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AMERIKIEČIŲ LAIKRAŠTIS 
KRITIKUOJA VALDĄ ADAMKŲ

/f ...
LIETUVOJE.

ir apie f
LIETUVĄ ę

y
- Austrijos sostinėje Vie

noje gegužės 6 d. lietuvių poe
tui Justinui Marcinkevičiui įteik
ta Alfred Toepfer fondo 1998 
metų Herderio premija. Nuo 
1964 metų ši garbinga premija 
už Rytų ir Pietryčių Europos 
kultūrinių ryšių plėtotę skiria
ma asmenims, padedantiems 
saugoti ir ugdyti Europos kul
tūros palikimą. Kartu su premija 
laureatui įteikiamas 30 tūks
tančių Vokietijos markių čekis. 
Šiemet vokiečių rašytojo ir isto
rijos filosofo Herderio premijos 
įteiktos dar šešiems mokslo ir 
kultūros veikėjams iš Rytų Euro
pos.

- Tęsdamas tarpukario Lie
tuvos tradicijas, Prezidentas 
Valdas Adamkus sutiko būti 
Jaunųjų ūkininkų sąjungos vy
riausiuoju globėju. Gegužės 6 d. 
susitikime su Prezidentu to pa
prašė šios sąjungos ratelių at
stovai. Prezidentas dar sykį pa
tikino, kad žemės ūkio proble
mos jam yra svarbios ir jis ke
tina skirti joms daug dėmesio.

- Ligšiolinis Ministro Pir
mininko aparato kancleris tei
sininkas Kęstutis Čilinskas pa
skirtas Vyriausybės kancleriu. Ši 
pareigybė numatyta pakeistame 
Vyriausybės įstatyme. Tai politi
nis pareigūnas, atsakantis už 
Ministro Pirmininko aparato tar
nautojų bei departamentų va
dovų darbą. Šiuo metu Ministro 
Pirmininko aparate dirba 24 tar
nautojai.

- Prasideda svetingiausio 
Vilniaus viešbučio ir restorano, 
paslaugiausio viešbučio admi
nistratoriaus ir restorano padavė
jo konkursas: Vilniuje yra 53 
įstaigos, galinčios apgyvendinti 
miesto svečius. Iš jų - 26, ku
riose yra daugiau kaip 10 kam
barių, vadinamos viešbučiais. 
Visi jie turi teisę dalyvauti kon
kurse. Tačiau kai kurie garsūs 
viešbučiai dalyvauti konkurse 
neketina.

- Gausiam būriui Lietuvos 
moksleivių atiteko apdovano
jimai už rašinius ir piešinius, 
kurių tema - "Taika Europoje". 
Gegužės 6 d. Europos Tarybos 
informacijos ir dokumentacijos 
centre Vilniuje devynioms de
šimtims geriausių jaunųjų rašy
tojų ir dailininkų įteikti diplo
mai, medaliai, pagyrimo raštai 
ir atminimo dovanos.

- Lietuvos žiniasklaida ge
gužės 1 d. energingai svarstė apie 
Tėvynės sąjungos vadovų Vytau
to Landsbergio ir Gedimino Vag
noriaus nesutarimus. Buvo pra
nešta, kad karšta diskusija kilo 
svarstant neseniai įkurto Hu
manitarinio konservatizmo klu
bo įstatus. ELTA duomenimis 
Gediminas Vagnorius nuogąsta
vo, kad toks klubas tik suskaldys 
Konservatorių partiją. Diskusija 
vyko aštriai ir ilgai, bet baigėsi 
taikiai.

- Kitą mėnesį į pirmąjį posėdį 
Rygoje susirinks JAV ir Baltijos 
šalių partnerystės komisija, kurią 
sudaryti numatyta šių metų pra
džioje pasirašytoje bendradar
biavimo chartijoje. Keturšalei 
komisijai vadovaus JAV valsty
bės sekretorės pavaduotojas Stro- 
be Talbott ir Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos užsienio reikalų mi
nistrai.

Iš kairės į dešinę: LR ambasadorius JAV ir Meksikai - Stasys Sakalauskas, LR ambasa
dorius Kanadoje - Alfonsas Eidintas, Kanados Parlamento narys - John Renolds, LR 
atstovas prie NATO Briuselyje, ambasadorius Linas Linkevičius ir LR ambasadorius prie 
Jungtinių Tautą New Yorke - Oskaras Jusys Jono Urbono nuotr.

Konferencijos įkarštyje: kairėje Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų dr. Os
karas Jusys, dešinėje - Lietuvos ambasadorius Kanadoje dr. Alfonsas Eidintas

Š. m.. gegužės 2-3 dienomis 
Toronte, Kanadoje įvyko tarp
tautinė Lietuvių Bendruomenių, 
Lietuvių Jaunimo sąjungų, Ka
nados valdžios atstovų bei Lie

NEPABUVĘS KAREIVĖLIU...

Nuo šiol būtinąją karinę tar
nybą atlikę kariai turės pirmeny
bę stodami į aukštąsias krašto 
apsaugos bei policijos mokyklas, 
taip pat priimant į darbą polici
joje, Valstybės saugumo depar
tamente, pašte bei geležinkelyje. 
Tai, komentuodamas gegužės 5 
d. Seimo priimtą Krašto apsau

ĮSTATYMAMS NUSIŽENGIA IR UŽSIENIEČIAI LIETUVOJE, 
IR LIETUVIAI UŽSIENYJE

Šiemet Lietuvoje 182 užsie
niečiai padarė 99 nusižengimus, 
o 174 Lietuvos piliečiai užsienyje 
nusižengė 154 kartus. Dažniau
siai užsieniečiai Lietuvoje nusi
žengia nelegaliai pereidami vals
tybės sieną. Šį nusižengimą pa
daro Afganistano, Šri Lankos ir 
Bangladešo piliečiai. Užsieniečiai 
Lietuvoje padaro autoįvykių, 
neteisėtai prekiauja alkoholiu,

PAGALBA SERGANTIEMS KRAUJO 
VĖŽIU

Vilniaus universitetinėje ligo
ninėje "Santariškių klinikos" ku
riamas Kaulų čiulpų transplan
tacijos centras. Vyriausybė šiam 
tikslui skyrė 2 mln. litų. Kaulų 
čiulpų persodinimas - vienas 
efektyviausių būdų gydyti leu
kemiją bei kitomis piktybinėmis 
kraujo ligomis sergančius ligo
nius. "Santariškių klinikų" direk

tuvos diplomatų konferencija, 
skirta Lietuvos įsijungimo į 
NATO klausimams. Konferenci
joje dalyvavo ir Darbininko redak
torius Julius Keleras. Platesnį šios 

gos sistemos organizavimo ir 
karo tarnybos įstatymą, spaudos 
konferencijoje teigė krašto ap
saugos ministras Česlovas Stan
kevičius.

Jeigu kitos priėmimo sąlygos 
lygios, karinę tarnybą atlikę ka
riai turės pirmenybę priimant ir 
į kitas valstybines mokymo įstai- 

užsiima prostitucija, važinėja 
vogtais automobiliais, vagia, 
klastoja dokumentus, gabena 
kontrabandą. Kai kada užsie
niečiai Lietuvoje ir plėšia bei 
chuliganiškai elgiasi. Daugiau
sia Lietuvoje nusikalsta baltaru
siai, latviai, rusai, ukrainiečiai 
bei lenkai. Lietuvos piliečių dau
giausiai nusižengia Lenkijoje - 
net 112, prasikaltusių Lietuvos 

torius, buvęs sveikatos apsaugos 
ministras Antanas Vinkus pasa
kojo, kad į jį dažnai kreipdavosi 
motinos, prašančios gelbėti jų 
sergančius leukemija vaikus ir 
siųsti gydytis į užsienį, tačiau 
ministerijos finansinės galimy
bės buvo ribotos. Apskaičiuota, 
kad vieno ligonio išgydymas Lie
tuvoje kainuotų 108 tūkst. litų,

V. Kelerienės nuotr.

itin politiškai svarbios konfe
rencijos aprašymą skaitykite ki
tame Darbininko numeryje.

gas. Karys, likęs tarnauti po būti
nosios tarnybos laiko, ir sava
noriškai atitarnavęs dar 2 metus 
įgyja teisę ir į kitas valstybės 
teikiamas socialines garantijas.

"Šią normą įgyvendinti reikės 
tam tikro laiko, o tai priklausys 
ir nuo valstybės galimybių, ta
čiau ateityje liktiniams kariams 
bus suteikta parama apmokant 
buvusio kario studijas", - sakė 
ministras.

ELTA

piliečių sulaikyta ir Vokietijoje, 
Baltarusijoje, Rusijoje bei Latvi
joje. Dažniausiai lietuviai įkliū
va su kontrabanda, vairuodami 
vogtus automobilius, klastoda
mi dokumentus, vogdami, plės
dami, sukčiaudami. Užsienyje įk
liuvo 35 kauniečiai, 24 alytiš
kiai, 23 vilniečiai ir 22 mari jana
poliškiai. R

tai yra 4 kartus mažiau nei siun
čiant ligonius gydyti užsienyje. 
Vien šiais metais piktybinėmis 
ligomis sergančių ligonių gydy
mui bus skirta papildomai 500 
tūkst. litų. Vyriausybė pažadėjo, 
kad ši parama nenutrūks ir ate
ityje. Labdaros koncertą ateityje 
pažadėjo surengti ir garsusis te
noras Jose Carreras, neseniai 
koncertavęs Vilniuje. Dalį pi
nigų, surinktų labdaros koncerte, 
jis skirtų Lietuvai. R

Prieš ir po rinkimų Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
Vakarų spaudoje buvo vaizduo
jamas vien palankiai dėl savo 
patirties JAV administracijoje. 
Tačiau dabar dienraštis "The 
Wall Street Journal" rašo, kad 
pradėjęs eiti pareigas 71 metų 
Valdas Adamkus dar nesugebėjo 
įspausti ryškesnio pėdsako ša
lyje, iš kurios išvyko 1944 me
tais. Pasak laikraščio, "daugelis 
analitikų jau atvirai abejoja, ar 
šis buvęs Aplinkos apsaugos 
agentūros administratorius pa
jėgs išspręsti ekonomines prob
lemas ir vesti tautą į XXI amžių".

Investicinio banko "Daiwa Se- 
curities" Londono atstovybės rin

PREZIDENTU PASITIKIMA 
LABIAUSIAI

"Respublikoje" pateikti repre
zentatyvios apklausos, atliktos 
balandžio 10-20 dienomis, duo
menys. Beveik 40% Lietuvos 
gyventojų mano, kad preziden
tas Valdas Adamkus yra labiau
siai patikimas visuomenės veikė
jas. 15.5% Lietuvos gyventojų 
pasitiki buvusiu prezidentu Al

NEW YORKO TEISMAS ATMETE 
IEŠKINĮ LIETUVOS VALSTYBEI

New Yorko apygardos teismas 
atmetė ir nenagrinėjo JAV ben
drovės "Mobil" paduoto ieškinio 
Lietuvos valstybei, jos kontro
liuojamai bendrovei "Lietuvos 
energija", privačiai bendrovei 
"Dega" ir Lietuvos akciniam ino
vaciniam bankui. JAV bendrovė 
kreipėsi į teismą, norėdama at
gauti jai nesumokėtus 4.5 mln. 
USD už "Lietuvos energijai" pa
tiektą mazuto partiją. New Yor
ko teismas atmetė ieškinį moty
vuodamas tuo, kad byla turi būti 
keliama Lietuvoje, o ne JAV. 
Pernai liepą Lietuvos generalinė 
prokuratūra buvo iškėlusi bau
džiamąją bylą pagal "Mobil" pa

IŠSPRĘSTAS MINISTERIJŲ LIKIMAS

Po kelias savaites trukusių dve
jonių Seimas panaikino Europos 
reikalų ministeriją ir pasiūlė vie
toj jos prie Vyriausybės įkurti 
Europos integracijos komitetą. 
Konservatorių nuomone, Euro
pos reikalų ministerija ir toliau 
yra reikalinga, tačiau dėl sutari
mo buvo nuspręsta jos atsisaky
ti, nes būtent stabili vidaus poli
tika didina Lietuvos galimybes 
būti pakviestai derybų dėl narys
tės Europos Sąjungoje. Tuo tarpu

"BRITISH AIRVVAYS" LĖKTUVAI -
VILNIUJE

Didžiosios Britanijos oro ben
drovė "British Airways" balan
džio mėn. pradėjo savo skrydžius 
į Lietuvą. Lietuvą tapo 100-ąja 
šios vienos didžiausių pasaulyje 
oro bendrovių sąraše. Anglų ben
drovė numato keturis savaiti

LIETUVOS KARIUOMENE PIRKS 
ŠIUOLAIKINIŲ RYŠIO PRIEMONIŲ

Lietuvos kariuomenė vėl gaus 
ryšių technikos, atitinkančios 
NATO reikalavimus. Vyriausybė 
leido Krašto apsaugos ministeri
jai iš JAV firmos "Harris Corpo- 
ration" įsigyti įvairaus galingu
mo ir dažnių mobilių radijo sto
čių bei kitokių ryšių technikos, 

kos ekspertas Roger Manson, kurį 
cituoja laikraštis, pažymėjo, kad 
iš Valdo Adamkaus laukiama 
veiksmo, o kol kas, atrodo, kad 
"svarbiausias p. Adamkaus pri
valumas yra buvęs Amerikos 
pasas". Pats Valdas Adamkus in
terviu laikraščiui sako, kad jam. 
reikia duoti laiko, nes kol kas 
kiekvieną dieną jis susiduria su 
įvairiausiomis kasdieninėmis 
problemomis. Jis tikisi iki metų 
pabaigos įgyvendinti kelis su
manymus. Pasak laikraščio, Val
das Adamkus daug šneka apie 
moralinį atgimimą, tačiau jam 
dar reikia paaiškinti, kaip jį 
įsivaizduoja.

LA

girdu Brazausku, po 7.6% pasiti
ki Vytautu Landsbergiu ir Artū
ru Paulausku. Ilgą laiką palan
kiausią visuomenės nuomonę 
buvo pelnęs Egidijus Bičkauskas, 
tačiau šios apklausos duomeni
mis jis yra dešimtas ir turi 3% 
Lietuvos gyventojų palankumą.

R

reiškimą, tačiau po finansinio 
patikrinimo paaiškėjo, kad "Lie
tuvos energija" atsiskaitė už visą 
gautą mazutą. Ši byla įgavo platų 
atgarsį po to, kai rugpjūčio mė
nesį buvo sulaikytas Seimo narys 
Audrius Butkevičius. Jis iš "Mo
bil" tarpininkės - bendrovės "De
ga" vadovo paėmė pinigus už 
pažadą padėti nutraukti bylą 
Generalinėje prokuratūroje. Vė
liau Seimo narys pakeitė paro
dymus ir teigė, kad pinigai skirti 
Belgijoje gyvenančiam advoka
tui, kuris padėtų pasiekti "Degai" 
palankaus sprendimo New Yor
ko teisme.

LR

buvusi Europos reikalų ministrė 
Laima Andrikienė Seime pa
reiškė, kad toks sprendimas yra 
didelis premjero valdančiosios 
koalicijos ir Prezidento pralai
mėjimas. Anot jo, tuo laimi tik 
euroskeptikas Seimo narys Ri
mantas Smetona. Tame pačiame 
Seimo posėdyje buvo nutarta 
panaikinti ir Statybos ir urbanis
tikos bei ryšių ir informatikos 
ministerijas. Nuo šiol Lietuvoje 
bus 14 vietoj 17 ministerijų. LR

nius reisus iš Didžiosios Britani
jos į Lietuvą. Į Lietuvą skraidys 
"British Airvvays" lėktuvas "Boe- 
ing 737-400", kuriame yra 147 
vietos. Londone lėktuvai kils ir 
nusileis Gatvvick oro uoste.

R

kuria bus sujungti Gynybos bei 
"Geležinio vilko" brigados štabai 
ir batalionai. Tam bus panau
dota 22 mln. litų. Tačiau didžioji 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų da
lis dar naudojasi iš sovietinių 
laikų likusia įranga.

LR
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Veiklios krikščionybės vadovas
Almantas Samalavičius

1968 metais Bankoke nu
trūko Thomas Mer

ton'o gyvenimas. Pasaulinio gar
so krikščionių rašytojas, svarstęs 
filosofinius ir teologinius tikėji
mo, religinės pasaulėžiūros as
pektus, kryptingai ir nuosekliai 
gynęs ekumeninio judėjimo 
reikšmę, plunksna ir visuome
ninėmis iniciatyvomis rėmęs tai
kos sąjūdį, praturtinęs vakarie
tiško mąstymo horizontus Rytų 
išminties studijomis, paliko gau
sybę dvasinės kelionės liudijimų, 
žadinančių ir stiprinančių visus, 
kurie įvairiuose pasaulio kampe
liuose tebeieško transcendenti
nių vertybių. Vienuolis konver
titas, priklausęs askeze garsė
jančiai trapistų bendruomenei, 
niekados nebuvo klauzūros įkai
tu. Raštais ir žodžiu, veikliomis 
iniciatyvomis ir, kas ne mažiau 
svarbu, sunkiai įsivaizduojamos 
apimties korespondencija su 
daugybe savo žemiškosios ke
lionės bendrakeleivių, tarp kurių 
buvo ir kardinolų, ir intelektua
lų disidentų, ir plačiausių pa
žiūrų rašytojų, ir netgi papras
čiausių žmonių, Thomas Mer- 
ton yra vienas didžiausių šio 
nerimastingo amžiaus legendų. 
O ir tiems, kurie linkę visų šian
dieninio gyvenimo ydų ieškoti 
coca-colos ir beisbolo tėvynėje, 
šio žmogaus asmenybė bus ne
suvokiamas paradoksas, teigian
tis, kad liudyti Dievą galima vi
sur. Net ir ten, kur meldžiamasi 
medžiaginės gerovės totemams. 
Rašytojo kūrybą ir gyvenimą 
atidžiai sekė milijonai akių. Dau
geliui cinizmu persisotinusios 
media apaštalų jo dvasinė veikla 
buvo . nelyg kokia skausminga 
rakštis, primenanti, kad galima 
gyventi ir veikti kitaip: nesie-

kiant naudos, nesivaikant paikų 
pramogų, nesipuikuojant asme
niniais laimėjimais. Net ir tuo
met, kai Merton, atsiskyręs nuo 
pasaulietiškos sumaišties, tyliai 
kontempliavo Getsemanės vie
nuolyno priebėgoje Kentucky 
valstijoje, knygomis bylodamas 
apie savojo dvasinio gyvenimo 
prasmę, sensacijų gamintojai 
retsykiais apdrabstydavo purvais: 
tai vienur, tai kitur spaudoje 
šmėkšteldavo aitri žinutė, esą 
garsusis vienuolis sulaužęs duo
tus įžadus ir pasprukęs su mote
rimi į užsienį. Deja, sensacingų 
pranešimų lokatoriams tekdavo 
skaudžiai nusivilti. Neatsisakė 
rašytojas kuklaus vienuoliško 
abito, nepasuko ieškoti gyveni
mo prasmės ten, iš kur jau buvo 
atėjęs... Pranešimai apie netikėtą 
vienuolio mirtį Rytuose, kurlink 
plėtėsi jo dvasinių interesų ho
rizontas, taip pat išsyk aplipo 
mistifikacijomis. Buvo skelbia
ma, jog Merton, Bankoko eku
meninėje konferencijoje pers
kaitęs paskaitą apie marksizmą 
ir vienuoliškumą, savo žodžius 
baigė mįslinga fraze - "Išeinu". 
Tačiau sambūrio dalyviai netru
kus išsklaidė gandus apie pasku
tiniąsias rašytojo gyvenimo va
landas. Baigęs kalbėti, Merton 
nuėjo į savo viešbučio kambarį, 
taręs, jog pasitraukia tam, kad 
galėtų porą valandų pailsėti. Ša
lia gulėjo į elektros tinklą įjung
tas plaukų džiovintuvas. Prietai
so gedimas, kaip manoma, ir nu
traukė Merton'o gyvybę.

Galima būtų kalbėti apie dau
gelį lemtingų rašytojo gyveni
mo aplinkybių, prisiminti ne
lengvą jo raštų kelią į skaitytojus 
arba papasakoti apie sudėtingus 
jo santykius su trapistų ben-

druomenės hierarchais, ne sykį 
apkartinusiais jo skaidraus, Die
vo ieškojimui paskirto gyveni
mo valandas. Merton'o knygų 
populiarumas bei nuolatinis 
krikščioniškos visuomenės dė
mesys, o ir paties vienuolio as
menybės trauka atviliojo į Get- 
semanę šimtus religinių ir pa
saulietinių piligrimų, geidusių iš
girsti kuklaus mąstytojo žodį. 
Tačiau jam pačiam šitai suteikė 
daug nepelnytai skaudžių iš
gyvenimų. Trapistų ordino ge
nerolas keliskart sustabdė jo 
knygų leidimą, penketui metų 
atimdamas teisę rašyti, nebuvo 
patenkintas jo noras praleisti 
likusius gyvenimo metus broliš
kos kongregacijos vienuolyne, 
nepavyko jam aplankyti bene 
labiausiai svetimo kapitalo nu
niokotos Lotynų Amerikos že
mės, kur buvo laukiamas jo 
gyvas žodis. O ir menkiausias 
dvasinis ryšys su žmonėmis, gy
venančiais anapus vienuolyno 
sienų, kėlė ničniekuo neparemtą 
vyresniųjų įtarumą. 1950-ųjų 
žiemą išsekęs vienuolis susirgo 
gripu ir, keletą savaičių išgulėjęs 
patale, buvo nugabentas į ligo
ninę. Ten jo kūną ir dvasią stip
rino rūpestinga globa, geros kny
gos ir rašymas. Tačiau vyresnieji 
nenuleido nuo jo akių. Keletas 
nuoširdžių pokalbių su jį slau
giusią medicinos seserimi sukėlė 
panišką abato rūpestį. Nespėjęs 
atgauti jėgų, Merton buvo su
grąžintas į vienuolyną. Įtarumas, 
pavydas ir daugelis kitų žmo
giškų aistrų, regis, labiau pritin
kančių pasaulietiškai bendruo
menei, slėgė rašytojo vienuolišką 
būtį ir didino neurotinius nega
lavimas, persekiojusius jį nuo 
studijtf-Uhivėrsitete laikų.

Šie faktai gal ir ne itin dera 
prie manosios priedermės kalbė
ti apie lietuvių kalba išleistą rašy-

tojo knygą. Juos prisimenu tik 
dėl to, kad skaitytojas, pirmąsyk 
prisilytėjęs Merton'o tekstų, ne
imtų vaizduotis jo asmenybės 
kaip šalto, masyvaus gelžbetonio 
monumento. Juoba kad ir pats 
rašytojas, kalbėdamas apie 
krikščioniškus idealus, vartoja 
"gipsinio šventojo" vaizdinį, su
paprastinantį šventumo sąvoką,. 
o tas vaizdinys būdingas dažnam 
tikinčiajam. Autorius tokį ste
reotipinį vaizdinį kiek ironizuo
damas aprašo taip: "Tai apskritai 
paveikslas be menkiausio mo
ralinio trūkumo. Šventasis, jei 
išvis kada nusidėjo, po tobulo 
atsivertimo tapo nepriekaištin
gas. Lyg to dar nepakaktų, jis 
iškeliamas aukščiau menkiausios 
galimybės pajusti pagundą. 
Žinoma, jis gundomas, bet gun
dymai nesudaro jokių sunkumų. 
Jis visuomet turi absoliutų ir 
herojišką atsakymą. Veikiau 
metasi į ugnį, ledinį vandenį ar 
erškėtyną, negu susiduria bent 
su tolimiausia nuodėmės proga. 
Jo intencijos visuomet pačios 
kilniausios. Jo žodžiai visuomet 
labiausiai pamokantys šablo
nai, suteikiantys situacijai tokio 
akivaizdumo, kuris nurimdo bet 
kokią mintį apie dialogą..." (p. 
41). Merton'o knyga "Gyveni
mas ir šventumas" - pirmoji, 
gerokai vėluojanti lietuvių ska
itytojo pažintis su šio įdomaus 
krikščionių rašytojo kūryba, jei 
neminėsime kelių tekstų, pa
sirodžiusių kultūros leidiniuose 
per pastaruosius keletą metų. 
Galima nebent pridurti, jog dau
giausia Lietuvoje pasidarbavo 
"Šiaurės Atėnų" savaitraštis, pa
teikęs kelis neblogai parinktus 
Merton'o tekstus, kurie, kaip ga
lima spręsti iš redaktorių komen
taro, sukėlė nemažą leidinio 
skaitytojų susidomėjimą.

Aptariamoji knyga yra vieria 
iš kelių dešimčių, priklausančių 
mąslaus rašytojo plunksnai. 
Prieš tapdamas trapistų

(nukelta į 3 psl.)

Pasaulyje jaučiamas programuotojų 
bei kompiuterių specialistų stygius

Kovo mėnesį Hanoveryje vyku
sioje tarptautinėje informacijos 
technologijų mugėje "CeBIT" 
paaiškėjo, jog didžiausias pa
starųjų metų deficitas yra pro
gramuotojai, tinklų inžinieriai 
bei kiti kompiuterių specialistai.

"Hevvlett-Packard" atstovybės 
Vokietijoje vadovo Joergo Harm- 
so duomenimis, vien Vokietijos 
kompiuterių, informacijos tech
nologijų bei telekomunikacijų 
srityse dirba daugiau nei milijo
nas specialistų.

Jų paklausa tolydžio didėja. 
Šiuo metu niekas tiksliai negali 
pasakyti šios paklausos dydžio, 
tačiau spėjama, kad per metus 
minėtose sferose atsiranda 20-50 
tūkstančių naujų darbo vietų tik 
Vokietijoje.

Ekspertų teigimu, milžiniška 
programuotojų bei kitų infor
macijos technologijų specialistų 
paklausa Vokietijoje, kaip ir vi
soje Europoje, nėra susijusi vien 
su euro įvedimu ar 2000 metų 
problema. "Internetas" bei elek
troninė prekyba - didžiausi pa
didėjusios specialistų paklausos 
kaltininkai.

Europos bendrovės priverstos 
kariauti net dėl kompiuterijos 
studentų. Beje, tokių studentų 
irgi nėra daug. Prieš keletą metų 
inžinerija dėl didelio bedarbių 
skaičiaus tarp šių specialistų buvo 
pati nepopuliariausia specialybė 
Europos universitetuose.

Šiuo metu 11 tūkst. vietų elek
troninės inžinerijos bei kom
piuterijos specialybėms studijuo
ti Vokietijos universitetuose ten
ka tik šeši tūkstančiai studentų.

Bendrovės vos mokslus bai
gusiems specialistams siūlo pui
kius atlyginimus - nuo 32 iki 38 
tūkst. JAV dolerių per metus. 
Studentai, nepaisant patirties trū
kumo bei kvalifikacijos, kelia 
tiesiog drakoniškus reikalavimus.

DPA-ELTA
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(718) 827 -1351

NEVVJERSEY NEVVJERSEY NEVVJERSEY NEVVJERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. 
Tel.: (732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, 
žemės plotą, komercini pastatą ar nuomoti namą puikioje 
Centrinėje New Jersey dalyje, maloniai kviečiame kreiptis i NJ 
Licensed Real Estate agentę ZINERĄ A. MACYS (kalba lietuviš
kai). Namą tel.: (732) 521-5556 arba (732) 521-1916. Centrinė 
New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms šeimoms, 
tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininką namą 
bendruomenės.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DVVI and ąll criminal. Virš 20 metą patirtis. Parūpi
namas lietuviu k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, l^Y 11361. Tel.: 718 229-2628.

Lietuvos "baikeriai" pradeda vasaros sezoną V. Kapočiaus nuotr.

■ ■■: • '

Lietuvoje - ne vien "rožiniai" vaikai

Nevyriausybinių vaikų teisių 
gynimo organizacijų požiūriu, 
oficiali ataskaita dėl Jungtinių 
Tautų vaikų teisių konvencijos 
nuostatų įgyvendinimo Lietuvo
je yra "rožinis melas".

Todėl ketinama rengti alter
natyvų raportą Jungtinių Tautų 
Organizacijai, jei Vyriausybės 
aprobuotasis nebebūtų pildo
mas.

Balandžio 25 d. beveik 70-yje 
lapų išdėstyta Vyriausybės atas
kaita buvo pristatyta Lietuvos 
vaikų teisių gynimo organizaci
jos "Gelbėkit vaikus" 7-ojo suva
žiavimo dalyviams.

Pasak Respublikinės vaikų tei
sių apsaugos tarnybos direkto
riaus Valdo Vadoklio, Vyriausy
bei spaudžiant, iš informacinės 
ataskaitos buvo "išvalyti visi nei
giami faktoriai". Tai duomenys

apie smurtą prieš vaikus, vaikų 
alkoholizmą, narkomaniją ir kita. 
Tuo tarpu mažųjų piliečių reika
lais besidominčio profesoriaus 
Vinco Aurylos teigimu, Lietuva 
pirmauja pasaulyje pagal vaikų 
agresijos ir savižudybių atvejus. 
"Po penkerių metų Lietuva turės 
informuoti Jungtines Tautas, 
kaip praktiškai sprendė vaikų 
problemas - įdomu, ką tada para
šysime, jei pagal dabartinę atas
kaitą jau seniai esam viską pa
darę", - svarstė V. Vadoklis.

Kaip sakė organizacijos "Gelbė
kit vaikus" direktorė Loreta Tra- 
kinskienė, nusivylus vyriausybi
niais dokumentais, alternatyvios 
ataskaitos apie vaikų padėtį buvo 
parengtos kaimyninėje Latvijoje 
bei Lenkijoje. "Mes taip pat tu
rime problemų ir negalime taip 
įžūliai meluoti tarptautinei ben

drijai, kad Lietuvoje - viskas ge
rai", - aiškino ji.

Lietuvoje dabar gyvena 933 
tūkst. vaikų iki 18 metų. 135 
tūkstančiai nepilnamečių auga 
socialiai remtinose šeimose. 13 
tūkst. augintinių globoja įvai
rios įstaigos, o 6 tūkst. vaikų 
randa šilumą svetimose šeimose. 
Vien per praėjusius metus savo 
tėvų globos neteko 3 tūkst. 175 
vaikai. ELTA

Algirdas 
Brazauskas 
turistavo 
Afrikoje

Prieš porą mėnesių baigęs Pre
zidento kadenciją Algirdas Bra
zauskas gali daugiau laiko skirti 
savo asmeniniam gyvenimui. 
Balandžio pabaigoje jis išvyko į 
medžioklę Pietų Afrikoje. Algir
das Brazauskas sakė neketina 
"šaudyti retų ir brangių gyvūnų, 
tiesiog nori pamatyti, ką reiškia 
safari". Į Pietų Afriką Algirdas 
Brazauskas vyko su kitais eliti
nio "Tauro" medžiotojų klubo 
nariais. Iki šiol Algirdas Bra
zauskas yra medžiojęs Lietuvo
je, Latvijoje, Suomijoje ir 
Ukrainoje. Labiausiai jam įsimi
nė stumbrų medžioklė rep
rezentaciniuose medžioklės plo
tuose su Lenkijos ministru pir
mininku p. Oleksy, kuomet jie 
nušovė po stumbrą. Laimikių 
ragus ekspertai įvertino aukso 
medaliu, o žvėris - po 9 tūkst. 
DEM. Stumbrai yra įrašyti į 
Tarptautinę ir Lietuvos raudoną
sias knygas. LR

Pauliumi II.
Prezidentas, kalbėdamas su

Vatikano atstovu, pabrėžė, kad

Lietuvos Prezidentas ir nuncijus 
aptarė vizitą į Vatikaną

Pasirengimas gegužės viduryje 
numatomam Prezidento Valdo 
Adamkaus vizitui į Vatikaną ir 
Italiją aptartas balandžio 27 d. 
Prezidento susitikime su Vatika
no apaštaliniu nuncijumi Erwin 
Josef Ender. Vatikane V. Adam
kus susitiks su Popiežiumi Jonu

Lietuvos žmonės gerai prisime
na 1993 metų rugsėjį įvykusią 
ganytojišką Jono Pauliaus II ke
lionę į Lietuvą. Pasak V. Ad
amkaus, lietuviai iki šiol jaučia 
dvasinį pakilimą po Šventojo 
Tėvo palaiminimo žodžių.

(nukelta į 4 psl.)

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reika
luose, kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip 
pat nekilnojamo turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, 
susijusius su mokesčią (tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connec- 
ticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 134 VVest St., Simsbury, CT 
06070. E-mail: sigcycle ©aol.com Tel.: 860 651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’vvay 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, Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namą pardavimas, visą rūšią 
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY.’ 
Tel. 847-2323 (namą tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM 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 Uterary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642 

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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Kristus ne tik prisikėlė iš numirusių

K eturiasdešimtą dieną po Velykų krikščionys švenčia 
Kristaus Dangun žengimo šventę, minėdami Jė
zaus įžengimo į Dangiškojo Tėvo šlovę. Pats šventės 
pavadinimas "Dangun žengimas" - lotyniškai "As- 
censio" - reiškia ne tiek kur nors pakilimą, kiek

įžengimą, įėjimą, o šventės liturgija visų pirma kalba apie Jėzaus 
įžengimą, įsijungimą į Tėvo garbę.

Tikėjimo išpažinime apie Jėzaus išaukštinimą kalbama tuoj po 
Prisikėlimo, o tuoj po Jėzaus išaukštinimo kalbama apie Paskutinįjį 
Teismą: "Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti". Tikėjimo 
išpažinimas nurodo ryšį tarp Jėzaus prisikėlimo ir išaukštinimo bei 
teigia, kad tas jo išaukštinimas pilnai pasireikš, kai jis vėl ateis - 
ateis kaip teisėjas.

Dangun žengimas atbaigia Prisikėlimą. Tai, kad Jėzus sėdi Dievo 
Tėvo dešinėje, mums liudija jo karalystę - jis valdo pasaulį kaip 
karalių Karalius ir viešpačių Viešpats. Tai naujas, iš Prisikėlimo 
kylantis Jėzaus iš Nazareto buvimas. Jėzaus prisikėlimo ir jo išaukš
tinimo paslaptis yra auganti, dinamiška ir Bažnyčia mums ją 
atskleidžia ne tik Tikėjimo išpažinimu, bet ir per liturgines šventes.

Mes švenčiame ir apmąstome Didįjį Penktadienį, Didįjį Šeštadie
nį, Velykų Sekmadienį, Dangun žengimo šventę, Šventosios Dva
sios atsiuntimo šventę ir Kristaus Karaliaus šventę. Visos šios 
šventės yra Velykų paslapties šventės, kurios žingsnis po žingsnio 
mums atskleidžia vieną paslaptį. Labai lengva šias šventes švenčiant 
nuslysti į paviršutinišką istoriškumą ir žiūrėti į jas kaip į vienas nuo 
kito atskirtus įvykius, o ne kaip į vieną - didį ir paslaptingą patį 
svarbiausią žmonijos istorijoje įvykį.

Nedaug prasmės turi skaičiavimas, kiek laiko praėjo nuo Jėzaus 
prisikėlimo iki Dangun žengimo, Išaukštinimo ir kada Jis vėl 
garbingai ateis. Visa tai yra vienas Dievo veiksmas. Ir tikėjimo 
išpažinimas ir liturgija tą veiksmą tarytum suskaido, išskleidžia 
laike, tik norėdami pabrėžti jo gylį ir svarbą, skatindami Dievo 
tautą maldingai tą paslaptį apmąstyti ir išgyventi.

Jėzaus prisikėlimas ir Jo išaukštinimas yra neatskiriami - tą juk 
mums sako ir tai, kad Šeštinės tebėra Velykų liturginiame laike. 
Jėzus mirė baisia mirtimi, bet prisikėlęs gyvena naują ir šlovingą 
gyvenimą kartu su Tėvu ir Tėve. Iš mirusio žmogaus Jis tampa 
prisikėlusiu ir pašlovintu Mesiju ir tai yra vienas, ne laiko ribose 
vykstantis įvykis.

Švęsdami Velykas mes prisimename, kad per krikštą mes dalyvau
jame Kristaus mirties ir prisikėlimo paslaptyje. Bet, jei Dangun 
žengimas yra to paties įvykio dalis, kaip mes dalyvaujame Kristaus 
išaukštinime? Bažnyčia mus moko, kad visa, kas įvyko su Jėzumi, 
labai giliai ir esmingai liečia taip pat mus, mūsų dabartinį gyve
nimą. Šventasis Paulius sako, kad mes kartu su Kristumi esame 
prikelti naujam gyvenimui. Jėzus mums pramynė kelią - per mirtį 
į gyvenimą ir į šlovę. Mes esame kviečiami žiūrėti į dangun 
žengiantį Jėzų ne kaip į mus paliekantį čia našlaičiais, bet kaip į 
pasiimantį mus su Juo į Tėvo gyvenimo pilnatvę ir šlovę.

"Jis įžengė į dangų..." Dangus, kitas pasaulis, amžinybė... Kaip 
keistai daugeliui skamba tie žodžiai. Ir daugelis gyvena taip, lyg čia, 
šiame ašarų slėnyje jų egzistencija niekad nesibaigs, visiškai 
užmiršdami, kad šis žemiškasis gyvenimas yra tik laiptai amžinybėn.

Veiklios
(atkelta iš 3 psl.) 
vienuolijos nariu, jis kūrė ro
manus (išliko tik vienas, kitus 
sudegino pats autorius), leido 
žurnalą, kurio leidybą vėliau tęsė 
Getsemanėje; ten persikėlęs ėmė 
rašyti autobiografinę knygą, iš
garsinusią jį visame krikščion
iškajame pasaulyje, rašė eilė
raščius, eseistiką, teologinius 
traktatus ir veikalus, interpre
tuojančius krikščioniškosios mi
sijos klausimus, parengė leidi
nių, supažindinančių Vakarų 
visuomenę su Rytų pasaulio iš
mintimi.

"Gyvenimas ir šventumas" - 
1963 m. pasirodžiusi nedidelė 
knyga, kurioje autorius užsimojo 
pasiaiškinti kai kuriuos krikš
čioniškojo dvasingumo aspek
tus. Tai krikščioniškų idealų 
sampratos apmąstymai, sampro
tavimai apie tikėjimo vaidmenį 
žmogaus gyvenime bei dvasinio 
tobulėjimo galimybes, kurias 
atveria kelias į Kristų. Rašytojas 
subtiliai, nesudėtinga forma 
perteikia esmines krikščioniško 
gyvenimo tiesas, neatsitver
damas nuo skaitytojo išdidžiu 
moralizavimu, įkyriu pamok
slavimu. Atvirkščiai, tekste ne 
kartą pabrėžiama, kad neteisin
gai suprasti tokio gyvenimo vaiz
diniai, iškeliantys griežtą askezę, 
nutolimą nuo visų šio pasaulio 
rūpesčių, nėra kelias Dievo link. 
Merton aiškina, jog realusis 
gyvenimas ir abstrakti idėja nėra 
tapatūs dalykai. "Dvasinis gyve
nimas yra tam tikra dialektika 
tarp idealo ir realybės. Sakau 
dialektika, o ne kompromisas. 
Idealai, kurie iš esmės pagrįsti 
universaliomis asketinėmis nor
momis "kiekvienam" - ar bent 
jau visiems tiems, kurie "siekia 
tobulumo", - negali būti įgy
vendinti kiekvieno individo tuo 
pačiu būdu. Kiekvienas tampa 
tobulas ne įgyvendindamas vie
ną universalų tobulėjimo pavyz
dį, bet atsiliepdamas į Dievo 
kvietimą ir meilę, skirtą jam 
atsižvelgiant į jo konkretaus pa
šaukimo ribas ir aplinkybes" (p. 
48). Aiškindamas šventumo 
sąvoką, rašytojas neatriboja 
"kontempliatyviųjų" nuo pa
sauliečių. Visi jie, kiek leidžia 
išgalės, gali prisidėti prie krikš
čioniškų idealų įgyvendinimo. 
Pasirinkę gyvenimą pagal savo 
pašaukimą, ir vieni, ir kiti gali 
atlikti žemėje misiją, kuriai juos 
įpareigoja tikėjimas ir Kristaus 
auka. "Tėra tik viena moralė, 
vienas šventumas visiems

krikščionybės vadovas
krikščionims - tas, kuris pateik
tas Evangelijoje. Pasauliečių luo
mas yra geras ir šventas, kadangi 
Naujasis Testamentas palieka 
mums laisvę jį pasirinkti" (p. 32). 
Vėlgi švelniai ironizuodamas 
autorius priduria, jog nederėtų 
primityviai įsivaizduoti, esą iš
ganymas tereiškia, "prilipus prie 
kunigo sutanos, leistis būti įt
rauktiems į dangų specialistų, 
kurie vieninteliai pašaukti "to
bulumui". Merton pabrėžia malo
nės ir intensyvaus dvasios gyve
nimo reikšmę krikščionio gyve
nime. Nei orientuodamasis į ab
straktų, negyvą idealą, nei "tech
nologiškai" ugdydamas save as
ketinėmis pratybomis, žmogus 
negali įgyvendinti savojo die
viškojo pašaukimo, kadangi tik
rasis kelias remiasi meile, o ši 
nėra nei atsiskyrėliškos, nei ezo
terinės praktikos monopolis. Pa
siremdamas Šv. Rašto, Bažnyčios 
tėvų ir religinių mąstytojų teigi
niais, rašytojas paryškina esmines 
krikščionybės doktrinas, tačiau 
jo kalbėjimas nėra aklas sekimas 
dogmomis. Jis nėra nei rūstus, 
pamokslaujantis teisėjas, nei 
griausmingas prokuroras, gąsdi
nantis skaitytoją pragaro bausmė
mis, veikiau nuoširdus, papras
tas, tačiau principingas palydo
vas, padedantis geriau suvokti 
tikėjimo tiesas ir jomis paremtą 
gyvenimą. Knygoje Merton pri
mena ne tik kiekvieno Bažnyčios 
nario, bet ir institucijos prie
dermes, pasakydamas savo nuo
monę apie problematiškus jos ir 
visuomenės santykius. Jis nuro
do kiekvienam krikščioniui jo 
pareigas įgyvendinant Kristaus 
misiją žemėje. Nesišalinti real
aus gyvenimo problemų, padėti 
įgyvendinti lygybę ir teisingumą, 
siekti taikaus sugyvenimo - tai 
privalo daryti kiekvienas Baž
nyčios narys. Kalbama apie tuos, 
kurie, klaidingai suvokdami krikš
čionio misijos esmę, puola tapa
tinti save su politinių fanatikų 
grupe ir pasiduoda masinės in
formacijos priemonių dema
gogijai. Šis puikiai parašytas la
bai turiningas veikalas, tikiuosi, 
Lietuvoje sulauks savęs vertų skai
tytojų. Juoba kad gvildenami 
dalykai, kurie būdingi visam 
krikščioniškajam pasauliui. Vadi
nasi, ir mums.

Merton'o knyga, be kita ko, 
akina susimąstyti apie tikėjimo 
eroziją šiuolaikiniame gyvenime, 
kuriame jau antras šimtmetis 
skelbiama Dievo mirtis. Ši prob
lema jaudina ne tik religinius 

mąstytojus. Prieš porą dešimčių 
metų amerikiečių sociologas 
Daniel Bell savo pagarsėjusiame 
veikale teigė, kad tik religinio 
tikėjimo atgaivinimas gali iš
spręsti šiuolaikinio kapitalizmo 
problemas ir panaikinti atotrūkį 
tarp visuomenės ir jos kultūros. 
Toks poreikis šiandieną jaučia
mas vis stipriau. Lietuvoje mi
nios jaunų žmonių griebiasi vi
sokių kvaišalų, ieško nusiramini
mo įtartinų sektų prieglobstyje. 
Tai verčia susimąstyti ne tik apie 
dvasinį ir socialinį visuomenės 
nestabilumą, bet ir apie nusil
pusį Bažnyčios moralinį auto
ritetą, kuris jos nariams ir hie- 
rarchams turėtų rūpėti labiau už 
laikinus medžiaginius rūpesčius. 
Ne žemės turtais stiprus yra ti
kėjimas...

Bent keletą žodžių reikėtų pri
durti apie filosofo Tomo Sodei
kos įžangos žodį lietuviškame 
knygos vertime. Sodeika pako
mentuoja Merton'o darbus, 
paryškina autoriaus siekius ir 
ypač akcentuoja jo pažintį su 
Rytų religiniais tikėjimais bei 
dvasinėmis sistemomis (induiz
mu, sufizmu, budizmu, dzenu). 
Pateikiama nemaža vertingų 
nuorodų į kitus rašytojo veika
lus. Tačiau, cituodamas Merton'o 
mintis, jis neišvengia netiks
lumų: "Paskutinę 1915-ųjų sau
sio dieną, po Vandenio ženklu, 
Didžiojo karo metais, Prancūzi

Skirtingos kartos Romualdo Požerskio nuotr.

jos kalnų šešėlyje prie pat Ispan
ijos sienos aš atėjau į pasaulį. Iš 
prigimties laisvas pagal Dievo 
paveikslą, aš niekada neprie
vartavau savęs ir nebuvau . sa
vimeilės kalinys pagal paveikslą 
pasaulio, kuriame gimiau..." (Tai 
citata iš rašytojo autobiografinės 
knygos "Septynių pakopų kal
nas", Sodeika šiuo atveju laikosi 
pažodinio vertimo - "Septynių 
aukštų kalnas"). Antrąjį sakinį, 
kuriuo prasideda Merton'o au
tobiografija, reikėtų versti taip: 
"Laisvas iš prigimties pagal Die
vo atvaizdą, aš vis dėlto buvau 
savo žiaurumo ir savanaudišku
mo belaisvis, pagal atvaizdą pa
saulio, kuriame gimiau". Netiks
liai išverstas žodelis "neverthe- 
less" iškreipia nė tik šios pastrai
pos, bet ir paties Merton'o dva
sinės raidos prasmę - "Septynių 
pakopų kalne" jis pasakoja, koks 
sudėtingas ir painus buvo jo ke
lias Dievo link, tuo tarpu iš So
deikos vertimo atrodytų, jog 
rašytojas nuo pat gimimo buvo 
tobulybės įsikūnijimas. Šia pa
staba nenoriu nuneigti T. Sodei
kos pastangų vertės, tik pasaky
ti, kad būtina kruopštesnė redak
toriaus ranka, ypač jei lietuvių 
skaitytojai pasiges kitų šios pui
kios knygos leidimų.

Thomas Merton.
GYVENIMAS
IR
ŠVENTUMAS.
Vilnius:
Katalikų pasaulis, 
1997.

Marcijona Kojelienė

MANO
PRISIMINIMAI 3

Bidvą areštavo ir mirė lageryje. Bidvienę ištrėmė su penkiais 
mažais vaikais. Ištrėmime visi išmirė - ir motina, ir vaikai. Vyresny
sis Juozukas nebuvo namie. Telšiuose saugojo bolševikų pašarą. Tai 
tas paliko. Bet grįžęs iš Telšių išėjo pas partizanus ir ten žuvo.

Kas gali išpasakoti, kiek barvydiškių iššaudė. Kuizinas buvo par
tizanas, žuvo. Žmoną su vaikais ištrėmė. Du sūneliai Kuiziniukai 
ištrėmime žuvo. Kuizinienė grįžo pasenusi, be dantų, uždususi, 
sudžiūvusi, nepažįstama. Buvo pas mane atvažiavusi į Vilnių. 
Pabuvo tris dienas ir išvažiavo. Duktė Elikė dar grįžo. Ištekėjusi už 
Medeliuko. Kazimiera (Kuizinienė) praėjusią vasarą mirė.

Karsoko šeimą ištrėmė. Petras mirė ištrėmime. Juozas Karsokas 
mirė čia, namuose. Taigi abu broliai mirė. Juozo vaikai dar gyvena. 
Ant Žiograkalnio nė vieno gyventojo neliko, nė vieno trobesio. 
Girdvainiai kur tai pasitraukė. Gal dar kur ir gyvena, bet trobesių 
nėra. Viekšneliuose visur pūsta, trobesių nėra.

Darbutas Jonas iš paežerės, nežinau kiek metų iškalėjęs, grįžo 
pasenęs, galva nuplikusi. O kiti broliai kur tai išbėgiojo. Gal ir gyvi 
liko. Mendelis Jonas lageryje žuvo ir Mendelienę su vaikais ištrėmė. 
Ji grįžo vos gyva. Netrukus mirė. Jie buvo jauni žmonės. Gedminas 
iš Skruzdynės mirė lageryje, o žmona su vaikais kur tai pasitraukė. 
Gal dar gyva. Turėjo vieną sūnų ir dvi dukteris. Kai sūnus žuvo, jos 
pasitraukė, viską palikusios. Najulis iš Kiškelvyčių lageryje mirė. 

Sūnus buvo ligonis, nevaikščiojo. Sako, kad nugarkaulio džiovą 
turėjęs. Jį kartu su motina ištrėmė. Buvo dvi dukterys. Abi pabėgo 
pas partizanus. Turbūt žuvo,

Kas visus išvardys!..
Ištrėmė Valentinavičius. Motina ištrėmime mirė. Slabaševičių 

šeimą ištrėmė. Paminėjau tik kaimynus. Apolinariukai K(ojeliai) 
tebėra. Petrą per gaudynes pagavo ir varė vaduoti Berlyno. Nuėjo 
iki Berlyno, bet karas baigėsi. Nebeteko kariauti. Kojelį Praną 
namuose prišokdino. Užteko. Išsivarė naktį, pastatė prie sienos, 
išrengė nuogai ir šautuvus atstatę gąsdino nušauti ir reikalavo 
pasakyti, ko anie norėjo (? - JK). Juknevičius lageryje mirė.

Kas čia kalbama, tai viskas vyko 1945 metais. Vietoj "rusai" aš 
vartoju žodį "bolševikai". Kitaip jų nevadinu. Rusų rodos nėra, tik 
bolševikai.

Areštuoja mane
Dabar papasakosiu, kaip aš buvau areštuota. Antrą kartą bolše

vikams artinantis visi iš Luokės miestelio kraustėsi į kaimą. Ir pas 
mus buvo daug pabėgėlių, ir pas kitus. Pas Bužnienę iš Luokės 
atsikraustė rusė Vasilienė.

■ .ažkas jai pasakė, kad Kojelienė dabar dreba iš baimės, nes 
sudraskė Stalino portretą. Nežinau, kodėl paleido tą gandą, gal 
norėjo mane įskųsti. Aš Stalino portreto į rankas nebuvau paėmusi.

Vieną rytą atbėga pas mus Slabaševičienė ir sako, kad po apylinkę 
važinėja enkavedistai ir klausinėja apie tokius, kurie buvo įskųsti, 
ir apie buožes. Buvusias seniūnijas dabar vadino apylinkėmis, o 
buvusius seniūnus - vykdomojo komiteto pirmininkais. Mūsų 
apylinkės pirmininkas buvo Vaišvila, kriaučius, ir gyveno pas 
Girdvainį, komunistą. Aš iškart pagalvojau, kad mane areštuos, nes 
žinojau, kad esu įskųsta. Kad išvežtų, skundą turėjo pasirašyti trys 
asmenys. Prieš mane pasirašė Vaišvila, Girdvainis ir ta rusė, kuri 
skundė. Aš greitai užsimečiau kailinius ir bėgu sužinoti, kas išvažiavo 
apklausinėti. Užbėgau pas Kuiziną paklausti, ar apklausinėti nepa
siuntė Jokubauskio. Jokubauskis neblogas žmogus, ir maniau, kad 
man nekenks. Kuizinienė pasakė, kad žinių rinkti išvykęs pieninin

kas. Aš nubėgau į Viekšnelius pas pienininką. Radau tik žmoną, nes 
pienininkas dar negrįžęs. Mums bekalbant, pienininkas rogėse 
pravežė enkavedistą ir nuvažiavo mūsų pusėn pro kleboniją. Aš 
nubėgau prie klebonijos ir matau - iš tikro pro Karsoką suka mūsų 
pusėn. Aišku, kad ieško manęs. Aš bėgu namo, kad vietoj manęs 
nepaimtų kito namiškio. Namuose buvo Elzelė ir tėvas, o Kostelis 
buvo išėjęs į Luokę, nes ten mokytojavo. Išbėgu ant kalno, dar su 
manim bėga Deziukas. Matau, kad jie pasukę atgal, prie Karsoko 
pakalnės. Bet atrodo, kad Paulauskiukas mane pamatė ir jiems 
pasakė, kad pareinu, tai jie vėl apsisuko. Man aišku, kad tikrai ieško 
manęs. Aš įėjau pro gonkeles, o anie į virtuvę. Man duris atidarė 
Elzelė ir ramina, kad čia nieko nebus. Aš įeinu į virtuvę. Enkavedis
tas pareikalavo dokumentų. Padaviau pasą. Pasakiau, kad daugiau 
neturiu. "Nu vilkis, važiuojam", pasakė enkavedistas. Elzelė atnešė 
burką. Aš sakau, kad nereikia. Enkavedistas liepė vilktis. Elzelė 
atnešė maisto. Aš vėl nenoriu. Enkavedistas vėl sako, imk, gal teks 
toliau važiuoti.

Važiuojant per Viekšnelius, visi sužiuro pro langus, kad mane 
veža areštuotą. Nuvežė pas Borosevičių į Barvydžius, pas buvusį 
seniūną. Ten sėdėjo kitas enkavedistas, ir tuojau paliepė viską 
išimti iš kišenių ir padėti ant stalo. Turėjau rožančių, maldaknygę 
ir Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslėlį, kurį buvo nupirkęs 
Juozelis, kai gyveno Vilniuje. Dar atvežė dar vieną areštuotą, ir mes 
dviese sėdime pas Borosevičių. Palaikė gal kokią valandą ir išvežė į 
Luokę. Luokėje įstūmė į vadinamą "daboklę". Mes buvome pirmieji. 
Mane į mažą kamarą, o tą berną - į didelę. Praėjus kiek laiko, 
pradėjo vežti kitus areštuotus. Ligi vakaro vyrų kamera buvo 
prikišta pilna, o mes, moterys, buvome penkios: Galkevičienė iš 
Pašatrijos, aš ir dar kitos trys.

Kai pasklido žinia, kad aš areštuota ir išvežta, sujudo visi Viekšne- 
liai. Kitą rytą klebonas atlaikė šv. Mišias, ir visi meldėsi, kad pats 
Dievas mane gelbėtų. Jau ir to klebono nebėra. Pasijuto, kad čia 
nesaugu ir nakčia iš Viekšnelių išvažiavo kur tai į kitą parapiją ir ten 
kolchozo pirmininkas jį nušovė. Kunigo pavardė buvo Jurkus, dar

(nukelta į 4 psl.)
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pasaulį Informacijos pateikimo patirtis padeda gauti 
didesnį pelną nei reklama

Lietuvos Prezidentas ir nuncijus 
aptarė vizitą į Vatikaną

pasaulį
■ Vengrijos ir JAV pareigūnai 

gegužės 6 d. šventė JAV Senato 
pritarimą NATO plėtrai ir pa
skelbė, jog sudaroma bendra 
specialiosios paskirties grupė 
plėtimosi klausimams spręsti. 
Spaudos konferencijoje Vengri
jos užsienio reikalų, ministras 
Laszlo Kovacz, kuris buvo drau
ge su JAV specialiu pasiuntiniu 
NATO plėtrai Jeremy Rosner ir 
JAV ambasadoriumi Vengrijai 
Peter Tufo, sakė, jog pirmą kartą 
JAV Senatas Vengriją pripažino 
sąjungininke. Rosner teigė, jog 
Vengrija bus pilnateisė sąjun
gininkė su visomis garantijo
mis ir visomis pareigomis. Ko
vacz pažymėjo, jog Vengrija ir 
toliau ragins, kad NATO plėtra 
būtų atvira visoms šalims.
■ JAV diplomatas Richard Hal- 

brooke, 1995 m. tarpininkavęs 
pasirašant karą Bosnijoje užbai
gusį Dayton taikos susitarimą, 
pripažino savo nesėkmę ban
dant atgaivinti taikos derybas 
padalintame Kipre. Pasako jo, 
dėl to kalti Kipro turkai, kaip 
sąlygą deryboms atnaujinti iš
kėlę sąlygą - pripažinti jų re
spubliką. Diplomatų nuomone, 
išeities iš aklavietės nematyti, o 
artėjant Kipro graikų nusipirk
tų rusiškų raketų žemė-oras dis
lokavimui, padėtis darosi ypač 
pavojinga. Jei padėtis iš esmės 
nepasikeis, apie 2002 m. ES 
turės pasirinkti - priimti pada
lintą Kiprą, pripažįstant Kipro 
graikų vyriausybę visos salos at
stove, ar sustabdyti salos priė
mimą (tokiu atveju Graikija 
žada blokuoti Vidurio Europos 
šalių priėmimą).
■ Latvijos Ambasadorius Lie

tuvai Atis Sjanitis spaudos kon
ferencijoje Vilniuje padėkojo už 
Lietuvos solidarumą su Latvija 
Rygos ir Maskvos santykių kri
zės metu, kai Lietuvos Seimas 
priėmė atitinkamą pareiškimą, 
o po to Panevėžyje susitiko Lie
tuvos bei Latvijos prezidentai.

"Volkswagen" koncernas garsė
ja savo personalo organizacija. 
Čia puikiai suderinti siekis kiek 
galima daugiau išspausti iš dar
buotojo, darbo saugumo reika
lavimai ir apmokėjimo sistema. 
Koncerno personalo direktorius
P. Hartz tvirtina, kad tai pasiekti 
jam labiausiai padėjo vadovau
jančiojo personalo treniruotės 
priešais televizijos kameras. Mat 
buvo pastebėta, kad daugiausiai 
darbo laiko nueina vėjais ne dėl 
darbuotojų tinginystės ar ne
kompetentingumo, o dėl nemo
kėjimo aiškiai ir suprantamai 
išreikšti savo poziciją, suformu
luoti tikslus ir užduotis.

įprastinių vadybininkų tre
niruočių buvo atsisakyta, nes 
jose žmogus sužino, kaip ben
drauti su kolektyvu, tačiau pokal
biai siaurame rate neduoda jo
kios bendravimo patirties. Pra
dėjus ieškoti naujų mokymo 
metodų, atkreiptas dėmesys į 
televizijos ekrane pasirodančių 
žmonių elgseną. Net ir garsūs 
žmonės, visuomenės gyvenimo 
žvaigždės, suvokę, kad už šaltos 
kameros akies yra milijonai žiū
rovų, sutrinka ir prieš ką nors 
pasakydami labai įtemptai viską 
apgalvoja. Juk bent vienas neat
sargiai leptelėtas žodelis gali 
lengvai prilipti ir vėliau net pa
čiomis didžiausiomis gražbylys
tėmis jo sukeltą įspūdį bus sunku 
nuslopinti. Pavyzdžiui, vienas iš 
"Nestle" kompanijos vadovų H. 
Maucher, vienoje televizijos lai
doje kalbai pasisukus apie tingi
nius ir ligotus darbuotojus, juos 
pavadino "gerovės šiukšlėmis". 
Tai ne tik sugadino jo kaip vers
lininko įvaizdį, bet ir gerokai 
apkartino gyvenimą visam kon
cernui - pirkėjai ilgai negalėjo 
užmiršti užgaulių žodžių apie 
kompanijos darbuotojus. Panaši 
istorija nutiko ir "Deutsche Bank" 
šefui H. Koper'iui, didžiulius 
skandalus ir su banko vardu sus
ijusias aferas pavadinusiu "nieke
liais". Įsiūtus mestelėtas žodis 
greitai prilipo prie paties banko 
ir tapo jo veiklos sinonimu.

Kad taip neatsitiktų, kompani
jos darbuotojai turi nepaprastai 
gerai valdytis ir apgalvoti savo 
žodžius. Juk tai, kas nutiko "Nes
tle" ir "Deutsche Bank", gali atsi
tikti ir žymiai mažesniu - firmos 

padalinio, skyriaus - mastu. Nors 
tuomet neatsargaus, neaiškaus 
pasisakymo pasekmės nebus to
kios skaudžios, tačiau darbo 
našumas tikrai sumažės. Būtent 
tai įvertinę "Volksvvagen" per
sonalo administratoriai pradėjo 
savo darbuotojus mokyti kalbė
ti priešais televizijos kameras. 
Tikėtasi - ir tai pasiteisino - kad 
išmokę laikytis taip įtikinamai, 
kaip televizijos žvaigždės, kom
panijos darbuotojai patirs žymiai 
mažiau nesusipratimų išaiški
nant užduotis, formuluojant vie
no ar kito projekto tikslus ir 
strategiją.

Kai viskas sekasi gerai, tuomet 
"stovėjimo prieš kamerą" patyri
mas nėra ypatingai būtinas. Ta
čiau jei tik kompaniją ištinka 
kokia nors krizė, tuomet televi
zijos žvaigždės laikysena sudaro 
tikrai ne mažiau pusės sėkmin
go sprendimo. Pavyzdys - "Dres- 
dener Bank" istorija, kai jis buvo 
įsivėlęs į garsaus sukčiaus J. 
Šneider'io, pasisavinusio milijar
dus markių, aferas. Tuometinis 
banko atstovas spaudai J. Sara- 
cin spaudoje buvo pamintas ne
byliu, o jo bejėgiška laikysena 
prieš žurnalistų minią sutapa
tinta su paties banko pozicija. 
Vėliau ši situacija buvo kruopš
čiai ekspertų išanalizuota ir nu
spręsta, kad patys aferos faktai 
tikrai nebuvo labai triuškinan
tys, o bankui daugiau žalos pa
darė negrabi spaudos atstovo 
laikysena.

Vokietijoje kompanijų vado
vai jau suprato, kad be specialių 
žinių ir organizacinių suge
bėjimų, yra būtinas mokėjimas 
pateikti save ir savo verslą. Pa
gal apklausų duomenis, 1996 
metais į ryšių su visuomene 
mokymo mokyklas kreipėsi apie 
13% įvairių lygių Vokietijos fir
mų vadovų. 1997 metais šis 
skaičius jau pasiekė 25%.

Verslininkai pradėjo tiesiog 
veržtis į televizijos studijas, norė
dami pareikšti savo nuomonę 
vienu ar kitu svarbiu klausimu. 
Paskaičiuota, kad jei prieš porą 
metų televizijos pokalbių lai
dose pasirodydavo vidutiniškai 
7 verslininkai per savaitę, tai 
praėjusiais metais televizijos 
pokalbių laidose kalbėjo dvi
gubai daugiau įvairaus lygio ver

slininkų. Priešais televizijos ka
meras jie elgėsi labai skirtin
gai. Būtent pagal kalbėsenos, 
laikysenos manieras, kaip pa
rodė tyrimai, pirkėjai susidarė 
įspūdį apie verslininkų atstovau
jamas kompanijas. Klaus Hip, 
vaikų maisto gamintojas, priima
mas kaip geraširdis tėvelis, "Sie
mens" vadovas H. fon Pjerer 
pirkėjams 
pažįstamas 
iš savo pasa
kojimų apie 
verslą tarsi 
apie sporto 
rungtynes, o 
"Daimler- 
Benz" bosas 
J. Šrempf va- 
dinamas 
kankiniu, 
nes jis apie 
verslo reika
lus kalbasi 
tarsi tardo
mas polici
jos kamero
je.

Bonnos ži- 
niasklaidos 
tyrimo insti
tutas nu
statė, kad 
25% visose 
Vokietijos 
žiniasklaidos 
priemonėse pasirodančių kom
panijų vadovų ir vadybininkų 
pasisakymų yra vertinami nei
giamai. Teigiamai vertinami tik 
20% pasirodymų, o dėl visų kitų 
pirkėjai neturi aiškios nuo
monės. Paskaičiuota, kad jei 
kiekviena Vokietijos televizijos 
reklamos sekundė kainuoja vi
dutiniškai 4000 markių, tai sėk
mė išaiškinant auditorijai savo 
verslo situaciją, įgyta simpatija 
duoda tūkstantį kartų geresnį 
efektą. Pavyzdys galėtų būti 
Vokietijos koncerno "Wūnsche" 
(vok. "norai") istorija. Dabarti
nis koncerno vadovas P. Litman 
yra 1968 metais pabėgęs iš Pra
hos, kai į ją įžengė tarybinės 
armijos tankai. Jis Vokietijoje 
pradėjo dirbti televizijos ir radi
jo žurnalistu. Kai jam buvo 
pasiūlyta imtis vadovauti kon
cernui, jis jau buvo pelnęs stilin
go, turinčio savo skonį žurna
listo reputaciją. "Wūnsche" tuo

(atkelta iš 2 psl.)
Prezidentas papasakojo maž

daug pusmetį Vilniuje dirban
čiam nuncijui apie Lietuvos 
vidaus politiką, pažymėdamas, 
kad Lietuvoje nėra nesutarimų 
tarp Bažnyčios ir valstybės.

E. J. Ender pabrėžė, kad Baž
nyčia pasirengusi padėti Lietuvai 
atsinaujinti morališkai ir dvasiš
kai. "Bažnyčia ypač daug galėtų

Vilniaus kelių policija "ginkluota" naujais "Volvo 950" automobiliais
R. Šuikos nuotr.

metu gyveno ne patį geriausią 
savo laikotarpį, koncerno įvaiz
džio, galima sakyti, visai nebuvo 
- kažkoks prekybos tinklas, pre
kiaujantis viskuo. Pinigų rekla
mai taip pat nebuvo. Tada P. 
Litman vėl ėmėsi savo, žurnalisto, 
profesijos, ėmė ruošti reportažus 
apie įvairių jaunimo grupuočių 

. gyvenimą, jų stilių ir pamažu 
pirkėjai įsisąmonino, kad jei pirk
si "Wūnsche” koncerno prekybos 
tinkle, gyvensi linksmą, nerūpes
tingą gyvenimą, nes firmai vado
vauja tokį gyvenimo būdą pa
sirinkęs žmogus.

Nuo to, kaip pateiksi save ir 
savo darbus, priklauso tavo pa
ties likimas. Šiuolaikinėje visuo
menėje yra susiformavęs komu
nikabilaus, nuolat viešumoje bū
nančio žmogaus idealas. Vie
nišiai ir nepripažinti genijai, ku
riantys palėpėse ir rūsiuose, kal
bantys tik jiems suprantama kal
ba, kelia tik įtarimą. Būtent į tai 

padėti kovojant su tikra tragedi
ja - alkoholizmu, kuris sugadina 
daugelio jaunų žmonių gyve
nimą", - sakė nuncijus.

"Bažnyčia Lietuvoje turi didelį 
visuomenės pasitikėjimą, todėl 
skelbdama Šventąjį žodį gali 
daug nuveikti šalies ir visuo
menės labui", - teigė E. J. Ender.

ELTA

siūloma verslininkams atsi
žvelgti, kai jie galvos apie savo 
kompanijų ateitį.

"Wirtschaftswoche"

FBI atstovas jau
v

buvo Šiauliuose
Šiauliuose lankėsi Federalinio 

tyrimų biuro (FBI) atstovas JAV 
ambasados Estijoje atstovas Mare 
Jimerson. Jis įpareigotas išsi
aiškinti, kokia konkreti pagalba 
reikalinga iš FBI, tiriant sprogimą 
Šiauliuose bei kituose Lietuvos 
miestuose. Gegužės pradžioje į 
Lietuvą turėtų atvykti du FBI 
ekspertai. Manoma, kad tai gali 
būti pareigūnai, kurie dalyvavo, 
tiriant garsiąją "Unibomber" by
lą. "Unibomber" keliolika metų 
Jungtinėse Valstijose siuntinėjo 
sprogmenis paštu. R

MANO
PRISIMINIMAI

(atkelta iš 3 psl.)

jaunas. Kolchozų pirmininkai buvo partiniai komunistai.
Dabar vėl grįžtu prie pasakojimo.
Kai vežė per Luokę, vėl daug pažįstamų matė, kad aš areštuota. Aš 

su jais sveikinausi. Toks Greneveckis Vladas ėjo šaligatviu, ir aš jam 
galvą linktelėjau. Jis dirbo valsčiaus sekretoriumi. Nors vokiečiams 
užėjus jis dirbo aktyvistų štabe, bet bolšeivkai jo neišleido, turėjo 
toliau dirbti. Greneveckis tuoj nuėjo pas Kosteli ir pasakė, kad 
bolševikai atvežė areštuotą mamą. Kostelis dirbo mokyklos moky
toju, mat mokytojų, zakristijonų, varpininkų neėmė į kariuomenę. 
Kostelis išsigandęs atbėga į kalėjimą su tokia ruske. Ta ruskė buvo 
akušerė. Luokėje buvo ambulatorija, ir čia buvo atsiųstas dirbti 
sūnus Alfonsas, daktaras. Ambulatorijoje buvo daktaras, akušerė ir 
sanitarė. Tai Kostelis pernakvodavo pas brolį. Bet kai mane arešta
vo, sūnaus daktaro nebebuvo - buvo išsiųstas į Vilnių. Prieš tai buvo 
išsiuntę į Plungę sutvarkyti ligoninę. Paskui išsiuntė į Telšius, kur 
buvo šiltinės epidemija. Jis važinėjo po kaimus ir, kur rado ser
gančių, siuntė į ligoninę. Telšių ligoninėje mirė viekšnelietė Biels- 
kaitė, iš Spukaičių kaimo. Iš Telšių Alfonsą atsiuntė į Luokę dirbti 

..ambulatorijoje. Luokėje jis ir gyveno, ir Kostelis pas jį pernakvoda
vo. Kai iš Luokės jį išsiuntė į Vilnių, Kostelis nakvoti vaikščiojo į 
namus (5 kilometrai). Kai mane laikė Luokėje, Kostelis atbėgdavo 
kasdien kelis kartus. Sargybinis buvo lietuvis, tai įleisdavo.

Kostelis parašė prašymą ir nuėjo pas Girdvainį ir Vaišvilą, kad 
pasirašytų, kad mane išleistų. Bet jie pasirašyti atsisakė. Bet kaip 
pasirašys, nes buvo pasirašę, kad aš kalta. Kostelis suprato, kad jie 
prieš savo parašą rašytis negali, ir atėjęs man pasakė, kad man yra 
politinis kaltinimas. Tada jis mėgina man padėti per tą viršininką 
(kurio žinioje kaliniai). Susitarė su ruse sanitare (akušere?), nupirko 
mėsos, sumalė ir padarė kotletų. Kur tai nupirko samagono. Per 
vaistininką, kuris buvo komunistas ir su anais draugavo, ir per 
akušerę pakvietė viršininką vakarienės. Atėjo tas vadinamas "viršinin
kas" ir vaistininkės. Kostelis ir akušerė prašė, kad mane išleistų.7

Kostelis prašo - išleiskit mamą ir paimkit mane. Aš darbingas, o 
mama sena, nedarbinga. O tas pasakė - ateis ir tavo eilė.

Atėjo verkdamas mano Jokūbėlis, atnešė vaflių. Elzelė prikepusi. 
Jis sako - aš pakeisiu, jei leis. O aš pasakiau, kad nė vienam 
nesiduosiu keičiama. Man lengviau kentėti, negu kad kas iš jūsų 
mano vietoje kentėtų.

Areštavo pirmadienį, o ketvirtadienį išvežė į Telšius. Mes, mo
terys, buvome penkios, o vyrų buvo pilna didelė kamera. Prisodino 
keturis vežimus po porą arklių. Dar buvo sniego ir šalčio 15 
laipsnių (Celsijaus - Red.). Ant vieškelio sniego mažiau, bet žmonės 
dar rogėmis važiavo. Nuvežę suvarė į tokį namą, priešais Lietuvos 
laikais buvusį apylinkės teismą, gatvėje į geležinkelių stotį. Pradžioje 
visus suklupdė ant kelių. Pirma vyrus, o paskui ir moteris. Prasidė
jo krata. Vyrai turėjo išsirengti iki baltinių. Baltinius pakratė, o 
rūbų iščiupinėjo visas siūles. O kai mūsų kuprines kratė, atėmė visą 
maistą. Tik duonos neėmė. Kratą darė ar keturi enkavedistai. 
Atiminėjo baltinius, rankšluosčius.

Kai jau vyrus iškratė, tai jau mus pradėjo krėsti. Iškratę vyrus, 
klupdė juos jau už mūsų, o mes traukėmės pirmyn. Prasidėjo 
moterų krata. Moterys atsisakė išsirengti iki baltinių. Kai atidarė 
mano kuprinę, tai jų akys išsprogo. Vaikai buvo prinešę (Luokėj) 
dešrų, sviesto, lašinių, medaus. Viską atėmė. Tik medas neėmė, 
mat medaus buvo sušalęs ir suvyniotas į popierių. Tai nežinojo, kas 
čia yra. Žmonės tada dar turėjo maisto iš 1944-ųjų metų. Burkos 
kišenėje buvo maldaknygė, ir joje turėjau įsidėjusi nuotraukėlių: 
Kostelis su mažyte Danute (ant kelių laikė), Vandelės vestuvinė 
nuotraukėlė; tas nuotraukėles išėmė iš knygos ir sudraskė. Prinešė 
ir man parodė Kabailos nuotrauką, mat buvo su kariška uniforma. 
Maldaknygę atidavė, ir rožančių, ir Aušros Vartų Dievo Motinos 
metalinį paveikslėlį, kurį Juozelis buvo Vilniuje nupirkęs. Visa kita 
atėmė. Vaikai buvo atnešę popieriaus ir pieštuką - atėmė. Po kratos 
mus visus suvarė į rūsį. Rūsys didelis. Vandelė žino, nes teisme 
dirbo. Mus, moteris, atskyrė į didelę, šaltą patalpą. Sėdėjom ant 
cementinių grindų. Baisi smarvė, mat savo "reikalus" reikėjo ten 
atlikti. Praėjus kokiai valandai, pilną patalpą iš didžiojo kalėjimo 
privarė vyrų, moterų ir visokių senukų. Ruošėsi išvežti. Tą vakarą 
ir išvežė. Mūsų neišvežė, nes buvome dar netardytos.

Tą naktį mus tardė. Po vieną varė į tą namą, kur darė .kratą, tik 
į mažą patalpą. Mane išvarė dvyliktą valandą naktį. Įvedė į mažą 
kambarį, kuriame buvo staliukas ir pora kėdžių. Viena kėdė buvo 

prie pečiaus. Aš atsisėdau ten. Prie staliuko nieko nebuvo. Ir šit įeina 
baisus vyras, juodais ūsais, juodais plaukais ir juodas akis turėjo. 
Mano širdis taip muša, kad rodos visame kambaryje galima girdėti. 
Stovėjo sargybiniai. Prasidėjo tardymas rusiškai. Aš sakau, kad 
nesuprantu. Davė vertėją. Pradėjo klausinėti, kiek žemės turim, kiek 
ir kokių gyvulių ir ūkio padargų, kiek darbininkų. Apie visus vaikus 
reikėjo pasakyti: kiek metų, kur gyvena, ką dirba. Aš iš tikro 
supratau, kai tardytojas rusiškai klausė, o kol vertėja išvertė, aš 
turėjau laiko pagalvoti, kaip atsakyti. Tada pradėjo klausinėti apie 
Stalino paveikslą. Aš sakau, kad nesu Stalino paveikslo savo gyve
nime į rankas paėmusi. Tardytojas - ko ana ginasi. Girdvainis ir 
Vaišvila raštu tvirtina. Ir ta rusė žino. Reikėjo trijų parašų, kad 
išvežtų.

(Ko aš nesakiau tardytojui? Vokiečiams užėjus 1941-mais, seniū
nas pranešė, kad Luokėje bus iškilmės, ir ragino važiuoti. Mudu su 
Tadeliu važiavome. Bažnyčioje buvo mišios, pritaikytas pamokslas, 
o po pamaldų pavasarininkai, šauliai, Lietuvos savanoriai ir kitos 
organizacijos rikiuotėje nešė vainikus į kapus pagerbti Rainių miške
lyje nukankintus lietuvius. Ta diena buvo ne sekmadienis, bet 
ketvirtadienis, kada Luokoje būdavo turgūs.)

Aš per tardymą sakiau, kad buvo atlaidai, žmonės ėjo į bažnyčią, 
meldėsi. Ir aš ėjau. Paskui visi ėjo į kapines. Po to žmonės iš turgaus 
ėjo kur tai už miesto. Sakė, kad kažkas bus rodoma. Ir aš ėjau. Ten 
buvo užkurtas laužas. Visi žmonės sustojo, ir aš sustojau toliau nuo 
laužo. Aš klausiu, ką ten degina. Pasakė, kad komunistines knygas. 
O paskui kokius tai paveikslus. Tardytojas klausia, ar matei, kokie 
buvo paveikslai. Atsakiau, kad mano akys silpnos, aš toli nematau. 
Ir tada nemačiau. Bet girdėjau, kad sakė būk tai Paleckį ir kokius tai 
kitus minėjo, bet gerai nesupratau. Kad tas užrėkė ant manęs: 
"Sakyk tiesą, o tuojau krisi vieto!" "Aš sakau tiesą ir nebijau kristi", 
atsakiau. Iš karto širdį taip mušė, kad aš drebėjau, o paskui nusira
minau ir galėjau drąsiai kalbėti. Galvojau, jei ir šaudys, man 
nebaisu. Visą laiką vis gąsdina, kad krisi vietoje. Kai drebėjau, tar
dytojas klausia, kodėl drebu. Aš sakiau, kad šaltis ima, temperatūros 
turiu. Gal koks daktarėlis yra, gal lovelę gaučiau atsigulti. Matau, 
kaip vertėjas juokiasi pasilenkęs. Tardytojas sako, kad ana yra 
pamišėlė, beprotė. Man skarelė užsmunka ant akių. "Atsmauk skarelę, 
žiūrėk man į akis", rėkia. Aš atsmaukiu skarelę ir išsižiojusi žiūriu 
jam į akis.

(bus daugiau)
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Didžioji šventės prasmė Konsulatai ar Trojos arkliai?
Lietuva dainuoja šimtus metų. 

Tai pati prasmingiausia tautos 
tradicija. Ištakos - senų senovėje, 
vasaros darbuose, karo žygiuose, 
sekmadienio poilsiuose. Daina 
įvairina kasdienybę, suburia 
žmones, įkvepia darbui. Su dai
na įeinama į gyvenimą - lopšinės 
skambesys, su daina išeinama iš 
šios žemės - raudų atbalsiai. Su 
daina bendraujama kasdien; ji - 
toji geroji nešiotė, kurios šypse
na užburia, o žvilgsnis nuteikia. 
Ilgainiui daina tapo gerumo ir 
nuoširdumo simboliu. Per ilga 
buvo išugdytos pačios verting
iausios bendravimo tradicijos, 
sukėlusios ne vieną mėgėjišku
mo bangą. Nuo 1885 metų Til
žėje iki 1924 metų Kaune, kai 
suskambo trijų tūkstančių dai
nininkų choras, pradėjęs naują 
dainos erą. Šiemet trimitai pa
kvies į penkioliktąją Dainų šven
tę, kuri skiriama Lietuvos valsty
bės atkūrimo 80-mečiui. Visas 
amžius nužymėtas dainos ai
dais, šokio žingsniais, muzikos 
garsais, tautodailės raštais, folk
loro spalvomis. Dainų šventėse 
regėjosi ir etninės šaknys, ir mo
dernumo ritmai. Jose vaikaitis 
glaudėsi prie senolio, o dirigen
tas veteranas noriai perduodavo 
lazdelę į kūrybos gyvenimą išei
nančiam jaunam vadovui. Kiek 
kantrybės, patirties ir rūpesčių 
suklota į švenčių pamatus, o la
biausiai džiugina tai, kad į II

Jaunosios jojikės Vilniaus Sereikiškių parke V. Kapočiaus nuotr.

Pasaulio lietuvių dainų šventę 
atvyksta beveik tūkstantis lietu
vių iš įvairiausių pasaulio kraštų. 
Lietuva ūmai padidės, subręs, 
atsiskleis visomis meninėmis var
somis. įspūdingi vaisiai buvo 
subrandinti 1994 metais, Pirmo
joje šventėje. Prabėgo vos ketve- 
ri metai, ir vėlei sukibs rankos, 
nugiedrės veidai, suskambės dai
na, išlaisvinanti dvasią, at
skleidžianti geriausius potyrius. 
Antroji šventė liepos pradžioje 
sujudins vilniečius, sužadins pri
siminimus. Šis parengimas gra
žiai ir prasmingai įsipins į Vals
tybės dienos paminėjimo iš
kilmes. Daina ir lietuvių tauta - 
neatskiriama.

Vilniaus senamiesčio Serei- • 
kiškių parke kiekvienas artimas 
ir giminaitis galės įsisukti į smagų 
ratelį, užtraukti dzūkišką dainą 
ar išlinguoti žemaitišką, nu- 
sižiesti puodynę ar išsidrožus 
skudučius čia pat "Untytę" išpūs
ti. Čia išvysime apie 130 vaikų ir 
suaugusiųjų, folkloro ir etnog
rafinių ansamblių, klojimo teat
rų dainininkų ir muzikantų, apie 
200 meistrų, amatininkų, py
nėjų, drožėjų, kalvių, lietuviškų 
valgių gamintojų, kurie etninę 
sėklą iki šių dienų išnešiojo. Lie
tuvių liaudies taikomojo meno 
parodoje pamatysime tautinių 
kostiumų, rankšluosčių, juostų, 
verpsčių, muzikos instrumentų, 

keramikos ir kalvystės darbų, 
žaislų, margučių, kaukių, verbų 
- argi įmanoma viską išvardin
ti... Turėtų nustebinti formų įvai
rovė, ornamento spalvingumas, 
kraštų savitumas. Vakaro saulė 
ir Kalnų parko iliuminacijos 
nutvieks ansamblių meninę pro
gramą. 2,000 atlikėjų šoks, dai
nuos, gros, žais, praturtins Dainų 
švenčių istoriją dar vienu skaid
riu puslapiu. Kiekviena šokių 
šventė - tai teatralizuotas, vyks
mas, atskira tema, kuriai įgy
vendinti sueina geriausi šokio 
kūrėjai, kompozitoriai ir dai
lininkai. Šios šventės tema - 
Duona. Ją lietuviai amžiais ger
bė. Tikėjimuose, papročiuose, 
apeigose duona laikyta ir tebe
laikoma šventa, nes ji turėjusi ir 
tebeturinti magiškų galių ir 
žmogiškų savybių. Šokių pynėje 
panaudota rugio metafora at
skleis gelmines pasaulėmatos 
savybes. Nuo sėjos iki duonos 
kepalo. Dainų diena - tai baigia
masis šventės akordas, koncer
tas Vingio estradoje po atviru 
dangumi. 13,000 dainininkų bū
rys - tai unikalu, stebėtina, 
amžina ir nepakartojama. Be 
abejonės, tai bus pats didžiausias 
pasaulio choras - nuo devyn
mečio moksleivio iki žilo sene
lio, kuris mena daugelį panašių 
švenčių, nes jose dalyvavo anks
čiau ir dainavo.

Kuomet šventės dalyviai, 

vilniečiai, sostinės svečiai susi
renka į Katedros aikštę ir Gedi
mino prospektą ir nuvilnija dai
na iki pat Vingio parko, tada visi 
žino: tai šventinės eitynės. Svei
kinimai, valiavimai, šūksniai, gė
lių apibertuvės, pažįstamų labas, 
labas, dūdorių maršai, kaimiš
kųjų kapelų ritmai - sena, savita 
ir itin spalvinga. Rytmečiais 
dūdoriai kels vilniečius į šventę, 
didžiosiose koncertų salėse var
žysis geriausieji iš geriausiųjų, 
svečiai iš užsienio pakoncertuos 
tiems, kurie pasiilgo išeivijos 
dainų ir šokių, bus pagerbti iš 
gyvenimo išėjusieji meno žmo
nės, daug prisidėję prie Dainų 
švenčių rengimo darbų. Kaip ir 
ankstesniais metais švenčių die
nomis pasirodys leidinys "Skam
bėk, daina", žiniasklaida rašys 
apie kiekvieną atskirai ir apie 
visus. Iškilųjį tautos parengimą 
jau remia Draudimo kompanija 
"Lindra", Lietuvos radijas ir 
televizija, akcinė bendrovė "Ute
nos gėrimai", uždaroji akcinė 
bendrovė "Eisis", Lietuvos žemės 
ūkio bankas, Vilniaus plokštelių 
studija, akcinė bendrovė "Lietu
vos telekomas", kitos įmonės, 
gamyklos, pavieniai asmenys. 
Mikalojaus Vilučio šventės em- 
blemoje - etniniai ženklai, se
nosios primintys ir giedantis 
paukštelis, tupintis ant mažos 
širdelės lyg skrendantis per 

Lietuvą ir savo šlamesiu pri
menantis istorijos kelius, dainos 
džiaugsmą, žmonių gerumą. 
Šventės dalyviai gėlėmis nuklos 
tautos patriarcho Jono Basa
navičiaus ir genijaus M. K. Čiur
lionio kapus, paminklinė lenta 
bus atidengta prie namo, ku
riame ilgus metus gyveno profe
sorius, ilgametis Dainų švenčių 
dirigentas Konradas Kaveckas. 
Vilnius - svetingas miestas - su
tiks, priglaus, pamaitins, apnak- 
vydins visus svečius iš visų pa
saulio pakraštėlių. Niekam neke
lia abejonių, jog švenčių banga 
pakiliai persiris ir į naująjį, dvi
dešimt pirmąjį amžių, kuriame 
neturėtų nutilti dainos aidesys. 
Tai, kas artima, sava ir lietuviš
ka, visuomet bus tęsiama, tobu
linama. Mėgėjų menas buvo ir 
pasiliks skambiausia kultūros 
styga. Tad tegul stebisi europos 
ir amerikos šiuo parengimu, 
kuriam negailima nei lėšų, nei 
laisvalaikio valandų, nei dvasios 
įkvėpties.

1,000 grupių ir vienetų, per 
26,000 dalyvių - štai tokia busi
mosios Dainų šventės statistika. 
O pirmą kartą viešai prakalbėta 
1906 metais; laikraštyje "Vilniaus 
žinios" paskelbtas sumanymas 
surengti visos Lietuvos dainų 
šventę. Didžioji žmogaus savas
tis - kūryba, išsiplėtojo ir paskli
do. Mėgėjiškumas (jam šimtas 
metų!) - tai dvasios atgaiva, 

pasaulėžvalgos atgarsiai, kurie 
įtakoja ir patį žmogų, ir jo ap
linką. Šiandieninė kūrybinė li
etuvių veikla užburia įvairumu, 
savastimi ir įvairiopomis lais
valaikio prasmėmis. Kuriantis 
žmogus auga pats ir augina ki
tus. Tai priedermiška nuostata, 
daugelio kraujyje įaugusi, atmin
ties prakartėlėse išsaugota. Šven
tė, kaip Būties paveikslas ir bui
ties pogrožis, visuomet laukia
ma, nes ji tradiciškai tikra, są
moningai suvokta. Joje susimąs
toma ir atsinaujinama: tad ir 
sueisime į vienį, pabūsime drau
gėje, pasidžiaugsime atsiku
riančia Lietuva, padainuosime ir 
pašoksime, kad nepamirštume 
savo praeities žymių, kad palik
tume pėdsakus dabartyje, kad 
ateinančios kartos perimtų dar
bų naštą ir dirbtų, dirbtų, o kas 
ketveri metai sueitų pasilinks
minti ir padainuoti. Kviečiame 
pasaulio lietuvius į gimtinę, kar
tu pasidžiaukime vieni kitais. 
Mūsų tiek nedaug, bet mes esa
me ir norime būti dideli.

Aleksandras Šidlauskas

Skaitykite
Darbininką

ir pasiūlykite jį 
savo draugams!

Apie vienos valstybės intere
sus kitos valstybės atžvilgiu daug 
pasako diplomatinių, ekono
minių ir kitokių atstovybių tan
kis bei darbuotojų skaičius jose 
(žinoma, turint omenyje ir ats
tovaujamosios valstybės finan
sinį potencialą).

Dienraščio "Izvestija" žiniomis 
(1998.03.27), 1998 metais Rusi
jos URM planuoja uždaryti pen
kis generalinius konsulatus Eu
ropoje ir kartu patankinti kon
sulatų tinklą NVS ir Baltijos ša
lyse. Iki šių metų vidurio numa
tyta uždaryti generalinius kon
sulatus Debrecene (Vengrija), 
Rostoke (Vokietija), Plovdive 
(Bulgarija), Scecine (Lenkija) bei 
konsulatą Marianhamine (Alan
dų salos, Suomija). Pernai buvo 
žadama panaikinti ir atitinka
mas įstaigas Krokuvoje (Lenki
ja), Konstancoje (Rumunija) bei 
Salzburge (Austrija), tačiau šie
met kol kas apie tai nekalbama.

Pagal naikintinų ir paliekamų 
konsulatų skaičių matyti, jog 
mažiausiai Rusiją domina Ven
grija. Ten paliekamas tik konsu
lato skyrius prie ambasados. Nuo 
penkių iki dviejų sumažės kon
sulatų ir buvusioje Rytų Vokieti
jos teritorijoje.

Rusija keičia savo užsienio po
litikos prioritetus: dabar prio
ritetinėmis kryptimis yra pas
kelbtos NVS šalys. Todėl arti
miausiu laiku turėtų pradėti veik
ti konsulatas Charkove (Ukrai
na), aktyviai deramasi ir dėl kon
sulato steigimo Simferopolyje. 
Jau susitarta atidaryti konsulatą 
Turkmengasi (anksčiau Krasno- 
vodskas, Turkmėnija), sklandžiai 
klostosi konsuliniai santykiai su 
Kirgizija ir Tadžikistanu. Tačiau, 
pabrėžia Rusijos diplomatai, 
didžiausių problemų kyla dėl 
konsulatų Kazachstane ir Uzbeki
joje. Savo ketinimus steigti ten 
naujus konsulatus Rusija moty
vuoja tuo, kad tose šalyse gyve
na daug rusų ir "rusakalbių" (vien 
Kazachstane - apie penkis mili
jonus). Bet Kazachstane ir Uz
bekijoje nelabai tikima šiais hu
manitariniais motyvais. Tų šalių 
politikų nuomone, tankesnis 
konsulatų tinklas Rusijai rei
kalingas tam, kad būtų lengviau 
rinkti informaciją regionuose, o 
ne vien sostinėse.

Nėra dūmų be ugnies! Tad Lie
tuvos politikams pravartu būtų 
atidžiau įsižiūrėti į tuos dūmus, 
kurie gaubia Rusijos planus dėl 
konsulatų Baltijos šalyse.

Kaip rašo "Izvestijos", Rusijos 
URM svarsto galimybę perkelti 
konsulatą iš Liepojos į "svar
biausią Rusijos prekių tranzito 
punktą" - Ventspilio uostą. Vent
spilio verslininkams ir miesto 
vadovams tokia reklama, atro
do, yra gana prie širdies, bet 
Latvijos vyriausybė turi kitų su
metimų, ir tie "sumetimai" labai 
nepatinka Rusijos biznio mil
žinams - "Gazpromui" ir "LUKoi- 
lui". Latvijos vyriausybei žadėtąjį 
"Latvijos dujų" kompanijos akci
jų pardavimą vasario pabaigoje, 
- o jas pirkti buvo susiruošęs 
"Gazpromas", - kovo pradžioje 
Rygoje "pribrendo" rusakalbių 
pensininkų socialinis protestas. 
O po jo - net ir sprogdinimai. 
Naftos gigantas "LUKoil" norėtų 
įsigyti Latvijos vyriausybei prik
lausančių "Ventspils nafta" akci
jų. Kiti tos kompanijos akcinin
kai neprieštarauja, tiktai vy
riausybė vėl demonstruoja ap
maudų abejingumą Rusijos ka
pitalo interesams. Ir įtampa 
Latvijoje eskaluojama toliau, 
tikintis priversti atsistatydinti ne
sukalbamą vyriausybę, kol ji ne- 
susisaistė susitarimais su "Gaz- 
promo" konkurentais - "Norve
gijos dujomis". Tokiame fone

Linas Gedgaudas
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konsulato perkėlimas iš pri
jaukintos Liepojos į nafta bur
buliuojantį Ventspilį visiškai 
atitinka Rusijos interesus, ku
riuose "rusakalbių" vargai tėra 
tik politinis figos lapelis.

Rusijos URM planuose yra ir 
Lietuva. "Izvestijų" samprotavi
mai šia tema tokie išraiškingi, 
jog verta juos perteikti pažo
džiui: "Egzistuoja idėja atidaryti 
konsulatą Kaune, buvusioje Lie
tuvos sostinėje ir kovos už ne
priklausomybę lopšyje. Bet prieš 
tą idėją, kaip žinoma, pasisako 
eilė vietinių politikų, daugiau
sia iš dešiniųjų partijų. Užtat 
Maskvos pageidavimas ateityje 
turėti "tašką" Šiauliuose, šalia 
buvusios sovietinės aviabazės, ir 
Ignalinos AE Vilniaus valdžios 
prieštaravimų nesukėlė" (?! -
L.G.).

Atviriau turbūt nė neįmano
ma. Galima pamanyti, kad Lie
tuvos politika - teatras, kuriame 
Rusijos apžvalgininkai dirba su
fleriais... Ir nors ketinimo ati
daryti Rusijos konsulatą Tartu 
(Estija) nebelydi jokie komenta
rai, mintis karštligiškai rutulio
jasi: o juk iš tiesų seniai nieko 
nebegirdėti iš Estijos, lyg ten 
nebebūtų "rusakalbių" su pažeis
tomis teisėmis? Netvarka... Beje, 
"LUKoilo" prezidentas V. Alek- 
perovas, ne kartą skundęsis, jog 
Rusija jau penkti metai "negali 
vesti dialogo su Latvija", nese
niai lankėsi Estijoje. Tyčia ar 
netyčia, bet jo pusiau slaptas vi
zitas Estijoje sutapo su įvykiais 
Latvijoje. Pajutęs, kad apie jo 
vizitą sužinojo landūs žurna
listai,. V. Alekperovas pakeitė 
kelionės maršrute ir po pokal
bio su Estijos premjeru nuvyko 
ne ten, kur planuojama statyti 
bendrą Rusijos ir Estijos naftos 
perdirbimo gamyklą (Estijos 
šiaurės rytuose), o į moterų vie
nuolyną...

Išties nežinomi Rusijos naftos 
(ir dujų) keliai... O žinoti vertėtų, 
nes ten, kur jie, ten ir Rusijos 
interesai su savo "Trojos arkliais".

LA

Rusijoje 
rūpinamasi 

Mykolo 
Burokevičiaus 

sveikata

Rusijos Valstybės Dūmos de
putatų grupė "Liaudies valdžia" 
paragino skubiai gelbėti Lietu
vos politinio kalinio, vieno bu
vusių Lietuvos komunistų ly
derių Mykolo Burokevičiaus gy
vybę. Šis kreipimasis adresuotas 
Lietuvos Seimui, Europos Tary
bos Parlamentinei Asamblėjai, 
Tarptautiniam Raudonojo Kry
žiaus komitetui, ESBO vyriau
siajam įgaliotiniui žmogaus tei
sių klausimais, Baltijos jūros 
valstybių tarybai, teisių gynimo 
organizacijoms. Valstybės Dū
mos plenariniame posėdyje su
sirūpinimą dėl Mykolo Buro
kevičiaus sveikatos pareiškė de
putatų grupės "Liaudies valdžia" 
lyderis, buvęs SSRS ministras 
pirmininkas Nikolaj Ryžkov. Bu
vęs sovietų Komunistų partijos 
skyriaus Lietuvoje vadovas My
kolas Burokevičius ir jos ideo
logas Juozas Jermalavičius yra 
svarbiausi kaltinamieji byloje dėl 
sąmokslo, siekiant užgrobti val
džią 1991-ųjų sausį. Bylos tyri
mas užtruko daugiau nei 5 me
tus ir ji Lietuvoje neturėjo sau 
lygių pagal nusikaltimų pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą. Teismo 
procesas vyksta netolygiai, nes 
visi kaltinamieji yra senyvi, todėl 
teismui tenka daryti pertraukas.

IŠ LIETUVOS 
REKORDŲ KNYGOS

- Seniausia aukštoji mo
kykla yra Vilniaus universite
tas. 1579 m. balandžio 1 d. Lie
tuvos didysis kunigaikštis Stepo
nas Batoras išdavė Vilniaus aka
demijos atidarymo privileginį 
raštą, o 1579 m. spalio 29 d. Ro
mos popiežius Grigalius XIII 
pasirašė bulę, patvirtinančią Vil
niaus jėzuitų kolegiją univer
sitetu, tuomet pasivadinusiu Vil
niaus Jėzaus draugijos akademi
ja ir universitetu. Nuo pat įkūri
mo, mokslo lygiu Vilniaus uni
versitetas prilygo daugeliui Eu
ropos universitetų, jis buvo lie
tuvių ir kitų Europos tautų 
mokslo, kultūros ir pažangios 
minties židinys. 1570 m. čia 
įkurta biblioteka, 1592 m. - 
spaustuvė, 1753 m. - astronomi
jos observatorija. Universiteto 
senieji rūmai - tai gotikos, rene
sanso, baroko, klasicizmo ir isto
rizmo laikotarpių pastatų an
samblis, siekęs XVI-XIX a.

- Didžiausia aukštoji mo
kykla - Vilniaus universitetas. 
Jo trylikoje fakultetų 1989 m. 
mokėsi apie 17 tūkst. studentų, 
iš jų apie 9300 stacionariniame, 
apie 2700 vakariniame ir apie 
4900 neakivaizdiniame skyriu
je. 31 specialybės ir 104 specia
lizacijų specialistus rengė per 
1150 dėstytojų. Šiuo metu Vil
niaus universitete yra 13 fakul
tetų, 97 katedros, 25 klinikos, 3 
institutai. 16 studijų ir tyrimų 
centrų

- Mažiausia aukštoji mo
kykla - Kauno tarpdiecezinė 
kunigų seminarija. 1965 m. čia 
mokėsi 23 klierikai. Iš viso per 
1944-1984 m. laikotarpį šią mo
kyklą baigė 504 kunigai.

- Seniausia biblioteka - Vil
niaus universiteto biblioteka. Ji 
įkurta 1570 m. prie Vilniaus Jė
zuitų kolegijos. Jos fondų pa
grindą sudarė didžiojo kuni
gaikščio Žygimanto Augusto ir 
Vilniaus pavyskupio Georgijaus 
Albinijaus humanistinės litera
tūros rinkiniai. 1781 m. Vil
niaus akademiją reorganizavus 
į Lietuvos vyriausiąją mokyklą, 
biblioteka buvo paskelbta viešą
ja ir pradėjo gauti Lietuvoje lei
džiamų knygų privalomuosius 
egzempliorius. Nuo 1965 m. bib
lioteka yra JTO, nuo 1964 m. - 
UNESCO, nuo 1967 m. - Pa
saulinės sveikatos organizacijos 
depozitaras. 1992 m. sausio 1 d. 
bibliotekos fonde - 283,629 bib
liotekiniai vienetai, tarp jų yra 
SNO Vaikų fondo leidinių.

- Didžiausia biblioteka - 
Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka Vilniuje. 
1992 m. sausio 1 d. joje buvo 
5,238,257 bibliotekinių vienetų 
fondas.

- Mažiausias ir seniausias 
muziejus - Baublys - yra rašy
tojo Dionizo Poškos sodyboje 
Bijotuose (Šilalės raj.). Muziejus 
įrengtas 1812 metais, 9,2 m 
apimties ąžuolo kamiene, ku
riame buvo apie 1000 metų. 
Išskaptuoto vidaus skersmuo - 
1,9-2 m. Kiek vėliau šalia buvo 
pastatytas dar vienas išskap
tuotas ąžuolo kamienas. Šiose 
patalpose D. Poška kaupė surink
tas senienas: archeologinius ra
dinius, ginklus, šarvus, senovi
nių monetų rinkinį, apie 200 
knygų ir kitką. Ant sienų pa
kabino mokslininkų, filosofų, 
poetų portretus, užrašė lietuvių 
ir lenkų kalbomis savo sukurtus 
eilėraščius. Nuo 1945 m. baub
liai priklauso Bijotuose vei
kiančiam D. Poškos memoriali
niam muziejui.
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Ambasadorių paieškos užtruko

Artimiausiu 
metu numatoma 
pakeisti Lietuvos 
ambasadorius 
Baltarusijoje, Da
nijoje, Rusijoje ir 
Vokietijoje. Am
basadų šiose ša
lyse vadovai jau 
viršijo jiems nu
matytą kadenci
jos laiką.

Vienas iš se
niausiai dirban
čių yra ambasa
dorius Rusijoje 
Romualdas Kozy- 
rovičius. Realiau
siu kandidatu į jo 
vietą laikomas 
Seimo Užsienio 
reikalų komiteto 
pirmininkas kon
servatorius Mečys 
Laurinkus, prieš 
kelerius metus 
Užsienio reikalų 
ministerijoje dirbęs Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos sky
riaus vadovu.

Balandžio 16 d. M. Laurinkus 
nenorėjo komentuoti galimo 
paskyrimo j naujas pareigas, nes 
nėra gavęs oficialaus pasiūlymo. 
Tačiau Seimo narys pripažino, 
kad neatsisakytų konkretesnio 
darbo - diplomatija jam nėra 
svetima tema.

Pasak M. Laurinkaus, Rusija 
yra įdomi ir svarbi šalis - Lietu

Mečys Laurinkus (priekyje) tarp kitų 
Seimo narių R. Šuikos nuotr.

pasiūlymai, kaip stiprinti san
tykius su Rusija, taip pat plačiau 
įtraukti į ekonominį bendradar
biavimą ir Kaliningrado sritį, liu
dija, kad dar ne visos priemonės 
išnaudotos.

Ambasadoriaus Vokietijoje Ze
nono Namavičiaus vietą gali 
užimti buvęs ambasados patarė
jas ekonomikos klausimais, da
bartinis Užsienio reikalų minis
terijos viceministras Jonas Ru- 
dalevičius.

Vietoj ambasadoriaus Danijo
je Raimundo Jasinevičiaus gali 
būti paskirta moteris. Šiuo metu 
dirba trys ambasadorės - Nor
vegijoje, Prancūzijoje ir Turkijo
je.

Kol kas sunkiai sekasi surasti 
kandidatą, kuris pakeistų amba
sadorių Baltarusijoje Viktorą 
Baublį. Minskas yra pora šimtų 
kilometrų nuo Vilniaus ir diplo
matai neretai savaitgaliui grįžta 
į namus. Tačiau, kaip teigė pa
vardės nenorėjęs skelbti pareigū
nas, Baltarusija yra laikoma 
sunkia šalimi. LR

r------------ >
Skelbkitės

DARBININKE, 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!

(718) - 827-1351 

jūsų pageidavimai - 
I mūsų rūpestis I

su Lietuva plėtosis geranoriškai 
ir abipusio supratimo pagrindu", 
- sakė Lietuvos vadovo atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė.

Ministras Pirmininkas Gedi
minas Vagnorius naująjį Rusijos 
premjerą oficialiai pasveikino 
Lietuvos Vyriausybės vardu. "Lie
tuvos ir Rusijos bendradarbiavi
mas, pagrįstas geros kaimynys
tės ir abipusių interesų pagrin
du, sėkmingai plėtojamas. Esu 
tikras, kad draugiški ir dalykiški 
mūsų valstybių santykiai išliks 
ir ateityje", - rašoma Lietuvos 
Premjero sveikinimo telegra-

Sprogimo metu sužalota 20 žmonių

Paskutinis sprogimas Šiauli
uose, kuomet buvo išsprogdinta 
Mokesčių inspekcija ir sužalota 
20 žmonių, vėl perpildė teisė
saugininkų kantrybės taurę. 
Šiaulių meras paskelbė mieste 
ypatingąją padėtį - patarė mies
telėnams vakarais ir naktimis 
nevaikščioti mieste, kavinėms ir 
restoranams pasiūlyta sutrum
pinti darbo laiką bei apriboti 
prekybą svaigiaisiais gėrimais. 
Prezidentas Valdas Adamkus pa
reiškė susirūpinimą, kad Lietu

vos pareigūnai visiškai nekon
troliuoja kriminogeninės padė
ties ir kreipėsi pagalbos į JAV 
Federalinį tyrimų biurą. Vy
riausybė paskelbė, kad už infor
maciją, kuri padės išaiškinti 
Šiaulių mokesčių inspekcijos 
sprogdintojus, bus įteikta 100 
tūkst. litų premija. Šiais metais 
Lietuvoje jau 26 kartus sprog
dinta, tačiau pirmą kartą sprogi
mo metu buvo sužaloti žmonės.

Lietuvos radijas

Unikali augalų kolekcija 
Mažųjų Gulbinų 

kaime

vos politika yra neatsiejama nuo 
santykių su Rusija.

Seimo Užsienio reikalų komite
to pirmininkas yra aktyvios 
diplomatinės veiklos šalininkas. 
Jo nuomone, šaliai svarbu turėti 
apmąstytą liniją, turėti savo 
pasiūlymų, kaip tobulinti san
tykius tarp valstybių. Tuo gali
ma nemažai laimėti Europos 
politikos regione.

Anot M. Laurinkaus, kūrybiški 
Prezidento Valdo Adamkaus

Lietuvos vadovai sveikina naująjį 
Rusijos premjerą

Šiauriniame Vilniaus pakraš
tyje Mažųjų Gulbinų kaime 
kuriama nauja Botanikos insti
tuto lauko kolekcija. 6 ha plote 
bus saugomi įvairių grupių au
galų genetiniai ištekliai. Pusė 
sklypo jau užsodinta vaistiniais

ir aromatiniais, uoginiais ir vai
siniais bei techniniais augalais. 
Iš viso apie 200 kolekcinių pa
vyzdžių. Ši Botanikos instituto 
kolekcija tarnauja ir mokslo, ir 
praktiniams tikslams.

R

Trys krikdemų kandidatai į ministrus

Lietuvos vadovai pasveikino 
naująjį Rusijos Ministrą Pirmi
ninką Sergejų Kirijenką su pa
skyrimu į šias pareigas ir išreiškė 
viltį, kad naujoji Rusijos Vy
riausybė tęs konstruktyvų ben
dradarbiavimą su Lietuva.

"Prezidentas Valdas Adamkus 
tikisi, kad S. Kirijenkos vado
vaujamos Vyriausybės santykiai

moję.
Lietuvos Vyriausybės vadovas 

rengiasi birželio mėnesį planuo
jamam vizitui į Maskvą. Jo metu 
turėtų būti pasirašytos kelios 
svarbios ekonominės sutartys, 
tarp jų - dėl dvigubo apmokes
tinimo išvengimo, investicijų 
skatinimo ir apsaugos bei preky
bos liberalizavimo. ELTA

Prancūzų dainininkė sužavėjo 
Vilniaus publiką

Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos (LKDP) pirminin
kas Algirdas Saudargas balan
džio 10 d. rytą informavo Minis- 
tjft Dirmininka Gediminą Vag
norių bei Seimo pirmininką 
Vytautą Landsbergį apie partijos 
valdybos siūlymus tris kandidats 
į švietimo ir mokslo ministrus.

Balandžio 9 d. vakare vyku
siame LKDP valdybos posėdyje 
nutarta, be anksčiau siūlyto.poli- 
tologo, Lietuvos pasirengimo 
deryboms su Europos Sąjunga

delegacijos nario Egidijaus Va- 
reikio, į ministro postą pasiūlyti 
ir Molėtų rajono merą Valentiną 
Stnndį bei valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų viceminis
trą Vidmantą Adomonį.

Daugiau kandidatų į švietimo 
ir mokslo ministrus pageidavo 
pats premjeras Gediminas Vag
norius. E. Vareikio kandidatūrą 
skeptiškai įvertino Seimo kon
servatorių frakcija bei Seimo pir
mininkas V. Landsbergis.

ELTA

Keičiasi konservatorių nuomonė apie 
Europos reikalų ministerijos 

išsaugojimą

Po 8 metų nuosmukio bendrovė 
atsigavo

Po 8 metų Vilkaviškio rajono 
Balčiūnų kiaulininkystės kom
pleksas vėl dirba visu pajėgumu. 
Kompleksas buvo pastatytas 
1982 metais ir sėkmingai dirbo 
iki 1989 metų. Tačiau po to 
prasidėjo smukimas. Kritinis taš
kas buvo pasiektas 1994 metais, 
kuomet pritrūkus pašarų kiaulės 
nebuvo šeriamos visą savaitę. 
Šiemet bendrovė jau gavo kelis 
šimtus tūkstančių litų pelno, 
tačiau dar turi grąžinti skolas - 
apie 2.3 mln. litų. Bendrovėje 
dirba 110 žmonių. 51% ben
drovės akcijų priklauso investici-

nei bendrovei, 41% - "Hermio 
banko padaliniui "Hermio inves
ticijai", 1% valstybei, likusi dalis 
Balčiūnų darbuotojams. LR
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PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

vasarą ir rudenį, skrisdami į 
VILNIŲ ir RYGA!

Mes taip pat siūlome papigintus 
skrydžius į Europą, Aziją, Australiją ir 

Pietų Ameriką ir keliones laivu į 
Karibų salas.

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė. 
Leonia, NJ 07605 

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

Seimo frakcijų vadovai ba
landžio 27 d. pasitarime su Seimo 
pirmininku Vytautu Landsber
giu pastebėjo pasikeitusią Seimo 
pirmininko poziciją dėl Europos 
reikalų ministerijos išsaugojimo. 
Iki šiol Seimo pirmininkas bei 
valdančioji konservatorių frakci
ja kategoriškai teigė, jog ši mi
nisterija turi išlikti. Tuo tarpu 
visos kitos frakcijos bei Prezi
dentas Valdas Adamkus siūlo 
ministeriją panaikinti ar pert
varkyti į departamentą prie Vy
riausybės.

"Konservatorių nuomonė kei
čiasi, nors galutinis sprendimas 
nepasakytas. Buvo daug pasiū
lymų šios ministerijos darbą per
duoti kuriamam departamentui 
ar biurui prie Vyriausybės", - po

posėdžio sakė Centro frakcijos 
seniūnas Egidijus Bičkauskas.

Seimo pirmininkas V. Lands
bergis sakė, jog šiame susitikime 
didelė dauguma frakcijų seniūnų 
pritarė, kad Europos integracijos 
institucija reikalinga, bei tikino, 
jog nėra taip svarbu, ar ši insti
tucija vadinsis ministerija.

V. Landsbergis pabrėžė, jog 
Europos reikalų ministerijos liki
mas niekaip nėra susijęs su bu
vusios ministrės Laimos Andri
kienės asmeniu. ELTA

Paremdami lietuvišką 
spaudą,

Jūs remiate lietuvybę 
Amerikoje

Su didžiuliu pasisekimu Vilniu
je koncertavo prancūzų daini
ninkė Patricia Kaas. Pasak kon
certo žiūrovų, tai buvo vienas 
geriausių iki šiol Lietuvoje ma
tytų show. Dainininkė Koncertų 
ir sporto rūmų salėje, kurioje 
telpa iki 4000 žiūrovų, atliko 
dviejų valandų programą - "Tour 
de charme" ("Žavesio turnė"). 
Patricia Kaas koncertavo su kar
tu atvažiavusia muzikantų grupe 
ir dviem juodaodėmis pritari
ančiomis dainininkėmis. Patri
cia Kaas programa buvo aukš
čiausio lygio show programa. 
Sužavėta publika po koncerto 
sukėlė dvidešimties minučių ova
ciją, perėjusią į kojų trypimą.

Publika išsireikalavo penkis bi- 
s'us. Po koncerto Patricia Kaas 
sakė esanti labai patenkinta Vil
niaus publika. LR

Lietuvos parduotuvės 
jungiamos j 

tarptautinius tinklus
Kompanijos "Jan & Co" parduotu

vės Vilniuje įjungtos į tarptautini 
parduotuvių tinklą SPAR. SPAR par
duotuvių tinklas 1932 metais buvo 
įkurtas Olandijoje. Šiandien - tai di
džiausias pasaulyje maisto parduo
tuvių tinklas, kuris apima visas Eu
ropos sąjungos šalis ir atstovauja
mas visuose žemynuose. R

/T ........... ........................................a

Atlantic Express 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

UNIONTOURS
kviečia 1998 metais keliauti su jais.

Q Siūlo šią kelionių paketus:

APLANKYKITE 3 PABALTIJO SOSTINES: Taliną, Rygą ir Vilnių. 
8 naktys, 9 dienos viešbutyje, skrydis ten ir atgal, angliškai 
kalbantys gidai, visi bagažų pervežimai Ir kt.

PAMATYKITE MIESTUS BALTIJOS REGIONE: 3 naktys viešbu
tyje. Su skrydžiu arba be jo. Galima pasirinkti: Kopenhaga, 
Talinas, Helsinkis, Kiel, Ryga, Vilnius, Bergen, Oslo, Varšuva, 
St. Petersburg, Stockholm ir Reykjavik.

SKRISKITE | SMITHSONIAN INSTITUTO rengiamą 30-tqjį ME
TINĮ TAUTINĮ FESTIVALĮ, kuris vyks Nations Mali, Washington, 
DC, š. m. birželio 25 - 28 ir dar liepos 2 - 5 dienomis. PIRMĄ 
KARTĄ DALYVAUS LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA. Siūlome pa
ketą, į kurį Įeina viešbutis bei skrydis ten ir atgal.

1998 m. NAUJOVĖ - kultūriniai kruizai tarp sostinių. Burlaiviu 
(schooner) plaukite iš Stockholmo į Kopenhagą arba atgal. 
Pamatysite gražųjį pietų Švedijos archipelagą su daugeliu 
salų.

Apie visas šias keliones gausite daugiau informacijų skam
bindami UNIONTOURS tel. 212 - 683 9500 arba 800 - 451- 
9511.

UNIONTOURS
245 Fifth Avė. 

New York, NY 10016 
Tel. 212 683 9500 800 451 9511 

Fax: 212 683 9511 
Internet: http://www.uniontours.com 

E-mail: travel@uniontours.com

į LIETUVĄ,LATVIJĄ, ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

MAY PICK-UP SCHEDULE

May 15 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

May 16 Brooklyn, NY 12-1 pm
May 18 Putnam, CT 1-2 pm
May 19 Container eut-off (the lašt day for pick-up)
May 21 Newark, NJ 11-12 noon
May 26 Nęw Britain, CT 11-12 noon

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

May 28 Kearny, NJ 11-12 noon
Paterson, NJ 1-2 pm

May 29 Philadelphia, PA 11-12 noon

For more infbrmation coli 914-2S8-S133
  718-348-4709 

V- - ■

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New Yor,k-Vilniiis-New York $560 r.t.

One way to Vilnius $409

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

http://www.uniontours.com
mailto:travel@uniontours.com
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Nauja premjera Chicagoje
Lietuvių Operos kolektyvo 42- 

jo sezono užbaigimui pastatytas 
"Čigonų baronas". Premjera ba
landžio 26 d. įvyko didžiulėje 
Morton East gimnazijos salėje 
(2423 South Austin Avė., Cice
ro, IL), kuri turi 2.5 tūkst. vietų. 
Buvo parodytas tik vienas spek
taklis. Kaip žinome, anksčiau 
prireikdavp dviejų ar daugiau 
pasirodymų. Bilietų kainos nuo 
15 iki 35 dolerių, kas yra paly
ginti nebrangu, žinant dideles 
pastatymo išlaidas. Gerai, kad 
dar atsiranda aukotojų, kurie 
stengiasi padengti premjeros iš
laidas ir galimus nuostolius.

"Titanikas“ antrą kartą mėgins 
perplaukti vandenyną

Šveicarijos ir JAV verslininkai 
nusprendė sutelkę jėgas pastaty
ti naują "Titaniką". Tai pranešė 
savaitraštis "Sonntags Zeitung".

Naujasis laivas turėtų pakarto
ti savo pirmtako kelionę per At
lantą. Iš Southampton uosto lai
vas turėtų išplaukti 2002 metų 
balandžio 10 dieną, praėjus be
veik 90 metų nuo pirmojo "Ti
taniko" išėjimo į jūrą.

Laivo statytojai pasivadino 
"White Star Line" bendrovės, 
kuriai priklausė tikrasis "Titani
kas", vardu.

275 metrų ilgio, 2000 keleivių 
talpinančio laivo kopija bus

Suvalkiečiams ir kaminas padeda 
taupyti

Akcinėje bendrovėje "Marijam
polės statyba" šiomis dienomis 
pagaminti bandomieji naujo
viškų kaminų pavyzdžiai. Kami
nai pagaminti pagal vokišką 
technologiją įrengimais, kurie 
gauti iš "Schreyer" firmos. Firma 
uždarė Rytų Vokietijoje buvusį 
kaminų gamybos cechą ir įrengi
mus nebrangiai pardavė mari- 
jampoliškiams. Marijampolės 
bendrovė kaminų gamybai keti
na naudoti Palemono ir Rokų 
gamyklų gaminius. Vokiečiai ir 
skandinavai jau seniai mūrija 
tokius kaminus - šamotinis

Ir Vilniuje galima įsigyti garsių 
dizainerių sukurtų indų

Vilniuje atidarytas itin pra
bangių porceliano indų ir stalo 
serviravimo reikmenų salonas. 
Salono "Femina Mira" savinin
kai - Vilija ir Visvaldas Neniš- 
kiai. Salono vitrinose puikuojasi 
žymiausių Europoje firmų "Ro-

f ė ? _Dainava VVashingtono ir Baltimorės 
kaimynystėje

Grįždamas iš pasirodymo tarptautiniame festivalyje, Dainavos 
ansamblis gegužės 20 d. nakvos Washingtone ir ta proga 
patogiai pasiekiamoje Latvių salėje (I - 270 ir Rt. 28) pasirodys 
apylinkės lietuviams.

Amerikiečių kvietimu, 30 dainaviečių Amerikoje jau antru 
kartu. Sėkmingai pasirodžiusi Waynersville Folkmoot-89 pro
gramoje, šiais metais Dainava vėl buvo pakviesta koncertams į 
Murfreesboro, TN folkloro festivalį ir Waynersville, NC vietovę.

Kartu su paruošiamosiomis grupėmis ansamblyje dalyvauja 
apie 200 narių. Ansamblis -tai didelis tautinis bei intelektualinis 
žaizdras vietos jaunimui. Įdomu, kad Dainava - tai ne profesio
nalus kolektyvas. Jo sąstatą sudaro mokytojai, gydytojai, in
žinieriai, įvairių sričių tarnautojai, darbuotojai ir darbininkai. 
Tačiau Dainavos metinį lygį liudija koncertai Vokietijoje, Italijo
je, Maltoje, Ispanijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Olan
dijoje ir daugelyje Rytų Europos šalių.
<__________________________ )

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "Darbininko", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose 
\__________________________________ ________________________ )

Bilietus buvo galima užsisakyti 
paštu, rašant: Lithuanian Opera 
Co., Ine., 3222 W. 66 Place, 
Chicago, IL 60629. Asmeniškai 
juos buvo galima įsigyti Chica- 
gos "Seklyčioje".

Iškart po šio spektaklio pradė
ta ruoštis jau sekančių metų 
premjerai. 1999-jų metų pava
sarį pamatysime operą "Aida", 
kurią jau kartą prieš daugelį metų 
Chicagos Lietuvių Operos kolek
tyvas jau buvo suvaidinęs sa
vomis jėgomis. Šį kartą ją pa
matysime su žymiaisiais svečiais 
iš Lietuvos.

E. Šulaitis

aprūpinta moderniausia dvi
dešimt pirmojo amžiaus techni
ka. Šio giganto statyba turėtų 
kainuoti nuo 400 iki 600 mili
jonų JAV dolerių.

Laivo statybą finansuos Baze
lyje įsikūrusi šveicarų bendrovė 
"G-and-E Wirtschaftsberatung 
and Treuhand AG" ir šiemet Las 
Vegas įsikūrusi "Titaniko" staty
bos korporacija.

Dar nežinoma, ar Belfasto laivų 
statykla "Harland and Wolff", 
kuriai priklauso "Titaniko" ori
ginalo brėžiniai, neprieštaraus 
antrojo "Titaniko" statybai.

R

vamzdis izoliuotas akmens vata 
ir apmūrytas keramzito bloke
liais. Tokie kaminai taupo šilu
mą ir yra labai atsparūs ugniai. 
Pasak Marijampolės bendrovės 
vadovo, naujieji kaminai eko
logiški, nes nuodingieji jungi
niai neišskiriami į aplinką, o 
surenkami į specialų vamzdelį. 
Kaminai gali būti sukonstruoti 
kartu ir katilui, kūrenamam bet 
kokiu kuru, ir židiniui. Vidutiniš
kai dviejų aukštų name tokio 
kamino įrengimo kaina būtų 3- 
4 tūkst. litų.

LR

senthal", "Eschenbach" ir "H. R. 
W. Fink" gaminiai. "Femina Mi
ra" yra šių firmų įgaliotasis at
stovas Lietuvoje. Indų ir įran
kių kainos tokios pat kaip ir Vo
kietijoje - nuo 100 iki 12,000 
litų. LR

Kas išdygsta iš pasėtų

Žilvine Petrauskaitė

Kauno fotografai ėjimo į Eu
ropą ligomis neserga. Jie jau se
niai yra ten. Įvairių fotografijos 
konkursų, festivalių, parodų 
rengėjai, albumų sudarytojai 
seka juos dominančių Kauno (ir 
apskritai Lietuvos) fotografų 
kūrybą, privatūs Europos kolek
cionieriai jau seniai savo kole
kcijose turi ir lietuvių sukurtų 
nuotraukų. Lietuvos fotografijos 
gerbėjams jau nebereikia kon
taktų ieškoti per tarpininkus r 
lietuvių adresai skelbiami pres- 
tižiškiausiuosiose pasaulio fo
tografijos enciklopedijose. Nese
niai Lietuvą pasiekė kasmet pa
sirodanti "Photographers En- 
cyclopaedia International", jau 

Žemaičių Kalvarija, 1977 m Romualdo Požerskio nuotr.

antrą kartą išleista tik kompiu
teriniu variantu. Informacija 
kompiuterio CD yra apsaugota 
nuo galimybės ją tiražuoti, t. y. 
perrašyti. Naujausioje "Photog
raphers Encyclopaedia Interna- 
tional" pirmą kartą paminėti 
kauniečiai fotografai Jonas Da- 
niūnas, Snieguolė Michelke- 
vičiūtė, Albertas Švenčionis, Ro
mas Juškelis. Trumpa biografija, 
parodos, bibliografija, kokiose 
kolekcijose yra pristatomo auto
riaus nuotraukų ir kokia techni
ka jos fotografuotos - šiuos tradi
cinius duomenis jau antrą kartą 
minimoje enciklopedijoje gali
ma rasti apie Kauno fotografijos 
asus - Aleksandrą Macijauską, Ro
mualdą Rakauską, Romualdą Po- 
žerskį, a. a. Virgilijų Šontą, Joną 
Kalvelį.

Garsioji Kauno fotografų tri
julė - MRP (Macijauskas, Rakaus
kas, Požerskis) - vis dar dažniau
siai laistoma prizų, apdovano
jimų ir premijų lietumi. A. Maci
jauskui "už pasiekimus fotografi
joje 1997 metais" paskirta žy
maus fotografo, išeivio iš Lietu
vos Jono Dovydėno premija. 
Taip buvo įvertintas pernai pa
sirodęs A. Macijausko fotoalbu- 
mas "Gyventi". Ta pačia premija 
taip pat apdovanotas panevė
žietis fotografas Algimantas Alek
sandravičius už Kauno M. Ži
linsko dailės galerijoje surengą 
Lietuvos menininkų portretų pa
rodą.

A. Macijauskas premija, žino
ma, džiaugiasi. "Galėsiu Šilumos 
tinklams susimokėti skolą už 
dirbtuvių šildymą". Tačiau taip 
pat džiaugiasi ir šiemet kiek pa
kitusiu savo amplua - jis da
bar dar ir ėmė sudarinėti fo
tografijos knygas bei albumus. 
Jau paruošta spaudai Kauno 
"Spindulio" spaustuvėje guli "Bal
tų lankų" leidyklos užsakymu A. 
Macijausko sudaryta knyga 

"Balys Buračas", dar du leidinius
- Romualdo Augūno fotografijos 
albumą ir ketvirtosios tarptau
tinės parodos-konkurso "Gamta
- visų namai" katalogą - ruošia. 
Tradiciniame - fotografo - am
plua kaunietis ruošiasi kelionei į 
Japoniją. Ten Tokyo "Nikon" ga
lerijoje bus atidaryta jau klasika 
tapusios A. Macijai "ko 'ritoseri- 
jos "Lietuvos turgūs" nuotraukų 
paroda. "Japonijoje dar nebuvau, 
todėl laukiu šios kelionės", - 
prisipažino pusę pasaulio išmai
šęs fotografas.

Kitas iš trijulės MRP, R. Po
žerskis, redakcijon atsinešė du 
ką tik jį pasiekusius leidinius, į 
kuriuos pateko jo nuotraukos.

"Didįjį Pirelli kalendorių albumą" 
ir didžiausią Italijos fotografijos 
žurnalą "Progresso Fotografia".

Kasmet "Pirelli" išleidžiamam 
kalendoriui garsiausi pasaulio 
fotografai fotografuoja brangiau
sias pasaulio moteris - modelius. 
Dailės ir fotografijos albumų lei
dyboje besispecializuojanti Ham
burgo leidykla "Schirmer/Mosel" 
į albumą sudėjo 1964-1997 metų 
kalendorių nuotraukas. Storo, 
sunkaus ir solidžiai atrodančio 
albumo viršeliui pasirinkta gar
siausio madų ir įžymybių fo
tografo amerikiečio Ričardo Ave- 
dono sukurta nuotrauka - iš po 
ledo atitirpstantis moters veidas. 
Iš albumo pabaigoje išspausdin
to reportažo matyti, kaip ji gimė
- "Avedonas fotografuoja ką nori 
ir kaip nori - aplink jį kaip apie 
kino režisierių zuja minios ap
švietėjų, padėjėjų, grimuotojų",
- žavėdamasis komentavo R. Po
žerskis.

Įvadinį albumo straipsnį apie 
moters vaizdavimą fotografijoje 
parašė garsi Vokietijos fotografi
jos kritikė Italo Zannier. Viena 
straipsnio iliustracijų - R. Požers- 
kio (beje, straipsnyje vadinamo 
Požerskinu) iš "Atlaidų" serijos. 
Kaip ji galėjo pas minimą kritikę 
patekti, I. Zannier asmeniškai 
nepažįstantis R. Požerskis tik spė
lioja: "Gal pamatė pas privačius 
kolekcionierius?" Užtat fotog
rafas galėjo tiksliai pasakyti, iš 
kur gavo "Didįjį Pirelli kalen
dorių albumą" - pirko pas K. Na
vaką "Septynių vienatvių kny
gyne".

Italų fotografijos žurnalas "Pro
gresso Fotografia" pristatė kiek 
kitokį Požerskį. Ne pripažintą 
socialinės dokumentikos asą, o 
mūzų poetizuotoją - spausdi
namos nuotraukos yra iš fo
tografo serijos "Mūzos", kurtos 
Kauno dailininkų dirbtuvėse. 
Tad italai nuotraukose pamatė

nuotraukų
ne tik "mūzų" formas, bet ir 
kauniečių dailininkų Alfonso Vil- 
pišausko, Arūno Vaitkūno, Jūra- 
čio Zalenso, Kosto Žardalevičiaus 
ir kt. dirbtuvių autentiško inter
jero fragmentus.

Rudenį Stockholme vyks gran
diozinė fotografijos paroda "Po 
žeme". Devyniolikoje Stockhol- 
mo metro stočių įprastas rek
lamines nuotraukas ant sienų 
pakeis 250 "labiausiai įtakingų ir 
įdomių" (anot parodos organiza
torių) pasaulio fotografų 749 la
bai išdidinti kūriniai. Tikimasi, 
kad parodą pamatys milijonas 
žmonių. Iš Lietuvos "labiausiai 
įtakingų ir įdomių" fotografų 
pakviesta dalyvauti trijulė MRP. 
Paskui ši paroda keliaus į Tokyo, 
Maskvos, Berlyno metro. MRP 
dar nežino, kurias jų nuotraukas 
organizatoriai atsirinks ir išdi

dins. Atrodo, rudenį verta pasi
važinėti Stockholmo metro!

Kaunietis fotografas Albertas 
Švenčionis apdovanotas kasme
tine išeivio Kazio Daugėlos pre
mija už fotografijos parodą "Ties 
riba" Kauno fotografijos Fujifilm 
galerijoje. Be sąlygos, kad tai 
būtų gera kūryba, premijos stei
gėjas iškėlė dar vieną: preten
duoti gali tik tas, kuris nefo
tografuoja aktų.

J. Dovydėno ir K. Daugėlos pre
mijos yra vieninteliai kasmečiai 
Lietuvos fotografų piniginiai pa
skatinimai. Žinoma, yra dar Na

Atsisveikinimas po atlaidų Romualdo Požerskio nuotr.

cionalinės premijos bei valsty
binės stipendijos. Bet, A. Maci
jausko ir R. Požerskio liudijimu, 
pirmoji gali sutrukdyti gauti an
trąją. Vieninteliai Nacionalinės 
premijos laureatai fotografai - A. 
Macijauskas bei R. Požerskis 
buvo pateikę paraiškas valstybi
nei stipendijai gauti. "Neprašėm 
pinigų pragyventi, prašėm pa
galbos pradėtoms temoms baig
ti", - aiškino A. Macijauskas. Jo 
žiniomis, Kauno fotografijos 
mokyklos, išugdžiusios du Na
cionalinės premijos laureatus, 
atstovams (ir gyviesiems klasi
kams, ir jaunosios kartos atsto
vams) yra sunkiau gauti valsty
binę stipendiją: "Jeigu ką fo
tografams ir skiria, išsidalija 
vilniečiai". Atrodo, tarp fotografų 
realiai egzistuoja Kauno - 
Vilniaus priešprieša.

Kaunietė fotografė Snieguolė 
Michelkevičiūtė ką tik paštu gavo 
pernai Italijoje, Trieste, vykusių 
lietuvių meno dienų "Dialoghi 
lituani" katalogą. Šiose dienose 
Lietuvos fotografijai atstovavo S. 
Michelkevičiūtės nuotraukų se
rija "Moteris apie vyrus", į pa
saulio parodų vandenis išpluk
dyta Soroso šiuolaikinio meno 
centro Lietuvoje direktorės Ra
mintos Jurėnaitės. Ne be R. Ju
rėnaitės pastangų S. Michelke
vičiūtė gali džiaugtis ką tik išleis
tu pirmuoju savo kūrybos kata
logu. "Parodos - ponų išmislas, o 
katalogai - dokumentika", lai
minga fotografė citavo savo ko
legos A. Macijausko žodžius. 
Katalogas atspindi įvairias S. Mi- 
chelkevičiūtei rūpimas nuotrau
kų temas - vyrų aktus, vaikų 
portretus, žirgo ir žmogaus drau
gystę. Iš džiaugsmo fotografė ne 
itin jaudinosi dėl prastokos ka
talogo spaudos kokybės - nuo
traukų juodulys tapo juodulių 
juoduliu, dingo šviesos niuan
sai. pustoniai.

Jaunosios Kauno fotografų kar
tos atstovė Aurelija Čepulins- 
kaitė ką tik gavo pašto siuntą - 
Italijoje, Turine, vykęs fotosalo- 
nas "Image Sans Frontiere" fo
tografei atsiuntė specialųjį dip
lomą už jos nuotrauką iš ciklo 
"Paauglės", o Kroatijoje, Rovig- 
no vizualinių menų centre, per
nai vykusios parodos organiza
toriai A. Čepulinskaitei atsiuntė 
aukso medalį už dvi eksponuo
tas nuotraukas iš serijas "Vasa
ros mokykla". A. Čepulinskaitė, 
kaip ir kiti Lietuvos fotografai, 
jau įprato derliaus už įvairiose 
pasaulio vietose "pasėtas" savo 
nuotraukas laukti mėnesiais.

Kad tik būtų...
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Šeštinės - Kristaus Dan
gun Žengimo šventė - gegu
žės 21 d., ketvirtadienį, yra tarp 
tų švenčių, kuriose katalikai pri
valo išklausyti mišias. Parapijo
se mišios aukojamos tą dieną ir 
vakare, o daugelyje parapijų mi
šios aukojamos ir iš vakaro, kad 
dirbantieji lengviau galėtų at
likti šią pareigą. Lietuvių Pran
ciškonų koplyčioje Brooklyne 
mišios bus aukojamos tą dieną 
11:15 vai. ryto.

Vaizdajuostė "M. Rostropo
vičiaus koncertas Pažaislio vie
nuolyne" bus rodoma Apreiški
mo parapijos salėje gegužės 
17 d., tuojau po sumos prie 
kavutės ir pyragaičių.

Pavasariniai pietūs Auš
ros Vartų parapijoje (32 Do- 
minick St., New York City, NY), 
įvyks sekmadienį, gegužės 17 
d. tuojau po sumos parapijos 
salėje. Lietuviško stiliaus maistą 
gamina V. J. Beleckas. Auka 
suaugusiems - 25 dol., vaikams - 
15 dol. Klebonas kun. dr. E. Sa
vickis nuoširdžiai kviečia gau
siai dalyvauti. Vietas užsisakyti 
iš anksto skambinant tel. (212) 
255-2648.

Linksmą pikniką - gegu
žinę š. m. gegužės 25 d., pir
madienį (Memorial Day), 1 vai. 
popiet rengia JAV LB Great 
Neck apyl. valdyba Kings 
Point parke (Area 25). įva
žiavimas iš Steamboat Rd. Visi 
kviečiami dalyvauti, iš arti ir iš 
toli. Maistas ir gėrimai piknike 
nebus pardavinėjami, todėl daly
viai prašomi tuomi pasirūpinti.

Gegužinę Kultūros Židinio 
kieme, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY, birželio 7 d. 
rengia LB Queens apylinkė. 
Blogam orui pasitaikius, ge
gužinė bus perkelta į K. Židinio 
salę. Tą dieną veiks ir Kultūros 
Židinio Kavinė.

Darbininko administra
cija pradėjo siuntinėti paragi
nimus skaitytojams, kurie yra 
atsilikę su prenumeratos mokes
čiu. Būtų gerai, jei skaitytojai be 
raginimų atsilygintų skolą, taip 
sutaupydami darbo ir pašto iš
laidas. Juk prenumeratos pasi
baigimo data atspausdinama 
kiekviename lipinuke prie pa
vardės po raidžių EXP.Todėl da
bar administracija kreipiasi į vi
sus skaitytojus, prašydama atsi
lyginti už prenumeratą, nelau
kiant atskiro paraginimo.

Rasa Karvelis, Northville, 
MI, kaip kasmet, taip ir šiemet 
apmokėjo prenumeratą su 80 
dol. čekiu. Nuolatinei mūsų rė
mėjai nuoširdžiai dėkojame.

Leon K. Staskevičius, 
Bronx, NY, atsilygindamas už 
kelerių metų prenumeratą, dar 
pridėjo 65 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Jolita ir Algirdas Biručiai, 
Bloomingdale, IL, ilgamečiai 
DARBININKO skaitytojai, buvę 
nevvyorkiečiai, kaip kasmet, taip 
ir šiemet apmokėjo laikraščio 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Jie nuoširdžiai džiaugiasi DAR
BININKU ir įvertina mūsų geras 
pastangas. Spaudos nuolati
niams rėmėjams nuoširdžiai dė
kojame.

E-mail: jkeleras@aol.com

Redakcija ...... (718) 827-13$2
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

Vyskupo Informacija, 1998 
m. nr. 1, buvo išsiuntinėta ge
gužės 6 d. Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Vyskupas Lietuviams Kata
likams Išeivijoje, jau 13 metų 
leidžia 8 puslapių biuletenį du 
kartus metuose (Kalėdų ir Sek
minių proga) lietuvių ir anglų 
kalbomis. Paskutiniame biulete
nyje yra: Popiežiaus Jono Pau
liaus II malda į Šventąją Dvasią 
1998 metams (sutrumpintas teks
tas); Pasaulio Jaunimo Dienos 
(trumpas aprašymas apie 1997 
m. rugpjūčio 19 - 24 d. Paryžiuje 
įvykusias Jaunimo Dienas ir po
piežiaus Jono Pauliaus mintys ta 
proga); Lietuviai Pasaulyje (kro
nika apie lietuvių katalikų veiklą 
Brazilijoje, Australijoje, Kanado
je, Lietuvoje ir Lenkijoje); Lietu
vių Jaunimo auklėjimui 1998 
metų stovyklos: "Dainavoje", 
"Neringoje", "Kretingoje", skautų 
Tautinė stovykla (duodamos da
tos, kada tos stovyklos vyks ir 
kokiam jaunimui jos skirtos); 
Paminėtos lietuvių parapijų su
kaktys; Šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje auksinis jubiliejus; sky
relis "Žmonės ir Žinios"; "Kata
likiška spauda" (trumpa apžval
ga); pateiktas sąrašas paskutiniu 
metu mirusių lietuvių kunigų. 
Vyskupo Informaciją redaguoja Al
girdas Šilbajoris, 102 Cotton Seed 
Trail, Ormond Beach, FL, 32174. 
Vyskupo Informacija ir Bishop's 
Brief yra siuntinėjami Vyskupo 
Fondo rėmėjams, organizaci
joms, spaudai ir visiems dvasiš
kiams (lietuvių kilmės kunigams 
ir seselėms), gyvenantiems išeivi
joje. Kas norėtų šios Vyskupo In
formacijos leidimą paremti, prašo
mi aukas siųsti "Bishops Fund" 
vardu, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY, 11207.

Prof. dr. J. Račkauskas, 
ALT'o pirmininkas, gegužės 15 
d. dalyvaus JBANC (Joint Baltic 
American National Committee) 
ruošiamame pasitarime Was- 
hingtone su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ambasadoriais ir amba
sadų pareigūnais. Pasitarime taip 
pat dalyvaus JAV Latvių ir Estų 
Tarybų pirmininkai. Pasitarimui 
pirmininkaus ALT'o atstovas 
Washingtone, o taip pat JBANC 
valdybos pirmininkas Algis J. Ri
mas.

Šiuo metu daug žmonių, kurie 
praeitų metų gale dalyvavo žalių 
kortelių loterijoje, jau gauna pra
nešimus, kad laimėjo žalią kor
telę. Dabar 
ateinantys 
pranešimai 
yra 1999 me 
tų žalios kortelės loterijos kvo
tai. Europai šiais metais skirta 
23,029 žalių kortelių, iš jų 1418 
kortelių skirta Lietuvai.

Dabar gaunantys pranešimus 
asmenys turi dokumentus pateik
ti imigracijos įstaigai pradedant 
š. m. spalio 1 d. ir turi susi
tvarkyti visus dokumentus iki 
1999 m. rugsėjo 31 d. Pagal nau
ją imigracijos įstatymą, kuris įsi
galiojo š. m. sausio 14d., Ame
rikoje dokumentus imigracijos 
įstaigai gali pateikti tik tie, kurie 
turi (turės) galiojančią vizą iki š. 
m. spalio 1 d. Tie, kurių vizos 
pasibaigė ir kurie čia gyvena 
nelegaliai, Amerikoje dokumen
tų tvarkytis daugiau nebegali. 
Todėl yra labai svarbu turėti ga
liojančią vizą (jos pratęsimą), o 
jei ne, tai neužsibūti Amerikoje 
ilgiau nei 180 dienų po vizos

Žalios kortelės

JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos 
suvažiavimas

"Mes esame, mes gyvi, mes būsime..."

P. Palys

JAV Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos metinis 
suvažiavimas įvyko šeštadienį, 
gegužės 2 d., Kultūros Židinyje.

Susirinkimą atidaręs apygardos 
pirmininkas Kęstutis Bileris, pas
veikinęs susirinkusius, pakvietė 
pranciškonų vienuolyno virši
ninką kun. Pranciškų Giedgaudą, 
OFM, sukalbėti maldą. "Viešpa
tie, netekę Tėvynės ir atsidūrę 
svetur, mes dėjome visas pastan
gas atgauti jai laisvę, - kalbėjo 
kun. P. Giedgaudas, OFM. - (...) 
Dabar Tėvynė laisva. (...) Viešpa
tie, padėk mums išlikti lietu
viais, kur mes begyventume. Glo
bok mus, kad, susibūrę po Lietu
vių Bendruomenės sparnu, lik
tume ištikimi mūsų protėvių kal
bai, tradicijoms ir mūsų tikėjimui 
į Tave, kuris mus visus globoji".

Buvo prisiminti Bendruomenės 
nariai, kurie per praėjusius ir 
šiuos metus iškeliavo į amžinybę. 
O jų, deja, skaičius nemažas: 
Bronius Sutkus, Marija Norei- 
kienė, Birutė Bagdžiūnienė, dr. 
Stasys Skripkus, Romas Šidlaus
kas, Julius Šimaitis, Aušra Dič- 
pinigaitienė, Mindaugas Petrikas, 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, Ka
zys Milukas, Kotryna Žvirblienė, 
Antanas Strazdas, Vitalis Žukaus
kas, Teofilė Budiniukas, dr. Al
dona Birutienė, Aleksandra Ba- 
čiauskienė, Antanas Mačionis, 
Eugenija Vainienė, Vytautas 
Didžiulis-Antanaitis, Vytautas 
Kašuba, Vytautas Jonynas, Ni
jolė Klenienė, Petras Laučiškis, 
Ivona Rauba ir dr. Halina Mont
vila.

Mirusiųjų vardus ir pavardes 
perskaičius (skaitė Malvina Kli- 
večkienė), visi atsistojo ir pager
bė juos tylos minute. (Mirusiųjų 
sąraše yra ir tie Bendruomenės 
nariai, kurie anksčiau gyveno 
New Yorke, o vėliau išvyko - bu
vo apsigyvenę Floridoje ar kur 
nors kitur.)

Toliau buvo skaitomas praėju
sio metinio suvažiavimo pro
tokolas. Jį parašė ir perskaitė apy
gardos sekretorė Malvina Kli- 
večkienė. Protokolas buvo pri
imtas be pataisų.

Apžvalginį apygardos veiklos 
pranešimą padarė pirmininkas 
Kęstutis Bileris. Metų bėgyje turė
ta 7 valdybos posėdžiai, suruoš
ta Baisiojo birželio ir Martyno 
Mažvydo "Katekizmo" minėji
mai, talkininkauta ruošiant Kau- 

pašibaigimo. Jei neturite galio
jančios vizos, nenorėdami savo 
statuso sugadinti, turite išva
žiuoti vėliausiai 179 dieną iš 

Amerikos po 
to, kai pasi
baigė jūsų 
vizos galioji

mo laikas. Užsibuvus 180 ar dau
giau dienų po vizos pasibaigi
mo, jūs negalėsite grįžti Ame
rikon trejus metus, o nelegaliai 
išbuvus vienerius metus, nega
lėsite grįžti Amerikon dešimt 
metų. Negalint į Ameriką įva
žiuoti, žalios kortelės laimėjimas 
nieko nereiškia.

Kurie laimi žalią kortelę ir kurių 
vizos spalio 1 dieną nebegalios, 
turėtų grįžti į Lietuvą ir doku
mentus tvarkytis Varšuvos am
basadoje.

Taip pat reikia turėti gerą visų 
vizų pratęsimų dokumentaciją.

Šiomis dienomis daug kas klau
sinėja ir kalba apie šių metų žalių 
kortelių loteriją. Iki šiol imigraci
jos įstaiga dar nepaskelbė ir ne
žinia kada paskelbs tą loteriją. 
Įvairios "įstaigos" siūlo už pini
gus patarnavimus - pagalbą da

no technikos universiteto stu
dentų choro "Nemunas" kon
certą, Aleksandro ir Irenos Vak- 
selių išleistuves, Kęstučio Miklo 
sukaktuvinį pagerbimą, Vasario 
16-tos minėjimą.

Apie lituanistinę Maironio 
mokyklėlę platesnį pranešimą 
pateikė vienas iš mokinių tėvų, 
Algis Norvilą. Mokyklą lanko 19 
mokinių, kurie pagal amžių ir 
sugebėjimus suskirstyti į 4 kla
ses. Juos moko 5 mokytojai. Du 
iš jų - pedagogai, neseniai atvykę 
iš Lietuvos. Jaunieji mokiniai 
šauniai pasirodė Kultūros Ži
dinyje suruoštose bendrose Kū- 
čiose, klasėje paminėjo Vasario 
16-tąją. Vainikų dienos savait
galį su paruošta programėle žada 
vykti ir pasirodyti "Neringoje". 
Tikimasi, kad rudenį į mokyklėlę 
susirinks didesnis mokinių skai
čius.

New Yorko apygardą sudaro 5 
apylinkės. Jos visos suvažiavime 
dalyvavo, o jų pirmininkai pa
darė apylinkių veiklos praneši
mus.

Bushvvicko apylinkės pirmi
ninkas kun. Pranciškus Giedgau
das pastebėjo, jog jo apylinkę 
sudaro stipriausi apygardos veik
los centrai: Pranciškonų vie
nuolynas, jų leidžiamas savai
traštis "Darbininkas", Lietuvių 
Katalikų Religinė Šalpa, Kultūros 
Židinio salė ir Vyskupo lietu
viams katalikams išeivijoje Pau
liaus Baltakio, OFM, centras. Pa
lietęs itin jautrų ir didelį rūpestį 
keliantį Kultūros Židinio reikalą, 
priminė jau visiems gerai žinomą 
faktą, jog nuo šių metų spalio 
31 d. Židinio nuomos sutartis 
nebebusianti atnaujinta. Visa 
pranciškonų nuosavybė, o kartu 
ir "Židinys", yra parduodama. 
Visa tai pardavus pranciškonai 
geranoriškai ir toliau finansiškai 
rems lietuvišką veiklą.

Great Necko apylinkės pra
nešimą padarė pirmininkė Irena 
Vilgalienė. Apylinkė esanti gero
kai sumažėjusi. Šiuo metu apy
linkei priklausą tik kelios šeimos. 
Nežiūrint to, įvairiais lietuviš
kais reikalais besirūpinant, buvę 
rašomi laiškai JAV kongresme
nams bei senatoriams, buvęs 
suruoštas gerai pavykęs Vasario 

NY lituanistinės mokyklos mokiniai su mokytojomis mini 
Vasario 16-tąją A. Norvilos nuotr.
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lyvauti žalių kortelių loterijoje. 
Iš tikrųjų dalyvavimas žalių kor
telių loterijoje nieko nekainuoja 
- tik pašto ženkliuką.

Kai Imigracijos departamentas 
praneš žalių kortelių loterijos 
laiką, mes, Socialinių Reikalų 
Taryba, pranešime apie tai spau
doje ir kitoje žiniasklaidoje.

Birutė Jasaitienė

Union Tours, 245 Fifth Avė., 
New York, NY, turi daug įvai
riausių kelionių į Pabaltijo kraš
tus ir į Smithsonian Instituto 
rengiamą Metinį Tautinį festi
valį, Washington, DC. Žiūr. skel
bimą 6-tame puslapyje.

16-tos minėjimas ir šaunus pikni
kas. Iš gautų pajamų buvusi 
paremta spauda.

Manhattano apylinkės pirmi
ninkė Laima Šileikytė-Hood pra
nešė, kad užsimokėjusių nario 
mokestį narių apylinkė turinti 
46, o bendrai (sąrašuose) esą apie 
150. Buvo suruošę Vasario 16- 
tos minėjimą, architektų iš Lie
tuvos parodą ir, kartu su Lietu
vos generaliniu konsulatu, rengė 
"Katekizmo" minėjimą ir smui
kininko Raimundo Katiliaus ir 
Goldos Weinberg-Tatz koncertą.

Queens apylinkės pirmininkė 
Ramutė Česnavičienė pranešė 
apie sušauktą metinį apylinkės 
susirinkimą, kuriame dalyvavę 
apie 40 narių. Išrinkta nauja 
valdyba. Dalyvauta LB tarybos 
narių suvažiavime. Suruošta ge
gužinė. Gegužinei vėl ruošiama
si, ji įvyksianti birželio 7 d. Kul
tūros Židinyje.

Pačios jauniausios, iš naujai 
atvykusiųjų sudarytos "Versmės" 
apylinkės pranešimą pateikė jos 
pirmininkė Jurgita Vaitkienė. Pa
sidžiaugė sėkmingai praėjusiais 
renginiais: Kaukių baliumi, Vy
tauto Kernagio koncertu, Naujų 
Metų sutikimu ir šokiais Valenti
no dienos proga. Prisidėję prie 
kitų renginių. Apylinkės narių 
skaičius augąs, bet dėl naujai 
atvykusių nepastovumo jis svy
ruoja. Savo pranešimą Jurgita 
baigė žodžiais: "Mes esame, mes 
gyvi, mes būsime". Tai sukėlė 
garsų susirinkusiųjų plojimą.

Teko pasigesti Iždo ir Kontrolės 
komisijų pranešimų, nes prieš 
susirinkimą nebuvę suspėta visa 
tai paruošti.

Po to buvo pasidalinta vienu 
kitu neesminiu klausimėliu bei 
pasiteiravimu. Ilgiau buvo su
stota ties Laimos Šileikytės-Hood 
informacija apie birželio 25-28 
ir dar liepos 2-5 dienomis Smith
sonian Instituto, Washingtone, 
rengiamą Metinį Tautinį Festi
valį. Tame festivalyje dalyvaus ir 
Lietuva. Buvo kalbėta apie daly
vavimą, transportaciją ir kt.

Suvažiavimą užbaigus Tautos 
himnu, Kęstutis Bileris visus pa
kvietė pasivaišinti, pasišneku
čiuoti, pabendrauti.

Sutvirtinimo Sakramentą 
Apreiškimo parapijoje su
teiks vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
sekmadienį, birželio 14 d., 
Kristaus Kūno ir Kraujo šventėje 
per 11-tos vai. mišias. Kurie nori 
priimti šį sakramentą, prašomi 
skambinti klebonui kun. Vyt. 
Palubinskui tel. (718) 387-2111.

Ieškau žmonių, pažinojusių 
Marija Čarneckytę - Sims 
(Kapsų Aguoną). Ji buvo poetė, 
visuomenės veikėja, nuo 1928 m. 
gyvenusi Detroite, MI, Mirė apie 
1975 m. Kas ją pažinojo, prašomi 
rašyti; Jolanta Mickūnaitė, P. O. 
Box 751, 19 Wolcott St., Litch- 
field, CT 06759. FAX 860-567- 

^5047.____________________(sk.)^
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Lietuvis, lauko darbų (landsca- 

ping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, VVashington, DC, ieško 
darbininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. Yra ga
limybė gauti darbo dokumen
tus dirbti JAV. Atlyginimas pagal 
susitarimą. Suteikiamas pigus butas 
gyventi - 130 dol. mėnesiui. Kreip
tis tel. (202) 244-2373. (sk.)

Tik 46 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 9,9 cento 
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLING pasiūlymui? Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo. 
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9 
vai. vak. tel. 708-386-0556. (sk.)

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

Reikalinga moteris prižiū
rėti sunkų ligonį 6 dienas sa
vaitėje. Gali gyventi šeimoje (Toms 
River, NJ). Anglų kalbos nereikia. 
Skambinti bet kokiu laiku tel. (732) 
350-4771. (sk.)

Kauno senamiestyje parduo
damas butas (condominium), 1 
blokas nuo Vilniaus gatvės, 3 blokai 
nuo Rotušės aikštės. Butas yra 3-čia- 
me aukšte, trijų aukštų, šešių butų 
name, apima >130 kv. metrų plotą: 4 
kambariai, virtuvė, vonia ir salkos 
(attick); ąžuolinė įranga, naujai atre
montuotas. Tel. Kaune: 011-370-7- 
22-91-89; tel. JAV - 718-849-4635.

(sk.)
Reikalinga siuvėja, gerai ži

nanti iškarpas. Overlokas, tįstančios 
medžiagos, vakariniai drabužiai. 
(Galiu parūpinti kambarį gyventi). 
Tel. (718) 833-6005 (palikti žinutę 
lietuviškai). (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

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

Stasys Eiva, Brockton, MA - 50 
dol.
Ponai V. J. Bubniai, Chicago, IL - 
25 dol.
Contstance Bakšys, 806 Sylvia 
Drive, Deltona, FL -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 gegužės 16 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. Kul
tūros Židinio kieme. Dėl infor
macijų skambinkite tel. (914) 
258-5133 arba tel. (718) 348- 
4709.

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

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

mailto:jkeleras@aol.com
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