta vaisto-stimuliatoriaus.

Saulius Kiškis

matyti tik per Australijos televi
ziją, lietuvių sirgaliai netvėrė 
džiaugsmu: trečioji vieta teko lie
tuviams, o Lietuvos vyriausybė 
sportininkams paskyrė 800 000 
litų premiją.

S. K.

lyvių kontingentas baltiečių tur
nyre nustatomas proporcingai 
dalyvių skaičiui.

Paskirų tautybių pirmenybėse 
dalyvavimas atviras visiems lie
tuvių, latvių ir estų žaidėjams.

Dalyvių registracija - iki 
rugpjūčio 24 d., pas varžybų 
vadovą: Arturs Zageris, 1058 
Erickson Avė., Columbus, 
OH 43227-1241. Tel. 614-459- 
5200 darbo; 614-236-5890 
namų. Faksas: 614-459-1151.

Papildoma informacja - 
Edgars Bedritis, tel. ir faksas 
614-523-0009.

Lietuvių pirmenybių pravedi- 
mą ir lietuvių dalyvavimą bal
tiečių turnyre koordinuoja ŠAL- 
FASS-gos teniso vadovas Dr. Al
gis Barauskas, 3018 Patch Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48304. Tel. 
810-258-6535.

Lietuviai žaidėjai atlikdami 
savo registraciją prašomi pain
formuoti ir dr. Barauską.

Sporto klubai gauna smulkią 
informaciją.

Varžybos vyks privačiame klu
be, kuris turi 8 vidaus ir 8 lauko 
aikštes. Žaidimo sąlygos labai ge
ros. Klubas rezervuotas visas 3 
dienas tik baltiečių varžyboms. 
Lietuviai tenisininkai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

ŠALFASS-gos Centro Vald.

Maldininkų procesija į Žemaičių Kalvariją. Jolantos Klietkutės nuotr.

Kasmetinis
Jūratė Kubiliūtė

Kretingos Šv. Antano Religijos 
Studijų Instituto IV-o kurso stu
dentė

XVII a. viduryje, apie 1939- 
uosius metus, domininkonai 
Lietuvoje, kalvotame Gardų 
miestelyje, įsteigė Kryžiaus ke
lius, beveik tiksliai atkartodami 
Jėzaus nueitą kelią Jeruzalėje. 
Kryžiaus kelių stotis žymėjo 19 
koplyčių. 1742 m. Žemaičių 
Kalvarijos (taip buvo pradėtas 
vadinti Gardų miestelis po Kry
žiaus kelių atsiradimo) parapi
joje buvo įvesti visuotiniai Šv. 
Mergelės Marijos Apsilankymo 
atlaidai. Ir jau nuo 1748-ųjų m. 
vyskupo Antano Tiškevičiaus 
įsakymu Žemaitijos parapijų kle
bonai su savo kaimenėmis, kas
met pirmąjį liepos mėnesio 
dešimtadienį vykdavo į di

džiuosius atlaidus. Labai greit 
šis paprotys prigijo ir tapo gyva 
tradicija. Sovietinės okupacijos 
metais visaip buvo bandyta iš
naikinti Kryžiaus kelių apvaikš- 
čiojimo tradiciją. Tikinčiuosius 
baudė piniginėmis baudomis, 
sodino į kalėjimą, draudė jauni
mo žygius į atlaidus. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, bro
liai pranciškonai pradėjo rengti 
piligriminius jaunimo žygius į 
Žemaičių Kalvarijos atlaidus, 
pagal seną tradiciją pėstute ei
nant iš įvairių Žemaitijos vietų.

Šiais metais, jau penktą kartą 
Kretingos Pranciškoniškojo Jau
nimo Tarnyba organizavo tokį 
jaunimo Atgailos žygį. Birželio 
27-30 d. Rietavo katalikiškoje 
mokykloje vyko tikėjimo atnau
jinimo stovykla - rekolekcijos, 
kurių metu jaunimas, susirinkęs 
iš įvairių Lietuvos vietų, bandė 
permąstyti savo santykius su 
Dievu ir artimu, aktyviai mels
damiesi, giedodami ir šlovinda
mi Kūrėją, ieškojo gilesnio ryšio 
su Juo, liudijo savo tikėjimą Rie
tavo žmonėms; vakarais mies-

1996 m. Š. A. Baltiečių ir Lietuvių 
Lengvosios Atletikos pirmenybės

1996 m. S. Amerikos Baltiečių 
ir Lietuvių Lengvosios Atletikos 
pirmenybės įvyks 1996 m. rug
sėjo 7-8 d., Aldershot High 
School, 50 Fairvvood Place, West 
Burlington,Ont. Pirmenybes 
vykdo ŠALFASS Lengvosios Atle
tikos Komitetas, talkininkaujant 
Toronto Aušros, Vyčio ir Ham
iltono Kovo klubams. Lietuvių 
pirmenybės išvedamos iš bal
tiečių.

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų, moterų, jaunių A (17-19 
m.); jaunių ir mergaičių B (15- 
16 m.); C (13-14 m.); D (11-12 
m.); E (9-10 m.); F (žemiau 9 
m.); vyrų ir moterų "Sub-mas- 
ters" (35-39 m.) ir visų klasių 
"Masters" - (40-44 m.); (45-49 
m.) ir t. t. kas 5 metai.

Prieauglio klasifikacija - pagal 
dalyvio amžių 1996 m. gruodžio

Atgailos žygi 
telio aikštėje vykdavo evangeli
zacijos ir šv. Mišios bažnyčioje. 
Buvome svetingai priimti kata
likiškos mokyklos mokytojų, 
kurie nepagailėjo savo jėgų ir 
laiko, kad suteiktų mums prieg
lobstį. Esame dėkingi Atviros Lie
tuvos Fondui, kuris skyrė 2000 
litų stovyklos dalyvių maitini
mui. Po 3 dienų rekolekcijų, Lie
pos 1-ąją dieną 95 žmonės pat
raukė per Žemaitijos kaimus ir 
miestelius Žemaičių Kalvarijos 
link. Sekdami Šv. Pranciškumi, 
kiekvienais metais einame tuš
čiomis rankomis: su savimi neim
dami duonos ir neturėdami nak
vynės, vien tik pasitikėdami dan
giškojo Tėvo pažadu, paliktu 
Evangelijoje, kad tuos, kurie ieš
ko Jo karalystės, Jis viskuo ap
rūpins. Ir iš tikrųjų, net tiems, 
kurie ėjo su mumis pirmą kartą 
ir iš pradžių skeptiškai žiūrėjo į 
mūsų tokį bandymą gyventi' 
Evangelijos žodžiais, beliko stebė
tis ir tikėti Dievo daromais ste
buklais, nes jau pirmajame Tverų 
kaimelyje Viešpats pasirūpino 
visų nakvyne ir maistu. Po susi
tikimo su kaimo žmonėmis ir šv. 
Mišių išsiskirstėme pas žmones 
nakvoti. O nakvynė tokiame 
žygyje susirandama labai pa
prastai: atėję į vietą, prie baž
nyčios suklaupę pagarbiname šv. 
Sakramentą, kunigo palaiminti, 
išsiskirstę grupelėmis, beldžiamės 
į namų duris ir tariame stebuk
lingus žodžius: "Dėl Dievo mei
lės..." Kitaip sakant, prašome iš
maldos. Ne vienam buvo neleng
va nugalėti savo puikybę, nu
sižeminti ir paprašyti. Juk esame 
įpratę būti galingi ir dažnai net 
nepagalvojame, kad reikia dide
lio nuolankumo, kad galėtum ir 
priimti... Šv. Pranciškus ėjo prašy
ti išmaldos tam, kad padėtų žmo
nėms įeiti į dangų, nes Jėzus yra 
pasakęs: "Kas jus priima, tas mane 
priima (...) Ir kas paduos bent 
taurę šalto vandens atsigerti vie
nam tų žmonelių dėl to, kad jis

31 d. Sub-masters ir Masters - 
pagal dalyvio amžių varžybų die
ną. Dalyvių skaičius neapribotas 
visose klasėse.

Varžybų pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 7 d., 1:30 PM. Registracija 
- nuo 12:00 vai. Sekmadienį 
varžybų tąsa nuo 10:00 AM.

Dalyvių registracija - iki 
rugsėjo 4 d. imtinai, šiuo adre
su: Mrs. Irena Wilkinson, 
2783 Kinnerton Cresc., Mis- 
sissauga, Ont. L5K 2B3. Telef. 
(905)822-0302.

Papildomi kontaktai: Al
gis Malinauskas, varžybų 
vadovas, tel. (905)-844-7694; 
Algirdas Bielskus, tel. (216)- 
486-0889.

Smulkios informacijos prane
šamos visiems sporto klubams. 
Klubams nepriklausantieji dėl in
formacijų gali kreiptis į Ireną

»j Kalvariją 
yra mano mokinys, - iš tiesų sa
kau jums, - tasai nepraras savo 
užmokesčio" (Mt 10, 40a-42). O 
iš kitos pusės tai yra gera proga 
pabendrauti su žmonėmis, pa
pasakoti jiems apie tikėjimą, pa
kviesti į Bažnyčią, nes daugelis 
žmonių paprasčiausiai dėl įvairi
ausių priežasčių nedrįsta ateiti į 
bažnyčią. Kai kurie galbūt yra 
pasipiktinę nedorų kunigų ar 
pačių tikinčiųjų elgesiu, ar gėdi
jasi savo klaidų ir praeities.

Iš Tverų kalbėdami rožinį ir 
giedodami giesmes atėjome į Ža
rėnus. Papietavę iš surinktos iš
maldos, išsiskirstėme kviesti žmo
nių į susitikimą. Vakare liudijo
me savo tikėjimą ir meldėmės už 
žmones, kurie buvo nustebę, kad 
su mumis ėjo ne tik kelios ma
mos, bet ir pora šaunių močiu
čių! Trečią dieną pasiekėme Že
maitijos sostinę Telšius. Trum
pai pabendravę su vyskupu ieško
jome nakvynės. Čia prasidėjo pi
ligrimų sunkumai: pasirodo, 
miesto žmonės ne tokie malo
ningi ir svetingi kaip kaimo - 
įtarūs, nepatiklūs, nors visi sakė
si esą krikščionys, bet nakvynę 
rasti buvo nelengva. Ir turbūt 
mieliausiai buvo priimti keli bro
liai, pataikę pasibelsti į liaudyje 
vadinamų "sektantų", o iš tikro 
atsiskyrusios krikščioniškos baž
nyčios, namų duris.

Ryte, jau ketvirtą dieną eida
mi, buvome išvargę ir neišsi
miegoję, bet aktyviai melsda
miesi ėjome į Alsėdžius. Pakeliui 
kasdien vis sustodavome, kad pa
sidalinę grupelėmis galėtume pa
diskutuoti mums rūpimais tikėji
mo klausimais, apsvarstyti ir ban
dyti išspręsti iškylančias proble
mas.

Šis žygis vadinosi Atgailos žy
giu, todėl tai buvo sunkus dar
bas su savimi. Per maldą ir Jė
zaus adoraciją šalia einančiame 
brolyje ar sesėje bandėme per
žiūrėti savo gyvenimą ir atrasti 
(nukelta į 7 psl.)

Wilkinson, Algį Malinauską, Al
girdą Bielskų ar į bet kurį lietu
vių sporto klubą.

Šių metų varžybos bus prave
damos platesne apimtimi. At
gaivinant ankstesnes tradicijas, 
šiais metais svečių teisėmis yra 
pakviesti dalyvauti ir vietiniai 
suomių, ukrainiečių ir lenkų len- 
gvaatletai.Tai turėtų paivairinti 
varžybų reginį.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių lengvaatletams. Klubai 
ir pavieniai lengvaatletai kviečia
mi šiose varžybose gausiai daly
vauti.

ŠALFASS Lengv. Atletikos 
K-tas

ŠALFASS Centro Valdyba

TIK DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

SKAITYKITE DARBININKĄ

IŠ VISUR
- Lietuvos nepriklausomy

bės kovose 1919-1920 metais 
žuvo 1,002 Lietuvos kariai. So
vietų okupacijos laikotarpyje 
nuo 1940 iki 1952 metų savo 
gyvybes paaukojo apie 30,000 
partizanų, žuvusių Lietuvos miš
kuose, ar tremtyje Sibire. Šian
dien Lietuvoje dar yra jų išlikusių 
apie 400. Keturis iš jų turėsime 
progos pamatyti ir išgirsti Den
veryje lapkričio 16 d. įvykstan- 
čiame partizanų vyrų kvarteto 
"Girių Aidas" koncerte. Kvarte
tas čia bus globojamas "Lietuvos 
Partizanų Globos Fondo".

- Šiemet Amerikos Karo Avia
cijos akademijoje mokslą ir ap
mokymą pradėjo du 18-19 m. 
amžiaus jaunuoliai iš Lietuvos. 
Tai Mindaugas Butkus ir Aidas 
Kerutis. Jie akademiją baigs 2000 
metais. Linkime jiems sėkmės ir 
tikime greitai su jais susitikti.

- Ateitininkų Sendraugių 
stovykla Dainavoje vyko lie
pos 21-28 dienomis. Stovyklos 
kapelionas buvo kun. Julius Sas
nauskas, OFM. Tarp kitų pro
gramos punktų Elenutė Aglins- 
kienė gvildeno temą: "Havajiečių 
tautiškas atgimimas: žvilgsnis iš 
lietuviškos perspektyvos"; Onutė 
Pučkoriūtė, viešnia iš Lietuvos, 
dalyvavo su lėlių teatro pasiro
dymu.

- AliaJūratė Arbaitė, iš Tuc- .., 
son, AZ, "Americąų Junior Oly^ęi- 
pic" varžybose, įvykusiose Den- 
ver, CO, vandens balete (syn- 
cronized swimming) iškovojo 
pirmą vietą ir tapo Amerikos 
jaunių čempione. Tarptautinėse 
šio sporto varžybose gegužės 17
d. Dūsseldorf, Vokietijoje, iš 117 
dalyvių Arbaitė laimėjo šeštą 
vietą.

- Chicagos Lietuvių Mo
terų Klubas šiemet skiria dvi
em lietuvių kilmės studentėms 
premijas po $1,000: Lee Ann 
Cuny baigė Alonzo Stągg gim
naziją, kur buvo įtraukta į mo
kyklos garbės sąrašą; Jolanta In- 
drijaitytė šiemet baigė Maria 
aukštesniąją mokyklą.

- Akademinio Skautų Sąjū
džio studijų dienos ir akivaizdi
nis suvažiavimas įvyks spalio 4- 
6 dienomis Resurrection Cen- 
ter, Woodstock, IL.

- "Aukuras", Hamiltono lie
tuvių dramos ansamblis, su vai
dinimu yra kviečiamas į Mon- 
trealį rugsėjo 8 d., Tautinės šven
tės proga. Spektaklį rengia Ka
nados LB Montrealio apylinkė.

- "Artimo meilės menas" 
pokylis, rengiamas Lithuanian 
Mercy Lift organizacijos, įvyks 
rugsėjo 7 d. The Art Institute of 
Chicago patalpose. Pokylio ruo
šos komitete dalyvauja Asta Raz- 
mienė, Marytė Nemickienė ir 
Lidija Ringienė.

- Ateitininkų Sendraugių 
stovyklos šiemet vyks ar vyko 
šia tvarka: Dainavoje liepos 21- 
28 dienomis, atsakingas Vytau
tas Šoliūnas; Kennebunkporte, 
ME, rugpjūčio 11-17 dienomis, 
organizavimu rūpinasi dr. Česlo
vas Masaitis.

- Stasė Petersonienė, Peda
goginio lituanistikos instituto 
direktorė, mokytojų studijų sa
vaitėje, kuri įvyks rugpjūčio 4-‘ - 
11 dienomis Dainavoje, skaitys 
paskaitą apie Lazdynų Pelėdą jos 
mirties 70-ųjų metinių proga ir 
paruoš sąrašus kūrinių, nagrinė
jamų visuose lituanistinių mo
kyklų skyriuose.
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Panevėžio "Grandinėlės" tautinių šokių grupės šokėjai 
per atsisveikinimo pobūvį "Galerijoje" prie Chicagos. 
Grupės vadovė Zita Rimkuvienė įteikia "Galerijos" šeimi
ninkui Algimantui Keziui dovaną iš Lietuvos.

E. Šulaičio nuotr.

LIETUVA - BALTIJOS GRAŽUOLĖ

Pigiausios skrydžiu kainos!

Pigiausios kainos viešbučiuose: 
LIETUVA, ŠARŪNAS, VILLON ir kt.

Dar pamatysite Kopenhagą, Helsinkį, Vieną, Varšuvą 
Dėl skrydžių - prašykite ERIKĄ

Dėl kelionių po Lietuvą ir Europą - prašykite ROBERTĄ 

Visi klauskite apie papigintas HERITAGE

TOURS. Nuo 8 iki 15 dienu. $1175 ir daugiau

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

New York, NY 10016

Tel. (212) 683-9500, 800-451-9511

FAX: (212) 683-9511

ASTAnet: http://www.astanet.com/get7uniontrs

Americon Sodny 
odrovei Agenti

SCANDINAVIAN AIRLINES

r

Galerijoje" atsisveikinta su 
Panevėžio šokėjais

Nieko nuostabaus, kad susi
tikime "Galerijoje" vėl buvo iš
sakyta nemaža komplimentų 
jauniesiems šokėjams bei jų va
dovei Zitai Rimkuvienei. Sveči
us iš Panevėžio čia sveikino A. 
Kezys ir naujai į Ameriką at
vykusiųjų organizacijos "Krantas" 
atstovai. Šokėjai čia asmeniškai 
prisistatė, o A. Kezys juos apdo
vanojo. Palinkėta geros kelionės 
per Atlantą ir daug gražių metų 
šokant tautinius šokius.

Šokių vadovė Z. Rimkuvienė 
pasisakė, kad buvo sujaudinta 
tokio gražaus priėmimo ir dėme
sio Chicagoje. Ji užtikrino, kad 
jų grupė ir toliau populiarins 
tautinius šokius. Ji "Galerijos" 
vadovui taip pat įteikė dova
nėlių. E. Šulaitis

Garsiojoje Algimanto Kezio 
"Galerijoje", Chicagos vakari
niame Stickney priemiestyje, vėl 
vyko nemaža subuvimų. Čia 
savo monospektaklį parodė Vil
niaus "Lėlių" teatro aktorė Ona 
Pučkoriūtė, įvyko susitikimas su 
Lietuvos kultūros ministru Juo
zu Nekrošiumi (kurio metu sve
čias paskaitė ir savo kūrybos ei
lėraščių). O štai liepos 12 d. šioje 
vietoje surengtas atsisveikinimo 
vakaras su jaunaisiais Panevėžio 
tautinių šokių grupės "Grandi
nėlė" šokėjais.

"Grandinėlės" šokėjai, kaip ži
nome, turėjo bene daugiausia 
pasirodymų Chicagoje ir jos apy
linkėse. Jie čia susilaukė gražių 
įvertinimo žodžių, įsigijo ne
maža draugų.

f
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Ko laukia
Pilietis jau kelintą dieną vaikš

to su gėlių puokšte ties komu
nistų partijos centrine Prahoje. 
Pažįstamas praeivis klausia:

- Ko gi lauki su šiomis gėlė
mis?

- Laukiu amerikiečių!
- Ar tau galvoje negerai? Juk 

prieš kiek laiko panašiai taip pat 
laukei rusų.

- O ką? Ar jie neatėjo?

Diskusijos
Šveicaro klausia rusas:
- Kodėl Šveicarija, būdama sau

sumos kraštelis, užsimanė turėti 
savo jūrų ministeriją?

- Gyvenkime ir kitiems leis
kime gyventi. Neklauskite, kodėl 
mums reikalinga jūrų ministeri
ja, ir aš neklausiu kodėl jums 
reikalinga kultūros ministerija, - 
atsakė šveicaras.

Padovanokite "Darbi
ninko" prenumeratą savo 
pažįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieniems metams - tik $30.

Pelė ir vaikai
Pelė su savo vaikais sėdi urve 

ir jaučia, kad prie urvo tupi kati
nas. Pelė kombinavo, kaip išeiti, 
bet niekaip nepavyko. O vaikai 
alkani, cypia. Vargšė motina 
priėjo arčiau prie angos ir pradė
jo šuniu loti. Katinas išsigando 
ir pabėgo. Pelė su peliukais išė
jo, susirado maisto ir grįžo. Ji 
sako savo vaikams:

- Matote, kaip kartais gerai 
mokėti svetimą kalbą.

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

rudenį ir žiemą, skrisdami į 
Vilnių ir Rygą!

Aplinkybės
Stovyklautojas paklausė vado

vo: . X
- Ar tiesa, kad meškėnas ne

puls žmogaus, nešančio bateri- 
nę lemputę?

- Priklauso nuo to, kaip greitai 
žmogus tą lemputę neša.

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

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605 

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

Varginamas nuomininkas
- Paskutinį kartą aš ateinu pas 

jus paprašyti nesumokėtos nuo
mos, - griežtai pastebi savinin
kas.

- Ot, kaip gerai, o aš maniau, 
kad niekad manęs nepaliksite 
ramybėje, - pradžiugo nuominin
kas.

VT T JT T S LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
čiinru?’) 368 Wes* Broadway, Boston, MA 02127(HUPt) TEL. (61?) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

□ Dabar siuntiniai pasiekia Lietuvą per naują Klaipėdos konteinerių terminalą.
□ Greitai ir saugiai jūsų siuntiniai pristatomi gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 
žmogų.

Rugpjūčio mėn. pradžioje bus parengtas naujas rudens kontei
nerių išsiuntimo tvarkaraštis, kurį VILTIES agentūros siuntėjai gaus 
paštu asmeniškai.

VILTIES įstaigoje siuntinius priimame nuo antradienio iki šešta
dienio. Informacijos apie siuntinius ir skubų pinigų pervežimą į 
Lietuvą prašome teirautis telefonu (61 7) 269-4455.

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA 
368 West Broadvvay 

So, Boston, MA 02127 
(617) 269-4455

Jeigu Jus domina naujausi 
įvykiai Amerikoje ir Lietuvoje, 
užsisakykite DARBININKĄ. Šis 
laikraštis tikrai neapvils Jūsų. 
Jau 80 metų Amerikos lietu
viai skaito DARBININKĄ. Skai
tykite DARBININKĄ ir pasiūly
kite savo draugams.

DEXTER PARK
Ilgi PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N. Y. 11421 

WE DELTVER
V Tel.: 296 - 4130

Džiaugsmas maudymosi 
baseinu

Geraširdis milijonierius protiš
kai nesveikų vaikučių įstaigai 
padovanojo maudymosi baseiną. 
Po kiek laiko apsilankęs, klausia 
prižiūrėtojo kaip vaikučiams pa
tiko maudymosi baseinas?

- Nepaprastai. Negalime jų iš 
ten išprašyti. Bet jei įpilame tru
putį vandens, tai tada nepa
prastai laime sušvinta.

Komunizmas Amerikoje
Sakoma, kad Amerikoje nėra 

komunistams įsitvirtinti galimy
bės. Jei kas fabrike sušuktų: "Dar
bininkai, sukilkitl", visi dirban
tieji pagalvotų, kad tai kvieti
mas kavos pertraukai.

Kelionėje
Labdarybėje pasižymėjusi po

nia Oregono valstijos stovykla
vietėje prie didžiulio medžio 
atsidūsta: "O didingas kleve, jei 
tu galėtum kalbėti, ką tu man 
pasakytum?" Ją lydėjęs girios 
užvaizdą pastebėjo: "Tikriausiai 
jis primintų, kad jis yra ąžuolas".

Oro vėsintuvo nauda
Bičiulis savo draugui:
- Negaliu priprasti prie oro 

vėsinimo aparatų.
Draugas irgi pritaria:
- Tai puikus išradimas. Dabar 

nebereikia laukti gruodžio mėne
sio, kad galėtum pasidžiaugti slo
gomis. Jas gali gauti bet kokiu 
metų laiku, įjungęs oro vėsini
mo aparatą.

z^====

Atsargiai su Kuba
Reikėtų saugotis Kubos, kaip 

labiausiai besiplėtojančio kraš
to: krašto tikroji valdžia yra Rusi
joje, bankininkai - Kinijoje, 
žmonės - Miami, FL, o ekonomi
ka pakeliui į peklą.

Būsimas dailidė?
Petriukas atidžiai stebi kaimy

ną, taisantį savo tvorą.
- Ar tau labai įdomus dailidės 

amatas? Gal ir tu užaugęs būsi 
dailidė?

- Visai ne. Aš tik laukiu kada 
su plaktuku suduosit sau per 
pirštą.

Muzikos mėgėjai
Škotas parodo draugui savo 

naują butą.
- O šis yra mūsų muzikos kam

barys.
- Kaip tai? Šitame kambary aš 

nematau jokio muzikos instru
mento.

atlanta IE, Ine.

SCpNOMY AIRFARES TO VILNIUS

800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites,

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

AUGUST SCHEDULE

AUG 8 THU PHILADELPHIA, PA 12 NOON
AUG 8 THU BALTIMORE, MD 4 - 5 PM
AUG 9 FRI KEARNY, NJ 11 -12 NOON
AUG 9 FRI PATERSON, NJ 1 - 2 PM
AUG 13 TUE PUTNAM, CT 11-12 NOON
AUG15 THU NEWARK, NJ 11-12 NOON
AUG 17 SAT BROOKLYN, NY 12 - 1 PM
AUG 20 TUE NEW BRITAIN, CT 11-12 PM
AUG 20 TUE NEW HAVEN, CT 2-3 PM
AUG 20 TUE WATERBURY, CT 4 - 5 PM
AUG 22 THU PHILADELPHIA, PA 11-12 NOON
AUG 22 THU BALTIMORE, MD 4 - 5 PM
AUG 23 FRI KEARNY, NJ 11-12 NOON
AUG 23 FRI PATERSON, NJ 1 - 2 PM
AUG 29 FRI NEWARK, NJ 11-12 NOON
AUG 31 SAT BROKLYN, NY 12 - 1 PM

L_________

New York-Vilnius-New York $799 r.t.

One way to Vilnius $530

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(201) 592-8780

http://www.astanet.com/get7uniontrs
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Medininkų pilis Vilniaus rajone restauruojama Amerikos
lietuvių suaukotomis lėšomis. V. Kapočiaus nuotr.

Didingai paminėtas karaliaus 
Mindaugo krikštas ir karūnavimas

Lietuvos ambasada Venezue- 
loje šių metų liepos 9 d. pami
nėjo 743-ias Mindaugo karū
navimo metines. Iškilmių sukak
tis prasidėjo Išlaisvintojo Simono 
Bolivaro pagerbimu Valstybės 
Panteone, dalyvaujant vyriau
sybės protokolo ir URM atsto
vams, Prezidentūros garbės sar
gybai ir laivyno kariniam or
kestrui, sugrojusiam abiejų šalių 
himnus.

Vakare ta proga Lietuvos am
basadorius dr. Vytautas Antanas 
Dambrava Eurobuilding viešbu
čio iškilmių saįęję, privačiomis 
lėšomis surengė .priėmimu Ve- 
nezuelos vyriausybės, diploma
tinio korpuso atstovams ir rink
tiniams svečiams, jų tarpe ir lie
tuviams. Dalyvavo 270 asmenų, 
jų tarpe apie 50 ambasadorių 
(buvo atstovautos visos didžio
sios ir svarbiosios valstybės am
basadorių lygyje), buvęs valsty
bės prezidentas dr. Luis Herrera 
Campins, Kongreso ir Aukščiau
sio Teismo vadovybė, švietimo

Kasmetinis Atgailos žygis į Kalvariją
(atkelta iš 5 psl.)
tai, kas trukdo pilnai atsiverti 
Dievo Žodžiui ir sekti Juo. Nes 
juk visi esame paveikti pasaulio 
nuodėmės, ne vienas dar vaikys
tėje sužeisti neteisingo tėvų auk
lėjimo, patirtų skraiudų, kamuo
jami pykčio, neatleidimo, ne
išpažintų kalčių, susimaišę pil
name tuštybės dabarties pasau
lyje. Daugeliui buvo gera proga 
atlikti rimtą išpažintį iš viso gy
venimo. Ne vienas, klausydamas 
brolio Gedimino pamokslų, bu

Krinta lapai - 
krinta skrydžių kainos į
LIETUVĄ

NEW YORK - VILNIUS - NEW YORK
Rugsėjo - spalio mėn.............. $650.00
Lapkričio - gruodžio mėn........$500.00
Gruodžio 13 - 31 d...................$650.00
Sausio - vasario mėn................$500.00

Plius mokesčiai

VYTIS TRAVEL 
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423 -6161 
800 - 77-VYTIS

ir kultūros atstovai. Diplomati
nio korpuso dekanas arkivysku
pas Oriano Quilici ir eilė amba
sadorių sveikino šią naują ini
ciatyvą, leidusią jiems plačiau 
susipažinti su istorine Lietuvos 
pradžia.

Prieš tai, liepos 7 d., sekmadie
nį, karaliaus Mindaugo krikštas, 
karūnavimas ir tragiška šeimos 
mirtis buvo atžymėta lietuvių 
bendruomenės pamaldomis. Ka
pelionas Jose Modena, italas, au
kojo mišias už karališkosios šei
mos vėles ir pasidžiaugė, kad lie
tuviai prisimena ne tik savų, ar
timuosius, gimines, betjr val
stybei ir katalikybei pradžią da
vusį pirmąjį Lietuvos valdovą.

Apie iškilmes plačiai rašė Ve- 
nezuelos spauda. Ambasadoriaus 
Vytauto A. Dambravos tai pro
gai paruoštas istorinis straipsnis 
buvo atspausdintas net keliuose 
svarbiausiuose sostinės ir krašto 
dienraščiuose.

Caracas, 1996.VII.10 
Baltipress

vo nustebintas, sužinojęs, kad iš 
pirmo žvilgsnio nekaltas taip 
madingas horoskopų skaitymas 
ar ateities pranašavimas iš tikrųjų 
yra nuodėmė ir gali būti, rimta 
kliūtis dvasiniame gyvenime.

Alsėdžiuose buvome nustebin
ti žmonių gerumo. Ir turbūt ne
atsitiktinai, nes dar XV a. čia 
buvo pirmasis Žemaitijos vysku
pijos centras. Liepos 5 d. jau bu
vome Kalvarijoje, kur apsistojo
me vidurinėje mokykloje. Va
kare, miestelio kultūros rūmuo-

A. Saudargo viešnagė Philadelphijoje
Š. m. gegužės 6-7 dienomis 

Philadelphijoje svečiavosi Lietu
vos Respublikos Seimo narys, 
Krikščionių Demokratų partijos 
pirmininkas Algirdas Saudargas.

Svarbiausias susitikimas įvyko 
Philadelphijos miesto rotušėje su 
miesto meru Edward Rendel, 
kuris pasisiūlė parašyti laišką pre
zidentui Billui Clintonui, pri
mindamas Lietuvos narystės 
NATO organizacijoje svarbą. A. 
Saudargas taip pat susitiko su 
Charles Dougherty, buvusiu 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Kongreso nariu 1979-1983 m., 
tuometiniu ad hoc komiteto 
Baltijos šalimi ir Ukrainai remti

Teodoras Blinstrubas, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų cen
tro tarybos narys, vėl praturtino 
Pasaulio Lietuvių Archyvo rin
kinius reta periodika iš savo as
meniškos bibliotekos. Šį kartą 
jis padovanojo 1949 m. ir 1950 
m. Sao Paulo, Brazilijoje, leisto 
dvisavaitinio laikraščio "Mūsų 
Lietuva" įrištus komplektus ir ke
turis Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone leisto biuletenio 
"Current News on the Lithua
nian Situation" tomus. Gražiai 
įrišti komplektai apima 1944- 
1952 metus. Daugelį metų ak
tyviai pirkdamas iš privačių šal
tinių retus leidinius lituanistine 
tematika, Blinstrubas yra su
kaupęs reikšmingą biblioteką. Jis 
savo asmeninį archyvą, kuris 
atspindi jo ir daugelio bendra
minčių visuomeninę veiklą, taip
gi numato padovanoti Pasaulio 
Lietuvių Archyvui. LTSC pir
mininkas prof. dr. Jonas Rač
kauskas ragina ir kitus veikėjus 
savo korespondencijos ir leidi
nių rinkinius padovanoti Pa
saulio Lietuvių Archyvui, kur jie 
galės papildyti daugialypės lie
tuvių veiklos paveikslą.

Arūnas Zailskas 
oiibz f

M.Mažvydo katekizmui - 
450 metų

Martyno Mažvydo katekizmo 
- 450-osioms metinėms skirtas 
iškilmingas posėdis įvyks 1997 
m. vasario 8 d. Lietuvos Operos 
ir baleto teatre Vilniuje. Sukak
tis įrašyta į UNESCO jubiliejinių 
datų kalendorių ir bus minima 
Prancūzijoje, Vokietijoje bei Len
kijoje.

se, kaip ir Rietave, vaidinome 
pagal B. Brechtą pastatytą spek
taklį "Kaukazo kreidos ratas". Per 
dramą ir judesį norėjome paro
dyti žmonių tarpusavio santy
kius ir atkreipti žiūrovų dėmesį į 
mūsų kasdienį elgesį su kitais. 
Visą naktį, kas dar turėjo jėgų, 
dalyvavo Švč. Sakramento ado
racijoje, o ryte 6 vai. giedodami 
apėjome Kryžiaus kelius. Po pie
tų atsisveikinę išsiskirstėme į na
mus, pasiryžę neišbarstyti to, ką 
buvome suvokę ir įgiję šiame 
žygyje. Nes juk tiek nedaug te
reikia, kad pasaulio rūpesčiai ir 
kasdienybė užgožtų dvasines 
vertybes.

Skelbkitės DARBININKE 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!

Lietuvių Rašytojų 
i Draugijos 

kreipimasis
Pernai tragiškai žuvęs jaunas 

poetas, filosofas, eseistas, redak
torius Vaidotas Daunys paliko 
daug mirties perplėštų raštų, 
darbų, planų. Vilniuje liko našlė 
Raimonda Daunienė ir penki 
mažamečiai vaikučiai.

Lietuvių Rašytojų Draugija ska
tina tautiečius paremti velionio 
šeimą ir padėti surinkti jo lite
ratūrinį palikimą (laiškus, raši
nius, etc.) Amerikoje. Aukas ir 
tekstus prašoma siųsti LRD iž
dininkui Leonui Lėtui.

LRD valdyba 

pirmininku, kuris, būdamas ryšių 
su visuomene firmos Cassidy & 
Associates, Ine., viceprezidentu, 
pasiūlė savo bei Cassidy & Asso
ciates paslaugas, įgyvendinant 
Lietuvos politinius planus Jung
tinėse Amerikos Valstijose. A. 
Saudargas susitiko su Mellon 
PSFS Banko direktorių valdybos 
nariu, buvusiu banko preziden
tu Thomas Donovan, kalbėjosi 
apie Amerikos bankų veiklos Lie
tuvoje ateitį. Susitikime su James 
Crovvley, draudimo kompanijos 
Cigna Worldwide, Ine., vicepre
zidentu, A. Saudargas kalbėjosi 
apie draudimo paslaugų išvys
tymą Lietuvoje. International

Vilnius. Lietuvos skautai Gedulo ir Vilties Dienos minėjime. V. Kapočiaus nuotr.

Keleiviniai traukiniai - nuostolingi
Nuo rugpjūčio 1 dienos Lietu

voje brangsta važiavime ge-1 
ležinkeliais bilietai. Dabar už 
pravažiuotą vieną kilometrą teks 
mokėti ne 5, o 7 centus. Kaip El
tos korespondentui sakė specia
liosios paskirties akcinės ben
drovės "Lietuvos geležinkeliai" 
direktorius administracijai Vy
tautas Vitkauskas, tokį kainų 
padidinimą lemia žymiai pa- 
brangęs kuras ir kiti energijos

Į Klaipėdą plaukia italų karo laivas
Gauta žinia, kad artimiausio

mis dienomis pirmą kartą Klai
pėdoje viešės Italijos Karinių jūrų 
pajėgų jūreiviai. Rugpjūčio pir
mąją dieną į Lietuvos uostą at
plaukė Italijos karinio jūrų laivy
no fregata "EURO". Laivo ilgis - 
daugiau kaip 122 metrai, plotis - 
12,9 metro, įguloje - 232 jūrei

Kai kuriems verslininkams reikės pristatyti psichiatro pažymą
Lietuvos vyriausybė patvirtino 

licencijavimo taisykles kai ku
rioms su ginklais susijusioms ver
slo sritims. Lietuvoje įregistruo
toms arba steigiamoms šio pro-

BALBAT kariai išvyko 
mokytis į Daniją

Liepos 20 d. rytą apie 80 Lietu
vos pėstininkų kuopos karių 
Ruklos mokymo centre buvo 
iškilmingai išlydėti į Danijos Vi- 
borgo miesto poligoną, kur tobu
lins savo žinias, kurios pravers 
drauge su Danijos karių bata
lionu dalyvaujant taikos įgyven
dinimo misijoje buvusioje Jugos
lavijoje.

Likusioji kuopos dalis - maž
daug tiek pat karių - į šiuos moky
mus išvyks rugpjūčio 3 d. Lietu
vos pėstininkų kuopa Rukloje 
buvo rengiama nuo praėjusio 
rudens.

Danijoje vyksiančiuose moky
muose maždaug 150 BALTBAT 
Lietuvos kuopos karių dalyvaus 
iki pat NATO vadovaujamos 
misijos buvusioje Jugoslavijoje 
pradžios - spalio mėnesio. Esti
jos ir Latvijos kariai į misiją išvyk
sta taip pat rudenį. ELTA 

Visitors Council organizacijoje 
A. Saudargas susitiko su jos pre
zidente Nancy Gilboy, tarėsi dėl 
būsimo bendradarbiavimo. A. 
Saudargas taip pat lankėsi Phi- 
ladelphia College of Textiles and 
Science, susitiko su kolegijos pre
zidentu James Gallagher bei ko
legijos profesoriais, kalbėjosi 
apie švietimo vystymą. Susi
tikime su ryšių su visuomene 
firmų prezidentais, Kristina Bard, 
Bard Associates, Ine., ir su Elliot 
Curson, Curson Advertising, 
Ine., A. Saudargas aptarė pagal
bos Lietuvai, besiruošiančiai Sei
mo rinkimams, kelius. Labai įdo
mus ir reikšmingas susitikimas 

ištekliai. Taip pat daug papil
domų lėšų geležinkelininkams 
tenka išleisti perkant užsienyje 
vagonus, lokomotyvams ir ke
liams remontuoti reikalingas de
tales, įrangą, taip pat bėgius.

Beje, pasak V. Vitkausko, ke
leiviniai traukiniai "Lietuvos ge
ležinkeliams" jau nebe pirmi 
metai yra nuostolingi. Antai už
pernai nuostoliai siekė 100 mili
jonų litų. Jie nesumažėjo nei 

viai. Sis italų laivas dalyvauja 
taikos palaikymo operacijose, 
vykdo savo šalies pakrantės van
denų gynybos ir kontrolės funk
cijas.

Italų laivo įgulos vizitas Lietu
vos uostamiestyje truks tris die
nas. Fregatos "EURO" vadas, kor- 
vetės kapitonas Coppola Salva- 

filio įmonėms licencijas 3 me
tams išduos bei įmonių veiklą 
kontroliuos Vidaus reikalų mi
nisterija.

Pardavinėti lygiavamzdžius ir 
medžioklinius graižtvinius šau
tuvus bei jų šaudmenis, arbale
tus, pneumatinius šautuvus ir 
pistoletus, dujinius pistoletus bei 
pirotechnikos priemones bus 

Mūsų mylimas tėvelis

JERONIMAS LANDSBERGIS 
mirė birželio 13 d. ir buvo palaidotas birželio 17 d. 
Nuoširdžiai dėkojame kunigams Vytautui Pa
lubinskui, aukojusiam gedulingas pamaldas ir 
pravedusiam laidotuvių apeigas, Leonardui 
Andriekui, OFM, Jonui Pakalniškiui, ir (pomirtinė 
padėka) a. a. Valdemarui Cukurui, aukojusiems 
šv. mišias už velionio sielą; laidojimo namų vedėjai 
Marytei Šallnskienei už paslaugas ir rūpestį; 
giminėms ir draugams už dalyvavimą apeigose, 
užuojautą, aukas šv. mišioms, tremtiniams bei 
našlaičiams Lietuvoje, ir gėles.

Velionio dukra ir sūnūs -

Gražina Ercienė, 
Algirdas ir Algimantas Landsbergiai - 
su šeimomis

įvyko Foreign Policy Research 
Institute su šio instituto vicepre
zidentu Alan Luxenberg ir insti
tuto darbuotojais, kuriuos domi
no Krikščionių Demokratų po
žiūris į Lietuvos, Centrinės ir 
Rytų Europos bei Rusijos ateitį. 
A. Saudargas lankėsi Šv. An
driejaus lietuvių parapijoje, su
sitiko su parapijos administrato
riumi, kunigu T. Burkausku, o 
parapijos salėje išvydo didžiulę 
BALF'o paruoštą humanitarinės 
pagalbos Lietuvai siuntą.

Philadelphijos Lietuvių Na
muose įvyko šiltas susitikimas 
su Philadelphijos ir apylinkių lie
tuviais.

Gintaras Labutis

pernai, nei šiemet. Šioks toks 
pelnas yra gaunamas tik iš 
krovinių vežiojimų, kurių srau
tas, ypač tranzitinis, irgi labai 
nevienodas. Situacija verčia ge
ležinkelininkus peržiūrėti ir atei
tyje atsisakyti kai kurių ypač 
nuostolingų vietinio susisiekimo 
traukinių maršrutų, pavyzdžiui, 
Klaipėdos-Pegėgių, Šiaulių-Tau- 
ragės, taip pat Kybartų, Stasylų, 
Daugpilio kryptimis, ypač naktį, 
vykstančių dyzelinių traukinių.

ELTA

tore susitiks su Klaipėdos apskri
ties ir miesto vadovais, susipažins 
su Lietuvos Karinėmis jūrų pajė
gomis ir laivais, Klaipėdos mies
tu ir uostu. Laivo jūreiviams bus 
surengtos pažintinės pramoginės 
išvykos į Palangą ir Neringą.

ELTA

galima įsigijus 5000 litų kainuo
jantį leidimą. Medžioklinių pei
lių gamybos licencija kainuos 
500 litų. Visiems leidimams gauti 
reikės pateikti mokesčių inspek
cijos pažymą, kad deklaruotos 
pajamos ir sumokėti mokesčiai, 
taip pat psichiatro ir narkologo 
pažymas.

ELTA
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Žolinė - Marijos i dangų pa
ėmimo šventė (rugpjūčio 15d.- 
ketvirtadieni) yra tarp tų švenčių, 
kuriose katalikai privalo išklau
syti mišias. Parapijose mišios 
aukojamos tą dieną ir vakare, o 
daugelyje parapijų mišios auko
jamos ir iš vakaro, kad dirbantys 
tikintieji galėtų atlikti šią pareigą. 
Pranciškonų koplyčioje Brook
lyne mišios bus aukojamos tą 
dieną 11:15 vai. ryto.

Tadas ir Helen Sviders- 
kiai padovanojo Lietuvių Kata
likų Religinei Šalpai tris mecha
nines rašomąsias mašinėles. LKRŠ 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams. 
Mechaninių rašomųjų mašinėlių 
pareikalavimas Lietuvoje dar di
delis. Jei kas mašinėlių turite ir jų 
nenaudojate, padovanokite jas 
Lietuvos katalikiškoms mokyk
loms per LKRŠ.

Renata (Nelsaitė) ir Rai
mundas Pauliai š. m. liepos 
27 d. susilaukė trečio kūdikio - 
Romano Kazimiero. Jie jau augi
na sūnų Viktorą - 5 metų, ir 
dukrelę Eriką Katariną - 2 metų. 
Naujojo vaikaičio gimimu labai 
džiaugiasi Angelė ir Romas Nel- 
sai, Bronė ir Vytautas Pauliai bei 
prosenelės Elena Nelsienė, Anas
tazija Kulienė, Pranė Paulienė ir 
visi giminės.

Mirties pranešimai
Algirdas Benediktas Šta- 

rolis po sunkios ligos mirė š. m. 
liepos 14 d. Yale universiteto li
goninėje (New Haven, CT.), su
laukęs 57 metų amžiaus. Palai
dotas liepos 17 d. po gedulingų 
mišių Šv. Antano bažnyčioje 
Prospect, CT, Yale kapinėse prie 
universiteto. Jaunas būdamas 
gyveno New Yorke ir buvo veik
lus Atletų klubo narys, lošė fut
bolą. Be to, turėjo populiarų 
jaunimo orkestrą. 1964 m. vedė 
ir apsigyveno Connecticut val
stijoje. Nuliūdime liko žmona 
Regina, gyv. Bethany, CT, sesuo 
Aušra Dičpinigaitienė su vyru 
Zigmu, gyv. VVoodhaven, NY, 
sesers sūnūs: Zigmas, gyv. Smith- 
town, L.I., ir dr. Paulius, gyv. 
New Yorke. Liko tolimesnių gi
minių Lietuvoje ir eilė draugų iš 
jaunų dienų New Yorke.

Velionio pageidavimu, aukos 
priimamos Lietuvos Našlaičių 
Fondui (per Liet. Religinę Šalpą).

Alfonsas Kantakevičius, 
81 metų amžiaus, gyv. Richmond 
Hill, NY, mirė liepos 28 d. Hun- 
tington ligoninėje. Palaidotas lie
pos 31 d. Pinelawn Memorial 
kapinėse Farmingdale, L.I., šalia 
savo neseniai mirusios žmonos. 
Liko sūnus John, duktė Rūta Sten- 
nish ir du anūkai.

Viktorija Belauskas, gi
musi 1920 m. Brooklyne, NY, 
gyvenusi Richmond Hill, mirė 
rugpjūčio 1 d. Jamaica ligoninėje, 
sulaukusi 76 metų. Pašarvota Sha
lins laidojimo koplyčioje. Atsis
veikinimas buvo rugpjūčio 2 d. 
Šeštadienį, rugpjūčio 3 d., po 
gedulingų mišių Viešpaties Atsi
mainymo parapijos bažnyčioje 
Maspethe, NY, palaidota Kalva
rijos kapinėse.

Liko brolis Antanas ir kiti gi
minės.

Sofija Mačiulaitienė, gyv. 
Valley Stream, NY, mirė liepos 
19 d. ligoninėje, sulaukusi 83 
metų amžiaus. Buvo pašarvota 
įlieber laidotuvių koplyčioje Val- 
ley Stream, NY. Atsisveikinimas 
buvo liepos 21 d. Pirmadienį, 
liepos 22 d., po gedulingų mišių 
Apreiškimo par. bažnyčioje palai
dota St. Charles kapinėse, Far-

Kun. Valdemaras Cuku- 
ras, Nekaltai Pradėtosios Mari
jos Seserų vienuolyno kapelio
nas, mirė Lietuvoje š. m. liepos 
17 d. ir buvo palaidotas An
takalnio kapinėse Vilniuje. Šv. 
Mišias uš jo vėlę aukos Norwich 
vyskupas Daniel A. Hari seselių 
koplyčioje Putname penktadienį, 
rugpjūčio 16 d., 10:30 vai. ryto. 
Visi kviečiami dalyvauti.

The Lithuanian Olympic 
Team - tokiu vardu išleista mažo 
formato 100 puslapių anglų kal
ba knygelė apie Lietuvos spor
tininkus Atlantos olimpiadoje 
1996. Pradžioje - keli puslapiai 
su aprašymais apie Lietuvą su 
spalvotomis nuotraukomis. To
liau - išvardinami laimėti meda
liai pradedant 1928 m. olimpia
da Amsterdame ir baigiant 1992 
metų olimpiada Barcelonoje. Ta
da eina aprašymai su juoda-balta 
fotografijomis delegacijos va
dovų. Po to - aprašymai su juoda- 
balta fotografijomis visų spor
tininkų - dalyvių. Iš viso 136 
nuotraukos. Tiek pat pavardžių 
ir turinyje. Sudėti Lietuvos olim
pinį komitetą rėmusių organiza
cijų firminiai ženklai, iš kurių 
matosi, kad tie rėmėjai - 90% 
užsieniečiai.

Knygutė spausdinta A. Jakšto 
spaustuvėje Lietuvoje. Jeigu kny
gos apipavidalinimas atitinka 
poligrafinius standartus, tai nuo
traukų kokybė šiek tiek nuvylė. 
'Norėtųsi ma ty ti’spor t iriinkųspal - 
votas nuotraukas, ypač, kad 
pradžioje - rašant apie Lietuvą, 
jos yra spalvotos. O juoda-balta 
fotografijose sportininkai atro
do kažkaip liūdni.

Knygutė gauta iš p. Stasio 
Dėdino, gyv. Atlanta, GA. Dėko
jame.

Lietuvių Susitikimo šventė Putnam, CT.
Kaip ir kiekvienais metais, taip 

ir šiemet Marytė R. Shalins suor
ganizavo autobusą į Nekalto Pra
sidėjimo Seserų sodyboje pik
niką liepos 28 d.

Autobusas nuo Shalins laido
jimo namų pajudėjo su menku 
pavėlavimu - 7:30 vai. ryto. Ke- 

mingdale, L.I.
Nuliūdime liko vyras Anta

nas.
Laidotuvėmis rūpinosi Ma

rytė R. Shalins.

Vinco Urbanavičiaus (s.
Juozapo) ieškojanina Karklelienė 
- Urbanavičiūtė. Vincas Urba
navičius buvo atvykęs į Ameriką 
apie 1930 m., tarnavo kariuo
menėje, augino sūnų ir dvi duk
teris. Žinantieji apie jį arba apie 
jo likimą prašomi pranešti Jani
nai Karklelienei, N. Žadvarnin- 
kai, Švenčionys, Lietuva - Lithua
nia. Galima pranešti Darbininkui.

UNION TOURS , 245 Fifth 
Avė, Suite 1101, New York, NY 
10016 išleido keletą spalvotų, 
gražių katalogų apie keliones po 
Baltijos kraštus. Labai graži 
brošiūra yra The Baltics in Style, 
kur aprašoma 11 dienų kelionė. 
Kitas gražus katalogas vadinasi 
Heritage Tours in Lithuania.

Skambinkite tel. (212) 683- 
9500 ir prašykite katalogų apie 
keliones po Pabaltijo kraštus.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, rugpjūčio mėnesio pabai
goje. Sekite skelbimus Darbi
ninke.

Vilnius. Bernardinų bažnyčios, kuriai vadovauja pranciškonai, fasadinė dalis. Šalia 
matosi Šv. Onos bažnyčios gotikiniai bokšteliai. j poiio nuotr.

Pranciškonų vadovybės posėdis Brooklyne
Liepos 28 d. ir 30 d. Brooklyno 

vienuolyne posėdžiavo pran
ciškonų vadovybė. Dalyvavo pro- 
vinciolas T. Placidas Barius, vi- 
ceprovinciolas T. Augustinas Si
manavičius, tarėjai T. Pranciškus 
Giedgaudas, T. Rafaelis Šakalys ir 
T. Jonas Bacevičius.

T. Placidas, neseniai vėl keletą 
savaičių lankęsis Lietuvoje, deta- 
liškai nagrinėjo dabartinius pran
ciškonų darbus Lietuvoje, jų rū
pesčius ir artimos ateities užmojus.

Viena iš pačių svarbiausių da
barties užduočių yra reiklus jauno- 
sios kartos vienuolinio auklėjimo 
ir mokslinimo suvarkymas. Šį ru
denį auklėjimo sritį ir drauge prak
tiką atliks 3 kunigai; filosofijos ir 
teologijos studijas tęs 4, 9 postu- 
lant^i ruošis noviciato bandymo 
metams; 2 klierikai siunčiami į 
Šv. Žemę, 2 - į Angliją ir 5 studijas 
tęs kunigų seminarijoje Kaune.

Vilniuje Bernardinų bažny
čios freskų atidarymas ir retušavi
mas bei didžiojo altoriaus restau
ravimas, talkinant Ispanijos "Opus 
Dei" organizacijos savanoriams, 

lionę pradėjome trumpa malda, 
kurią pravedė Pranutė Ąžuolienė. 
Paskui jau sekė dainos. Kadangi 
kelionė vyko sklandžiai, tai auto
busas dar buvo trumpai sustojęs 
pusryčiams; Seselių sodybą 
pasiekėme dar prieš prasidedant 
iškilmingoms mišioms. Mišios, 
kaip ir visada, vyko medžių 
pavėsyje. Nors žmonių buvo 
minių minios, bet visiems užte
ko kėdžių. Nuo saulės užstojo ne 
tik medžiai, bet dar buvo pastaty
ta milžiniška palapinė. Mišias kon- 
celebravo penki kunigai. Pagrin
dinis celebrantas buvo Tėv. Anta
nas Saulaitis, SJ, iš Chicagos. Tėv. 
Antanas pasakė ir pamokslą, kuris 
kiekvieną turėjo priversti susi
mąstyti, kas bus toliau, nes jau 
dabar dėl lietuvių kunigų stokos 
uždaromos lietuvių statytos 
bažnyčios ir dalis jų net nugriau
namos.

Šv. Tėvas skelbia, kad 2000- 
tieji metai bus Šventieji metai, 
bet į Katalikų Bažnyčią turės ak
tyviai įsitraukti patys tikintieji, 
ypač lietuviškose parapijose. Jau 
dabar yra vietų, kur tikintieji pa
tys paruošia vaikučius Pirmajai 
komunijai ir Sutvirtinimo sakra
mentui. Omahos, NE, lietuviška 
parapija jau seniai nebeturi kuni
go, bet parapijiečiai ir bažnyčią, ir 
kleboniją užlaiko pavyzdingai: 
visur švara ir tvarka. Šią parapiją, 
kada gali, aplanko ir Tėv. Antanas 
Saulaitis, bet sekmadieniais, kai 
nėra kunigo, tikintieji vieni susi
renka pagarbinti Visagalį. Taip 
buvo ir ištrėmimo dienomis Sibi
re, nors ten net bažnyčių nebuvo. 
Labai gaila, kad ne tik neišsiaugi
nome pašaukimų kunigystei, bet 

vyksta sėkmingai. Sunkiau seka
si išpirkti privatizuotas ir pasau
liečių apgyventas buvusias ber
nardinų - pranciškonų vienuoly
no noviciato patalpas.

Kauno Žaliajame kalne sta
tomo vienuolyno paskirtis dar 
vis neišrišta, ir nuo interjero iš
baigimo susilaikoma. Šv. Jurgio 
vienuolyno pastatai sparčiai tvar
komi. Tikimasi, kad rugsėjo 1 d.
15-tojo amžiaus vienuolyno nau
jai įrengtoje koplyčioje bus au
kojamos pirmos šv. Mišios, 
įrengta nauja ir nuo miesto 
atjungta šildymo sistema, įren
giami patogumai, patalpos pri
taikomos reguliariam seminaristų 
gyvenimui ir studijoms.

Kretinga - didžiulis bičių 
avilys. Be parapijos, kuriai pri
klauso apie 20,000 parapijiečių, 
vienuolynui dar priklauso vidu
rinė mokykla su beveik 1,000 
mokinių ir universitetinis reli
ginių disciplinų institutas, ku
riame šiuo metu studijuoja arti 
100 aukštojo mokslo siekiančių 
būsimų religijos dėstytojų. Abe- 

beveik neturime ir dijakonų, ku
rie galėtų pravesti pamaldas, - 
baigė pamokslą Tėv. A. Saulaitis.

Po mišių vyko pietūs. Nors 
žmonių buvo minios, bet įvairus 
maistas buvo gaunamas bent še
šiose vietose, taigi pietumis visi 
apsirūpino gana greitai. Buvo 
pristatyta daugybė stalų ir kė
džių, ir visi galėjo patogiai paval
gyti-

Veikė trys loterijos. Raudon
dvaryje Galdiko muziejuje buvo 
parduodami paveikslai ir video 
juostelė apie partizaną Juozą 
Lukšą. Vienuolyno rūsyje buvo 
parduodamos knygos ir dovanos, 
o Rožių sodelyje - įvairūs rank
darbiai.

Alkos muziejų buvo galima 
lankyti nuo 1-mos vai. Norinčius 
aplankyti Matulaičio slaugymo 
namų gyventojus autobusas vežė 
1:15 vai. Taip pat buvo vežami 
norintys apžiūrėti butukus pen
sininkams Šv. Juozapo viloje.

Nuo 1:30 vai. prasidėjo pro
grama: liaudies šokiai ir dainos. 
Pravedė ansamblis Sodauto iš Bos
tono. Į šokius buvo įtraukiama ir 
publika.

3:00 vai. prasidėjo Neringos 
stovyklos programa. Šiemet 
stovyklautojų buvo gerokai per 
100: tai jaunimas iš visos Ameri
kos ir Kanados nuo 7-rių iki 16- 
kos metų amžiaus. Jauniausieji 
šoko paprastesnius šokius, o 
vyresnieji - sudėtingesnius, kaip 
Malūną, Mikitą ir kitus. Stovyk
loje jaunimasbuvo supažindintas 
su Čiurlioniu, ir stovyklautojai 
programą užbaigė inscenizuoda
mi Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio "Saulę". 

jose mokslo įstaigose dirba 100 
įvairių specialybių profesorių, 
mokytojų ir instruktorių. Kai ku
rie iš jų yra atvykę iš užsienio.

Vykdant Šv. Tėvo pageida
vimą, pranciškonams pavesta Lie
tuvoje, Kryžių kalne, pastatyti 
vienuolyną. Šis projektas buvo 
stipriai pajudintas. Su italų ir lie
tuvių architektais buvo peržiūrėti 
preliminariniai būsimo novicia
to ir atgailos vienuolyno planai. 
Nupirktos kai kurios žemės prie 
Kryžių kalno, sueita į artimus ry
šius su atitinkamomis Šiaulių 
miesto įstaigomis ir Vilniuje - su 
urbanistikos ministerija.

Posėdy buvo paliesti ir Brook
lyno vienuolyno komplekso rei
kalai. Kai kurios nuosavybių pirki
mo pardavimo* ištaigos ir organi
zuoti vienetai į jį yra atkreipę 
rimtą dėmesį ir net pasiūlę kai
nas. Yra aišku, kad dėl narių sto
kos pranciškonai Brooklyno vie
nuolyną neužilgo turi likviduoti. 
Tačiau tirdami įvairias galimy
bes, šiuo metu jie dar nėra pa
siruošę jo parduoti. P. B.

Po to sekė vėliavų nuleidimas 
ir prieš išvykstant - maldds va
landėlė koplyčioje.

Nors sekmadienis buvo tikrai 
labai užimtas, bet Marytė R. Sha
lins rado progą su keletu kitų 
autobuso keleivių aplankyti la
bai gražiai seselių tvarkomas Dan
gaus Vartų kapinaites, kur ilsisi 
daug seselių, kun. St. Yla, prof. J. 
Brazaitis, ambasadorius St. Lozo
raitis ir daug kitų žinomų žmonių. 
Už visus pasimeldė ir sugiedojo 
Angelas Dievo.

Labai visi pasigedome kun. 
dr. V. Cukuro, buvusio seselių 
kapeliono. Jis šiai šventei turėjo 
būti sugrįžęs iš Lietuvos, bet... 
ten mirė, ten ir palaidotas. A. a. 
kun V. Cukurą ir kun. St. Ylą 
prisiminė ir Tėvas Antanas mišių 
pabaigoje ir visi už juos pasi
meldėme.

Prieš sėdant į autobusą ke
lionei namo, mūsų keleivis Ro
mas Drazdauskas, Apreiškimo 
par. zakristijonas, užgrojo akor
deonu, tai tuoj prisirinko daugy
bė klausytojų ir kiti vos nepavėla
vo į savo autobusus, kurių šiemet 
buvo privažiavę daugiau nei ki
tais metais. Kun. Pugevičius bu
vo suorganizavęs autobusą net iš 
Baltimorės. Tai pirmą kartą auto
busas iš tos apylinkės.

Oras visą dieną ir vakarą buvo 
labai gražus. Ir vėl visi dainuoda
mi laimingai pasiekėme namus 
apie 9 vai. vak.

Esame labai dėkingi Marytei
R. Shalins už suorganizavimą au
tobuso ir suteiktą progą gražiai 
praleisti laiką Nekalto Prasidėji
mo seselių sodyboje. Jau dabar 
nemažai keleivių užsisakė kelionę 
autobusu ir kitiems metams.

Ona Barauskienė

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401. (sk.)

Amerikietė ir jos šeima nori 
išmokti lietuvių kalbos. Pa
geidauja įgudusios mokytojos ar 
mokytojo. Dėl daugiau informa
cijų skambinti (914) 763-6033.

(sk.)
Vilniuje parduodamas 

butas - centre, Antakalnio gat
vėje prie Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios, Gedimino kalno ir 
Anglų ambasados. 5 kambariai 
su virtuve ir vonia (salonas, val
gomasis, 3 miegamieji). 146 kv. 
m., garažas kieme; trečias aukš
tas; 2 balkonai; puikiai atremon
tuotas su pilnu apstatymu: im
portiniai baldai, visa virtuvės 
įranga ir indai. Prašoma kaina 
$100,000. Skambinti: (370-2) 62- 
60-28 arba (718) 776-1687 dėl 
informacijos . (sk.)

Parduodamas butas - con- 
do Miami, gražioje Bay Harbour 
Island saloje. Pirmame aukšte, 
šviesus kampinis butas: 1 miega
masis, 2 prausyklos. Kambariai 
dideli. Yra baseinas. Nepilna my
lia iki jūros; netoli autobusai, 
krautuvės. Prieinama kaina. Tik 
55 metų ar vyresni žmonės gali 
pirkti. Gražūs badai ir kit. lieka 
nemokamai. Skambinti (305) 
891-1311. M. Jakaitienė, (sk.)

Kerpu, šukuoju, darau 
cheminį ir pusmetinį su
šukavimą. Teikiu konsultaciją 
dėl plaukų priežiūros. Kerpu 
plaukus vyrams, moterims ir vai
kams. Pagal pageidavimą, galiu 
aptarnauti klientus ir namuose. 
Paslaugų kainos žemesnės už 
amerikietiškas. Dirbu visą dieną. 
Regina Savickaitė-Bork, 84-20 
96th St. VVoodhaven, NY 11421. 
Tel. (718) 805-3612. (sk.)

PINIGAI PERVEDAMI l 
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
cargo. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (312) 436-7772. CON
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant 
laikraščio pažymėtą jūsų prenu
meratos pasibaigimo datą EXP. 
Mieli skaitytojai nuoširdžiai pra
šomi laiku pratęsti prenumeratą 
ar sumokėti atsilikusį mokestį.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Mrs. Ona Rimkienė, Rid- 
gewood, NY - 5 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 

Brooklyn, NY 11207.
Pažymėkite, kad tai jūsų auka 

Kretingos vienuolyno valgyklai.
ATLANTA Import Export, 

Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims rugpjūčio 17 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

%25c2%25a9compuserve.com
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