
DARBININKAS
Vol. LXXXIII, Nr. 2 PERIODICALS
Sausis - January 9, 1998 Penktadienis-Friday Postage paid at Brooklyn, N.Y.

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Kaina 
$ 1.00

(r 
fjETUVOjfo 

ir apie ę
LIETOVąJj

y
- Malonės komisija prie 

šalies Prezidento svarstė re
kordinį nuteistųjų prašymų su
teikti malonę skaičių - net 214, 
tačiau tik 39 iš jų valstybės 
vadovui pasiūlyta patenkinti. 
Pastaruoju metu Prezidentūrą 
pasiekia vis daugiau malonės 
prašymų. Daugelis - iš vadi
namųjų sunkių nusikaltėlių, ku
rių prašymai dažniausiai atme
tami.

- Lietuvos Prezidentas Al
girdas Brazauskas gruodžio 
1 d. pasaulio vicečempionui dis
ko metikui Virgilijui Aleknai 
įteikė savo įsteigtą prizą, skirtą 
geriausiam metų metikui. Prezi
dentas, įteikęs V. Aleknai disko 
metiko skulptūrėlę, pasidžiaugė, 
jog metikai garsina Lietuvos var
dą visame pasaulyje.

- Tiesioginės užsienio in
vesticijos šiemet per pirmuo
sius devynis mėnesius sudarė 3 
milijardus 553 milijonus litų. Iš 
jų beveik pusė (47,4%) teko 
Vilniui. Iki spalio 1 dienos Kau
nas gavo 15,1% tiesioginių už
sienio investicijų, Klaipėda - 
14,2%, kiti miestai ir rajonai - 
23,3%.

- Gruodžio 1 dienu jaunimo 
nedarbo lygis šalyje siekė 8%. 
Bendras nedarbo lygis buvo 
6,3%. Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos žiniomis, kas 
penktas besikreipiantis į darbo 
biržą žmogus dar nėra sulaukęs 
25 metų. Bendrame bedarbių 
skaičiuje tokių jaunų žmonių yra 
daugiau negu 19%.

- Astuoni Lietuvos polici
jos pareigūnai, atliekantys 
taikdarišką misiją Rytų Slavoni- 
joje, už nepriekaištingą tarnybą 
apdovanoti specialiaisjungtinių 
Tautų atminimo medaliais. 
Antroji Lietuvos pasiuntinių 
grupė buvusios Jugoslavijos te
ritorijoje dirba nuo šių metų 
birželio 15 dienos. Pareigūnai 
budi policijos postuose ir patru
liuoja gatvėse stebėdami, kaip 
elgiasi iš serbų ir kroatų atstovų 
sudaryta vietos policija, ir savo 
dalyvavimu švelnindami tauti
nius konfliktus.

- Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis nesutiks, 
kad Kovo 11-oji būtų išbraukta 
iš valstybių švenčių sąrašo. Tai 
jis pasakė gruodžio 15 d. spau
dos konferencijoje, kritikuo
damas Vyriausybės pasiūlymą 
pakeisti valstybinių švenčių 
sąrašą.

- Gruodžio 12-osios vakarą 
Vilniaus meras Rolandas Paksas 
Rotušės aikštėje iškilmingai 
užžiebė didžiosios sostinės 
Kalėdų eglės šviesas. Nors tuo ir 
sunku patikėti, pagrindinė Vil
niaus kalėdinė eglė sužibo net 
60,264 dekoratyvinių lempučių 
šviesomis! Šią grožybę įrengė 
bendrovė "Scenos techninis ser
visas", o daugybę lempučių tik
sliai suskaičiavo ir į Lietuvos re
kordų knygą įrašė agentūra "Fac- 
tum".

- Utenoje prasidėjo ir iki 
balandžio 1 dienos tęsis "bal
tosios naktys" - vakare įsižiebę 
gatvių apšvietimo žibintai ne- 
beužges visą naktį. Judėjimo 
"Stabdyk nusikalstamumą" siū
lymas rajono savivaldybei kai
nuos papildomai kelias dešimtis 
tūkstančių litų.

RINKIMŲ KOMISIJA NETURI INFORMACIJOS 
APIE ITIN RIMTUS PAŽEIDIMUS

Vyriausiosios rinkimų komisi
jos iki balsavimo pabaigos ne
pasiekė informacija apie itin rim
tus Prezidento rinkimų antrojo 
turo pažeidimus, kurie galėtų 
įtakoti galutinius balsavimo re
zultatus.

Komisijos pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas sakė, kad bene 
rimčiausias pranešimas apie Pre
zidento rinkimų įstatymo pažei
dimą buvo gautas iš Vidaus rei
kalų ministerijos Kultūros ir spor

DAUGIAUSIA REKLAMUOTAS 
ARTŪRAS PAULAUSKAS

"Verslo žinios" paskelbė, kad 
per 10 prezidento rinkimų kam
panijos dienų daugiausia rek
lamuotas Artūras Paulauskas. Jo 
vardą garsino 54% visų tuo metu 
transliuotų politinių reklamų. 
Bendrovė "Baltijos reklamos re
gistras", kuri registruoja kandi
datų į prezidentus garsinimąsi 
elektroninėmis priemonėmis, 
spaudoje, lauko reklamos sten
duose, taip pat nustatė, kad 
Artūras Paulauskas per 10 dienų 
turėjo išleisti apie 250 tūkst. litų 
televizijos reklamai. Antrasis pa-

DERYBAS SU EUROPOS SĄJUNGA 
LEMS LIETUVOS RYŽTAS

"Nors ne visi mūsų lūkesčiai 
išsipildė, tačiau pasiekti kompro
misiniai sprendimai leis mums 
įsitraukti į realų stojimo procesą", 
- taip Lietuvos ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
įvertino gruodžio 13 d. pasibai-

REZISTENCIJOS DALYVIAI GAUS 
VALSTYBĖS PENSIJAS

Lietuvos ginkluoto pasiprie
šinimo (rezistencijos) dalyviams- 
kariams savanoriams nuo šių 
metų sausio 1 dienos bus skiria
ma 1 laipsnio valstybės pensija. 
Tai numato neseniai Seime pri
imtas Valstybės paramos gink
luoto pasipriešinimo (rezistenci
jos) dalyviams įstatymas.

Ginkluoto pasipriešinimo (re
zistencijos) dalyviams-kariams 
savanoriams, sužalotiems gink
luoto pasipriešinimo kovose ar

POŽIŪRIS 
Į POLITINES 

PARTIJAS
"Baltijos tyrimų" duomenimis, 

jei rinkimai į Seimą vyktų rytoj, 
daugiausia apklaustųjų balsuotų 
už Centro sąjungą - 15.6%. Tai 
yra 0.4% daugiau nei praėjusį 
mėnesį. Antroje vietoje Tėvynės 
sąjunga - už ją balsuotų 15.1%, 
ir tai yra 1.1% daugiau nei 
praėjusį mėnesį. Trečioje vietoje 
atsirado LDDP - už ją balsuotų - 
10.1%, tačiau tai yra 1.2% ma
žiau nei praėjusį mėnesį. Už So
cialdemokratus balsuotų 4.9% ir 
jų rėmėjų sumažėjo 1.7%. 1.2% 
padaugėjo Moterų partijos rė
mėjų, už ją balsuotų 3.8% ap
klaustųjų. Tik šeštoje vietoje atsi
dūrė Lietuvos krikščionių de
mokratų partija - 3.6%, be to, jų 
rėmėjų sumažėjo daugiausiai - 
2.9%. Daugiausia rėmėjų per 
mėnesį įgijo Demokratų partija 
- 1.8%, tačiau už ją balsuotų tik 
2.8%. R 

to rūmų patalpų, kur įsikūrusios 
dvi Vilniaus miesto rinkimų 
apylinkės. "Čia buvo sulaikytas 
Artūro Paulausko rinkimų štabo 
narys, dalijęs pinigus. Jis pats 
teigia, kad atvyko atsiskaityti su 
šiose balsavimo apylinkėse bu
vusiais rinkimų stebėtojais, ku
riuos delegavo A. Paulausko šta
bas. Su kuo iš tikrųjų jis atsis- 
kaitinėjo, išsiaiškins teisėsaugos 
institucijos", - sakė Z. Vaigaus
kas.

gal reklamų televizijoje dažnumą 
buvo Vytautas Landsbergis. Jo 
reklamos kainavo apie 190 tūkst. 
litų. Valdo Adamkaus įvaizdžio 
formavimas televizijoje kainavo 
apie 33 tūkst. litų. Pažymėtina, 
kad šios sumos suskaičiuotos 
pagal galiojančius įkainius. Ta
čiau nežinia, kokias nuolaidas 
kandidatams taikė transliuoto
jai. Iki šiol kandidatai dažniausiai 
rinkosi privačią Baltijos televi
ziją. Kandidatų į prezidentus rek
lama sudarė 6.5% viso televi
zijos reklamos srauto. LA

gūsio Europos Sąjungos viršūnių 
susitikimo rezultatus.

Svarbiausias Luxemburgo sus
itikimo politinis sprendimas - 
tai Lietuvai ir kitoms kandi
datėms suteikta teisė įsijungti į 
derybas su Europos Sąjunga pa

tapusiems invalidais dėl šių 
sužalojimų, taip pat tapusiems 
invalidais tardymo ar įkalinimo 
metu, bus išmokama vienkartinė 
pašalpa. I grupės invalidams ji 
sudarys 14,400 lt., II grupės in
validams -11,520 litų, III grupės

NAUJOS SOCIALINIŲ GARANTIJŲ 
PERSPEKTYVOS

Pavasario Seimo sesijoje turėtų 
būti priimtas savanoriško pensinio 
draudimo įstatymas, leisiantis su
stiprinti darbuotojų socialines ga
rantijas. Tai neseniai surengtoje 
spaudos konferencijoje paskelbė 
Seimo Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto pirmininkė Birutė Vi- 
sokavičienė.

Šiuo metu vidutinė Lietuvos 
gyventojo pensija sudaro apie 30- 
40% jo buvusio atlyginimo. Sava
noriškai papildomai apsidraudusių

A. Paulausko rinkimų štabo 
pranešime tvirtinama, kad šio 
štabo narys iš tikrųjų buvo at
vykęs į minėtas rinkimų apy
linkes derinti žiniaraščių ir atsis
kaityti su savo deleguotais stebė
tojais, vadovaujantis štabo nus
tatyta "stebėtojų išlaidų padengi
mo tvarka". Štabas pripažino, kad 
tai buvo daroma "neteisingai 
pasirinkus vietą ir laiką".

ELTA

gal Mastrichto sutarties strapsnį, 
kuriuo reglamentuojama reali 
stojimo procedūra. Nors dvišalės 
tarpvalstybinės konferencijos 
Lietuva negali pradėti anksčiau 
kaip 1998 metų pabaigoje, Lux- 
emburge pasiektas kompromisas 
nebereikalaus atskiro Europos 
Sąjungos Tarybos politinio 
sprendimo - užteks Europos 
Komisijos peržiūros ir rekomen
dacijos.

Kaip Eltai pranešė premjero 
atstovas spaudai, priėmus Dani
jos ir Švedijos pataisas, pasiekta 
daugiau negu buvo pasiūlyta 
Luxemburgo Prezidentūros pa
teiktame kompromisiniame pro
jekte. Svarbiausia, kad realios 
derybos ir stojimas į Europos 
Sąjungą dabar labiau priklausys 
nuo mūsų pačių ryžtingumo bei 
pasiekimų ir mažiau nuo kitų 
šalių politinės valios. Pasiekėme 
ne viską, ko norėjome, bet 
gavome nemažą istorinę galimy
bę patiems nulemti savo šalies 
ateities gerovę ir saugumą bei 
patiems už šią ateitį atsakyti, 
sakoma G. Vagnoriaus atstovo 
pranešime.

ELTA

invalidams - 8,640 litų,
sužalotiems kovose - 5,600 litų.

Numatyta šias pašalpas pagal 
Vyriausybės nustatytą tvarką iš 
valstybės biudžeto išmokėti per 
dvejus metus. įstatyme taip pat 
numatyta valstybės lėšomis 
palaidoti mirusius ginkluoto pa
sipriešinimo (rezistencijos) da- 
lyvius-karius savanorius.

ELTA

asmenų senatvės pensijos ateityje 
turėtų išaugti iki 70% jų buvusio 
atlyginimo. "Tai reikš, kad pasiek
sime pasaulinį lygį, turėsime didelę 
turtingų pensininkų dalį", - mano 
Seimo komiteto pirmininkė.

Pagal baigiamą rengti įstatymą, 
susikūrę privatūs pensijų fondai 
privalės iki 20% savo kapitalo in
vestuoti į nekilnojamąjį turtą, o 
likusius pinigus - į vertybinius po
pierius.

ELTA

Gamtosaugininkas Valdas Adamkus su žmona Alma, ką 
tik tapęs naujuoju Lietuvos Prezidentu ELTOS nuotr.

PIRMINIAIS DUOMENIMIS 
VALDAS ADAMKUS - NAUJASIS 

LIETUVOS PREZIDENTAS
Pirminiais duomenimis, 71 

metų gamtosaugininkas Valdas 
Adamkus išrinktas naujuoju Lie
tuvos Prezidentu. Sausio 4 d. 
vykusiame antrajame rinkimų 
rate jis sulaukė 49,88% rinkėjų 
paramos ir 11 tūkstančių balsų 
aplenkė savo varžovą - 44 metų 
teisininką Artūrą Paulauską, už 
kurį balsavo 49,31% rinkėjų.

Valdas Adamkus savo laimė
jimą pavadino istoriniu įvykiu 
ne tik Lietuvoje, bet ir visose iš 
sovietinės sistemos ištrūkusiose 
valstybėse. Sužinojęs apie per
galę, gamtosaugininkas teigė, 
kad rinkėjai parodė, jog Lietuva 
eina į Vakarus.

"Mes žinome daug rinkimų 
pažeidimų ir savaitės pradžioje 
dėl jų protestuosime. Penkios 
dienos po rinkimų yra skirtos 
teisminiams nagrinėjimams", 
pareiškė Artūro Paulausko rinki
mų štabo vadovas Arvydas Juo
zaitis. Tačau jis taip pat pridūrė, 
kad "reikia vyriškai priimti pra

JAV LIETUVIAI UŽ LANDSBERGĮ
Amerikos Lietuvių Komitetas už Landsbergį 
Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose

1997 m. gruodžio mėn. 22 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI 
PROF. VYTAUTUI LANDSBERGIUI

JAV LIETUVIAI UŽ LANDSBERGĮ Komiteto vardu sveikiname 
Jus kultūringai ir etiškai pravedus rinkimų kampaniją. Dėko
jame Jums už pasišventimą Lietuvos valstybės ir tautos gerovei. 
Linkime ištvermės ir sveikatos tęsti ypatingai svarbų darbą 
Lietuvos Seime. Mes, iš toliau stebintys Lietuvos įvykius, reiškia
me Jums tvirtą pasitikėjimą ir visokeriopą paramą dabar ir 
ateityje. Taip pat dėkojame visiems Jūsų darbų ir planų rėmė
jams Lietuvoje ir užsienyje.

Albinas Markevičius
Tarybos Pirmininkas

Aloyzas Pečiulis
Valdybos Pirmininkas

A. BRAZAUSKAS TIKISI, KAD NAUJASIS 
PREZIDENTAS NEKEIS LIETUVOS VIDAUS 

IR UŽSIENIO POLITIKOS

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas tikisi, kad išrinkus naująjį 
Lietuvos vadovą nesikeis šalies 
vidaus ir užsienio politika. 
"Blogai būtų, jeigu pradėtume 
blaškytis. To nesuprastų nei Lie
tuvos gyventojai, nei užsienio 
valstybės", - sakė A. Brazauskas 
žurnalistams sausio 4 rytą prie 
balsadėžės, kur jis pareiškė savo 
valią antrajame Lietuvos Prezi
dento rinkimų ture.

Kartu A. Brazauskas priminė, 
kad Lietuvos Prezidentas pats 
negali kardinaliai pakeisti nei vi

laimėjimą".
Iš viso pakartotiniuose rin

kimuose dalyvavo 73,89% bal
savimo teisę turinčių Lietuvos 
piliečių. Sausio 4 dieną veikė 2 
tūkstančiai 39 rinkimų apylinkės. 
Vyriausioji rinkimų komisija turi 
per penkias dienas - iki sausio 9- 
osios - patvirtinti galutinius Pre
zidento rinkimų rezultatus.

Beje, kol kas nėra žinomi bal
savimo rezultatai iš Lietuvos 
diplomatinių atstovybių užsie
nyje, tačiau Vyriausiosios rin
kimų komisijos nariai mano, kad 
šie duomenys neturėtų pakeisti 
Prezidento rinkimų nugalėtojo.

Pirmajame valstybės vadovo 
rinkimų ture diplomatinėse at
stovybėse balsavo daugiau kaip 
5 tūkstančiai rinkėjų. Iš jų 41% 
buvo už Seimo Pirmininką 
Vytautą Landsbergį, kuris vėliau 
paragino savo rinkėjus antrajame 
ture balsuoti už V. Adamkų.

ELTA

daus, nei užsienio politikos kryp
ties.

Dabartinis šalies vadovas teigė 
susitiksiąs su išrinktuoju Prezi
dentu, kai tik bus aiškūs galuti
niai rinkimų rezultatai. "Manau, 
kad iki savo kadencijos pabaigos 
teks daug kartų susitikti su išrink
tuoju Prezidentu, nes jam reikia 
perduoti darbus, gal kiek pa
mokyti tų pareigų, kurios prik
lauso valstybės vadovui", - tvirti
no A. Brazauskas. Dabartinio Pre
zidento kadencija baigiasi vasa
rio 25 dieną. ELTA
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KOKIE BUVO 1997-IEJI
Kun. dr. Bučmys

(Tęsinys. Pradžia Nr. 1)

SUKAKTYS

Kovo 15 d. Chicagos Jauni
mo Centro salėje įvyko "Mar
gučio II" sukaktuvinis pokylis. 
Paminėta 65 metų sukaktis, kai 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
pradėjo girdėti Antano Vanagai
čio pastangomis įsteigtas "Mar
gučio" radijo laidas.

Kovo 16 d. 90 metų amžiaus 
sukaktį atšventė dailininkas, 
skulptorius ir vitražistas Vytau
tas K. Jonynas.

Kovo 16 d. Vokietijoje prel. 
Antanas Bunga atšventė kuni
gystės 45 metų sukaktį.

Kovo 18 d. amžiaus 75 metų 
sukaktį Melbourne atšventė kun. 
Juozas Petrauskas, dirbęs australų 
ir lietuvių pastoracijoje.

Kovo 19 d. Lietuvoje prieš 25 
metus pradėta leisti "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika", pa
teikusi daugybę faktų apie tikėji
mo ir tikinčiųjų persekiojimą 
Sovietų okupuotoje Lietuvoje.

Kovo 20 d. Kennebunkport, 
ME, 85 metų sukaktį atšventė 
kun. Jurgis Gailiušis, OFM, dau
gelį metų buvęs lietuvių pran
ciškonų provincijolu.

Kovo 30 d. Chicagoje prieš 
30 metų įvyko pirmasis Chica
gos Lietuvių Operos spektaklis. 
Buvo atlikta G. Verdi opera "Ri- 
goletto".

Balandžio 5 d. Cleveland, 
OH, amžiaus 85 metų sukaktį 
atšventė žurnalistas, rašytojas ir 
ilgametis "Dirvos" savaitraščio 
redaktorius Vytautas Gedgau
das.

Balandžio 6 d. Lemont, IL, 
paminėta Šv. Šeimos Vilos, se
nelių globos namų, 50 metų dar
bo sukaktis.

Balandžio 13 d. savo veik
los 40 metų sukaktį minėjo 
D.L.K. Birutės Los Angeles, CA, 
skyrius.

Balandžio 13 d. kun. dr. Kor
nelijus Bučmys, OFM, 30 metų 
su viršum buvęs "Darbininko" 
vyr. redaktorium, minėjo am
žiaus 70 metų sukaktį.

Balandžio 17 d. muzikas ir 
dirigentas Jeronimas Kačinskas 
atšventė amžiaus 90 metų sukak
tį.

Balandžio 20 d. "Aitvaras", 
Toronto lietuvių dramos teat
ras, paminėjo veiklos 25-erių me
tų sukaktį vaidinimu "Uošvė į 
namus, ramybės nebus".

Balandžio 23 d.' Toronto, 
Ont., kun. Augustinas Simana
vičius, OFM, paminėjo amžiaus 
65 metų sukaktį, o birželio 16 d. 
- 35 metų kunigystės jubiliejų.

Balandžio 25 d. St. Peters- 
burg Beach, FL, 75 metų amžiaus 
sulaukė kun. dr. Eugenijus Ge
rulis.

Balandžio 26 d. savo veik
los 25 metų sukaktį koncertu ir 
pokyliu paminėjo "Berželis", 
Hartford, CT, tautinių šokių gru
pė.

Balandžio 27 d. Pasaulio Lie
tuvių Centre, Lemont, IL, pami
nėta Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos veiklos 50 metų sukak
tis.

Balandžio 28 d. Romoje 85 
metų sukaktį atšventė prel. dr. 
Ladas Tulaba, P. A., ilgametis 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorius.

Balandžio 28 d. kun. Vytas 
A. Memenąs, Joliet, IL, atšventė 
kunigystės 40 metų sukaktį.

Balandžio 28 d. kun. Anta
nas Nockūnas, MIC, Worcester, 
MA, atšventė kunigystės 40 metų 
sukaktį.

Gegužės 1 d. Stasys Šimoliū- 
nas, Lietuvos savanoris kūrėjas

ir Klaipėdos krašto vaduotojas, 
atšventė 95-ąjį gimtadienį.

Gegužės 1 d. ilgametis Brock- 
tono lietuvių parapijos klebonas 
kun. Petras Šakalys atšventė ku
nigystės 50 metų jubiliejų.

Gegužės 14 d. prel. Justinas 
Bertašius Kanadoje paminėjo ku
nigystės 55 metų jubiliejų.

Gegužės 14 d. Danutė Bin- 
dokienė, žurnalistė, visuomeni
ninke, rašytoja, per eilę metų 
vyr. "Draugo" redaktorė, atšventė 
amžiaus 65 metų sukaktį.

Gegužės 22 d. Toronto, Ont., 
kunigystės 60 metų jubiliejų 
atšventė prel. dr. Pranas Gaida, 
ilgametis Kanados lietuvių savai
traščio "Tėviškės žiburiai" vyr. 
redaktorius.

Gegužės 22 d. kunigystės 60 
metų jubiliejų atšventė kun. Ra
polas Krasauskas, ilgametis Ma- 
tulaičo slaugos namų kapelio
nas, Putnam, CT.

Gegužės 22 d. prel. Antanas 
Bertašius, Paterson, NJ, atšventė 
kunigystės 60 metų sukaktį.

Gegužės 23 d. prel. dr. Juo
zas Prunskis, lietuviškosios spau
dos talkininkas ir mecenatas, 
atšventė kunigystės 65 metų ju
biliejų.

Gegužės 30 d. prel. Leonas J. 
Pečiukevičius-Peck atšventė ku
nigystės 55 metų jubiliejų.

Birželio 6 d. prel. Jonas Ku
čingis, ilgametis Los Angeles, CA, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, atšventė kunigystės 60 metų 
sukaktį.

Birželio 9 d. amžiaus 80 metų 
sukaktį paminėjo kun. Antanas 
Jurgelaitis, O. P.

Birželio 12 d. kunigystės 65 
metų sukaktį atšventė kun. Fran
cis Baltrumas, kun. Antanas 
Riekus ir kun. dr. Jonas Vėlutis. 
Jie visi yra Telšių kunigų semi
narijos pirmosios laidos auklė
tiniai.

Birželio 13 d. kunigystės 55 
metų jubiliejų atšventė kun. prof. 
dr. Antanas Liuima, SJ, ilgametis 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos prezidentas.

Birželio 15 d. Chicagoje 
amžiaus 45 metų sukaktį pami
nėjo advokatas Saulius Kuprys, 
visuomenininkas, pasireiškęs 
Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų Federacijoje, Lietuvių Fonde, 
ALTe, Lietuvių Katalikų Susivie
nijime, spaudos darbe.

Birželio 20 d. Chicagoje am
žiaus 75 metų sukaktį atšventė 
dr. Antanas Razma, milijoninio 
Lietuvių Fondo sumanytojas ir 
uolus jo vykdytojas, taip pat 
besireiškiąs ateitininkų, Lietuvių 
Fronto Bičiulių, Lietuvių Ben
druomenės ir kitoje organiza
cinėje veikloje.

Birželio 24 d. kunigystės 50 
metų jubiliejų atšventė kun. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, 
daugelį metų vadovaująs lietu
vių pranciškonų spaustuvei 
Brooklyne, o taip pat ir "Dar
bininko" administratorius.

Birželio 25 d. Chicagoje am
žiaus 75 metų sukaktį paminėjo 
dr. Gediminas K. Balukas, visuo
menininkas, ypač besireiškiąs 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos, Lie
tuvių Fondo ir Lietuvių Ben
druomenės veikloje.

Birželio 29 d. Chicagos 
Brighton Parko Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos bažnyčioje ir salėje buvo 
paminėtas Lietuvių pranciškiečių 
vienuolijos 75 metų veiklos ju
biliejus. Vienuolijos centras yra 
netoli Pittsburg, PA.

Birželio 29 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių parapija Winnipeg, 
Man., Kanadoje, minėjo veiklos 
40 metų sukaktį.

Birželio 30 d. 90-ą j į gimta

dienį atšventė kun. dr. Jonas 
Sakevičius, MIC, ilgametis Bri
tanijos Londono lietuvių parapi
jos klebonas.

Liepos 1 d. dr. Kajetonas J. 
Čeginskas atšventė amžiaus 70 
metų sukaktį. Dirbdamas Upp- 
salos universitete (Švedijoje), 
uoliai jungiasi į Europos lietu
vių kultūrinį ir politinį gyve
nimą, ypač talkindamas Euro
pos lietuvių studijų savaitėms ir 
lietuviškai spaudai.

Liepos 3 d. amžiaus 75 metų 
sukaktį paminėjo architektas, 
rašytojas ir žurnalistas Petras 
Melnikas.

Liepos 6 d. kun. Steponas 
Ropolas, OFM, St. Petersburg 
Beach, FL, atšventė amžiaus 75 
metų sukaktį.

Liepos 6 d. Nevv Yorke am
žiaus 75 metų sukaktį paminėjo 
Kęstutis K. Miklas, žurnalistas, 
visuomenininkas, reiškęsis Lietu
vių Bendruomenės tarybos, o 
ypač Nevv Yorko apygardos veik
loje. 1969 m. buvo BATUNo vyk
domasis pirmininkas.

Liepos 16 d. kun. Juozas Pet
raitis, MIC, Adelaidės lietuvių 
parapijos klebonas, atšventė am
žiaus 75 metų sukaktį, o gegužės 
22 d. - kunigystės 45 metų jubi
liejų.

Liepos 21d. Vincas Mamaitis, 
Sunny Hills, FL, nepriklausomo
je Lietuvoje ir išeivijoje uoliai 
besireiškiąs lietuvių muzikiniame 
gyvenime, atšventė amžiaus 90 
metų sukaktį.

Liepos 26 d. Algirdas Šilbajo
ris, anksčiau gyvenęs Nevv Yorke 
ir plačiai besireiškiąs skautų ir 
sporto gyvenime, Daytona 
Beach, FL, paminėjo amžiaus 70 
metų sukaktį.

Liepos 27 d. kun. Donatas 
Slapšys, SJ, nuo 1950 m. spalių 
mėn. kaip misijonierius sėkmin
gai dirbęs Indijoje, atšventė kuni
gystės 50 metų sukaktį.

Liepos 27 d. Druskininkuose 
amžiaus 85 metų sukaktį at
šventė Petras Viščinis, ilgametis 
Bostono lietuvių radijo progra
mų vedėjas, Lietuvių Fondo įga
liotinis, uolus visuomenininkas.

Rugpjūčio 2-3 dienomis 
Kennebunkport, ME, paminėta 
lietuvių pranciškonų pagrindi
nio vienuolyno veiklos 50 metų 
sukaktis.

Rugpjūčio 3-17 dienomis 
"Romuvos" stovyklavietėje vyku
sioje lietuvių skautų ir skaučių 
Kanados rajono stovykloje pa
minėta šios stovyklavietės veik
los 35-erių metų sukaktis.

Rugpjūčio 4 d. 85-rių metų 
amžiaus sukaktį paminėjo žur
nalistas Jurgis Janušaitis, Dayto
na Beach, FL.

Rugpjūčio 4/17 d. (gimęs 
1917 m.) amžiaus 80 metų su
kaktį paminėjo poetas Balys Au
ginąs.

Rugpjūčio 6 d. Chicagoje 
amžiaus 85 metų sukaktį at
šventė Antanas Juodvalkis, žur
nalistas, visuomenininkas, pasi
reiškęs Neo-Lithuania korporaci
joje, Lietuvių Bendruomenėje, 
ALTe, Amerikos Lietuvių Tau
tinėje Sąjungoje, Lietuvių Fonde.

Rugpjūčio 10 d. Chicagoje, 
IL, Šv. Kazimiero kongregacijos 
motiniškame name keturiolika 
seselių minėjo vienuolinio gy
venimo įžadų sukaktis - sės. Pul- 
cherija Morkūnas, kilusi iš Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
Worcester, MA, minėjo vienuo
linio gyvenimo 75 metų jubi
liejų, devynios seselės - 60 metų 
jubiliejų, keturios - 50 metų ju
biliejų.

Rugpjūčio 13 d. kun. Donald 
Petraitis, MIC, Chicago, IL, at
šventė amžiaus 60 metų sukaktį.

Rugpjūčio 15 d. kunigystės 
50 metų jubiliejų atšventė kun.

Juozas V. Kluonius.
Rugpjūčio 16 d. prieš 55 me

tus Buenos Aires, Avellaneda, 
Argentinoje, buvo pašventinta 
Aušros Vartų lietuvių parapijos 
bažnyčia.

Rugpjūčio 17 d. dr. Petras 
Kisielius, veikliai besireiškiąs Lie
tuvių Gydytojų Sąjungoje, Lie
tuvių Bendruomenėje, Lietuvių 
Fonde ir kitose organizacijose, 
atšventė amžiaus 80 metų sukak
tį.

Rugpjūčio 17 d. Philadel- 
phia, PA, 80-ąją gimtadienį at
šventė pedagogas, žurnalistas, 
lietuviškojo žodžio ir dainos puo
selėtojas Bronius Krokys.

Rugpjūčio 20 d. Bernardas 
Žukauskas, Lemont, IL, Pasaulio 
Lietuvių Centre paminėjo 100 
metų amžiaus sukaktį.

Rugpjūčio 24 d. vysk. Pau
lius A. Baltakis, OFM, atšventė 
kunigystės 45 metų sukaktį.

Rugpjūčio 29 d. sukako 90 
metų kaip buvo įsteigta Šv. Ka
zimiero seserų kongregacija. 
Kongregacijos motiniškas namas 
dabar yra Chicagoje.

Rugsėjo 11 d. poetas ir rašy
tojas Tomas Venclova atšventė 
amžiaus 60 metų sukaktį.

Rugsėjo 14 d. kun. Stasys 
Raila atšventė amžiaus 90 metų 
sukaktį.

Rugsėjo 14 d. kun. Anicetas 
Tamošaitis, SJ, atšventė amžiaus 
75 metų sukaktį.

Rugsėjo 28 d. "Čiurlionio 
meno galerija", veikianti Chica
gos Jaunimo Centre, paminėjo 
veiklos 40 metų sukaktį.

Spalio 5 d. Cleveland, OH, 
skautininkių draugovė surengė 
sukaktuvinį pagerbimą Aurelijai 
Balašaitienei, beletristei, žurna
listei, poetei, daugelio lietuviškų 
laikraščių, o taip pat ir "Dar
bininko" bendradarbei. Jubiliatė 
spaudos darbą pradėjo 1947 me
tais Memmingene, Vokietijoje.

Spalio 6 d. prieš 40 metų 
Chicagoje oficialiai atidarytas 
Lietuvių Jaunimo Centras, ku
riam vadovauja Tėvai Jėzuitai.

Spalio 10 d. seselė Eusebija, 
OSB (Ona Gustaitytė), gyvenan
ti Šv. Benedikto vienuolyne Win- 
nipego priemiestyje Wešt St. 
Paul, atšventė savo 100-ąjį gimta
dienį.

Spalio 10 d. solistė Anita Pa
kalniškytė atšventė amžiaus 40 
metų sukaktį.

Spalio 12 d. veiklos 50 metų 
sukaktį paminėjo "Mūsų Lietu
va", šiuo metu vienintelis Brazi
lijos lietuvių laikraštis. Jį dabar 
redaguoja salezietis kunigas Pet
ras Rukšys.

Spalio 20 d. suėjo 40 metų 
sukaktis Čiurlionio meno gale
rijai, kuri 1957 m. spalio 20 d. 
Chicagos Jaunimo Centre Lietu
vių amerikiečių menininkų klu
bo pastangomis buvo iškilmin
gai atidaryta.

Spalio 21 d. prel. dr. Vincas 
Bartuška sulaukė 80 metų am
žiaus.

Spalio 26 d. Philadelphia, PA, 
Šv. Jurgio lietuvių parapija at
šventė veiklos 95 metų sukaktį.

Lapkričio 9 d. Chicagoje 
veiklos 70 metų sukaktį pami
nėjo Švč. M. Marijos Gimimo 
lietuvių parapija.

Lapkričio 12 d. 90-ąjį gimta
dienį atšventė vargonų solistas 
virtuozas Jonas Žukas.

Gruodžio 5 d. Chicagos 
Jaunimo Centro Čiurlionio gale
rijoje paminėta Jaunimo Centro 
40 metų veiklos sukaktis.

Gruodžio 17 d. kun. Anta
nas Baltrušūnas, ilgametis Šv. 
Petro lietuvių parapijos, So. Bos- 
ton, MA, klebonas, atšventė ku
nigystės 60 metų sukaktį.

Gruodžio 22 d. prel. dr. Juo
zas Prunskis, Lemont, IL,

Anykščiai. Pirmasis sniegas V. Kapočiaus nuotr.

atšventė 90-ąjį gimtadienį. Su
kaktuvininkas kaip žurnalistas 
yra parašęs per 11,000 straipsnių, 
redagavęs penkis laikraščius, pa
rašęs 37 knygas, visokeriopai 
rėmęs lietuvišką spaudą, orga
nizacijas ir kilnius planus.

Gruodžio 22 d. Mississauga, 
Ont., prel. Jonas Staškus atšventė 
kunigystės 35 metų sukaktį.

1997 metais sukako 70 me
tų žurnalui "Saleziečių žinios". 
Žurnalas pradėtas leisti 1927 m.

(Tęsinys kitame numeryje)

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Nevvark 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, namu pardavimas, visu rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namu 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., Ridgevvood, 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 Baklng Co. Lietuviška 
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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Lietuvių antitarybinė enciklopedija, I tomas

Algirdas Šerėnas. Vorkutos mirties lageriai.
Serija: Lietuvos kovų ir kančių istorija.
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras. Pasaulio lietuvių bendruomenė. 1997. 672 p.

Tarp Prometėjo ir Sizifo
Šių laikų žmogus (Geothe, Kafka), aiškindamasis savo vietą ir 

likimą pasaulyje, naudojasi dviem legendomis, kurias sukūrė senovės 
žmogus. Pirmoji - apie Prometėją, kuris pavogė iš dievų ugnį ir ją 
padovanojo žmonėms. Ugnis - tai žmonijos gyvenimo, kultūros ir 
technikos pagrindas. Dievai už tai Prometėjui keršijo: jį prikalė prie 
Kaukazo kalnų uolos - čia atskrisdavo erelis ir draskydavo jam 
kepenis. Antroji - apie Sizifą, nenuoramą, kuris užpuldinėdavęs 
kitus. Jį dievai nubaudė patalpindami į požemį, kur Sizifas turėjo 
ritinti į kalną didelį akmenį. Kai užritindavo, akmuo nuriedėdavo 
žemyn, ir vėl iš naujo turėjo ridenti. Ir taip be galo.

Ar tikrai taip yra, kaip atrodė senovės graikams? Ar tikrai žmogus, 
apvaldydamas gamtą ir sunkiai dirbdamas, elgiasi prieš dievų 
tvarką? Ar jo pastangos pakeisti pasaulį nėra sukilimas prieš dangų? 
Ar už šią drąsą žmogus nebus nubaustas, ar jo svajonė nesuduš? O 
gal žmogui yra skirta amžinai kankintis - dirbti ir dirbti be galo? 
Atrodo, kad savo darbu jis kažką pasieks, galės pasidžiaugti, bet 
staiga viską nutraukia mirtis... Ar žmogus tikrai taps laimingas, 
kopdamas į savo darbų kalną, kovodamas su viršūnėmis?

Šios legendos tiksliai nusako žmogaus likimą. Bet jos yra iš 
pagonių laikų - priklauso neatpirktam pasauliui. Mes turime dar 
kitų pasakojimų, pvz., iš Biblijos. Pamąstykime jos ištraukas apie 
Adomą, apie "Dievo paveikslą", ir Kristų, dailidės sūnų.

Adomas, Biblijos žmogus, nežino Dievo, kuris jam pavydėtų 
ugnies ar draustų ją turėti. Dievas, pašaukęs žmogų gyventi, atiduo
da jam visą pasaulį su visomis galimybėmis. Dievas ne tik leidžia, 
bet netgi paveda pripildyti pasaulį ir jame šeimininkauti. Kiekvie
nam iš mūsų yra pavesta pasaulio dalis - kambarys, darbovietė, 
gamykla, kabinetas, lauko ar daržo kampas. Kai žmogus myli tą 
savo pasaulį, juo rūpinasi, tampa kažkuo panašus į Dievą - tampa 
"Dievo paveikslu". Bedirbdamas žmogus išskleidžia savo sielą. Kiek
vienas daugiau ar mažiau esame Kūrėjo bendradarbiai - tęsiame tai, 
ką Dievas pradėjo.

Mes kiekvienas kuo nors prisidedame prie pasaulio tvarkos ar 
netvarkos. Kiekvienas galime šį tą padaryti, kad pasaulis taptų 
gražesnis, geresnis. Pasodintas medelis, pamokytas vaikas, aptar
nautas ligonis, gerai pagaminta detalė, sąžiningai atsverta prekė, 
tvarkingai išbertos trąšos - visa tai darbas keičiant pasaulį, tarnavi
mas žmonėms, Dievo pagarbinimas. O jei tas darbas sunkus, 
vienodas, varginantis, neįvertinamas, mažai apmokamas?

Buvo pasaulyje žmogus, kuris prisiėmė darbą - sunkų, įkyrų, 
paprastą, neįdomų. Tai Kristus. Iš 33 savo amžiaus metų 30 Jis 
praleido kaip dailidės sūnus, kaip darbininkas, kuris kasdien daro 
tą patį. Galiausiai, kaip Sizifas, vilks savo naštą į kalno viršūnę, bet 
ne kaip aklą lemtį, o kaip laisvai prisiimtą pareigą "daugelio labui". 
Kristus, laisvai pasirinkdamas pilkos kasdienybės ir kančios naštą, 
mums nurodė, kad ir čia yra prasmė. Atpirkimas ateina kaip tik iš 
čia - iš pareigos atlikimo, iš sunkumų, iš vargo. Naujas pasaulis kyla 
tik tada, kai mes nešame dabarties naštas, paprastas ir nepaprastas, 
drauge su Kristumi ir daugelio labui. Adomas ir Kristus - Šven
traščio pateikti pavyzdžiai, kurie sako mums, jog gyventi - tai dirbti 
su Dievo kūriniais ir prisidėti prie pasaulio atpirkimo. Šios mūsų 
pastangos bus atbaigtos "naujame danguje ir naujoje žemėjė" (Apr 
21, 1).

Žiniasklaida Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro leidinių, atrodo, 
nerecenzuoja. Gal taip ir geriau, 
nes kažin ar šiom knygom taiky
tini įprasti vertinimo būdai. Ir 
kas turėtų būti tie vertintojai? 
Kita vertus, nujaučiant, kad už 
išlikimą tarp gyvųjų tautų teks 
kautis ir ateity, "Laisvės kovų 
archyvai" bei "Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" serialai nori 
nenori naujųjų kartų privalės 
būti peržvelgti ir įsisąmoninti, 
užsimojus tapti veržlia ir moder
nia tauta. Tai, kas jau (ir dar bus) 
sudėta į tą nespalvotų knygų 
virtinę, yra didysis mums šio 
amžiaus atseikėtas pelnas, su
teikiantis teisę didžiuotis prieš 
daugelį kitų, gal net labiau vy
kusių. Štai vokiečiai, geriausi pa
saulyje kariai ir iš viso, o sykį pa
klausiau "Tauro" apygardos ko
votojo Kazimiero Savičiaus, 
kas lageryje pirmieji sužlugdavo, 
prarasdavo žmogiškumą, ir jis, 
neilgai galvojęs, pasakė: vokiečiai 
belaisviai, ypač karininkai. Pir
moji žiema spygliuotų vielų už
tvarose juos ir pribaigdavo.

Gal kada pavyks realizuoti fo
tografijų parodą "Išvytieji iš 
Tėvynės". Joje pamatytume, ką 
amžiaus vidury patyrė trys kai
myninės tautos. 1939-aisiais lie
tuvius vijo iš Klaipėdos, lenkus - 
iš anuometinio Dancigo. Kiek 
vėliau lenkus, o po gero pus
mečio ir lietuvius trėmė į Sibirą, 
karui pasibaigus - vokiečius vijo 
lauk iš gimtųjų namų Rytprū
siuose, iš Pomeranijos, iš Silezi
jos, iš dešiniojo Oderio kranto, 
lenkus - iš Vakarų Ukrainos ir 
Vilnijos, lietuvių daliai teko pa
bėgėlių stovyklos Vakarų Vokie
tijos zonose, kitai - baisūs lage
riai ir tremtys Rytuose. Kai gy
veni tokiame susistumdymų tri
kampyje, su kai kuo tenka taiky
tis. Tačiau, sklaidydamas nuo
traukas lietuviškam parodos treč
daliui, pagavau save, kad labiau 
jaudina ne įvairiausi nelaimės 
atributai, bet tai, kas anoje ašarų 
pakalnėje galėjo teikti šiokios 
tokios vilties: nelaimės broliai ir 
seserys prie Kūčių stalo, vyrai 
ąžuolai krepšinio aikštelėje, mer
ginos kaip meškos su grūdų 

maišais ant nugaros, pagaliau - 
tvirtai suręstos lietuviškos tro
bos kur nors Paaltajyje. Tiesa, 
tai dažniausiai yra nuotraukos iš 
vėlesnių, "švelnesnių" laikų. Al
girdo Šerėno knyga mums pasa
koja apie klaikmetį, kai foto
grafavimas buvo žiauriausiai už
gintas, maža to, per šmonus atim
davo paprasčiausią cheminį pieš
tuką. Bet ir joje aptinki naciona
linio gyvybingumo pavyzdžių: 
moterys lietuvės ištverdavo sun
kiausiuose darbuose plytinėse, 
miško paruošose, o daržuose ir 
ganyklose joms nebūdavo lygių; 
vyrai, susidėję su nepriklauso- 
mybininkais ukrainiečiais, triuš- 
kinte triuškindavo suįžūlėjusių 
kriminalistų gaujas; šachtinin
kai lietuviai įsimiklindavo kokia
me atokesniame požeminiame 
urve paslėpti radijo imtuvą, kad 
klausytųsi "Amerikos balso"; na, 
ir pagaliau pusė visų siuntinių į 
Intos ir Vorkutos lagerius atei
davo iš Lietuvos!

Algirdas Šerėnas sudėliojo sa
vąjį veikalą iš kvotų ir partinių 
susirinkimų protokolų, iš medi
cininių pažymų, slaptųjų agentų 
pranešimų apie saviškius, laido
jimo aktų, avaringumo, mirtin
gumo, tautinės sudėties, pa
bėgimų bei visokiausių kitokių 
statistikų. Visi tie dokumentai 
tiek persmelkiantys, tiek prisigėrę 
mirties poezijos, jog pagalvoji, 
kad jokia žmogaus pastanga 
niekad neaprėps epochos, kurią 
vienaip ar kitaip, "čia" ar "ten" 
išgyvenome:

"Numirėlį dar keletą dienų 
palaikydavo barake. Jo duonos 
•davinįpasiimdavo kaimynas. Rytą 
pasodindavo lavoną prie šachmatų 
lentos už stalo, ir "šachmatinin
kas" per patikrinimą būdavo pris
kaičiuojamas prie gyvųjų. Vakare 
lavoną paguldydavo ant gultų, tad 
per vakarinį patikrinimą jis vėl 
patekdavo į gyvųjų skaičių. Tai 
tęsdavosi tol, kol numirėlis imdavo 
smarkiai dvokti".

O štai liudijimas iš "mažylių 
namų", kur, atėmę iš motinų ar 
šioms nežinant pagrobę, nutrem- 
davo lagerininkų vaikus:

"Mūsų vaikų namuose buvo įvai
rių tautybių vaikų: rusų, lietuvių, 
lenkų, vokiečių, ukrainiečių, kinų,

komių. Vyresnioji auklėtoja mūsų, 
atvykusių "iš ten", žiauriai neap
kentė. Ko tik ten nebuvo - pro 
pakurą mažylis įlįsdavo į krosnį ir 
ten valgė anglis. Auklėtojai juos 
ištraukdavo juodus kaip negrus, 
neduodavo pietų, vakarienės. 
Daugelis valgydavo savo išmatas - 
užsidaro išvietėje ir, kol nesuval
gys, neišeina. Auklėtoja, būdavo, 
išrengia nuogai ir gainioja nusikal
tusius prieš rikiuotę".

(Ką turėjo jausti lagerius iš
gyvenę moterys ir vyrai, maty
dami, kaip jų ir jų artimųjų anū
kai vienas per kitą braunasi į 
perpildytas komunistų partijos 
eiles?)

Ypatingos iškalbos knyga įgau
na autoriui papildant dokumen
tus prisiminimais ir privačiais 
komentarais. Šie kartais būna 
pakankamai kontroversiški, ki
tąsyk - netikslūs, bet štai novelė 
apie šaunųjį Vilniaus lietuvį Pra
ną Žižmarą yra tikra šios knygos 
pažiba. Nepasakosiu jos, tiesiog 
patarčiau perskaityti, o jei kas 
pasinaudos šiuo patarimu, tas 
ryte prarys ir visą likusią knygą. 
Algirdo Šerėno veikalas yra pir
masis bandymas pateikti Šiaurės 
lagerių panoramą, savotišką pra
eitin nugrimzdusio gyvenimo 
enciklopediją. Daug dokumentų, 
gyvų ir jau mirusių žmonių liu
dijimų, aibė žinių, papildytų pa
ties autoriaus pastebėjimais, 
glaustais ir netikėtais. Štai kai 
kurie jų:

"Vagių ideologija greitai turtėjo 
komunistiniais postulatais, tokiais 
kaip "lygybės", "žemiškųjų gėrybių 
paskirstymo pagal poreikius" (bet 
ne pagal darbą) ir t. t. Neveltui jų 
kūnus puošė marksizmo-leninizmo 
pradininkų (ypač Lenino), o dažnai 
ir viso ketverto tatuiruotės".

"Lageryje į ištvirkavimą stengėsi 
žiūrėti pro pirštus, o už meilę 
žiauriai baudė. Du įsimylėję žmo
nės - tai jau grupė, ir iš jos visko 
galima laukti - ištikimybės, patva
rumo, pasiaukojimo".

"Lietuvių kilmės Rusijos gyven
tojai mūsų, lietuvių, nelaikė savo 
draugais, nebent tada, kai jiems 
tai buvo naudinga".

"Tenka pasakyti, kad kai kurie 
lagerių operai buvo kur kas hu
maniškesni už lietuvių čekistus - 
neretai bylą nutraukdavo, o tar
domąjį, jeigu jis dar nesuspėjo mir
ti šachtoje ar kirtavietėje, paleisda
vo namo".

"Bylose patraukia dėmesį gausybė 
apsimelavusių liudytojų ir skun
dikų, kas kartais tribunolo tardyto
jų darbą netgi apsunkindavo. Skųs
davo ir liudydavo keršydami, iš 
pykčio, siekdami naudos, savo ini
ciatyva, visai negalvodami apie 
auką. Jei neprisigalvodavo "faktų", 
liudydavo-kaltindavo bendromis 
frazėmis".

Tai, deja, apie tautiečius.
Ir pabaigoje:
"Lageriuose turėdavo paklausą 

įžymūs sportininkai, artistai, dai
lininkai. Tarp viršininkų buvo ais
tringų "sirgalių", teatro, dainos 
mėgėjų. Menininkai apipavidalin
davo kultūros namus, piešė vir
šininkams jų žmonų ir vaikų por
tretus, aliejiniais dažais ant drobės 
tapė gulbes, plaukiojančias greta 
pavėsinės ant ežero kranto. Nie
kam nereikalingi buvo filosofai, 
mokytojai, rašytojai, dvasininkai, 
juristai".

Užmiršau paminėti, kad Algir
do Šerėno sudėliotą mozaiką 
savaip įrėmina Sevpėčželdorlage 
(raperiai, pabandykite tai iš
pyškinti savo greitakalbe!), Uch- 
tižemlage, Sevželdorlage bei 
kitose panašiose vietose mirusių 
lietuvių sąrašai. Čia privalau 
prisipažinti, kad šios knygos nei 
rinkausi, nei ieškojau, ji pati 
mane susirado. Tą gražią dieną 
buvo man atnešta ir parodyta, 
praskleidus vieną jos puslapį 
pačioje pabaigoje. Taip sužinojau 
tėvo mirties datą. Neradau Vil
niaus archyvuose dūlėjančioj by
loj Nr. 4630/151 379, nepadėjo 
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ATSIPRAŠAU NETIKINČIOJO

Thomas Merton 1

Tai nebus lengvai įkandama melodija. Pirmiausia, ši tema nėra 
dabar populiari. Dar mažiau pastiprinimo galiu tikėtis iš praeities. 
Tačau matau, kad tau jau kyla įtarimas. Nesirengiu nuginčyti šios 
tavo šventos teisės. Tau ir turėtų kilti įtarimas. Tai pirmas dalykas, 
kurį turiu pasakyti. Ne todėl, kad tau to reikėtų. Regis, man pačiam 
būtina tai pasakyti.

Vis dėlto, jei tu nepasitiki žodžiu "atsiprašymas" ir jeigu manai, 
kad aš mėginu tave įskaudinti savo apologetika, gali būti ramus. 
Sakydamas "atsiprašymai", aš turiu mintyje tik tai, ką šis žodis 
reiškia. Prisipažįstu, kad buvau numynęs tau koją, o dabar, murmė
damas šiuos kelis sakinius, pagaliau pasitraukiu.

Tačiau tu pasakysi: "Kas gi slypi anapus to įvardžio, ką turi 
mintyje, sakydamas "Aš"? Ar tai "Tikintysis"? O gal turi galvoje 
Bažnyčią? Ar dvasininkiją? Gal tai vienuolių ordinas? Ar tu tiesiog 
kalbi apie save?"

Na, visų pirma neturiu teisės kalbėti kieno vardu, išskyrus savo. 
Esu tikras, kad tam, ką noriu pasakyti, nepritars daugelis kunigų, ir 
aišku, kad tai nėra oficialus Katalikų Bažnyčios mokymas. Kita 
vertus, aš rimtai žiūriu į savo tikėjimą ir nesu kunigas tik šiaip sau. 
Aš esu Tikintysis, tačiau neagresyvios pakraipos. Viso to nepradėčiau, 
jei manyčiau, kad tai pačia giliausia prasme nesusiję su mano 
tikėjimu. Tuo pat metu aš suvokiu, kaip tuščia yra būti vien 
gerbtinu ir apsidraudusiu "Tikinčiuoju" iš didžiosios raidės.

Todėl atsiprašau tavęs už tai, kad religijos vardu tau teko patirti 
tiek daug netinkamų ir nederamų dalykų. Tik ne todėl, kad aš ir kiti 
į mane panašūs dėl to jaučiamės nepatogiai, bet todėl, kad man tai 
atrodo religinės tiesos iškraipymas. Iš tiesų aš slapta esu dėkingas 
tau už tai, kad nesutikai priimti arogantiško diktato, kurį jie 

mėgino tau primesti. Ir čia tu pastebi, kad aš mėginu slapčia išslysti 
iš Tikinčiųjų iš didžiosios raidės gretų ir net šiek tiek suktelėti tavęs 
link, ne todėl, kad netikėčiau, bet tik dėl to, kad kartais ten, kur tu 
esi, man visa atrodo truputį ramiau ir rimčiau.

Šiaip ar taip, aš tikrai kalbu iš savo krikščioniškojo kiemo pusės, 
priskirdamas save prie kitų Tikinčiųjų - katalikų ir protestantų - ir 
pasilikdamas teisę su jais nesutikti ir net kažkiek juos papiktinti. 
Taip aš kalbu tau, netikinčiajam - ar bent jau tam, kuris negali 
suvirškinti to, ką aš lyg ir be jokio sunkumo prarijau.

Nors ir tiesa, kad diena po dienos tau vis mažiau rūpi, ką aš ten 
galėjau praryti, ir nors iš tikrųjų aš atsiprašau už tai, kad vis dar taip 
nesveikai išpučiami mudviejų skirtumai, manau, kad atėjo laikas 
(bent jau man) imti naujai žvelgti į mūsų tarpusavio santykius.

Dabar išsiaiškinkime tavo tapatybę. Tu, sako jie, esi Netikintysis. 
Kita vertus, tu nesi profesionalus ir karingas Netikintysis. Karingas 
Netikintysis iš tikro yra Tikintysis - nors galbūt išvirkščias Tikinty
sis. Aš pasistengsiu nesielgti lyg tavo globėjas, apsimesdamas, jog 
abejoju tavo netikėjimu - nors tikslumo dėlei reikėtų sakyti, jog esi 
labiau be tikėjimo (Non-Believer) negu Netikintysis (Un-believer). 
Esi tas, kuris nei atmeta tikėjimą, nei jį priima. Iš tiesų tu lioveisi 
apie tai galvojęs, nes tikėjimo žinia tavęs nepasiekia, nedomina ir 
atrodo išvis neturinti su tavim nieko bendra. O jei ji tave pasiekia 
ir atrodo tau kiek nors svarbi, tu vis dėlto nesupranti, kaip galima 
žinoti esant tokį dalyką kaip dieviškasis apreiškimas. Sąvoka "apreiški
mas" tau yra beprasmė.

Tau aš dabar kuo nuoširdžiausiai sakau, kad esi giliai įžeistas 
žmogus. Tikintieji amžiams bėgant išsiugdė įprotį užgaulioti ir 
niekinti tave. Galbūt jie tai darė, norėdami atsilaikyti prieš juos 
pačius užplūstančias slaptas abejones? Ar visi šie Tikintieji tiki 
Dievą, o gal jie labiau linkę tikėti, kad jie yra Tikintieji? Ar tu - 
Netikintysis - nesi jiems naudingesnis šioms pamaldumo praty
boms negu pats Dievas?

Jie ne tik sakosi viską apie tave žiną, jie imasi atskleisti slaptas 
nuodėmes, kurios (anot jų) paaiškinančios tavo netikėjimą. Jie 
deda pastangas, kad tik tu pasijustum nesaugus, kad galėtų tau 
pranešti, koks esi nelaimingas - tarytum tau reikėtų jų, kad jie tai 
pasakytų, tarsi jie patys būtų laimingesni už tave! Jie audžia 

tūkstančius mitų apie tave ir apdrabstę tave gėda ir nešlove stebisi, 
kodėl tu nebėgi pas juos pasiguosti. Įsitikinę savo nesėkme, jie 
išmėgina kitą būdą. Šiuo metu jie žaidžia žaidimą, kuris vadinasi 
"Dievas mirė". Tačiau nežiūrėk į tai per daug rimtai. Tai tik dar 
viena korta ideologiniame žaidime, ir galų gale jie nori to paties, ko 
ir iš pradžių: įsitempti tave į savo Bažnyčias. Prisipažįstu, kad ir 
man nepavyksta suvokti, kaip teiginys "Dievas mirė" gali būti 
argumentas už bažnyčios lankymą.

Aš viešai išsižadu, bent jau savo vardu, visų taktinių, klerikalinių, 
apologetinių planų prieš tavo netikėjimo nuoširdumą. Aš nemėginu 
papirkti tavo sąžinės. Nesistengiu įteigti, kad tu turi "dvasinių 
problemų", kurias aš galiu nustatyti, o tu ne. Priešingai, rašau tai 
dėl vienintelio tikslo: atsiprašyti už tai, kad tokie įžeidimai liejosi 
ir tebesilieja - kas dieną ir kas valandą - ant tavęs iš daugybės 
Tikinčiųjų: vieni jų fanatikai, kiti blaivaus proto; vieni iš dva
sininkų luomo, kiti pasauliečiai; vieni religingi, kiti bedieviai; vieni 
nukreipę žvilgsnius ateitin, kiti senamadžiai.

Manau, kad šio atsiprašymo reikalauja pagarba manajam tikėjimui. 
Jeigu aš, krikščionis, tikiu, kad mano pirmoji pareiga yra mylėti ir 
gerbti savo artimą su visu jo asmens trapumu ir sudėtingumu, su jo 
nepakartojama rizika ir pasitikėjimo poreikiu, tai nepalikdamas jo 
ramybėje, nesugebėdamas patikėti jo Dievui ir jo paties sąžinei ir 
primygtinai atstumdamas jį kaip asmenį tol, kol jis nesutiks su 
manimi, aš tiesiog parodau, jog mano tikėjimas yra netikęs. Tokiu 
atveju aš netikiu Dievo meile žmogui, man tiesiog niežti nagai 
primesti kitiems savo idėjas. Skelbdamas, jog myliu tiesą ir savo 
artimą, aš iš tiesų myliu tik savo paties dvasinį saugumą, o Evan
gelija pasinaudoju kaip reklaminiu triuku sau pateisinti.

Leisk man būti gana atviram; visas šis šurmulys ir šūkavimai apie 
tai, miręs Dievas ar ne, gali ar negali Bažnyčia (arba Bažnyčios) 
dvidešimtojo amžiaus visuomenėje pasiekti savo tikslus, gali ar 
negali Bažnyčia atgauti šiuolaikinio žmogaus dėmesį (gal gitaros 
grojimu, o gal liturginiais žaidimais), visa tai man atrodo gan 
trivialu ir neesminga. Kur autentiškas religinis rūpestis išsigimsta į 
pastangas įpiršti save, ten įžeidžiama dauguma žmonių su jų tikrais 
vidiniais sudėtingumais. Visai nuoširdžiai manau, kad jūs turite 
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Ženklinamos Lietuvos valstybės sienos

Į pasaulį J
■ Per traukinio avariją Belgi

joje gruodžio 27 d. žuvo 2 
žmonės ir 60 buvo sužeista. 
Geležinkelio pervažoje prie 
Andeno miesto, esančio į ry
tus nuo Namiūro, keleivinis 
traukinys atsitrenkė į automo
bilį. Žuvo du juo važiavę žmo
nės. Per susidūrimą du iš trijų 
traukinio vagonų nuvažiavo 
nuo bėgių. Vienas vagonas at
sitrenkė į namą, kuriame tuo 
metu žmonių nebuvo.
■ Gruodžio 27 d. Čekijoje au

tobusui įkritus į septynių met
rų gylio griovį žuvo trys pa
gyvenę vokiečių turistai ir 20 
buvo sužeista. Avarija įvyko 
miške netoli Karlovy Vary, 
turbūt dėl apledėjusio kelio.
■ Mažiausiai 27 žmonės žuvo 
ir 29 buvo sužeisti Peru Andų 
kalnų greitkelyje autobusui 
nuvažiavus nuo kelio ir įkritus 
į 200 metrų gylio tarpeklį. 
Nelaimė įvyko ankstyvą gruo
džio 27 d. rytą. Policija pa
reiškė, kad jos priežastis - grei
čio viršijimas, tačiau išsi
gelbėjusieji keleiviai sakė, kad 
vairuotojas nesuvaldė autobu
so, kai norėjo apvažiuoti ant 
kelio gulėjusią uolos nuolaužą.
■ Nemažėja švedų, nepalan

kiai vertinančių Europos Są
jungą. Gruodžio 27 d. paskelb
ta nuomonių apklausa paro
dė, kad referendume dėl narys
tės ES prieš balsuotų 61% 
Švedijos gyventojų. Už narys
tę ES pasisakė tik 31% švedų. 
Likusieji 8% teigė neturį tvir
tos nuomonės šiuo klausimu.

■ 1994 m. lapkritį per refe
rendumą, po kurio Švedija įs
tojo į ES, taip narystei ES pa
sakė 52,2% švedų. Į ES Švedija 
buvo priimta 1995 m. sausį. 
Tų pačių metų spalį atlikus 
nuomonių apklausą, 62% šve
dų jau buvo prieš narystę ES.
■ Izraelis gruodžio 27 d. at

metė planą, pagal kurį vakari
nėje Jordano pakrantėje nu
matoma dislokuoti tarptau
tines pajėgas.

Lietuva baigė žymėti jai priskirtą 
sienos su Latvija dalį. Paskutinis 
maždaug 40 kilometrų ilgio ruožas 
patvirtintas neseniai Joniškyje 
vykusiame mišrios valstybės sie
nos atstatymo komisijos posėdyje.

Lietuva buvo įsipareigojusi nu
žymėti sieną nuo Baltijos jūros iki 
sausumos linijos vidurio - tai su
daro pusę 540 kilometrų ilgio sie
nos, kurios linija buvo galutinai 
suderinta 1993 metais. Kitą pusę 
ženklina Latvijos žemėtvarkininkai 
bei pasieniečai ir šį darbą ketina

Prezidento K. Griniaus muziejus jau 
atidarytas

Kazys Kliukas

Gruodžio 16 dieną, minint tre
čiojo Lietuvos prezidento gimimo 
131-ąsias metines, Marijampolėje 
atidarytas jam skirtas memoriali
nis muziejus. Tai atliko šalies pre
zidentas Algirdas Brazauskas.

Prieš iškilmes jų dalyviai apsi
lankė bei padėjo gėlių K. Griniaus 
amžinojo poilsio vietoje - netoli 
gimtojo Selemos kaimo esančioje 
Mondžgirėje. Ten prieš keletą 
metų, vykdant paskutinę K. Gri
niaus valią, buvo palaidoti iš Ame
rikos pargabenti jo palaikai. Tuo
met ir sumąstyta Marijampolėje 
įkurti ir šio itin daug Lietuvai nu
sipelniusio žmogaus memorialinį 
muziejų. Deja, tai nebuvo lengva. 
Mat muziejui pasirinktas namas, 
kuriame 1904 metais apsigyveno
K. Grinius. Iki mūsų dienų išlikęs

Mirė farmacijos 
muziejaus įkūrėjas
Gruodžio 19 dieną, neseniai 

pažymėjęs savo 75-erių metų jubi
liejų, mirė Lietuvos medicinos ir 
farmacijos istorijos muziejaus 
įkūrėjas, Kauno medicinos aka
demijos docentas Alfonsas Kai- 
karis.

Nuo 1957 m. A. Kaikaris pradėjo 
rinkti su farmacijos istorija susiju
sius eksponatus. Šiandien Kaunas 
didžiuojasi pačioje garbingiausio
je miesto vietoje - Rotušės aikštėje, 
šešiolikto šimtmečio pastate vei
kiančiu Lietuvos medicinos ir far
macijos istorijos muziejumi. Lan
kytojams rodomi 4 tūkstančiai 

užbaigti 1998 metais.
Vienintelė galutinai nužymėta 

ir patvirtinta šiuo metu yra Lie
tuvos siena su Lenkija. Jau 
ženklinama 650 kilometrų ilgio 
Lietuvos ir Baltarusijos siena. Kol 
kas lieka nepradėta žymėti Lietu
vos sausumos sienos su Kalinin
grado sritimi linija. Sutartis dėl 
šios sienos jau yra pasirašyta, bet 
dar neįsigaliojusi, kadangi ją turi 
ratifikuoti Lietuvos ir Rusijos par
lamentai.

ELTA

medinis pastatas buvo labai 
apiręs, praktiškai pastatą teko 
perstatyti iš naujo, prieš tai iš
keldinus keletą ten gyvenusių 
šeimų. Apie milijoną litų kaina
vusi rekonstrukcija užtruko be
veik porą metų. Per tą laiką AB 
"Statybos ritmas" darbininkai pas
tatą pritaikė muziejaus reikmėms.

Prieš perkirpdamas simbolinę 
juostelę, Prezidentas Algirdas 
Brazauskas prisiminė K. Griniaus 
nuopelnus Lietuvai, jos valsty
bingumui. Kaip teigė A. Brazaus
kas, K. Griniaus demokratijos su
pratimas, jo valstybinė išmintis 
ypač aktuali šiandien, kai kiekvie
nas Lietuvos pilietis mąsto, koks 
turi būti prezidentas, turi galimy
bę rinkti aukščiausiąjį valstybės 
pareigūną.

Apie K. Griniaus toleranciją 
Bažnyčios doktrinoms kalbėjo

Privatizuotinas turtas ir dingusios 
piliečių santaupos

Seimo Biudžeto ir finansų ko
miteto pirmininkė Elvyra Kunev
ičienė Eltai pareiškė, kad gyven
tojų santaupoms atkurti priva- 
tizuotino turto ir kapitalo visiš
kai pakanka.

eksponatų - tik dalis muziejuje 
saugomų vertybių. Doc. A. Kai- 
kario pastangomis sukauptas ir 
turtingas archyvas - nuotraukos, 
įvairūs dokumentai, mikrofilmai, 
išrašai iš archyvinių bylų ir t. t. 
Muziejus šiandien - ne tik kul
tūros, bet ir mokslo įstaiga.

ELTA

Kaimo vaikai. Po pamokų. Varėnos raj., Matuizos A. Žižiuno nuotr.

Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis. Nors K. Grinius buvo 
laisvamanis, tačiau tai netruk
dė jam kartu su Katalikų Baž
nyčios veikėjais kovoti už lietu
vių tautos išlikimą.

Iškilmių dalyviai apžiūrėjo 
muziejaus vadovo, K. Griniaus 
giminaičio Vytauto Griniaus 
surinktų daiktų ekspoziciją.

Beje, K. Griniaus memoriali
nis muziejus įsikūrė Bažnyčios 
gatvės 23 name, kuris priklauso 
Bažnyčiai. Tačiau ši jį pagal pa
naudos sutartį 50 metų yra per
davusi Marijampolės apskrities 
administracijai. Tad šioje pas
togėje įsikūrė ne tik K. Griniaus 
memorialinis muziejus, bet ir 
Vilkaviškio vyskupijos istorijos 
muziejus.

KD

Pagal Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto paklausimą Val
stybinė privatizavimo agentūra 
kartu su Statistikos departamen
tu surinko duomenis apie pri- 
vatizuotiną valstybei ir savi
valdybėms priklausantį turtą. Iš 
viso priskaičiuotos 3,054 įmo
nės, kurių įstatinis kapitalas 
sudaro 14,2 milijardo litų, o pri
vatizuotinas kapitalas tose 
įmonėse - 6,7 milijardo Lt. Pre
liminariais skaičiavimais, gyven
tojų santaupoms atkurti prireiks 
3,5-3,7 milijardo litų.

ELTA

Lenkijos užsienio politika nesikeičia

Lenkijos Užsienio reikalų mi
nistras Bronislaw Geremek tiki
na, kad Lenkijos užsienio politi
kos prioritetai nesikeičia, nors ir 
pasikeitė Vyriausybė. "Vienas šių 
prioritetų - geri kaimyniniai san
tykiai ir ypač glaudus bendra
darbiavimas su Lietuva", - lap
kričio 13 d. susitikęs su Prezi
dentu Algirdu Brazausku sakė 
Lietuvoje viešintis B. Geremek.

Jis patikino, kad Lenkija ak
tyviai remia ir rems Baltijos šalių, 
ypač Lietuvos, integraciją į Eu
ropos Sąjungą ir NATO. A. Bra

Lietuvių antitarybinė enciklopedija,
I tomas

(atkelta iš 3 psl.) 
bičiuliai iš Maskvos "Memoria
lo", ir štai: pavardė, vardas, tėvo 
vardas, kada nutraukta byla, t. 
y. pasitraukta. Keista, tik dabar 
toji mirtis tapo tikra; knygą liečiu 
ranka lyg antkapio akmenį. Kar
tais pagalvoju: gal ne aš vienas 
toks?

Atsiriboję nuo to, kas dabar 
vyksta Rusijoje, palikome kita
pus rubežių tūkstančių tūkstan
čius kapų, gerą pusę šimtmečio 
savosios praeities, o kiek jos ten 
daug pamatai iš šio veikalo, 
paremto vien Komisijos archyvais. 
Algirdas Šerėnas šį tą sugrąžino 
ir akivaizdžiai įrodė, koks sti
prus būna vienišas karys, net jei 

zauskas palinkėjo Lenkijai kuo 
greičiau tapti šių organizacijų 
nare ir pareiškė tikįs, kad Lenki
jos įstojimas į ES ir NATO pagrei
tins Lietuvos narystę jose.

Lenkijos Užsienio reikalų mi
nistras mano, kad turi būti dau
giau rūpinamasi tautinėmis 
mažumomis abiejose šalyse - lie
tuviams Lenkijoje ir lenkams 
Lietuvoje. "Turime sudaryti pa
lankiausias sąlygas palaikyti tau
tinių mažumų kultūrinį savi
tumą", - įsitikinęs B. Geremek.

ELTA

jis yra toli nuo Tėvynės.
Ką išgyvens perskaitęs tokią 

knygą? Turbūt - kas kaip. Ryž
tuosi dar vienai citatai, finalinei 
atkarpėlei iš paskutinių Levo 
Karsavino laiškų šeimai:

"Norėtųs daug ką išsakyti, bet 
kažkaip negaliu išsikalbėti. Ne
užmiršk, kad prisimindamas visų 
mūsų praėjusį gyvenimą, aš 
pripažinsiu, kad jis sukosi nevyku
siai, tačiau tai mano ir mūsų gyve
nimas, ir vietoj jo kito nenorėčiau. 
Galėjau jį padaryti geresnį ir dėl to 
kenčiu; daug ką tik dabar įžiūrėjau 
ir supratau, bet kartoju: pakeisti jį 
kitu nesutikčiau".

Pranas Morkus

ATSIPRAŠAU NETIKINČIOJO

(atkelta iš 3 psl.)

visas teises pageidauti, kad jums nekvaršintų galvos toji visiška 
religinio spektaklio trivialybė.

Tam, aišku, reikia daug daugiau paaiškinimų, negu galiu čionai 
pateikti. Pavyzdžiui, aš visai neketinu suabejoti visomis religinio 
atsinaujinimo pastangomis. Jeigu nors akimirksnį suabejočiau, kad 
krikščionybė yra gyva ir besivystanti, nesukčiau sau dėl to galvos. 
Ir vis dėlto manau, kad didžiuma to bruzdėjimo, ginčų ir pasirody
mų, kuriais atsinaujinimas siekia išreikšti save, yra labai dvipras
miški. Ar Tikintieji, prekiaudami naujuoju savo įvaizdžiu, mėgina 
įtikinti save esą patys svarbiausi? Aš tikrai nemanau, kad religinio 
atsinaujinimo klausimas jums yra aktualus taip, kaip siekia įteikti 
Bažnyčios naujienų pranešimai. Aš vertinu jūsų pasitaikančią at
jautą ir smalsumą, jūsų atsargius pritarimo žodžius. Vis dėlto 
manau, jog pernelyg daug bažnytininkų vis dar žaidžia tuščia 
viltimi, kad įvairios jų institucijos ir toliau užims vyraujančią vietą 
visuomenėje. Labai tuo abejoju! Aš manau, kad buvimas krikščio
niu šių dienų pasaulyje vis labiau trauksis į pakraštį. Mes būsime 
krikščionių "diaspora" atvirai sekuliarioje ir netikinčioje visuomenėje. 
Tai nebūtinai yra taip tragiška, kaip atrodo!

Kaip matai, aš atsiprašau už tai, kad tau teko nukentėti nuo mūsų 
iliuzijų.

Tai visai nepalengvina tau gyvenimo, ypač jei tu pakankamai 
rimtai žiūri į "įsitikinimus" ir dusyk apmąstai, kurį nors priim
damas. Tu nesiryžti tikėti be motyvų, kurie tau atrodytų tikrai verti 
tokio rizikingo įsipareigojimo. Kiti dėl to neturi per daug skrupulų. 
Jie gali džiaugtis ramios sąžinės prabanga už labai mažą kainą ir, be 
kita ko, žiūrėti į tave iš aukšto. (Kodėl jie taip įsitikinę, jog yra 
Dievo bičiuliai, o tu nesi? Kai kurie man žinomi teologai pradeda 
kalbėti kitaip. Jie sako, jog jūs, tie kiti, galite būti arčiau Dievo ir 
potencialiai labiau "Tikintys" negu daugelis mūsų. Tai irgi nėra 
nauja. Kažką panašaus Paulius kalbėjo atėniečiams!)

Buvo laikas, kai mes tave visur vaikydavomės su savo paikais 
argumentais už religiją, kurie, kaip pasirodė, tavęs nedomino. Mes 
manėme taip atskleidę tavo blogą tikėjimą. Neseniai skvarbios 
Sartre'o įžvalgos mums priminė, kad išankstinis visų atsakymų 

žinojimas pats gali būti blogo -tikėjimo įrodymas. Kai kuriems iš 
mūsų rutiniška argumentacija ėmė rodytis tuštoka. Akivaizdu, kad 
aiški įžvalga priklauso nuo supratimo ir protingo sprendimo, ne 
nuo emocijų. Vis dėlto tokios įžvalgos nėra ginčo vaisius. Galbūt jei 
mes mažiau ginčytumės, tau būtų lengviau priimti šias įžvalgas 
tavo paties sąžinės tyloje. Tikėjimas ateina klausantis, sako šv. 
Paulius: tačiau ko klausantis? Gyvačių kerėtojų klykavimų? Rami
nančių religinio maklerio išvedžiojimų? Pirmiausia reikia išmokti 
klausytis paslaptingo savosios būties pamato, o kas aš toks, kad 
sakyčiau, jog tavo santūrus požiūris į religinį įsipareigojimą 
nepažadins tavyje tokio įsiklausymo?

"Dievo nebuvimas" ir "Dievo tyla" šiuolaikiniame pasaulyje yra 
ne tik akivaizdūs, - jie turi ir gilią religinę reikšmę.

Ką reiškia šie metaforiški pasakymai? Jie aiškiai nurodo į kitą 
metaforišką sąvoką, į Dievo ir žmogaus "bendravimą". Sakyti, kad 
"Dievo nėra" ir kad "Dievas tyli1', reiškia sakyti, kad mums žinoma 
"bendravimo" tarp Dievo ir žmogaus sąvoka subyrėjo. Ir jeigu tu esi 
Netikintysis, tai dažniausiai dėl to, kad toks bendravimas tau yra 
neįtikėtinas. Kita vertus, mes vis primygtiniau tvirtinome, jog 
bendravimas su Dievu yra tikras ir iš tiesų vyksta: kai mes kalbame, 
kalba Dievas. Deja, žodžiai, kuriais mes ir toliau tai kalbėjome, 
nepadarė tos minties priimtinesnės ar net suprantamesnės tau. Mes 
ir toliau tvirtiname, kad mes lyg tiesioginiame TV eteryje bendrau
jame su Dievu rytą, vidurdienį ir naktį. Šios religinės metaforos 
leistinos su tam tikrais apribojimais, bet mėginimas primesti jas tau 
gali pavirsti šventvagišku idiotizmu. Taip pat mūsų kalba (dauge
liui mūsų vis dar tinkama) grėsė tapti svarbia Dievo nebuvimo ir 
tylos dalimi. Ar mums kada šovė į galvą, kad užuot atskleidę, mes 
jį paslepiame? Tarp kitko, Vaatikano II Susirinkimas formaliai tai 
pripažino. Konstitucijoje apie Bažnyčią pasaulyje skaitome, kad 
"ateizmo atsiradimui nemažą akstiną gali duoti ir tikintieji", kurie 
savo ydomis "greičiau uždengia Dievo ir religijos tikrąjį veidą, negu 
jį atveria kitiems" (Nr. 19).

Kad ir kas sukeltų šią Dievo tylą ir nebuvimą, tai reikia priimti 
kaip pirminius mūsų dienų religinius faktus. Neverta jų ignoruoti, 
elgtis taip, tarytum to niekad neįvyko, arba suversti kaltę dėl jų 
kam nors kitam. Nors ir kaip trokščiau, kad visi žmonės būtų 
tikintys, kaip ir aš - ir aš tikrai to trokštų - nėra jokios prasmės sėdėti 
ir apie tai svajoti, kai iš tikrųjų gyvenu pasaulyje, kuriame Dievas 
tyli, iš kurio jis akivaizdžiai pasitraukė, kuriame įprastos rutinos, 

skirtos švęsti jo buvimą, dvasinę tuštumą dar labiau apsunkina. Kai 
kurie krikščionys vis dar beviltiškai laikosi įsikibę minties, kad jeigu 
visa tai pripažinsi, viską prarasi!

Pripažinti, kad šiam pasauliui Dievas, regis, nebekalba, anaiptol 
nereiškia išsižadėti tikėjimo: tai reiškia tiesiog priimti egzistencinį 
religijos faktą. Tai neturėtų trikdyti tų, kurie iš Biblijos ir mistikos 
žino, jog Dievo tyla irgi yra žinia, turinti savo aiškią prasmę. Ir ši 
prasmė nebūtinai yra raminanti. Ji gali, tarkim, reikšti nuosprendį 
teisumui tų, kurie pasitiki savimi, nes yra visų gerbiami ir "įsit
virtinę". Dievo tyla gali skelbti nuosprendį jų tvirtinimams ir 
rodyti, jog Dievas dažnai kalba kalba, kurios mes dar neišmokome 
iššifruoti. Čia nėra apreiškiamos naujos dogmos, o veikiau tie 
dalykai, kuriuos žūtbūt turime žinoti, mums pasakomi nauja ir 
trikdančia kalba. Galbūt jie žiūri mums tiesiai į akis, o mes jų 
nematome. Štai tokiose situacijose pranašysčių kalba prabyla apie 
"Dievo tylą".

Atsigręžti į tokį pasaulį, kuriame girdisi visi balsai, išskyrus Dievo, 
ir viso labo papildyti bendrą ūžesį vienu balsu - savo paties balsu 
- tei reiškia užmerkti akis prieš grėsmingą, gal net apokaliptišką 
krizės tikrovę. Mano manymu, "atsigręždama" į šitokį pasaulį, 
Katalikų Bažnyčia stengsis įvertinti savosios padėties keblumą ir 
šiek tiek suklusti. Juk, be abejonės, yra milžiniškas skirtumas tarp 
gūdžių I Vatikano Susirinkimo anatemų ir santūresnių bei labiau 
supratingų II Vatikano kvietimų dialogui.

Mano atsiprašymą galima apibendrinti šiuo pripažinimu: mes, 
besivadiną tikinčiaisiais, manėme visad esą teisūs, o jūs visada 
klystantys; mes žinantys, jūs nežinantys; mes galime jums viską 
pasakyti, bet jūs nesiklausote. Ir nors aš šventai tikiu, kad Evangeli
jos žinia yra tai, ką esame pašaukti skelbti, manau, kad daug 
suprantamiau ją perteiksime dialogo būdu. Pusę pokalbio sudaro 
klausymasis. O klausymasis reiškia, kad kitas pašnekovas irgi turi ką 
pasakyti.

Žinau, tu netiki tokiu pripažinimu. Vis dar yra gausybė krikščio
nių, kuriems Tikinčiojo ir Netikinčiojo dialogas atrodo daugmaž 
kaip pokalbis tarp senamadiško psichiatro ir jo paciento. Netikin
tysis yra pamišėlis, kurio reikia su kantrumu išklausyti, kol jis 
suminkštės (kol "laimėsime jo pasitikėjimą"). Tada esą galima jam 
taktiškai pagelbėti rasti teisingus atsakymus.

(Bus daugiau)
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Lietuvos didžiūnas, Arvydas Sabonis Julius Kaupas (1920-1964). "Raštai"

Jau beveik du dešimtmečius 
tarptautinio krepšinio arenoje 
skamba didelio vyro Sabonio 
vardas. Vįenas "New Jersey Nets" 
krepšinio komandos žaidėjas Ja- 
son Williams po rungtynių su 
"Portland Trail Blazers" Sabonį 
apibūdino: "The biggest man I 
ever played in my life".

Lietuvos didžiūnas, Arvydas 
Sabonis, gimė 1964 m. gruodžio 
19 d. Kauno mieste. Kartu su 
žmona Ingrida jie augina tris 
sūnus: Žygimantą, Tautvydą, 
Domantą ir jauniausią (5 mėne
sių) dukrelę Aušrelę. Važinė
damas po platų pasaulį Arvydas 
šalia jau žinomų lietuvių ir rusų 
kalbų išmoko lenkų, ispanų ir 
anglų. 1995-96 metų sezonu jis 
buvo išrinktas visų NBA nau
jokų komandos (All-Rookie First 
Team) nariu ir tais metais jis 
užėmė antrą vietą sponsorių NBA 
Schick Rookie of the Year ir NBA 
Sixth Man garbės varžybose. Jis 
buvo septintas NBA naujokų is
torijoje, pelnęs daugiau kaip 
1000 taškų. Pažymėtini ir kiti jo 
kaip naujoko (rookie) nuopel
nai: jis buvo penktas pelnant 
taškus (vidurkis 14.5), antras at
kovojant kamuolius (8.1), pir
mas pagal metimų rezultaty
vumą (.545) ir septintas pagal 
mestas ir pataikytas baudas 
(.757).

1997-98 metų sezonas, 
sužaidus vienuolika rungtynių, 
"Portland Trail Blazers" koman
dai buvo vienas iš geriausių se
zonų penkerių metų laikotarpyje 
ir penktas geriausiu NBA istori
joje. Ši krepšinio komanda eina 
lygiomis tik su "Seattle Super- 
sonics" dėl gerausio NBA ketver
tuko vardo. Be abejo, "Portland 
Trail Blazers" ekipos vidurio 
puolėjo, 7' 3" aukščio ir 292 
svarų svorio žaidėjo Arvydo Sa
bonio indėlis šiai komandai yra 
svarbus. Sabonis, rungtyniaujan
tis trečiąjį sezoną profesionalų 
lygoje su "Portland Trail Blazers" 
komanda, pagal NBA statistiką 
žaidžia žymiai rezultatyviau. Aš
tuonis žaidimus iš eilės jis pelnė 
komandai ne tik daugiau negu 
dešimt taškų, bet ir atkovojo 
daugiau negu dešimt kamuolių. 
Po "Portland Trail Blazers" ko
mandos pergalės su "Detroit Pis- 
tons", laimėjus rezultatu 93:87, 
Sabonis buvo pripažintas atko
votų kamuolių lyderiu (vidurkis 
11.4 per žaidimą), taip pat jis

Lietuvos krepšinio atstovai jo gimtinėje - 
Amerikoje

Edvardas Šulaitis

Chicagoje teko susipažinti su 
dviem Lietuvos krepšinio viene
tais - Lietuvos merginų rinktine, 
dalyvaujančia Baltijos lygos pir
menybėse, ir Klaipėdos "Nep
tūnu" - iš Lietuvos profesionalų 
lygos - LKL. Šios abi komandos 
lapkričio 12 d. žaidė arčiausiai 
nuo Chicagos esančiame Naper- 
ville mieste prieš North Centrai 
kolegijos rinktines, o merginos 
priešpaskutinę išvykos dieną, 
lapkričio 15-ją, dar kovojo pačio
je Chicagoje prieš Loyolos uni
versiteto atstoves.

Merginų komanda, kuriai va
dovavo "Lietuvos Telekomo" 
komandos treneris Valentinas 
Kanapkis, atvykusi lapkričio 1 
d., iš viso sužaidė 10 rungtynių, 
iš kurių pelnė 8 laimėjimus. Kiek 
sunkiau sekėsi Klaipėdos "Nep
tūnui", iš 9 susitikimų pajėgu
siam iškovoti 4 pergales.

Rinktinės sudėtyje - Lietuvos 
jaunosios krepšininkės (amžiaus 
vidurkis apie 20 metų), kurių 
eilėse buvo tik viena iš Europos 
čempionių rinktinės - Lina Braz
deikytė (kitos čempionės, kaip 
profesionalės, žaidžia užsienyje,

Sabas nepatenkintas, kad "New Jersey Nets" 1997 m. 
lapkričio 22 d. rezultatu 93:87 nugalėjo "Portland Trail 
Blazers", Continental Airlines aikštėje, New Jersey

Edwardo Arūno Bitėno nuotr. .
_________________________________

buvo antras rezultatyviausias 
žaidėjas, pelnęs komandai 18 
taškų. Iš 412 NBA žaidėjų-lyderių 
tarpe Arvydas Sabonis yra pri
pažintas septintu atkovojant ka
muolius. Jo kaip vidurio puolėjo 
potencionalumas pagal NBA 
statistiką sudaro 60% ir mestų 
baudų tikslumas 75%.

Ypatingą įspūdį paliko Sabo 
(taip ir Amerikoje jį vadina) žai
dimas, kai "Portland Trail Bla
zers" varžėsi su "Dalias Mave- 
ricks" komanda ir laimėjo rezul
tatu 120:75. Jis žaidė tik 25 mi
nutes ir pirmoje žaidimo pusėje 
jis pelnė 22 taškus iš 24-rių 
surinktų, iš dešimt mestų ka
muolių pataikyta dešimt, o iš 
dvylikos atkovotų kamuolių - 
pataikyta vienuolika. Per visą 
profesionalų lygio krepšinio kar
jerą Sabonis daugiausiai yra pel
nęs žaidime 33 taškus. Žaidžiant 
prieš "Phoenix Šuns" Saboniui 
trūko tik poros taškų, kad pakar
totų * savo aukščiausią pelnytų 

o dvynukės Jurgita ir Aneta 
Kaušaitės studijuoja ir rungtyn
iauja JAV). Tačiau jaunųjų lietu
vaičių patyrimas yra gana ne
mažas ir daugelį komandų jos 
įveikė aukštu rezultatu, o vienas 
pralaimėjimas patirtas po pratęsi
mo, kaip mūsiškiai palydovai 
teigia, su amerikiečių teisėjų pa
galba.

Lietuvos merginų rinktinė nu
galėjo Carroll kolegiją 90:34, 
Purdue-Calumet 72:53, Eastern 
Illinois universitetą 75:65, AAU 
Racine 77:74, St. Benedict ko
legiją 76:61, University of Wis- 
consin-Stout 102:65, North Cen
trai 95:65 ir Loyolą Chicagoje - 
67:62.

Gerai pasirodė puolėjos: Rima 
Vadapalaitė (gim. 1978 m.) ir 
Agnė Abromaitė (gim. 1979 m.). 
Tai augančios krepšininkės, 
kurias gal pamatysime, kuomet 
1998 m. vasarą Lietuva žais pa
saulio moterų čempionate Vo
kietijoje.

Matytose rungtynėse prieš 
North Centrai kolegiją šioms 
talentingoms krepšininkėms tre
neris V. Kanapkis leido atsipūs
ti, nes išvykos metu buvo žai
džiama beveik kiekvieną vakarą 

taškų rezultatą.
Visi Arvydo Sabonio sirgaliai 

kviečiami dalyvauti 1998 metų 
McDonald's Ali Star balsavime. 
Ši kampanija vyks 1998 vasario 
8 d. Madison Square Garden, 
kur galėsite atiduoti savo balsus. 
Iki sausio 15 dienos galėsite bal
suoti kiekvienoje NBA arenoje, 
arba internetu www.NBA.com, 
o JAV iki sausio 9 dienos Mc- 
Donald restoranuose. Taip pat 
pranešame, jog sausio 20-tą ir 
kovo 17-tą dienomis "Portland 
Trail Blazers" susitiks su "Cleve- 
land Cavaliers" komanda. Tu
rėsite galimybę stebėti, kaip du 
Lietuvos vidurio puolėjai, atsto
vaujantys priešingoms koman
doms, Arvydas Sabonis ir Žyd
rūnas llgauskas varžysis vienas 
prieš kitą oficialiose lygos rung
tynėse. Palinkėkime abiems 
krepšininkams gražaus žaidimo.

Vilūne D. Sarpaliūtė - 
»‘ ’ 'Bitėnienė

skirtingose vietovėse, kartais 
autobusu keliaujant daugiau nei 
po dešimt valandų. Tad prieš 
North Centrai kolegijos kom
andą daugiausiai taškų iškovojo 
Iveta Rimkutė (23), Vaida Za- 
guskytė (19) ir Ela Briedytė (18). 
Be jau minėtųjų, į gastroles 
Amerikoje dar buvo atvykusios: 
Aušra Naidenienė (24 metų 
amžiaus - vyriausia amžiumi 
komandoje), Vilma Tamule
vičiūtė, Rita Aukštuolytė, Jolan
ta Stasiūnaitė, Diana Razmaitė, 
Kristina Ūsaitė. Prieš išvyką trau
mą gavo ir negalėjo važiuoti 
aukščiausia centro puolėja (6 
pėdų 6 colių) Irena Baranaus
kaitė.

Prasčiau sekėsi Klaipėdos "Nep
tūnui", kuris nugalėjo Purdue- 
Calumet universitetą 90:88, St. 
Benedict 76:61, University of 
Wisconsin-Stout 70:62 ir North 
Centrai 75:65. Prieš kitas 5 ko
mandas patyrė pralaimėjimus, 
kurių didžiausias buvo žaidžiant 
prieš Bowling Green Universitetą 
(Ohio) 105:69. Beje, lietuvaitės 
prieš šį universitetą nusileido tik 
po pratęsimo 80:84. Taip pat 
didesniu rezultatu pralaimėta ir 
prieš Ud University of Wiscon-

Pavyzdingai dailiai išleista kny
ga. Jaučiasi sudarytojų ir leidėjų 
pagarba autoriui, per anksti išėju
siam iš pasaulio, Juliui Kaupui. 
Būtų kiek abejonių dėl viršelio- 
aplanko, tačiau tai skonio daly
kas.

Septynių šimtų puslapių dides
nio formato knygoje atsispindi 
Juliaus Kaupo asmenybė ir kūry
ba.

Pasakų rašytojas, literatūros 
kritikas ir mokslinių psichiatri
jos straipsnių autorius (iš pro
fesijos autorius buvo gydytojas). 
Gimęs Kaune, palaidotas Detroi
te, Michigan, kur daugiau nei 
dešimtmetį gyveno.

Teko Julių Kaupą (ir jo Dalią) 
Detroite pažinti, teko kiek pa
bendrauti. Bet daug geriau jį 
pažinau dabar, nors jau 33 me
tai kaip miręs, iš jo knygos 
"Raštai". Alfonsas Nyka-Niliūnas 
ir Kostas Ostrauskas, šios knygos 
sudarytojai bei redaktoriai, atli
ko gražų darbą - pagerbtas drau
go atminimas bei šia knyga lie
tuvių raštija praturtinta.

Julius Kaupas ir kūryboj, ir 
visuose darbuose buvo princi
pingas, ištikimas savoms idėjoms 
ir visada ilgėj ęsis bei siekęs to
bulumo. Jo kuriamos pasakos 
nebuvo plačiausios tematikos, 
bet tobula literatūrine forma

Jonas Mekas, New Yorke gyvenantis menininkas, 1997 m. 
gruodžio 24-ąją atšventė 75-ąjį gimtadienį

Skaitykite 
Darbininką 

ir pasiūlykite ji savo 
draugams!

sin - Green Bay 53:96 (čia ir 
lietuvaitės supasavo 64:75). Tai 
pirmojo diviziono universitetų 
rinktinės, turinčios labai pajė
gius žaidėjus.

Rungtynėse prieš North Cen
trai kolegijos rinktinę "Neptūnui" 
nebuvo labai sunku, nors jautėsi 
žaidėjų nuovargis, o vienas iš 
geriausiųjų komandos atstovų - 
Arvydas Macijauskas jau buvo 
išvestas iš rikiuotės - gavo traumą 
ir negalėjo rungtyniauti. Jų metu 
daugiausia taškų pelnė Svajūnas 
Airošius (14) ir Arūnas Šeferis 
bei Alvydas Pazdrazdis - po 13. 
Kaip žinome, A. Pazdrazdis buvo 
Lietuvos olimpinėje komandoje 
1992 metais, o po to išvyko studi
juoti ir žaisti į JAV. Praėjusią 
vasarą sugrįžęs į Lietuvą, įsijungė 
į Klaipėdos "Neptūno" eiles (beje, 
jis kretingiškis). Atrodo, kad šis 
vyras galės ateityje nemažai pa
dėti Klaipėdos komandai, nes jau 
pradeda apsiprasti šiame klube.

Beje, rungtynių prieš North 
Centrai kolegiją pabaigoje minu
tei į aikštę buvo įbėgęs koman
dos vyr. treneris Rimas Girskis, 
anksčiau buvęs pajėgus krepši
ninkas (žaidęs Vilniaus "Staty
boje"), o paskutiniu laiku ėjęs 
Lietuvos Sporto departamento 
direktoriaus pareigas (dabar jas 
užima Rimas Kurtinaitis).

Šios abi komandos į Lietuvą 
pajudėjo lapkričio 16 d. Prieš 

parašytos. Jo pasakiškų aprašymų 
giluma įkvepia skaitytojui ne
nusakomo ilgesio ir svajonių - 
anapus daiktiškumo, anapus lai
ko ir erdvės, anapus pasaulio. 
Pasakų linkmė - gėris ir grožis, 
tampą artimais ir vaikui, ir suau
gusiam. Pasakose, ypač apie dak
tarą Kripštuką, įamžintas autor
iaus gimtas miestas - Kaunas.

Kritikos strapsniuose Julius 
Kaupas principingai siekė tobu
lumo literatūroj (kaip ir gyve
nime), buvo griežtas savo nuo
monės reiškėjas, bet kultūringas 
ir mandagus savo minčių opo
nentams. Toks jis buvo spaudo
je ir gyvenime.

Po autoriaus mirties buvo ren
kamos aukos jo raštams išleisti: 
ne tiek aukos, kiek būsimos kny
gos prenumeratos. Ir čia reikia 
paminėti iniciatorių sąžinin
gumą: aukotojų sąrašas per 30 
metų nebuvo sunaikintas. Vi
siems, daugiau ar mažiau auko
jusiems, dabar knyga nusiųsta...

Julius Kaupas. RAŠTAI. Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondas, Chicago, 1997. Sudarė 
Kostas Ostrauskas ir Alfonsas 
Nyka-Niliūnas. Kalbą peržvelgė 
Rūta Melinskaitė. Aplankas 
Sauliaus Bajorino. Tiražas 600 
egz. Kaina 30 dol.

Alė Rūta

V. Kapočiaus nuotr.

Perkama daugiau 
naujų automobilių 

o
Bendrovės "Toyota Baltic AS" 

žiniomis, iki šių metų pabaigos 
Baltijos valstybėse turėtų būti 
nupirkta 21 tūkst. naujų auto
mobilių. Palyginus su praėjusiais 
metais tai yra 100% daugiau. 
Daugiausia naujų automobilių 
buvo perkama Estijoje. "Toyo
ta" automobiliai užėmė 11% Bal
tijos valstybių rinkos. Tačiau, 
pasak "Toyota Baltic AS" atstovo 
suomio, prieš metus prasidėjęs 
labai spartus Baltijos valstybių 
ekonomikos augimas sustojo 
daugiau kaip prieš mėnesį. LR

pat išvykstant teko telefonu kal
bėtis su išvykos palydovu - Lie
tuvos krepšinio federacijos gen. 
sekretorium Sauliumi Samule- 
vičiumi. Jis pareiškė, kad paten
kintas išvykoje žaidusių ko
mandų rezultatais, nes to maž
daug ir tikėjosi. Jo nuomone, 
gana gerai pasirodė Lietuvos 
merginos, kurios, paskatintos 
pergale Europos pirmenybėse, 
pergyvena pakilimą. Dabar ir 
lėšų moterų krepšiniui tikimasi 
daugiau gauti. Merginų rinktinės 
išvyką (reikėjo sumokėti už ke
lionę iki Chicagos) finansavo 
Lietuvos krepšinio federacija, o 
"Neptūno" vyrų išlaidas apmokė
jo pats klubas, panašiai kaip ir 
kiti Amerikoje praėjusį rudenį 
rungtyniavę klubai (o jų į krep
šinio tėvynę, įskaitant ir merginų 
rinktinę, buvo atvykę net de
šimti).

IŠ VISUR
\/

- Akademikų Skautų Są
jungos studijų dienos įvyks ba
landžio 3-5 dienomis Wood- 
stock, IL.

- Dailiųjų Menų Klube, Los 
Angeles, CA, lapkričio 15 d. po
eto Bernardo Brazdžionio pas
kaita paminėtas žurnalistas ir 
rašytojas a. a. Bronys Raila, miręs 
Los Angeles, CA, balandžio 13 d. 
Susirinkime paminėti ir kiti 
1997-siais mirę šio klubo nariai: 
dramos sambūrio vadovas ir ak
torius Vincas Dovydaitis, Kauno 
operos solistė Vincė Jonuškaitė- 
Zaunienė, Kauno operos solistė 
Aliodija Dičiūtė-Trečiokienė.

- Kanauninkas Vaclovas 
Zakarauskas, sulaukęs 91 metų 
amžiaus, gruodžio 8 d. mirė 
Chicagoje, IL.

- Dail. Ona Dolskaitė ir 
dail. Mykolas Paškevičiai, 
Anaheim, CA, muziejuje rengia 
savo meno darbų parodą. Paro
da bus atidaryta 1998 m. sausio 
10 d., bus prieinama lankyto
jams tris mėnesius.

- Valdas Adamkus, buvęs 
ŠALFASS-gos centro valdybos pir
mininkas, lapkričio 22 d. Toron
te, Kanadoje, įvykusiame metin
iame šios sąjungos suvažiavime, 
buvo patvirtintas garbės nariu.

- Los Angeles, CA, Lietuvių 
Fronto Bičiuliai, palaikydami 
daugeli metu tęsiama tradicija, 
ir 1998 m. rengia politinį semi
narą. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje sausio 24 d. bus 
nagrinėjamos temos: "Preziden
to rinkimai Lietuvoje: kodėl įvy
ko, kas įvyko?", "Reformos, kurių 
laukia Lietuvių Bendruomenė", 
"Amerikos lietuvių politinė talka 
bendraminčiams Lietuvoje". Bus 
paminėtas ir visuomenininkas 
Leonardas Valiukas, prieš 10 
metų miręs Los Angeles, CA.

- JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Taryba, 
kuriai pirmininkauja Marija Re
inienė, sausio 11d. Lietuvių dai
lės muziejuje, Lemont, IL, ren
gia nuotaikingą koncertą. Pro
gramą atliks sol. Praurimė Ra- 
gienė, smuikininkė Linda Velec- 
kytė ir muz. Alvydas Vasaitis.

- Stasys Sakalauskas, Lietu
vos ambasadorius Amerikoje, iš 
Washingtono atvyks į Los Ange
les, CA, ir Vasario 16-osios mi
nėjime vasario 22 d. pasakys 
pagrindinę kalbą. Minėjimą ren
gia Lietuvių Bendruomenės apy
gardos valdyba ir Los Angeles 
ALTo skyrius.

- Religinis koncertas, skir
tas paminėti žuvusius už Lietu
vos laisvę, "Pasiaukoju - Dievui, 
artimui ir tėvynei", įvyks sausio 
18 d. 3 vai. popiet Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje, Chicago, IL.

- "Labdaros vakaro" metu 
gruodžio 13 d. "Seklyčioje", Chi
cagoje, buvo įteikta prel. dr. Juo
zo Prunskio premija Antanui ir 
Viktorijai Valavičiams.

- Los Angeles, CA, Lietuvių 
Fronto Bičiuliai Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje sausio 
25 d. rengia literatūros vakarą. Iš 
New Jersey valstijos atvyks rašy
tojas Vytautas Volertas.

- Juoze Krištolaitytė-Dau- 
gėlienė, Lietuvos operos solistė, 
dabar gyvenanti Ormond Beach, 
FL, lapkričio 16 d. atšventė savo 
80-ąjį gimtadienį. Pagerbimą lap
kričio 17 d. surengė jos vyras vi
suomenininkas ir žurnalistas Juo
zas Daugėla.

http://www.NBA.com
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Apie osteoporozės problemą Lietuvoje
Medic. dakt. Vidmantas Alekna,
Medic. dakt. Marija Tamulaitienė

Osteoporozė yra trečioje vie
toje po širdies ir kraujagyslių ligų 
bei cukrinio diabeto. Žodis os
teoporozė kilęs iš graikų kalbos ir 
labai tiksliai apibūdina ligą: os- 
teo - reiškia kaulas, porosis - re
tas, akytas. Retėjančių kaulų 
masė mažėja, kaulai tampa 
trapūs ir lengvai lūžta.

Kaulai auga ir stiprėja maždaug 
iki 25 metų amžiaus ir norma
liai kaulų medžiagų apykaitai 
reikia tam tikro kiekio lytinių 
hormonų. Maždaug nuo 40 me
tų kiekvieno žmogaus, tiek vyro, 
tiek moters, kaulai pamažu ima 
silpnėti, retėti. Kadangi lytinių 
liaukų veikla ryškiau persitvarko 
moterims, todėl daugiau jų ir 
serga. Kaulų masės mažėjimo 
grėsmingiausia komplikacija - 
kaulų lūžiai - pasireiškia maždaug 
po 50 metų, o kaip tik tokio ir 
vyresnio amžiaus žmonių skai
čius labai padidėjo. Jeigu prieš 
100 metų du trečdaliai moterų 
nesulaukdavo klimakterinio am
žiaus, tai šiandien kiekviena 50- 
metė moteris gali tikėtis išgyven
ti mažiausiai dar 30 metų. Neju
drus gyvenimo būdas, nuolati
nis sėdėjimas darbe, automobi
lyje ir prie televizoriaus, netinka
ma mityba, įvairos ligos ir jų 
gydymas taip pat pagreitina kau
lų retėjimą.

Osteoporozė iš pradžių neturi

ryškių požymių, o kaulo lūžis 
dažnai būna pirmasis, bet, deja, 
vėlyvas šios ligos pasireiškimas. 
Paprastai jis nebūna vienintelis, 
nes kaulai toliau retėja - lūžiai 
kartojasi. Kaulo lūžius daug sun
kiau ir brangiau gydyti, nei jų 
išvengti. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose osteoporotinių lūžių 
gydymas kiekvienais metais kai
nuoja apie 10 milijardų dolerių. 
Štai kodėl osteoporozės profilak
tikos ir gydymo svarbiausias 
uždavinys yra išvengti pirmojo 
lūžio. Rizika lūžti kaulams tuo 
didesnė, kuo mažesnė kaulų 
masė. Sumažėjusi kaulų masė, 
kaip ir padidėjęs cholesterolio 
kiekis arba aukštas kraujospūdis, 
būdami grėsmingų ligų prana
šais, gali būti nustatyti tik spe
cialiai matuojant. Nustačius tai, 
kad kaulai retėja greičiau nei tai 
turėtų vykti dėl amžiaus ir laiku 
pradėjus gydymą, galima sustab 
dyti ar sulėtinti kaulų retėjimą ir 
išvengti kaulų lūžių. Osteopo
rozė yra viena iš nedaugelio ligų, 
kurios profilaktika gali būti 
pagrįsta objektyviais ir tiksliais 
kaulų tankio matavimo duome
nimis. Dabar Lietuvoje didžiau
sia problema yra šiuolaikinės tik
slios diagnostikos aparatūros sto
ka, o ne vaistų trūkumas. Labai 
tiksliai kaulų tankį galima nu
statyti densitometru. Tokio

aparato mes neturime, o Dani
joje, kuri savo gyventojų skai
čiumi artima Lietuvai, yra dau
giau nei 20 densitometru. Lietu
voje nėra tiksliai nustatytas ser
gančiųjų osteoporoze skaičius, 
nėra žinoma, kiek kainuoja Lie
tuvos valstybei asmenų su lūžiais 
gydymas.

Būdami įsitikinę, kad osteo
porozės grėsmė ir paplitimo 
mastas Lietuvoje nėra suvokia
mi, žinodami kokiais būdais ga
lima būtų spręsti šią problemą 
įkūrėme "Lietuvos osteoporozės 
fondą". Tai neturinti narių nepel
no organizacija, įregistruota 
1996 m. lapkričio mėn. 15 die
ną. Šiuo metu fonde savanoriš
kai ir nesavanaudiškai dirba sep
tyni žmonės.

"Lietuvos osteoporozės fondas" 
organizuoja kaulų metabolinių 
ligų kilmės ir paplitimo tyrinėji
mus, pažangių diagnostikos, 
profilaktikos ir gydymo metodų 
diegimą, specialistų ruošimą bei 
visuomenės švietimą. Vedami šių 
tikslų mes patys dirbame ir ska
tiname visokeriopą veiklą, įgali
nančią spręsti šią problemą po
litiniame, visuomeniniame ir 
medicininiame lygiuose. Lietu
vos osteoporozės fondas asoci
juotomis teisėmis priimtas į Eu
ropos osteoporozės fondą, kuris 
apjungia 25 Europos valstybių 
atitinkamas organizacijas.

Norėtume plačiau papasakoti 
apie fondo uždavinius. Vienas iš 
pirmųjų mūsų uždavinių yra 
informuoti visuomenę apie os
teoporozę, jos didžiulį paplitimą 
ir galimybes laiku imtis profilak
tikos priemonių. Deja, pasakyti 
tikslaus sergančiųjų skaičiaus 
Lietuvoje negalime. Daugumoje 
Europos šalių 8-10% visų žmonių 
serga šia grėsminga liga arba jų 
kaulų masė jau tiek sumažėjusi, 
kad reikalingas intensyvus medi
kamentinis gydymas, norint 
sumažinti realią kaulų lūžių ri
ziką. Patys kukliausi skaičiavi
mai leidžia teigti, kad Lietuvoje 
yra daugiau kaip 240 tūkstančių 
asmenų, kuriems nors vieną sykį 
dėl osteoporozės yra lūžęs kau
las, arba yra labai didelė kaulo 
lūžio rizika.

Jūs tikriausiai norėtumėte pa
klausti - ką daryti? Mūsų nuo
mone, visų pirma reikia įsigyti 
aparatūros kaulų tankiui nusta
tyti. Tik laiku ir tiksliai nusta
čius pagreitintą kaulų retėjimą 
galima imtis priemonių ir išveng
ti lūžių. Šie aparatai brangūs 
(kainuoja apie 90 tūkstančių JAV 
dolerių).

Be abejo, visų šių problemų 
sprendimui reikalingos nemažos 
finansinės investicijos, todėl fon
das aktyviai ieško ir ieškos 
rėmėjų, kurie įvairiais būdais 
galėtų prisidėti prie mūsų veik
los. Tikėdami, kad mūsų darbas 
yra reikalingas ir naudingas Lie
tuvos visuomenei, norėtume 
įtraukti į savo gretas ir kitus as-

menis, neabejingus Lietuvos 
žmonių sveikatai, suvokiančius 
osteoporozės mastą ir grėsmę bei 
šios problemos savalaikio 
sprendimo svarbą. Nuoširdžiai 
viliamės, kad Jūs paremsite "Lie
tuvos osteoporozės fondą". Jūsų

finansinė pagalba padėtų įsteigti 
pirmąjį Lietuvoje osteoporozės 
centrą, kuris būtų aprūpintas 
naujausia aparatūra.

Fondo buveinė yra Vilniuje, 
Žygimantų g. 9. Tel./faksas: 62 
44 37.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Patikimiausia ir ilgiausiai veikianti lietuvių kelionių 

agentūra Amerikoje.

Parūpiname bilietus į Lietuvą patogiausiais maršrutais ir 
pigiausiom kainom. Sutvarkome Jūsų atostogas į visas pasaulio 

šalis bei užsakome pačias įdomiausias keliones laivais.

Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu 
golfininkams balandžio 26 - gegužės 3, 1998

Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė 
į Aliaską birželio 11 - 22, 1998

Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d. duodame 
specialia nuolaidą

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9439 S. Kedzie Avė. Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000 arba 1-800-422-3190
FAX 708-422-3163

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO I LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• Skambučiai į Lietuvą - 62 c/minutę
• Pinigų pervedimas į Lietuvą
• Didžiausia lietuviška parduotuvė "DOVANA"

Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninės palatoje
V. Kapočiaus nuotr.

/f NY - VILNIUS - NY 1

$444 plius mokesčiai

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

Internet http://www.travelfile.com/get/vtours.html
E-Mail: VYT TOURS EARTHLINK. NET

J
Siuntinių agentūra "Viltis" praneša, kad abu kalėdiniai 

konteineriai sėkmingai pasiekė Lietuvą. Nepaisant labai 
šaltų orų Lietuvoje, siuntiniai yra pristatomi gavėjams. 
Džaugiamės, kad šie siuntiniai daugeliui žmonių Lietuvoje 
bus maloni staigmena švenčių proga, o kai kam - tikras 
vilties spindulys.

Širdingai dėkojame visiems siuntusiems paketus per "Vil
ties" siuntinių agentūrą. Mūsų visų bendros pastangos yra 
labai svarbios, o rezultatas akivaizdus - "Vilties" pagalbą 
gauna tūkstančiai žmonių, ne tik jūsų giminės ir draugai, 
bet ir daugiavaikės šeimos, našlaičių ir senelių namai, 
bibliotekos, ligoninės, bažnyčios ir muziejai.

Sveikiname su artėjančiomis šventėmis! Linkime linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų jums ir jūsų artimiesiems.

Pasieniečiai kruopščiai ieško vogtų 
automobilių

"Vilties" įstaiga ir parduotuvė "Dovana" bus uždarytos 
švenčių laikotarpių nuo gruodžio 22 d. iki sausio 5 dienos. 
Nuo sausio 6 d. iki sausio 11 d. bus priimami siuntiniai į 
Lietuvą. Konteineris išvyks sausio 12 d.

Sausio mėnesį bus ruošiamas naujas išsamus siuntinių 
surinkimo tvarkaraštis kitam sezonui, kurį visi siuntėjai 
gaus asmeniškai paštu. Jame bus siuntinių paėmimo datos 
įvairiose vietovėse ir informacija apie "Vilties" paslaugas.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Lenkijos pasieniečiai pradėjo 
labai kruopščiai tikrinti naujus 
ir apynaujus, o daugiausia 1995- 
1997 metais pagamintus praban
gius automobilius ir visureigius, 
kuriais išvykstama iš Lenkijos. 
Tikrinimas gali užtrukti nuo 
pusvalandžio iki trijų valandų. 
Tikrinama netgi tada, jei tuo 
pačiu automobiliu buvo įva
žiuota į Lenkiją prieš kelias die
nas, ketinant praleisti savaitgalį 
Lenkijoje. Taip kruopščiai auto
mobiliai tikrinami todėl, kad 
siekiama išaiškinti vogtus auto
mobilius. Lenkijos ir Lietuvos 
pasieniečiai bendradarbiauja. 
Beveik kasdien tokiu būdu yra

išaiškinama bent po vieną vogtą 
automobilį - dienos rekordas 
buvo išaiškinti 8 vogti automo
biliai. Taigi, išvykstant iš Lenki
jos nauju automobiliu, reikia 
prisiminti, kad pasienyje galima 
sugaišti nemažai laiko. LR

atlanta IE, Ine.
800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 - 5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas • 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 

į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJA,BALTARUSIJA,RUSIJĄ.

Amsterdamas 
ketina atkurti 
Rembrandto 

namus
Rembrandto muziejus pranešė 

apie sumanymą atkurti XVII a. 
gyvenusio tapytojo namus ir 
studiją. Ketinama tiksliai atkurti

JANUARY PICK-UP SCHEDULE

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS

žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilnią ir Ryga!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į 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

stilių ir detales namų, kuriuose 
menininkas gyveno nuo 1639 
iki 1658 m. Rembrandto van 
Rijno namuose Amsterdamo Jo- 
denbreestraat gatvėje muziejus 
buvo įkurtas 1911 m., tačiau iki 
šiol nebuvo bandoma atkurti 
originalaus pastato. Muziejuje 
saugomi Rembrandto ofortai, jo 
ir jo mokinių paveikslai. Pastato 
interjero daiktų neišliko, tad 
Rembrandto epochą primenan
čios detalės atkeliaus iš kitų šalies 
muziejų. Baigus pastato rekon
strukciją, meno kolekcijos bus 
perkeltos į naują pastato fligelį, 
o Rembrandto namuose liks tik 
keletas ofortų. Vykdant rekon
strukcijos darbus, kurie kainuos 
apie 2 mln. guldenų (1 mln. JAV 
dolerių), muziejus lankytojams 
nebus uždarytas. LR

January 10 Brooklyn, NY 12-1 pm
January 12 Philadelphia, PA 10-11 am

VVhiting, NJ 1-2 pm
January 13 New Britain CT 11-12 noon

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

January 14 Kearny, NJ 11-12 noon
Paterson, NJ 1-2 pm

January 17 Brooklyn, NY 12-1 pm
For more information call 914-258-5133

718-348-4709

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

New York-Vilnius-New York $444 r.t.

One way to Vilnius $350

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

http://www.travelfile.com/get/vtours.html
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Padėkos pietus Apreiškimo parapijoje Brockton, MA
Jau tapę tradicija Apreiškimo 

parapijos Padėkos pietūs įvyko 
sekmadienį, lapkričio 30 d.

Per šv. mišias klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas pranešė, 
kad mišios bus aukojamos už a. 
a. jo motiną Oną Palubinskienę, 
kuri tą dieną būtų šventusi savo 
100 metų jubiliejų. Klebonas taip 
pat pristatė diecezijos atstovą Ed 
Wood, kuris vietoj pamokslo pa
sakė kalbą. Pabaigoje kun. Palu
binskas pakvietė parapijiečius 
dalyvauti Padėkos pietuose, gar
džiai papietaujant ir pagelbėjant 
parapijai finansiškai.

Ed Wood apie pagalbą mūsų 
parapijoms: "Tam reikia trijų 
dalykų: laiko, talento ir lėšų. Visi 
mes esame reikalingi. Dažnai 
mes skundžiamės Dievui apie 
blogybes pasaulyje. O Dievas 
mums atsako: juk dėl to aš su
kūriau tave".

Per šv. mišias giedojo gerai 
"išdresiruotas" Apreiškimo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muzikės Astos Barkauskienės.

Po šv. mišių, viliojami gardžių 
kvapų, nuskubėjome į parapijos 
salę, kuri ta proga buvo išpuošta 
Padėkos Dienos simboliais, pra
dedant kalakutais ir baigiant mo
liūgais. Čia visus sveikino kun. 
Palubinskas. Pradėjo nuo dviejų 
metukų Matuko Slyžiaus (kuris 
"atsivedė" Savo tėvelius Rai
mondą ir Tracy Slyžius bei 
močiutę Vitaliją Slyžienę) ir bai
gė parapijos "matriarche" Ma
ryte Šalinskiene. Ji netrukus ap
dovanojo visus svečius gau
sios loterijos bilietais.

Pietūs buvo labai gerai suorga
nizuoti. Patiekalai buvo gardūs 
ir karšti. Visur buvo matyti pie
tų organizatorių ranka.

Pietų metu vėl kalbėjo Ed 
Wood, pažadėjęs nešnekėti taip 
ilgai kaip bažnyčioje. Už tai jam

A. A. ALEKSANDRAS PLATERIS (1913-1997)
(žodis 1997 m. spalio 17 d. šermenyse)

Antanas Dundzila

Savo bendra malda Viešpaties 
malonių ką tik prašę Velionio 
sielai, atsisukime trumpam į sa
vuosius išgyvenimus, kurių bėg
inėje su Aleksandru Plateriu 
mums buvo lemta bendrauti. Tie 
mūsų asmeniniai vaizdai bei 
ryšiai kiekvienam iš mūsų buvo 
kitoki: savosiomis akimis kiekvie
nas Velionį kiek kitaip matėme. 
Tad dabar trumpai suminėsiu dar 
enciklopedinius Velionio bruo
žus, kurie kiekvieno mūsų savyje 
susikurtą Aleksandro Platerio 
paveikslą papildys ir apiben
drins.

Kai Aleksandrą Platerį aš pir
mu kartu pamačiau 1948 metais 
ir apie jį išgirdau, man buvo 
lengva prisiminti jo pavardę: 
1831 m. sukilimo dalyvės Emili
jos Platerytės vardas manyje jau 
buvo įleidęs šaknis. Plateriu gi
minė - tai Lietuvos didikai, turėję 
grafų titulą, pažymėti išlikusi
uose raštuose net iš 1180 m. 
Kalbant apie giminę, nuo XVII- 
to amžiaus Plateriai aktyviai 
reiškėsi Lietuvoje: buvo seimų 
atstovais, teisininkais, vienuo
lynų ir bažnyčių statytojais, da
lyvavo kovose dėl Lietuvos.

Velionis Aleksandras Broel-Pla- 
teris prieš 84-rius metus gimė 
Tauragės apskrityje. Vytauto 
Didžiojo Universitete jis 1936 
m. baigė teisę, vėliau studijas 
gilino Vienoje, o Chicagos Uni
versitete gavo sociologijos dakt
aratą ir 1958 metais įsikūrė 
Washingtone. Nuo tų laikų ir 
čia ilgiau gyvenantieji lietuviai 
pažinojo visuomet malonius, 
tyliai nusiteikusius, visuome
niniuose sambūriuose dalyvau
jančius ponus Platerius.

Mūsų visuomeniniame gyve

buvo smarkiai paplota. Buvęs 
parapijos choro pirmininkas Bill 
Kučinskas pristatė buvusį ilga
metį parapijos vargonininką Vik
torą Ralį, atvykusį iš Kalifornijos 
aplankyti savo mamytės. Pagyrė 
choristus ir vadovę Astą Barkaus
kienę už gražų bendradarbia
vimą. Malonų įspūdį paliko Petro 
Sandanavičiaus sukurta pietų 
programėlė. Joje lietuvių ir an
glų kalbomis buvo trumpai 
aprašyta Padėkos Dienos istorija 
ir tradicijos. Turiu pasakyti, kad 
Petras yra tikras parapijos "šu
las". Jis yra parapijos choro narys

Iš k.: Apreiškimo parapijos tarybos narys William Kučins
kas, klebonas kun. Vytautas Palubinskas ir buvęs parapi
jos choro vedėjas ir vargonininkas muz. Viktoras Ralys

Vlado Sido nuotr.

ir solistas, priklauso parapijos 
tarybai, Lietuvos Vyčių 41 kuo
pos valdybos narys, turi labai 
gerą jumoro jausmą, dažnai 
pagyvinantį įvairius susirinki
mus. Manau, kad jo mamytė, a. 
a. Emilija, ilgametė parapijos 
narė, tikrai juo didžiuotųsi.

Po linksmos loterijos ir ben
dro dainavimo nebuvo jokio 
noro skirstytis. Važiuodamos na
mo su Vida Jankauskiene džiau- 

nime Aleksandras Plateris ypač 
aktyviai reiškėsi Lietuvių Skautų 
Sąjungoje. 1935 m., būdamas 
studentu, jis dalyvavo skautų 
sąskrydyje Švedijoje, bendradar
biavo spaudoje, 1939 būrė stu
dentų skautų filisterius, turėjo 
pareigas vyriausiame skautų 
štabe. Jau 1935 metais jis buvo 
apdovanotas Lietuvos skautų 
ordinu Už Nuopelnus. Vokieti
joje aktyviai prisidėjo prie lietu
vių skautų atkūrimo, buvo Aka
deminio Skautų Sąjūdžio 
pirmininku, Skautų Sąjungos 
Garbės Teismo nariu ir pirmi
ninku, įvairių organizacijų do
kumentų redaktorium. Nors esu 
jį matęs skautų stovyklose, jis 
nebuvo skautas-mazgelių rišinė- 
tojas, bet skautas-intelektualas. 
Pilnutinės asmenybės ugdymas, 
ne tik mazgeliai, glūdėjo jo puo
selėjamos skautybės sintezėje.

Lietuvoje spėjęs išleisti moks
linį darbą apie teisinius Livoni
jos ir Kuršo santykius su Lietuva

JUNO BEACH, FL

LB apylinkės gegužinė įvyko 
gruodžio 4 d. Carlin parke. Da
lyvavo gretimų apylinkių lietu
viai.

Pabendravimo pietuose LB XV 
tarybos atstovas A. Augūnas 
smulkiai papasakojo apie Tary
bos suvažiavimą Philadelphijo- 
je. Programa buvo vykdoma 
sklandžiai pagal parlamentinę 
sistemą, tačiau sesija, įskaitant 
ir banketą, truko tris dienas. 
Renkant LB tarybos prezidiumą, 
daugiausia balsų gavo JAV pul
kininkas Donatas Skučas, kuris 
ir tapo pirmininku. JAV LB kraš
to valdybos pirmininke perrink- 

gėmės pobūvio sėkme. Čia pagy
rų tikrai nusipelno darbšti pa
rapijos taryba, kurios pirminin
kas Vladas Sidas, paklaustas apie 
ruošą, buvo labai dėkingas tal
kininkams. Tai pirmiausia kun. 
Vytautas Palubinskas, jo pa
vaduotojas kun. Danielius Jen- 
kevičius bei darbuotojai R. 
Dmukauskienė, V. Jankauskienė,
M. Klivečkienė, B. Kučinskas, B. 
Kurnėta, D. Lodienė, A. McCar- 
thy, A. Petraitienė, O. Povilai
tytė, 1. Rudienė, J. Rudis. Daug, 
kaip visuomet, mums pagelbėjo 
Marytė Šalinskiene. O taip pat 

mano "dešinioji ranka" Patricija 
Sidienė. Atsiprašau, jei ką pralei
dau!

Pietuose dalyvavo keli svečiai 
iš kaimyninės Aušros Vartų pa
rapijos. Visi nutarėm, kad mūsų 
parapijos turėtų dažniau bendra
darbiauti, dalyvauti viena kitos 
renginiuose, kad galėtume kartu 
dar daug metų draugiškai gy
vuoti.

Dalia Bulvičiūtė

16-17 amžiuje, pradėjo dėstyti 
VDU-te. Amerikoje - šalia dviejų 
mokslinio darbo tezių sociologi
joje - su savo straipsniais ben
dradarbiavo Lietuvių Enciklope
dijoje bei išeivijos profesionalų 
sambūriuose. Karo metu Lietu
voje liko ir dingo beveik paruoš
ta disertacija iš Lietuvos teisės 
istorijos.

Visko čia neiškaičiuosi. Norint 
Velionio asmenybę tik keliais 
žodžiais apibūdinti, aš sakyčiau, 
kad buvo lengva matyti jo kuk
lumą ir džentelmeniškumą - na, 
iš tikrųjų, sakykime - tokį aris
tokratišką švelnumą ar san
tūrumą. Jis niekada nėra ką nors 
šiurkštaus pasakęs, nesiveržė į 
pirmąsias vietas. Pokalbiuose jis 
tvirtai žinojo, ką sako.

Jam rūpėjo Lietuva, mūsų 
visuomenė, mūsų jaunimas. Su 
lietuviškąja skautybe jis buvo 
susirišęs, jai ištikimas. Šį šventą 
vakarą, atsisveikinant su Ve
lioniu, aš pakartosiu jo 1957 

ta Regina Narušienė. Daug 
įdomių minčių pateikė kalbėto
jai B. Jasaitienė, PLB pirm. V. 
Kamantas, D. Skučas ir kiti.

Solienė, keliavusi drauge su E. 
Damijonaitiene po Angliją, Ško
tiją, Airiją, papasakojo apie 
mums mažiau pažįstamų kraštų 
kultūrą, nupiešė tų kraštų vaizdą. 
Kadangi tai buvo netrukus po 
princesės Dianos laidotuvių, 
daug kas ten skendo gėlėse, 
judėjimas gatvėse vos vos slin
ko. Žmonės jautriai reagavo į šį 
įvykį. Krašte visur pastebimas 
turtingumas, švara, gėlių pa
mėgimas. Pasitaikė puikus oras, 
kas tuose kraštuose retai būna.

V. Šalčiūnas papasakojo savo 
įspūdžius apie Kauną ir Vilnių.

Madison, Connecticut, sūnaus 
Pilypo namuose lapkričio 29 d. 
mirė 91 m. amžiaus muzikantė 
Stefanija Tribulauskaitė-Ventre. 
Ji gimė Brocktone, MA, seno
sios kartos imigrantų Mykolo ir 
Magdalenos Tribulauskų šeimo
je. Baigusi Burdett biznio kolegi
ją, Stefanija 1926-1934 ėjo me
dicinos raštininkės pareigas God- 
dard ligoninėje, Brocktone, ir 
kurį laiką - garsaus Kolumbijos 
Presbiterionų medicinos centre 
New Yorke. Tame mieste lavino 
balsą, taip pat gerai mokėdama 
skambinti fortepijonu ir vargo
nais. Daug metų privačiai davė 
fortepijono pamokas Abingtone, 
MA. 1942-1954 ir 1970-1989 
Abingtono Šv. Bridget parapijoj 
vargonavo, giedojo solo ir di
rigavo chorui. Prel. Pranciškus 

metais - taigi prieš 40 metų - 
skautams parašyto straipsnio 
ištraukėlę. Tos mintys labai tiks 
ir Jam, ir mums šiuo momentu, 
prie jo karsto susibūrusiems:

"Taigi gyvenimas turi dvi pa
grindines ypatybes: tęstinumą ir 
kitimą. Juo kokia vertybė 
svarbesnė, juo ji mažiau keičia
si, bet menkesni dalykai keičiasi 
labai greitai. Pagrindiniai religi
jos ir moralės dėsniai iš viso 
nesikeičia: jie yra laiko ir vietos 
nepriklausomi".

Aleksandras Plateris savyje 
buvo išugdęs darnią sintezę tarp 
to savo išsakyto tęstinumo ir 
kitimo. Savo mirties dieną jis 
peržengė bene patį didžiausią 
žmogaus gyvenimo tęstinumo 
bei kitimo slenkstį. Tą dieną mes 
visi netekome vieno tikro Lietu
vos grafo. Tačiau, ypač jo asme
nybės prasme, aš jam mieliau 
taikyčiau ne grafo, bet didiko 
titulą. Savo asmenybe jis buvo 
tikras, malonus didikas. Todėl ir 
dabar jus visus kviečiu su mu
mis gyvenusį Velionį mūsų tau
tos didiko vardu visada prisi
minti.

xxxxx

1997.X.14 Washingtone nu
mirė teisininkas Aleksandras Pla
teris, žmonos Laimos labai ilgai 
sunkios ligos metu slaugytas. 
Gimęs 1913.XII.20 Švėkšnoje 
Lietuvos didikų Plateriu gim
inėje, velionis 1936 m. VDU 
baigė teisę. Amerikoje Chicagos 
Universitete gavo sociologijos 
daktaratą ir nuo 1958 m. gyve
no Washingtone, dirbo JAV 
gyventojų statistikos įstaigoje. 
Anksčiau lietuvių visuomenėje 
reiškėsi skautų veikloje bei jos 
vadovybėje, išeivijos teisininkų 
draugijoje, bendradarbiavo re
daguojant Lietuvių Enciklopedi
ją, rašė spaudoje. Laikinai, iki 
pervežimo į Lietuvą, spalio 18 d. 
palaidotas Gate of Heaven ka
pinėse.

Daugiau žinių žr. LE XXIII t., 
P. Jurgėlos "Lietuviškoje skauti- 
joje".

< 7 ATIK DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.< J

Visur švaru, visko yra, jei turi 
pinigų. Nusikalstamumo nei 
didelio skurdo neteko pastebėti. 
Daug kas taisoma, statoma, re
montuojama. Namai ir pastatai 
abiejuose miestuose naujai da
žyti. Ypač gerą įspūdį padarė 
Vilnius, nes ten lankėsi užsienio 
valstybių prezidentai, tad mies
tas buvo pasipuošęs. Už priei
namą kainą galima išsinuomoti 
ar nusipirkti butą. Pinigų nu- 
sivežus, galima nebrangiai 
pragyventi, nes maistas ir trans
portas palyginti pigūs. V. Šalčiū
nas taip pat parodė vaizdajuostę

(nukelta į 8 psl.) 

Strakauskas, Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas Brock
tone, įkalbino talentingą mo
teriškę atlikti panašias pareigas 
jo parapijoje. Ten ji dirbo 1954- 
1970. Jos lietuviškumas pražydo 
dar labiau ne tik bažnyčioje, bet 
ir įvairiais koncertais ir vaidini
mais.

Apdovanota sodriu altu Ste
fanija buvo ištekėjusi už gabaus 
italų kilmės muzikanto Humbert 
Ventre. Jų šeimoje viešpatavo 
muzika. Stefanijos sūnus Pilypas 
dabar yra žymios privačios gim
nazijos Choate akademijoj ir 
Wallingfordo, CT, simfoninio or

Rasų kapinės Vilniuje V. Kapočiaus nuotr.

A. t A.

Dr. ALDONAI BIRUTIENEI
pašauktai į Amžinojo Tėvo Dangaus skliauto žydrumų, jos 
sūnums Stasiui, Algirdui ir Jurgiui su šeimomis, o taip pat 
kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžių paguodų.

NYLG ir DG draugija

A. + A.

Dr. ALDONAI BIRUTIENEI
mirus, sūnums Stasiui, Algirdui, Jurgiui, jų šeimoms bei 
artimiesiems reiškiame gilių užuojautų ir kartu liūdime.

Jonė ir Kęstutis Kiaunės su šeima

A. t A.
ALEKSANDRAI BAČANSKIENEI

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame mūsų mieliems 
draugams, sūnums Jonui, Edvardui, Rimui, dukrai Marytei 
Nenortienei ir jų šeimoms.

Mara ir Kazys Almenai 
Virginija ir Anatolijus Butai 
Diana ir Kazimieras Čampės 
Nerija ir Romas Kasparai 
Dalė ir Algis Lukai 
Meilė ir Tadas Mickai

A. + A.

VITALIUI ŽUKAUSKUI

staiga mirus, gilių užuojautų reiškiame jo žmonai Dr. 
Marijai ir sūnui Antanui.

Gražina ir Vitolis Dragunevičiai

kestro dirigentas.
Laidotuvės įvyko gruodžio 3 

d. su Šventom Mišiom Šv. Brid
get bažnyčioje, Abingtone, ir Šv. 
Patriko kapinėse, Rocklande. 
Velionės gerai pažįstamas kun. 
Vincas Valkavičius, 1955-1957 
ir 1967-1970 buvęs vikaru Šv. 
Kazimiero parapijoje Brocktone, 
pasakė pamokslą ir po Komuni
jos griežė smuiku. Per Aukojimą 
giedojo "Jėzau, ateinu pas Tave", 
tą giesmę dažnai giedodavo due
tu su Stefanija.

Liko nuliūdę sūnus, dvi anūkės 
- Viktorija ir Miranda, ir brolytė 
Joana Tribulauskaitė.
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DARBININKAS
Butai pensininkams, mo

dernūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, gražioje aplinkoje, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų priežiūroje.

[nevv

“YORKE *>
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinio Tarybos 
posėdyje lapkričio 13 d. naujai 
išrinkti Tarybos nariai Juozas 
Milukas, Vida Jankauskienė ir 
Irena Kilienė pasiskirstė pareigo
mis. Taryba taip pat patvirtino 
Tadą Jasaitį nauju Kultūros Ži
dinio Valdybos pirmininku.

A. a. Bronės Lukoševičie
nės šviesiam atminimui, Lie
tuvių Katalikų Religinei Šalpai 
aukojo: $100.00 - Erna Milukas 
su šeima, Juozas ir Helen Milu
kas, Vytautas ir Lilė Milukas, 
Heinz ir Edelgard Zwickis; 
$50.00 - Živilė Jurienė, Kastytis 
ir Kristina Karvelis, Kazys ir Ele
na Karvelis, Joseph, Cheryl ir 
Emily Milukas; $40.00 - Irena 
Porazzo ir Rita Mulstay; $30.00 
- Algirdas ir Ramutė Česnavi- 
čius, Mr. Mrs. Vytas Galinis, 
Algis ir Vida Jankauskas, Marius 
ir Aldona Marijošius, Jonas ir 
Giedrė Stankūnas, Vanda Sut
kuvienė ir Virginija Butienė, Jad
vyga Vebeliūnienė, Linas Vebe- 
liūnas; $25.00 - Henrikas ir Rasa 
Miklas; $20.00 - Henrikas ir 
Danutė Alilionis, Elena Andri- 
uška, Birutė Cibulskienė, Zina 
Jankauskas, Tadas ir Ina Jasaitis, 
Remigija Nabažienė, Ringą ir 
Ruth Remėza, Charles ir Jose- 
phina Senken; $15.00 - Sofija 
Skobeikienė. Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa reiškia gilią 
užuojautą velionės dukrai Lilei 
Milukienei bei visiems artimie
siems ir dėkoja už liūdesio va
landos metu paskirtas dosnias 
aukas. Amžiną atilsį duok ve
lionei, Viešpatie.

A. a. Antaninos Eidukevi- 
čienės šviesiam atminimui, Lie
tuvių Katalikų Religinei Šalpai 
aukojo: $25.00 - Vida ir Algirdas 
Jankauskai bei Lilė ir Vytautas 
Milukai. Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa dėkoja už aukas ir 
reiškia gilią užuojautą dukrai 
Inai bei visiems artimiesiems. 
Tesiilsi ji amžinoje ramybėje.

AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS

Veronika Gudienė, gimusi 
Lietuvoje 1907 metais, gyvenu
si Jamaica, NY, mirė gruodžio 
23 d. North Shore University 
ligoninėje, Glen Cove, sulauku
si 90 metų amžiaus.

Buvo pašarvota Shalins laido
jimo koplyčioje. Atsisveikinimas 
įvyko gruodžio 25 d. Penktadie
nį, gruodžio 26 d., po Šv. Mišių 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, palaidota Cypress Hills ka
pinėse, šalia vyro Stasio, miru
sio 1976 metais.

Nuliūdime liko duktė Gražina 
Snyder su vyru David, anūkas 
Christofer ir giminės Lietuvoje.

Dr. Aldona J. Sirutienė, 
gimusi Lietuvoje 1898 metais, 
paskutiniu metu gyvenusi Ma
tulaičio slaugos namuose Put- 
name, ten ir mirė gruodžio 25 
d., 99-rių metų amžiaus.

Buvo pašarvota Shalins laido
jimo koplyčioje. Atsisveikinimas 
įvyko gruodžio 29 dieną. Antra
dienį, gruodžio 30 dieną, po Šv. 
Mišių Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, palaidota Šv. Karoliaus 
kapinėse Farmingdale, LI, NY.

Nuliūdime liko trys sūnūs: Sta
sys, Algirdas ir Jurgis su šeimo
mis. Taip pat liko šeši anūkai ir 
trys proanūkiai.

DARBININKO 
prenumerata 

priimama 
tel: (718) 827-1351 

k__________  J

E-mail: jkeleras@aol.com

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

Spaustuvė .......(718) 827-1350
Vienuolynas ...(718)235-5962
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ........(716) 827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

SVEIKINIMAI

ŠVENČIŲ 

ppoGA

A

Sveikiname sulaukus Naujųjų 
Metų buvusį mielą bendradarbį ir 
ilgametį "Darbininko" redaktorių 
Tėvą dr. Kornelijų Bučmį, 
linkėdami kuo geriausios sveikatos 
ir ištvermės tolimesniame žurna
listiniame bendradarbiavime.

"Darbininko" darbuotojai

"Darbininko" redakcija ir ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja 
visiems, sveikinusiems raštu, te
lefonu ar asmeniškai Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.

k

Prel. Jonas Kučingis, Los
Angeles, CA, kaip kasmet, taip ir 
šiemet, apmokėjo prenumeratą 
atsiųsdamas 140 dol. čekį. Gerb. 
prelatui nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę paramą mūsų spaudai ir 
už mūsų pastangų įvertinimą.

Kun. Jonas Pakalniškis, 
Douglaston, NY, kasmet pare
mia "Darbininką" stambia auka. 
Ir šiemet apmokėjo prenumera
tą 100 dol. čekiu. Nuolatiniam 
"Darbininko" bičiuliui ir rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

Jonas ir Malvina Kliveč- 
kos, Woodhaven, NY, jau dau
gelį metų remia "Darbininką", 
atsiųsdami už prenumeratą 100 
dol. čekį. Taip padarė ir šiemet. 
Nuoširdžiai dėkojame ir įvertiname 
nuolatinę dosnią paramą mūsų 
spaudai.

Stefa Dimas, DDS, Middle 
Village, NY, kaip kasmet, taip ir 
šiemet apmokėjo prenumeratą 
atsiųsdama 85 dol. čekį. Nuo
širdžiai dėkojame už nuolatinę 
paramą "Darbininkui".

Vito Senken, Jamaica, NY, 
kasmet paremia "Darbininką" 
stambesne auka. Šiemet apmokė
jo prenumeratą atsiųsdamas 100 
dol. čekį. Nuoširdžiai dėkojame už 
reikalingą paramą mūsų spaudai.

Ona Matusaitienė, Worces- 
ter, MA, kaip kasmet, taip ir šie
met apmokėjo prenumeratą 75 
dol. čekiu. Nuoširdus ačiū už nuo
latinę paramą "Darbininkui".

D. A. Velička, Watertown, 
CT, apmokėjo prenumeratą 80 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už mūsų spaudos stiprinimą.

Joseph Černius, Sacramen- 
to, CA, atsiuntė prenumeratos 
apmokėjimui 80 dol. čekį. Nuo
širdus ačiū už paramą "Darbi
ninkui".

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Waterbury, CT, 
klubas lietuviškos spaudos pa
laikymui siunčia $20.00. Nuo
širdžiai dėkojame Waterburio Mo
terų Klubų narėms už paramą "Dar
bininkui".

"Darbininko" spalvoti 
1998 m. kalendoriai buvo iš
siuntinėti skaitytojams 1997 m. 
gruodžio 10 d. Kalendorių dar 
yra likusių. Jei kas norėtų dau
giau kalendorių gauti, prašome 
užsisakyti raštu, pridedant čekį 
po 4 dol. už kiekvieną. Rašyti: 
"Darbininkas", 341 Highland 
Blvd, Brooklyn, NY, 11207-1910.

Apreiškimo parapijos vargonai ir choras

"Bėkit, bėkit, piemenėliai, 
duokit garbę Kūdikėliui..."

Petras Palys

Kalėdų nakties išvakarėse Ap
reiškimo parapijos, Brooklyn, 
NY, didelę bažnyčią beveik už
pildė atskubėję pasveikinti ir pa
garbinti užgimusio Kūdikėlio 
"piemenėliai".

Bažnyčios vidus, kaip ir per 
kiekvienas Kalėdas, buvo pa
sigėrėtinai išpuoštas. Ant visų 
trijų altorių puikavosi raudonai 
pražydusios poinsettia. Didžiojo 
altoriaus šonuose spindėjo eg
lutės, o mišių stalo apačioje - 
prakartėlė. Bažnyčios pilioriai 
sujungti žalumynų pynėmis, ant 
kiekvieno pilioriaus kabojo vai
nikas. Visą tą bažnyčios iš
puošimą atliko uolūs parapi
jiečiai Jurgis ir Irena Rudžiai.

Šios šventos nakties rimtį pa
gilino ir nuotaiką žadino, kelių 
choristų iš Viešpaties Atsimainy
mo parapijos pastiprintas, Ap
reiškimo parapijos bažnytinis 
choras, prieš Bernelių Mišias at
likęs aštuonių kalėdinių giesmių 
ciklą. Chorui, o vėliau ir mišių 
metu dirigavo choro vadovė Asta 
Barkauskienė, o vargonų muzika 
chorą palydėjo Virginijus Bar
kauskas.

Apreiškimo parapijos choras,

ATSIŲSTA PAMINĖTI )uno Beach, FL
Gertrud von LeFort. PILOTO 

ŽMONA, novelė. - Iš vokiečių 
kalbos vertė Alfonsas Tyruolis. 
Išleido Kultūros rūmų knygų sa
lonas, Kaunas, 1997. 48 psl. 
Tiražas 500 egz. Kaina nepa
žymėta. Spaustuvė "Morkūnas ir 
Ko".

Kristaus didybė ir mesianizmas 
visais laikais užkariaudavo 
žmonių širdis. Jis neaplenkė nei 
vargšų lūšnelių, nei didikų rūmų. 
Bet jo veikimas nesuprantamas 
ir paradoksalus. Tą matome šio
je novelėje. Pontijaus Piloto 
žmona miršta kaip krikščionė ne 
tik už Kristų, bet ir už savo vyro 
atpirkimą.

Algirdas Radvilavičius. AUKŠ
ČIAUSIA BAUSMĖ: PAS
MERKTI PAUKŠČIAI. Dvi do
kumentinės apysakos. - Jonava, 
1996. 139 psl. Tiražas 1000 egz. 
Kaina nepažymėta. Spausdino 
UAB "Panevėžio spaustuvė". -

Antrojo respublikinio A. Kul
viečio konkurso laureato, Lietu
vos kaimo rašytojų sąjungos na
rio Algirdo Radvilavičiaus, gyve
nančio Alytuje, pirmoji knyga, 
kurioje dvi apysakos apie rūstųjį

Knygos - geriausia dovana
Lietuvių - anglų kalbų žo

dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol. + 1 dol. persiuntimui.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 

savo veiklą pradėjęs 1914 me
tais, praeityje didžiavęsis dideliu 
choristų skaičium, atlikdavęs 
stambius muzikinius veikalus, 
oratorijas, statęs scenos veikalus 
ir plačiai reiškęsis su koncertais, 
ir dabar nepasiduoda. Šiuo metu, 
kada, galima sakyti, New Yorko 
lietuviškame meniniame judė
jime "visur tylu, visi jau mie
ga...", Apreiškimo choras kiekvie
ną sekmadienį gieda 11 vai. 
mišių metu, kasmet dalyvauja ir 
dainuoja Vasario 16-tos mi
nėjime bei kitomis progomis.

Chorui giedant "Tyliąją nak
tį", 10 vai. vakaro, procesija artė
jo prie altoriaus. Bernelių Mišias, 
kartu su parapijos klebonu kun. 
Vytautu Palubinsku ir kun. eme
ritus Stasiu Raila, aukojo mūsų 
tarpe gyvenantis vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM.

Paskaitęs Evangeliją, klebonas 
V. Palubinskas pasveikino į Mi
šias susirinkusius, pasidžiaug
damas, kad mato daug naujų, 
jaunų veidų. Tai daugiausia nau
jai atvykusieji iš Lietuvos. Kvietė 
įsitraukti į parapijos gyvenimą, 
o į bažnyčią atsilankyti ne tik 
per didžiąsias šventes, bet ir kitais 
sekmadieniais.

Pamokslą pasakė vysk. P. Bal

pokarį ir kaimo žmonių dramą.
Vilius Bražėnas. SĄMOKSLAS 

PRIEŠ ŽMONIJĄ. Informacinė 
apžvalga. Trečiasis leidimas. - 
Kaunas, Lietuvos politinių kalin
ių ir tremtinių sąjunga, 1997.136 
psl. Tiražas 2000 egz. Kaina su
tartinė. Spausdino SPAB spaus
tuvė "Spindulys". - Straipsnių 
rinkinys tarptautinės politikos 
klausimais. Svarstoma "Vieno 
pasaulio" problema.

MUZIKOS ŽINIOS. 1997 m., 
Nr. 248. Muzika Stasio Sližio.

- Leidžia Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Muzikos Sąjunga, 56 psl. 
Redaktoriai Kazys Skaisgirys ir 
Stasys Sližys. Prenumerata - 
$5.00 metams. Spausdino Mor
kūnas Printing, Three Oaks, 
Michigan.

"Muzikos žinių" priedas Nr.l. 
KRYŽIŲ KALNAS (gaidos). 
Mišriam chorui. Žodžių autorius 
nežinomas. "Muzikos žinių" prie
das Nr. 2. juozas Strolia (1897- 
1997) SU DAINA IR GIESME 
(6 dainų ir giesmių gaidos). Išleis
ta Juozo Strolios 100-osioms 
gimimo metinėms atžymėti.

kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. + 1 dol.p.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Kaina 

takis, OFM. Vyskupo pamokslas, 
kaip visuomet, buvo apmąsty
tas, gilaus ir prasmingo turinio.

Mišių skaitymus ir Tikinčiųjų 
maldą skaitė Pranė Ąžuolienė.

Lotyniškai choras giedojo Fran- 
zo Gruberio "Mišias". Komuni
jos metu smuikininkas Donatas 
Stančiauskas atliko J. S. Bacho 
"Arioso". Smuikininkui vargo
nais pritarė Virginijus Barkaus
kas. Bernelių Mišias užbaigė cho
ro giedama giesmė "Sveikas, Jėzau 
gimusis".

Choras, atlikęs savo pareigas 
Apreiškimo parapijoj, su savo 
vadovais muzikais Asta ir Vir
ginijum Barkauskais išskubėjo į 
Viešpaties Atsimainymo parapi
jos bažnyčią (ten V. Barkauskas 
vargonininkauja) ir Šventos na
kties vidurnaktį, 12 valandą, 
giedojo Bernelių Mišiose.

Besiskirstant iš bažnyčios, svei
kinantis ir besidalinant šventi
niais linkėjimais, vis dėlto ne
lengva buvo atsikratyti įkyrios 
minties dėl pasklidusių gandų 
apie klebono pasitraukimą iš 
parapijos ir bažnyčios uždarymą. 
Nors tie gandai ir buvo griežtai 
paneigti, bet... Kai paukštis iš
skrenda iš narvelio, nelengva jį 
besugauti. Panašiai ir su ganda
is. Duok Dieve, kad jie tik gan
dais ir pasiliktų! O tuo tarpu - 
Garbė Dievui aukštybėse ir ramy
bė geros valios žmonėms!

(atkelta iš 7 psl.)

iš Vilniaus didmiesčio ir Kau
no gyvenimo.

Vytautas Dudėnas, Lietuvos 
Seimo narys ir drauge šios 
apylinkės gyventojas, lapkričio 
pabaigoje lankėsi šiame krašte. 
Su juo susitikimą paruošė LB 
apylinkės valdyba lapkričio 29 
d. Piccadilly restorane.

Vincas Šalčiūnas spalio 8 d. 
dalyvavo Lithuanan Heritage 
Society susirinkime Vero Beach 
ir padarė pranešimą apie dabar
tinį gyvenimą Lietuvoje.

Naujų metų sutikimas vyko 
Quality Resorts viešbutyje Sin- 
ger Island. Po gerų pietų šoki
ams grojo lietuviškas orkestras 
"Gintarai".

Vytautas Kulpa, LB apylinkės 
iždininkas, iki metų galo rin
ko LB solidarumo mokestį už 
1997 metus, norėdamas laiku 
atsiskaityti su aukštesnėmis LB 
institucijomis.

15 dol. Kas norite pagilinti savo 
virimo žinias, - rasite labai daug 
populiarių lietuviškų valgių ga
minimo receptų. Labai tinkama 
dovana lietuviškai nekalban
tiems. Kaina 15 dol. Persiunti
mas - $1.50.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija. Kaina 25 dol.

Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Vilią Maria, P. O. Box 155, Thomp- 
son, CT, 06277 (sk.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, Washington, 
DC, ieško darbininko, kuris galėtų 
atlikti lauko priežiūros darbus. Pra
dinis mokestis $6.00 į vai. Galima 
dirbti 10 -12 vai. per dieną su virš
valandžiais. Reikalingas darbo leidi
mas. Suteikiamas pigus butas - 
130 dol. mėnesiui. Kreiptis tel.: (202) 
244-2373. (sk.)

Išnuomojamas kambarys, 
Greenpoint, NY, kultūringai (pagei
dautina nerūkančiai) moteriai. Ska
mbinti ir palikti žinią su savo tele
fonu (212) 618 - 7393 (voice mali) 

(sk.)

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

Reikalingi statybininkai spe
cialistai, mokantys įvairių statybos 
darbų. Nekvalifikuotiems nesisiūly- 
ti. Leidimas darbui nebūtinas. Pagei
dautina naujai atvykusieji iš Lietu
vos. Skambinti bet kuriuo laiku. Tel: 
(718) 386-1635. Kviesti Vytą, (sk.)

Išnuomojamas kambarys prie 
gero susisiekimo Queense. Galima 
bus naudotis virtuve. Tel. (718) 441- 
1215. (sk.)

"Lietuvos aidas", patrioti
nės minties, plačios informaci
jos dienraštis, daugiausiai skai
tomas išeivijos lietuvių, dėl dau
giau kaip dvigubai pabrangusio 
pašto, buvo priverstas pakelti 
metinę 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. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Augustinas Šiaulaitis, Wood- 
haven, NY - 10 dol>
Saulius Juodeikis, Woodhaven, 
NY - 10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims sausio 10 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 1 vai. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. (914) 258- 
5133.

Klientų patogumui atidaromas 
naujas poskyris New Yorko mies
te. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu lai
ku. Tel. (718) 348-4709.

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

Maisto siuntiniai:
šventinis $39.;
50 svarų įvairaus maisto 
siuntinys už $98.

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

mailto:jkeleras@aol.com
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