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- Ministras Pirmininkas 
Gediminas Vagnorius spaudos 
konferencijoje patikino, kad nė
ra ekonominių prielaidų persi
mesti į Lietuvą Rusijos finansų 
krizei, nes Lietuva dar pavasarį 
pasistengė sukaupti kuo daugiau 
užsienio valiutos-atsargų, o iki 
šiol jos padidėjo 600 mln. JAV 
dolerių ir sudaro 6 mlrd. 676 
mln. litų, 629 mln. litų pranoks
ta visą šalies skolą užsieniui.

- Lietuvoje paminėtos Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto pasi
rašymo 59-osios metinės-Juo
dojo kaspino diena. Molotovo- 
Ribbentropo paktas bus iš tik
rųjų galutinai tik tada panaikin
tas, kai Lietuva įstos į Šiaurės 
Atlanto aljansą - NATO, sakė 
Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis rugpjūčio 23-osios 
minėjime, surengtame Vilniuje, 
prie buvusios KGB būstinės.

- Rugsėjo 1 d. Vilniuje ati
daryta dar viena žydų mokykla 
- pirmoji per penkis dešimt
mečius religinė žydų mokykla 
Lietuvoje. “Prieš karą Vilnius 
buvo vienas žydų švietimo, dva
sinių centrų. Mes labai paten
kinti, kad pirmą kartą po karo ir 
sovietinės okupacijos būtent čia 
ątkūrėme religinę mokyklą”, - 
sakė tarptautinės organizacijos 
‘Uateritch’’ direktorius 
Lietuvoje rabinas Šalomas 
Krinskas. “Chabat Lubavitch” 
yra didžiausia pasaulio žydų or
ganizacija iš tų, kurios rūpinasi 
švietimu, mokslu. Lietuvoje ji 
jau veikia penkerius metus.

Be įprastinės Lietuvos mo
kyklų mokymo programos, mo
kykloje daug dėmesio bus ski
riama žydų religijai, tradici
joms, mokoma valstybinės žydų 
kalbos - ivrito. “Mokysime to, 
ko galbūt nemoka mūsų moks
leivių tėvai”, - sakė Dina Krins- 
ki. Sustiprintai žadama mokyti 
anglų kalbos. Nors mokykloje 
mokinių kol kas nedaug (apie 
80), kiekvienos klasės sudaro
ma po dvi grupes - lietuvių dės
tomąja bei rusų kalba.

- Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija pranešė, kad Vokieti
ja nuo rugsėjo 1 dienos įvedė 
gerokai didesnius negu iki šiol 
mokesčius už vizas ir iš dalies 
keičia pačių vizų klasifikaciją.

- Aptarti dvišalio bendra
darbiavimo klausimų ir daly
vauti Vilniaus konferencijoje 
rugsėjo 2 d. į Lietuvą atvyko 
Lenkijos Prezidentas Aleksan
dras Kwasniewskis. Kaimyni
nės šalies vadovas su žmona Jo
lanta Kwasniewska vizitą pra
dėjo Palangoje. Iš Palangos rug
sėjo 3 d. A. Kwaskiewskis išvy
ko į Vilnių drauge su Preziden
tu V. Adamkumi pradėti tarp
tautinę konferenciją “Euroatlan- 
to integracija - pagrindinis sta
bilumo aspektas”. Beje, lap
kričio mėnesį Varšuvoje ketina 
lankytis V. Adamkus. Tuomet 
bus minimos Lenkijos neprik
lausomybės 80-osios metinės. 
Iškilmėse dalyvaus ir kaimy
ninių valstybių - Čekijos, Ven
grijos, Rumunijos - prezidentai.

- Prezidentas Valdas Ad
amkus sudarė darbo grupę, kuri 
teisiškai įvertins teisės aktus, 
reglamentuojančius buvusių 
KGB darbuotojų statusą Lietu
voje.

PALANGOJE NUTŪPĖ JAV ORO GALIŪNAS
Š. m. rugpjūčio 27 d. apie 4 

vai. popiet, Palangos oro uoste 
pirmą kartą (uosto ir Lietuvos 
istorijoje) nusileido vienas nau
jausių JAV karinės technikos 
stebuklų - karinių oro pajėgų 
lėktuvas - “Boeing Globemas- 
ter III”. Šis galiūnas Lietuvoje 
viešėjo vos kelias valandas - jis 
čia atskraidino 7 JAV specia
liųjų pajėgų kariškius, dalyvau
siančius karinėse pratybose kar
tu su Klaipėdos 7-ojo dragūnų 
Pamario gynybos bataliono ka
riais.

Lėktuvo kapitonas Davė Zei- 
ton pasakojo, kad lėktuvas pa
statytas 1996 m. ir laikomas

“Boeing Globemaster III” pirmąkart nusileido Lietuvoje

LENKAMS SEKASI GERIAU
Lenkijon atvykstantys lietu

viai dažnai klausia, kur leng
viau gyventi - Lietuvoje ar Len
kijoje ir ar labai mūsų pietiniai 
kaimynai baiminasi krizės Rusi
joje. Ką gi, pasaulyje šiuo metu 
turbūt nėra valstybės, kuriai ne
keltų rūpesčių ši krizė, todėl ir 
Lenkijos vyriausybė rimtai su
sirūpinusi. Juoba kad užsienio 
investuotojai jau stengiasi atsi
kratyti lenkų firmų akcijų.

Tačiau panikuoti žmonės čia 
linkę mažiau, nes Lenkija nėra 
patyrusi Maskvos ekonominės 
blokados, kokią prieš keletą me
tų Kremlius privertė iškęsti Lie
tuvą. Pačioje pertvarkos pra
džioje Lenkijoje taip pat griuvo 
bankai, bet ne tokiu mastu kaip 
Lietuvoje. Tad į TV rodomus 
vaizdus iš Maskvos, kas dedasi 
prie pinigų keityklų bei bankų, 
lenkai žiūri gana ramiai. Tiesa, 
dolerio ir kitų valiutų vertė kyla, 
bet jų kursai apskritai čia pa
slankesni negu Lietuvoje, visą 
laiką reaguojama į svyravimus 
Tokyo bei New Yorko biržose.

Svarbu, kad Lenkijos eko
nominės sąsajos su Rusija ir ki
tomis NVS šalimis, be jokios 
abejonės, silpnesnės negu Lietu
vos. Lietuvos kaimynai elgiasi 
apdairiau - jų užsienio prekyba 
nuo pat reformų pradžios orien
tuota į Vakarus. Jei Lietuvoje 
eksportas į Rusiją sudaro dau
giau kaip 20% visos išvežamos 
produkcijos, Lenkijoje - vos 
8%. Na, o į ES šalis pernai ji 
eksportavo net 64%, kai tuo tar
pu Lietuva - tik 32,5%.

Lenkai vargsta su 
infliacija

Nors bendro nacionalinio 
produkto kūrime privatus sek
torius 1997 m. pabaigoje čia 
sudarė 65%, o Lietuvoje jau 
beveik 70% (tokius skaičius ką 
tik pateikė Lenkijos vyriausybės 
strateginių studijų centras), 
užsienis į Lenkiją investavo jau
20,6 mlrd. JAV dolerių (pana
šiai kaip Rusijoje - 20,5 mlrd. 

naujausiu Amerikos karinės 
technikos stebuklu. Jį valdo 3 
pilotų įgula. Priklausomai nuo 
skrydžio, jiems gali talkinti ir 5 
atsarginiai pilotai. Lėktuvo pa
skirtis - gabenti krovinius.

“Boeing Globemaster III” - 
keturių variklių reaktyvinis lėk
tuvas, kurio maksimali kelia
moji galia - 292 tonos. Aukštis 
- 16,7 metro, ilgis - apie 50 
metrų. Pasak specialistų, toks 
lėktuvas gali nusileisti bet kur 
ir bet kokiomis sąlygomis - jam 
užtenka vos 1 kilometro ilgio ir 
18 metrų pločio nusileidimo ir 
pakilimo tako. Pasak D. Zeiton, 
tai antrasis pagal dydį JAV ka

Edita Degutienė

dol.), o Lietuvoje - tik apie 1 
mlrd. dolerių (lenkų duomeni
mis - 0,9 mlrd. dol.). Žinoma, 
būtina paminėti, jog valstybėje 
prie Vyslos dešimt kartų daugiau 
gyventojų - 38 mln.

Tačiau pažaboti infliaciją lie
tuviams sekasi žymiai geriau 
negu lenkams. Anot Lietuvos 
statistikos departamento, Lietu
voje pernai ji siekė 8,4%, o šie
met planuojama vos 6%. Na, o 
Lenkijoje, pagal jos oficialiąją 
statistiką, infliaciją vis dar ge
rokai viršija 10% (turėtų būti 
apie 9,5%), bet kad ir kaip keis
ta, tos pačios vyriausybės Strate

Didelė Lenkijos dalis yra toje pačioje klimatinėje juostoje kaip 
Lietuva, tačiau tik iš Lenkijos j Lietuvą, o ne atvirkščiai įvežama 
daugybė daržovių, vaisių ir mėsos. Nuotr.: prekyba galvijais Alytaus 
turguje V. Kapočiaus nuotr.

rinio oro laivyno lėktuvas.
Lėktuvas Palangoje išlaipino 

7 JAV specialiųjų pajėgų kariš
kius, dar vadinamus žaliosiomis 
beretėmis. Rugsėjo 2-18 dieno
mis Klaipėdoje vyko jungtinės 
karinės pratybos ir treniruotės, 
kuriose amerikiečiai karybos 
gudrybių mokė lietuvius likti
nius. Žaliųjų berečių viršila Tim 
Keck LŽ sakė, kad JAV ne pir
mą kartą padeda tobulintis Lie
tuvos kariuomenei.

JAV kariškiai lėktuvu atskrai
dino ir pratyboms skirtą krovinį.
T. Keck pabrėžė, kad pratyboms 
pasibaigus jie krovinį išsiveš 
atgal. L. Ž.

ginių studijų centras prieštarauja 
tokiai ministrų kabineto prog

nozei. Centro nuomone, vidu
tinė metinė infliacija vis dėlto 
sieks net 12,5%, o skaičiuojant 
nuo praėjusių iki šių metų gruo
džio ji gali būti 10,5%.

Lenkai daržoves 
eksportuoja į Lietuvą

Žmonėms, savaime supranta
ma, svarbiausi ne infliacijos ro
dikliai, o kainų bei atlyginimų 
didėjimai. 1996 m. Lenkijos ga
mybiniame sektoriuje normalus 
uždarbis už 1 darbo valandą - 
2,80 JAV dolerio, o Lietuvoje 
tik - 0,97 dolerio, 1997 m. šis

(nukelta į 5 psl.)

Europos Komisijos pareigū
nams rugsėjo 1 d. Briuselyje 
įteiktas pranešimas apie Lietu
vos pažangą siekiant narystės.

Europos komiteto prie Lietu
vos Vyriausybės generalinis di
rektorius Petras Auštrevičius 
teigia, jog tai pirmoji tokia išsa
mi Lietuvos gyvenimo analizė 
nuo praėjusių metų liepos 1 iki 
tos pačios šių metų dienos. Do
kumento pagrindinį tekstą suda
ro 130 psl., o jo santrauką - 40 
psl. Ataskaitoje konstatuojama, 
kad Lietuva yra pasirengusi pra
dėti derybas dėl narystės.

P. Auštrevičiaus tvirtinimu, 
-visose Lietuvos gyvenimo srity
se užfiksuota pažanga bei išau

VILNIAUS KONFERENCIJA 
PATVIRTINO GEROS

KAIMYNYSTĖS PRINCIPUS
Šių metų Vilniaus konerenci- ko po pranešimų buvo numaty-

jos rengėjai siekia patvirtinti 
nuostatą, kad integracija į Euro
pos Sąjungą bei NATO ir geri 
santykiai su kaimyninėmis vals
tybėmis yra ne viena kitai prieš
taraujančios, o papildančios są
vokos. Konferencija “Euroat- 
lanto integracija - pagrindinis 
stabilumo aspektas”, kuria pra
tęsiamos pernykštės Vilniaus 
konferencijos, subūrusios 12-os 
valstybių vadovus, tradicijos, 
vyko rugsėjo 4-5 dienomis.

Renginį pradėjo jo globėjai 
Lietuvos ir Lenkijos preziden
tai Valdas Adamkus ir Aleksan
dras Kwasniewskis. Politikų 
susitikimą Vilniaus Rotušėje 
buvo siekiama paversti dis
kusijų forumu, todėl nemaža lai

REFORMUOJAMA MOKESČIŲ
SISTEMA

Vyriausybė patvirtino Finan
sų ministerijos parengtą mo
kesčių reformos programą. Pro
gramoje teigiama, kad svarbiau
si reformos uždaviniai - pamažu 
atsisakyti įmonės pelno apmo
kestinimo ir pereiti prie akci
ninkams išmokėtos pelno dalies 
apmokestinimo. Vienas svar
biausių reformos tikslų - užtik
rinti biudžeto pajamas. To bus 
siekiama atsisakius pelno mo
kesčio, o pastarasis bus pakeis- 
tas pajamų ir vartojimo mo
kesčiais. Programoje numatyta 
pereinamuoju laikotarpiu, iki 
įsigalios Pajamų mokesčio įsta
tymas, smulkiam ir vidutiniam 
verslui taikyti mažesnius pelno 
mokesčių tarifus. Reformuotą 
mokesčių sistemą, kaip numaty
ta programoje, sudarys pajamų 
mokestis, pridėtosios vertės mo
kestis, akcizai, nekilnojamojo 
turto (įskaitant žemę) mokestis, 
mokestis už valstybinius gam
tos išteklius, naftos ir dujų ištek
lių mokestis, mokestis už aplin
kos teršimą, konsulinis mokes

LIETUVAI NEBAISI RUSIJOS KRIZĖ, 
teigia Prezidentas ir Ministras Pirmininkas

Prezidentas Valdas Adamkus 
vakar pareiškė, jog yra pasiren
gęs išklausyti konkrečius partijų 
pasiūlymus, kaip įveikti galimus 
Rusijos krizės padarinius Lietu
vos ekonomikai. “Prezidentas 
įdėmiai seka įvykius Rusijoje. 
Jis pats ir jo atstovai ne kartą 
konsultavosi su įvairiais specia
listais dėl galimų neigiamų 
krizės padarinių Lietuvai. V. 
Adamkus gauna visą su tuo su
sijusią informaciją, pirmiausia 
iš Vyriausybės ir Lietuvos ban

gusios Lietuvos galimybės vyk
dyti narystės įsipareigojimus. 
“Tai objektyvi analizė ir neatsi
žvelgti į ją būtų sunku”, - pažy
mėjo P. Auštrevičius.

Si ataskaita bus naudojama 
Europos Komisijos bendrame 
pranešime apie šalių kandidačių 
galimybes pradėti derybas dėl 
narystės.

Pirmieji peržiūros rezultatai 
turėtų paaiškėti jau šių metų pa
baigoj e, o galutiniai - kitų metų 
vasarą. Po to turėtų prasidėti re
alios derybos su tomis kandida
tėmis, kurių pastangos siekiant 
narystės Europos Sąjungoje bus 
įvertintos palankiausiai.

ELTA

tą komentarams ir replikoms.
Konferencijoje dalyvavo ir 

pranešimus skaitė Europos Ko
misijos Generalinio direktorato 
generalinis direktorius Gunther 
Burghard, NATO generalinio 
sekretoriaus padėjėjas Klaus Pe- 
ter Klaiber, kiti aukšti parei
gūnai.

Į konferenciją taip pat buvo 
pakviesti politikai, ekspertai, 
verslo atstovai iš 20 valstybių. 
Tarp jų - JAV ambasadorius 
NATO Alexander Vershbow, 
buvęs Vokietijos užsienio reika
lų ministras, Bundestago depu
tatas Hans Dietrich Genscher, 
Danijos gynybos ministras Hans 
Haekkerup.

BNS

tis, rinkliavos, prekyviečių mo
kestis, paveldimo ar dovanoja
mo turto mokestis, valstybinės 
žemės ir valstybinio vandens 
fondo vandens telkinių nuomos 
mokestis. Bus pertvarkomas ir 
gyventojų pajamų apmokesti
nimas. Pradžioje į apmokestina
mas pajamas bus įtrauktos šiuo 
metu neapmokestinamos paja
mos (dividendai, turto vertės 
padidėjimo pajamos). Vėliau 
numatyta padidinti neapmokes- 
tinamąjį minimumą ir atsisaky
ti įvairaus dydžio mokesčio ta
rifai - nustatyti vienodą 29 pro
centų tarifą. Skatinant gyvento
jus kaupti lėšas pensijų fonduo
se, imti paskolas būstui, bus lei
džiami atsiskaitymai, mažinan
tys gyventojų apmokestinamas 
pajamas. Daugelį programoje 
numatytų nuostatų Finansų mi
nisterija rengiasi įgyvendinti dar 
šiais metais. Akcizų, Rinkliavų, 
Kelių fondo bei kitų įstatymų 
pataisas planuojama parengti 
1999-2000 metais.

ELTA

ko”, - pareiškė Prezidento at
stovė spaudai. Pasak jos, valsty
bės vadovas mano, kad valdžios 
institucijos turi pakankamai re
sursų sušvelninti galimą Rusi
jos krizės įtaką. “Mes esame ant 
tvirtų ekonominių pagrindų”, - 
anksčiau yra sakęs V. Adamkus.

“Lietuvoje nėra krizės požy
mių, nebent kam nors pavyktų 
išprovokuoti paniką ir ažiota
žą”, - pareiškė Ministras Pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius.

LA
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Bandoma atstatyti pirmąją
Vinco Kudirkos mokyklą

Algis VAŠKEVIČIUS

Prašoma atstatyti 
mokyklą

Daugiau kaip du šimtai bu
vusių Vilkaviškio rajono Pa
ežerių devynmetės mokyklos 
mokinių pasirašė pageidavimą, 
kad būtų atstatyta senoji mo
kykla, kurios pirmuoju moki
niu buvo Vincas Kudirka.

Memorandumu pavadintą 
raštą jie išsiuntė Vyriausybei, 
kuri pavedė klausimą spręsti 
Marijampolės apskrities admi
nistracijai. Šį Seimo pirminin
kui Vytautui Landsbergiui ad
resuotą prašymą, kad būtų at
statyta senoji mokykla, parašė 
ir ilgametis V. Kudirkos memo
rialinės klėtelės Paežeriuose 
saugotojas Stasys Ankevičius.

Tėvas sūnui įsteigė 
mokyklą

Gegužės mėnesį sukako 130 
metų nuo pirmosios triklasės 
Paežerių mokyklos įkūrimo. 
Pirmuoju jos mokiniu ir buvo 
Vincas Kudirka, kurio tėvas - 
pasiturintis ūkininkas ir įtakin
gas valdžios atstovas Motiejus 
Kudirka pasistengė, kad tokia 
mokykla atsirastų.

Pirmasis rusiškos trijų klasių 
mokyklos pastatas, kuriame bu
vo įsikūrusi ir valsčiaus areš
tinė, iki mūsų dienų neišliko. Iš
liko apie 1890-uosius statytas 
mokyklos namas, unikalus savo 
karceriu neklusniems moki
niams. Šis namas Paežeriuose 
dėl šiandienės savo būklės bado 
praeiviams akis - jis be langų ir 
durų, apgriuvęs, sunykęs. Bū
tent šį pastatą ir norima išsaugo
ti; jame įkūrus ir praėjusio am
žiaus pabaigos mokyklos, ir 
šviesių šio krašto žmonių at
minimo muziejų. Eksponatų 
netrūktų, nes senojoje V. Kudir
kos klėtelėje jie netelpa, dūla 
palėpėje.

Mokykla paversta 
sandėliu

Ši mokykla garsi ne tik pir
muoju savo mokiniu Vincu Ku
dirka - joje mokėsi ir “Varpo” 
leidinio krikštatėvis Juozas 
Kaukas, laikraščiui paaukojęs 
savo žmonos kraitį - 2 tūkstan
čius aukso rublių. Mokyklą bai
gė ir realistinės lietuvių literatū
ros pradininkas Antanas Kriš- 
čiukaitis-Aišbė, ir trys broliai 
Rimšos, iš kurių žinomiausias 
- medalių kūrėjas, skulptorius 
Petras Rimša. Mokykloje mo
kėsi ir rašytojai Kostas Šešto- 
kas-Margeris, Antanas Petriką, 
kūrę Jungtinėse Amerikos Val
stijose.

Pastarojo rūpesčiu Paežeriu
ose ir buvo įkurta V. Kudirkos 
klėtelė, kuriai iki šiol vadovau
ja jau 93-ėjų sulaukęs buvęs 
mokytojas S.Ankevičius.

Statyti naują - daug 
pigiau

Dvidešimt šešerius metus Pa
ežerių mokykloje direktoriavęs 
Vytautas Grinius sakė, kad se
noji mokykla veikė iki 1980 me
tų, vėliau joje buvo įkurti san
dėliai, galiausiai pastatas ištuštė
jo ir ėmė nykti, jį niokojo ir 
aplinkiniai gyventojai.

1967-aisiais Paežeriuose 
buvo pastatyta nauja mokykla, o 
senąją apie 1990 metus turėta 
planų atstatyti, tačiau keitėsi val
džios, pinigai, ir visi planai liko 
tik popieriuose. Vilkaviškio 
švietimo skyriaus balanse esan
ti mokykla įvertinta 13,5 tūkst. 
litų, nors apie 90 procentų me
dienos pažeista, nėra dalies grin
dų, sienose žiojėja plyšiai.

Specialistų nuomone, restau
ruoti ir atstatyti senąją mokyklą 
kainuotų daug brangiau negu pa
statyti naują: rekonstrukcija kai
nuotų apie 800 tūkst. litų, o nau
ja statyba - iki 300 tūkst.

Prašoma 60 tūkstančių 
litų

Šių metų pabaigoje sukaks jau 
šimtas metų nuo Lietuvos him
no - V. Kudirkos “Tautiškos 
giesmės” sukūrimo ir paskelbi
mo “Varpe”. Paskutinę šių metų 
dieną bus minimos 140-osios V. 
Kudirkos gimimo, kitų metų lap
kritį- 100-osios mirties metinės.

Gegužės mėnesį Seimas su
darė jubiliejinių renginių komi
siją, vadovaujamą V. Landsber
gio. Marijampolės apskrities vir
šininko administracija ta proga 
paprašė komisijos skirti 190 tūk
stančių litų, iš kurių Paežerių 
mokyklos pastatui prašoma 60 
tūkstančių litų.

Akivaizdu, jog su tokia pini
gų suma mokyklos atstatyti tik
rai nepavyks.

Galima įsigyti ir sodybą
V. Grinius užsiminė, kad da

bartiniai V. Kudirkos gimtosios 
sodybos, esančios visai netoli se
nosios mokyklos, savininkai no
rėtų ją parduoti. Nors autentiš
ka išlikusi tik klėtelė, vėliau pa
statytame erdviame sodybos na
me, jį įsigijus, taip pat būtų ga
lima įkurti muziejų.

Jono Basanavičiaus gimtinės 
Ožkabalių kaime, kur apsigy
veno jauna konkursą laimėjusi 
Klimų šeima, pavyzdys rodo, 
kad tokia sodyba gausiai lanko
ma, išsisprendžia jos priežiūros 
ir apsaugos klausimai.

“Turime žinomų daktarų, bet 
Vincas Kudirka yra vienas vie
nintelis, ir vien dėl to reikėtų gel
bėti senąją mokyklą, kurios pir
muoju mokiniu jis buvo”, - sakė 
V. Grinius, tikėdamasis, kad 
Vinco Kudirkos metais mokyk
lą pavyks išgelbėti. LR

“Žurnalistų žinios” laikraščio Vilniuje redaktorė Aurelija Liauškienė 
Ed. Šulaičio nuotr.

V. Adamkus - prieš medžiotojų 
privilegijas

Namotyros mokslui - 50
Julius Norkevičius

Namotyra. JAV gyvenantis 
lietuvis mokslininkas Jurgis 
Gimbutas šitaip pavadino Lietu
vos senųjų gyvenviečių medinių 
pastatų architektūros konstruk
cijos sandaros, jų puošybos ele
mentų bei kitus šio pobūdžio 
tyrimus. Jis pirmasis iš lietuvių 
tyrinėtojų ėmėsi metodiškai, vi
sapusiškai ir išsamiai tyrinėti 
mūsų kaimų, miestelių pastatus.

Todėl dr. Jurgis Gimbutas pel
nytai laikomas lietuviškosios 
namotyros pradininku, pirmasis 
šiais klausimais sukauptą me
džiagą apibendrino ir 1948 m. 
Štutgarto aukštojoje technikos 
mokyklos Statybos istorijos ka
tedroje sėkmingai apgynė dak
taro disertaciją. Tų pačių metų 
liepos 28 d. jam išduotas dakta
ro diplomas. Taigi šiemet gali
me pažymėti gražų pirmosios 
lietuviškos disertacijos namoty-

ros klausimais 50-mečio sukak
tį-

Jurgis Gimbutas disertaciją 
Vokietijoje išleido atskira kny
ga. Joje mūsų krašto kaimo gy
venamųjų ir ūkinių pastatų sto
gų konstrukcijos, jų pavidalai, 
naudotos medžiagos, dengimo 
būdai, puošybos elementai. Iš
samiai aptarti pastatų planai, jų 
sienų konstrukcinės sandaros. 
Čia daug fotografijų, brėžinių, 
techninių parametrų.

Knygą - disertaciją gana tei
giamai vertino to meto garsūs 
Europos etnologai, architektai, 
statybų inžinieriai.

Dr. Jurgio Gimbuto 80-mečio 
proga Vilniaus Gedimino tech
nikos universiteto Statybos 
mokslų muziejus parengė temi
nę parodą, kurioje atsispindi jo 
gyvenimas, mokslinė, visuo
meninė veikla.

Prezidentas Valdas Adamkus 
nepateisina reprezentacinių me
džioklės plotų išlaikymo ir ra
gina jų iš viso atsisakyti.

“Aš jau kurį laiką galvoju - 
kaip gali pareigūnai turėti iš
skirtines teises į linksmybes, 
kaip kokie Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kunigaikščiai”, 
- sakė V. Adamkus.

Pats nemedžiojantis šalies 
vadovas mano, kad šią aistrą tu
rintys Lietuvos pareigūnai, kaip 
ir visi žmonės, gali susimokėti 
urėdijoms. Dabar teisę nemoka
mai medžioti trijuose valstybės 
reprezentaciniuose miškuose 
turi valdžios vyrai ir moterys iš 
Seimo, Prezidentūros ir Vyriau
sybės rūmų, diplomatinio kor
puso Lietuvoje atstovai bei jų 
aukšto rango užsienio svečiai.

Trijų reprezentacinių miškų - 
Panevėžio, Marijampolės ir 
Kaišiadorių rajonuose išlaiky
mo sąmata dar nepatvirtinta, 
bet, urėdų skaičiavimu, tam

metams reikėtų maždaug pusės 
milijono litų. Pinigus numatyta 
skirti iš lėšų, uždirbamų par
duodant teisę medžioti komer
ciniuose Lietuvos medžioklės 
plotuose.

“Reprezentaciniai plotai turi 
būti prilyginti komerciniams ir 
prieinami visiems, kurie pasi
ryžę susimokėti už medžioklę”, 
- mano V. Adamkus. Jis nesutin
ka su neseniai Vyriausybės pri
imtu nutarimu dėl reprezentaci
nių plotų naudojimo, pagal kurį 
tik jis arba aplinkos ministras 
gali duoti pavedimą organizuo
ti medžioklę išskirtiniuose plo
tuose.

“Nemanau, kad Prezidentas 
gali turėti čia kokių nors privi
legijų ir pareigų”, - sakė V. Ad
amkus. Jis prisipažino niekada 
nesigilinęs į medžioklės vingry
bes, o apie jam deleguotas tei
ses sužinojęs tik iš spaudos. “Aš 
jų tikrai atsisakysiu”, - žadėjo 
Lietuvos Prezidentas. BNS

NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų 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 pensininkų namų bendruo
menės.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
N Y 11361. Tel.: 718 229-2628.

Užupis -Monmartras:
susigiminiavimo projektas

Šio projekto idėja gyvuoja jau 
gana seniai. Nuo 1995 metų, kai 
per “Vilniaus Dienas 95” buvo 
surengta “atvirų dirbtuvių du
rų” akcija, bendradarbiavimas 
tarp Vilniaus Užupio ir Pary
žiaus Monmartro tęsiasi. Dabar 
buvo vykdomi keli dideli pro
jektai, kurių vienas - dalyvavi
mas “Vilniaus Dienose 98”.

Monmartras - tipiškas kaime
lis, kurį per metus aplanko mi
lijonai turistų, tai viena lanko- 
miausių vietų pasaulyje, garsi 
savo menine atmosfera ir kūrė
jais.

Užupis - vienas seniausių Vil
niaus kvartalų, minimas jau XV 
a. Čia kūrė, gyveno ir lankėsi 
daug įžymių dailininkų, poetų, 
aktorių. O. Milašius sakydavo, 
jog Užupyje jis randa Prancūzi
jos šviesą. Užupis - tai maža res
publika, kovojanti už savo griu
vėsių atgaivinimą. Dauguma ten 
vykstančių meninių renginių 
formuoja ir palaiko šios jaunos 
bei kūrybingos “respublikos”

Rudeniop... Automagistralė Vilnius - Kaunas V. Kapočiaus nuotr.

dvasią.
Užupio kaip Vilniaus Mon

martro įteisinimas prisidėtų prie 
Vilniaus senamiesčio garsinimo 
ir paveldo problemų sprendimo. 
Taip pat šis projektas padės pa
skleisti Užupio, kurio panašu
mas į Monmartrą akivaizdus, 
legendą ir taip pritraukti turis
tus bei investitorius.

Per “Vilniaus Dienas 98” bu
vo įgyvendintos kai kurios dvie
jų geografiškai tolimų, tačiau 
idėjiškai bendrų kvartalų su
sigiminiavimo idėjos. Šių kvar
talų broliškų ir kultūrinių ryšių 
atminimui numatomas memo
rialinės lentos atidengimas.

LDDP
Konstituciniam 
Teismui apskųs 

Švietimo įstatymą
LDDP atstovaujantys par

lamentarai Konstituciniam 
Teismui apskųs Švietimo įstaty
mo nuostatas, leidžiančias ben
drojo lavinimo mokyklų steigė
jomis būti religinėms bendruo
menėms. Tai patvirtino Justinas 
Karosas ir Irena Šiaulienė. Opo
zicinės partijos nuomone, baž
nytinių mokyklų steigimas 
prieštarauja Konstitucijai, antra 
vertus, tokios mokyklos turi ne
pagrįstų privilegijų, o tai, J. Ka
roso žodžiais, “gimdys nesveiką 
situaciją mokyklose”.

Pripažinę, jog apskritai Lietu
vos mokyklų situacija geresnė 
nei prieš penkerius metus, pe
dagoginius laipsnius turintys J. 
Karosas ir I. Šiaulienė vardijo 
švietimo problemas, apie kurias 
“valdžios žmonės šneka neno
riai”. Viena pagrindinių nege
rovių, parlamentarų nuomone,

(nukelta į 5 psl.)

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoj e ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Sfrrtsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 

651-0261. Fax 860 651-8376.

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way 
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgewood, N Y11227. 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, N Y 11368. 
Tel. 779-5156.

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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Lietuvių animatorius kuria reklamą W. Disney kompanijai

Garsus animatorius Uja Bereznickas, anksčiau 
gyvenęs ir dirbęs Lietuvoje, šiuo metu vis dau
giau laiko praleidžia užsienyje, kurdamas ani
macinę reklamą

Sonata Žalneravičiūtė

Laisvė ir tvarka
Laisvė ir tvarka yra dvi mūsų gyvenimo priešybės, ir todėl 

savaime lenkia į kraštutinumus. Laisvėje stiprėja nusiteiki
mas nesilaikyti tvarkos, o tvarkoje kietėja siekimas užslopinti 
laisvę. Pirmuoju kraštutinumu nuėjus iki galo, atsiduriama su
irutėje: ją gimdo laisvė be tvarkos. Antru keliu patraukus, 
lengvai atsirandama smurte: jį sudaro tvarka be laisvės.

Tačiau mūsų laimei gyvenimo priešybės nėra tas pats, kas 
prieštaros, kontradikcijos. Šios neturi bendros plotmės, ir todėl 
nėra sutaikomos, kaip tiesa ir melas; kas renkasi vieną, pa
neigia kitą. Priešybės turi kai ką bendro, todėl ne tiktai gali 
būti derinamos, bet ir privalu jas derinti, kad viena antrą 
papildytų arba apribotų, kaip laisvė ir tvarka. Jų derinys išve
da mus nuosaikiu vidurio keliui: laisvė tvarkoje.

Laisvė be tvarkos, kaip išdava pirmojo kraštutinumo, kada 
nueinama neribotos laisvės keliu, yra beprotybė, tačiau nėra 
gyvenime nerealus dalykas. Yra žmonių, kurie tiki neribota 
laisve, ir jos siekia manydami, kad jie gali gyventi ir elgtis, 
kaip jiems patinka. Tą savo nusistatymą dažnai dengia asmens 
neliečiamybe ir sąžinės laisve, bet iš tikrųjų yra žmonės, pa
liesti klaidos ir apgrubę savo sąžinėje - nepaiso nė moralinės 
tvarkos dėl savo naudos ir savo geismų.

Valstybiniame.gyvenime šioji laisvė be tvarkos yra neįma
noma. Jokia bendruomenė dar neišsilaikė anarchija ar chao
su. Kai prasideda pakrikimas, ateina tvarka be laisvės.

Tvarka be laisvės, kaip pasėka antrojo kraštutinumo, ku
riuo viešajame gyvenime siekiama “sutvarkyti” ne tiktai pri
vatų žmonių gyvenimą, bet ir jų galvojimą, yra žmonijos pa
baisa. Ji neturėtų rasti vietos žmonių bendruomenėje, bet kaip 
tik joje išauga.

Bendruomenei reikia tvarkos ir valdžios. Tuo tarpu jokia 
valdžia nėra visai apsaugota nuo pagundos savo laisvę paver
sti įrankiu kitų laisvei užgniaužti. Tas pats, grubus egoizmas, 
kuris privačiame gyvenime pasireiškia siekimu laisvės be tvar
kos, visuomeniniame gyvenime išvirsta į tvarką be laisvės.

Mūsų laikų diktatūros, ypač sovietinė, tvarką be laisvės buvo 
atvedusios iki pasibaisėtinos vergijos. Bet tai neatsirado tik
tai su bolševikine revoliucija. Ta pabaisa išaugo iš žmonių 
masės, minios, kurioje sutirpo savaranki žmogiškoji asmeny
bė, nesugebėjusi jau išlaikyti pusiausvyros tarp laisvės ir tvar
kos.

Laisvė tvarkoje, kaip tų dviejų priešybių derinys, yra ir pa
liks visuomeninio gyvenimo idealu: tobulu asmeninių ir so
cialinių reikalų derinių laisvėje ir tvarkoje.

Laisvės siekti ir laisvėje gyventi mums yra įgimta. Kaip 
negalime suprasti žmogaus neprotingo, taip lygiai negalime 
suprasti nė žmogaus nelaisvo. Bet protingas žmogus nusimano, 
kad jo laisvė nėra neribota: jis palenktas įstatymų tvarkai ir 
pareigai kitiems tą laisvę pripažinti. Įstatymai reikalauja tvar
kos laisvėje, o socialinis teisingumas - laisvės tvarkoje. Kad 
ji nepasidarytų kitam prievarta.

Amerikos laisvė tvarkoje pabrėžiama ypatinga savaite, rug
sėjo 17-23 dienomis, skiriama prisiminti JAV konstitucijai ir 
pilietybei.. Jei pilietybė duoda teisę naudotis visomis šio kraš
to laisvėmis, tai konstitucija primena, kad tos laisvės yra ri
bojamos pagrindinių šio krašto įstatymų.

Ar dažnai apsilankote Lietu
voje?

Gana dažnai, nors kiekvieną 
kartą sugrįžus, atrodo, kad nie
kur nebuvau išvažiavęs. Ir ne 
todėl, kad niekas nesikeičia, bet 
neprarandi ryšio su aplinkiniais.

Gaunate užsakymų iš užsie
nio, kas Jus kviečiasi dirbti?

Užsakymų būna įvairių. 
Kiekvieną pasiūlymą apmąstau, 
kiek jis įdomus ir ar įmanomąjį 
įgyvendinti. Pirmas realus pa
siūlymas buvo norvegų, ir iki 
šiol su jais bendradarbiauju. Iš 
pradžių kūrėme reklamą, vėliau 
- Žiemos olimpinių žaidynių 
(1993 m.) apipavidalinimo pro
jektą.

Ar reklamą kūriate vien ani
macijos būdu?

Taip, nors kartais tenka ir su 
videokamera dirbti. Bet nesu di
delis kameros žinovas, nesiimu 
to daryti. Tiesa, buvau sukūręs 
kelis dokumentinius filmus su 
mėgėjiška videokamera. Vienas 
jų apie dailininkę Ester Lurje, 
kuri Kauno gete trejus metus ka
lėdama piešė. Ji buvusi teatro, 
dailininkė, dar prieš karą daly
vavo pirmoje moterų parodoje 
Lietuvoje. Jos darbai kabo ne tik 
Vilniuje, Žydų muziejuje, bet ir 
viename Washingtono muziejų.

Ar norėtumėte sukurti kino 
filmą?

Manau, kad kiekvienas no
rėtų sukurti filmą, kuriuo ne tik 
save įamžintų, bet sukurtų savo 
prisiminimų istoriją. Kinas - tik 
dar viena raiškos priemonė, 
svarbu žinoti ne kaip, bet ką nori 
pasakyti. Kinas ir animacija turi 
daug bendrumų.

Ar Lietuvoje animacinius fil
mus kūrėte pagal savo scenari
jus?

Dažniausiai. Man yra padėjęs 
Pranas Morkus, jis rašė scena
rijus ir vaidybiniams filmams. 
Tačiau animacijos scenarijus yra 
kitoks. Reikia mąstyti vaizdais, 
ne žodžiais. Animacijoje nieka
da nebuvo profesionalių scena
ristų. Be to, nėra geros vaikiš
kos literatūros. Pavyzdžiui, šve
dai turi Astret Lindgren. Teko 

sukurti pilno metražo filmą pa
gal vieno garsaus pasaulyje estų 
rašytojo kūrinį. Animacijoje rei
kalinga tokie herojai, kuriuos 
pamėgtų vaikai.

Kur Jūsų filmukai buvo ro
domi?

Nuolat dalyvauju įvairiuose 
festivaliuose. Esu laimėjęs ke
lias pirmąsias vietas. Portugali
joje už filmą “Baubas”, kuris 
Lietuvoje labiausiai žinomas. 
Vaikai šio filmo personažą ge
riausiai įsidėmėjo, netgi jį ci
tuoja. Tai ilgiausiai “gyvenęs” 
filmas. Kitas darbas “Bermudų 
žiedas” prizą gavo Ispanijoje. 
Festivalių pasaulyje labai daug. 
Nebuvo galimybės dalyvauti 
prestižiniame festivalyje. Buvau 
nuvažiavęs į vieną Prancūzijoje, 
kuriame susirenka patys stip
riausi animatoriai. Kilo daug 
minčių, norėtųsi sukurti filmą, 
tačiau kūrybai anksčiau buvo 
geresnės sąlygos. Mums net 
užsieniečiai pavydėdavo, ka
dangi valstybė finansuodavo fil
mus. Dabar, aišku, visa kita fi
nansinė struktūra, daug mažiau 
skiriama pinigų animacijai. 
Nors, kita vertus, yra daugiau 
galimybių dirbti kitur, pasaulis 
pasidaro platesnis. Dalyvaujant 
festivaliuose buvo tarsi galimy
bė pabėgti iš uždaro rato. Pra
dedu abejoti, gal aš nesutvertas 
kurti animacinį meną. Pavyz
džiui, dabar man patinka daryti 
reklamas.

Kam Jūs esate kūrę rekla
mas?

Gyvendamas New Yorke ku
riu reklamas daug kam, iš to ir 
gyvenu. Kartu su draugu esam 
darę reklamas labai senoms 
kompanijoms, viena jų - Walt 
Disney. Si kompanija yra nu
pirkusi televizijos kanalą New 
Yorke. Kiekvieną sekmadienio 
rytą rodoma laida vaikams, į 
kurią įsiterpia septyni penkioli
kos sekundžių reklaminiai intar
pai. Kelis jų padariau aš. Gilios 
minties, aišku, juose neišvysty- 
si, Yra atitinkama reklamos sti
listika, lakoniška raiška vaizdu. 
Kūriau ir Lietuvoje reklamą, 
skirtą energetinėms proble
moms spręsti.

Ką šiuo metu kuriate ani
macijoje?

Ilja Bereznickas
R. Šuikos nuotr.

-i—

Noriu pabaigti Kino studijoje 
seniai pradėtą darbą “Senelis ir 
senelė”. Tai būtų septynių mi
nučių filmas. Kur jis bus ro
domas, neįsivaizduoju, nes lie
tuviški televizijos kanalai pa
sitenkina amerikietiška produk
cija. Visas pasaulis tuos filmus 
žiūri, ir visi patenkinti. Norint, 
kad lietuvių animacija būtų ro
doma, reikia, kad į i būtų nuolat 

kuriama, kad ją pirktų televizi
jos. Mano vieną filmą “Svaju
ko dramblionės” nupirko tele
vizija, o man sumokėjo 200 litų. 
Gyventi iš to neįmanoma. Šis 
filmas, beje, sukurtas mano stu
dijoje.

Jūs turite studiją?
Taip. Ji vadinasi “Iljos Berez- 

nicko animacijos studija”. Joje 
dirbu vienas. Tačiau labiau man 
patinka dirbti tarp žmonių, kai 
yra aktorių, dailininkų. Teko 
dirbti Norvegijoje, didelėje stu
dijoje, kur vadovavau penkias
dešimčiai žmonių iš viso pasau
lio. Tai buvo gera patirtis.

Ar Jums tenka dirbti su kom
piuteriu?

Gyvenimas privertė. Žinau 
kelias programas, kurios man 

reikalingos iliustruojant knygu
tes Amerikoje.

Iš kur dabar grįžote ir ar il
gam?

Aš gyvenu New Yorke, Man- 
hattane. Tačiau ilgiausiai, neva
žiuodamas ten gyvenau apie 
metus. Man sunku vienoje vie
toje išbūti. Metus gyvenau Nor
vegijoje. Po to vėfgrjžau į Ame

riką, paskui į Lietuvą...Čia žadu 
pabūti porą mėnesių, o po to vėl 
sugrįšiu į Ameriką, j ei Lietuvoje 
nebus kokių pasiūlymų. Reikia 
pačiam susirasti užsakymų. Lie
tuvoje man patogu dirbti, pažįs
tu daug žmonių ir mane daug 
kas pažįsta. Užsienyje žmonių 
santykiai labiau komerciniai. 
Konkurencija Amerikoje labai 
didelė. Visą laikąjauti tą “karštą 
kvapą” už nugaros. Tačiau tokia 
įtampa verčia žmogų tobulėti, 
ieškoti naujų formų. Pavyz
džiui, pradėjau dirbti tekstilės 
srityje, sukūriau eskizų rankš- 
luosčiams. Nori valgyti, tai dir
bi įvairius darbus. LA
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Buvusios vokiečių gimnazijos patalpose mes glaudėmės visai 
neilgai. Po kelių savaičių mus be jokių ceremonijų tiesiog išmetė 
į gatvę amerikiečių kariškiai. Kariuomenė tuomet jautėsi absoliu
ti okupuotos zonos šeimininkė, o JAV armijoje buvo visokių žmo
nių - pasitaikydavo ir tokių, kuriems Amerikos valdžia geriau 
nebūtų leidusi užsivilkti karinių uniformų, nes jie neturėjo men
kiausio supratimo, kas yra žmoniškumas. Tikriausiai vokiečiai, 
nenorėję, kad mes mokytumės jų gimnazijos pastate, gal ką ir kyš
telėjo į kišenę antpečius nešiojusiems keliems tipams, įkalbėjo 
juos mus iškraustyti.

Lietuvių kunigai greitai susitarė su to krašto vyskupu, ir mūsų 
mokykla persikėlė į patalpas Rebdorfo vienuolyne, kuriame karo 
metais veikė vokiečių kunigų seminarija. Tai buvo aukšta tvora 
aptvertas pastatų kompleksas su bažnyčia centre, esantis beveik 
plyname lauke už poros kilometrų nuo Eichštato. Mums paskyrė 
gana niūrų namą grotuotais langais, matyt, kažkada tarnavusį 
savotišku kalėjimu vienuoliams drausminti. Jame atsirado vietos 
ir gimnazistų bendrabučiui. Tad ir gyvenome, ir mokėmės po tuo 
pačiu stogu.

Vyresniųjų klasių mergaičių kambarys buvo didelis kaip sporto 
salė, tačiau labai švarus ir tvarkingas. Jame miegodavo beveik 
penkios dešimtys panelių, bet vienaaukštėse lovose. Mūsų, berniu
kų, kambaryje naktį galėjai neką mažiau galvų suskaičiuoti ir dar 

sugulti mums tekdavo dviem aukštais. Mokyklinių suolų nebuvo, 
tad per pamokas sėdėdavome iš bažnyčios atneštuose klauptuose. 
Ant labai siauros jų lentos, kuri tarnaudavo tikintiesiems tik ran
koms per pamaldas atremti, įsigudrinome ir sąsiuvinius pasidėti, 
ir net visai dailiai rašyti.

Rebdorfo vienuolyne prisiglaudė ne vien moksleiviai. Čia ki
tuose pastatuose įsikūrė ir gana didelė karo pabėgėlių iš Baltijos 
šalių stovykla. Lietuvių buvo daugiausia. Vienuolyno miestelis tapo 
mažąja Lietuva, kuriame prabėgo vieneri mūsų jaunystės metai.

1946-ųjų birželio pradžioje baigiau gimnaziją. Mes buvome 
pirmoji ir pati didžiausia lietuvių išeivių abiturientų laida Vokieti
joje. Vėliau nei mūsų, nei kelios kitos lietuvių stovyklose įsikūru
sios gimnazijos neišleido tokio gausaus jaunimo būrio.

Mūsų laida - net penkiasdešimt penki abiturientai. Nepaisant 
labai skurdžių pokario metų sąlygų, stengėmės laikytis senųjų 
tradicijų: šventėme šimtadienį, vėliau-išleistuves. Nors jokio po
kylio ir negalėjome suruošti, tačiau parengėme vaidinimą ir pa
rodėme lietuvių stovyklai. Atestatų įteikimo atėjo pasižiūrėti visi 
Rebdorfe įsikūrę mūsų tautiečiai.

Atšventėme išleistuves ir tuoj išsisklaidėme po visą Vokietiją. 
Dalis mano klasės draugų net išvyko iš amerikiečių zonos: vieni 
atsidūrė prancūzų, kiti - anglų valdomoje teritorijoje. Mūsų ates
tatai buvo pripažinti oficialiais vidurinio mokslo baigimo doku
mentais, todėl galėjome stoti į Vokietijos universitetus. Keli klasės 
draugai pasirinko Hamburgo, Štutgarto, Karlsrūhės universitetus. 
Aš pasilikau Bavarijoje: iš Eichštato išvykau į Miuncheną ir įsto
jau į Maksimiljano universitetą. Nusprendžiau studijuoti Gamtos- 
biologijos fakultete, o ateityje tikėjausi baigti medicinos mokslus. 
Mat supratau, kad ankstesnioji svajonė tapti profesionaliu žur
nalistu Vokietijoje buvo visiškai nereali.

Miuncheno universitete pradėjau mokytis anglų kalbos. Mano 
pirmoji mokytoja buvo vokietė profesorė, kalbėjusi angliškai ne

blogai, tačiau jos tarsenoje jautėsi ryškus specifinis vokiškas ak
centas. Tai persidavė ir man. Ilgainiui aš gerai išmokau anglų kal
bą, bet vis dėlto kai kurie amerikiečiai sako, kad net ir šiandien 
mano tarsenoje jaučiamas šioks toks vokiškas akcentas. Beje, gy
venant Amerikoje, ypač iš pradžių, tai man gerokai kliudė. Pradė
jus kalbėti, tuoj pat kas nors paklausdavo: “Jūs vokietis?” Tai man 
įvarė savotišką kompleksą ir neretai pasitaikydavo, kad dėl savo 
akcento būdavau linkęs geriau patylėti ir neišsakyti savo nuomonės 
net kai viduje visas virdavau.

Šios baimės atsikračiau tik 1963 metų vasario 16-ąją JAV pre
zidento John Kennedy kabinete, kuomet jis, priimdamas Ameri
kos lietuvių delegaciją, man pasakė: “Jaunuoli, man patinka jūsų 
akcentas”. Pamaniau, kad jeigu jau pirmajam šios šalies asmeniui 
neužkliūva mano tarsena, tai juo labiau nėra ko varžytis bendrau
jant su kitais žmonėmis. Beje, tai nėra retenybė Amerikoje. Antai, 
net tokio garsaus politiko kaip H. Kissinger tarsenai būdingas ryš
kus žydiškai vokiškas akcentas.

VILTYS SUGRĮŽTI

Vokietijoje pradėjęs siekti aukštojo mokslo, kaip ir kiti lietu
viai vyliausi, kad po kurio laiko galėsiu grįžti į tėvynę ir diplomą 
įsigysiu jau Lietuvoje. Gyvenimo sąlygos Miunchene buvo labai 
nelengvos. Kortelių maistui tada jau mums nedalydavo - jas gau
davome tik tol, kol vyko karas. Pabėgėlius amerikiečių zonoje 
maitindavo JAV armija ir tarptautinės organizacijos. Stovyklose 
gyvenančios moterys milžiniškuose katiluose pakaitomis virdavo 
sriubą - beveik vandenėlį, kuriame plaukiodavo kiek daugiau 
daržovių ir labai retas mėsos gabaliukas. Bet jau ėjo antrieji pokario 
metai, ir nemaža dalis lietuvių, ypač gyvenusių šeimomis, nesi; 
maitindavo tose labdaros virtuvėse. Mat vieni turėjo daiktų, ku- 
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pasaulį Chicagos lietuvių radijas - tiltas tarp Amerikos ir

pasaulį
..........J/

■ Britanijos užsienio reikalų 
sekretorius Robin Cook pasirašė 
NATO plėtros ratifikacijos do
kumentus, kuriuose Britanija 
reiškia oficialų pritarimą Lenki
jos, Čekijos ir Vengrijos įstoji
mui į Aljansą. Apie tai pranešė 
Britanijos ambasada Varšuvoje.
■ Suomijos technikos ir staty

binių medžiagų įmonė “Partek” 
išplatino pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad įmonė padidino sa
vo akcijų dalį Estijos kompani
joje “Rakke Lubjatehase AS”, 
kuri gamina negesintas kalkes, 
nuo 40 iki 100 procentų. San
dorio vertės “Partek” neatsklei
dė. “Rakke Lubjatehase AS” 
savo produkciją - negesintas kal
kes ir klintis - parduoda Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Rusijos rin
kose. “Statybinių medžiagų pra
monė yra svarbi ir besiplečianti 
sritis, kadangi statybų apimtys 
Baltijos regione didėja. Pagal 
mūsų strategiją, mes aktyviname 
savo veiklą Baltijos valstybių 
rinkose, ypatingai Sankt Peter
burge ir Lenkijoje. Naujų ga
limybių plėstis yra ir Lietuvos, 
bei Latvijos rinkose”, teigiama 
“Partek” pareiškime.
■ Baltarusijoje oficialiai įtei

sinta organizacija “Visos Balta
rusijos kazokų susivienijimas” ir 
jos narių karinė atributika. Apie 
tai BELTAI pranešė susivieniji
mo vadovai.

■ Teisėjas iš Kanados Latvijos 
Valmieros mieste, esančiame 
maždaug už 100 kilometrų nuo 
sostinės Rygos, pradėjo nagrinė
ti liudytojų parodymus apie tai, 
ar natūralizacijos būdu Kanados 
pilietybę gavęs Eduard Podins 
nuslėpė savo praeitį ir nepasakė, 
jog Antrojo pasaulinio karo 
metais tarnavo sargybiniu nacių 
karo belaisvių stovykloje Val- 
mieroje. Apie tai paskelbė Latvi
jos žiniasklaida, praneša AFP- 
ELTA. 80 metų E. Podins, gy
venantis Britų Kolumbijos pro
vincijoje, neigia Kanados teisin
gumo departamento iškeltus kal
tinimus esąjis nuo 1941 iki 1943 
metų dirbo sargybiniu nacių Val
mieros karo belaisvių stovyklo
je, kur prieš sušaudymą buvo 
laikomi žydai, čigonai, rusai ir 
latviai.

1967-1978 metais Chi
cagoje veikė vienintelė vi
same laisvame pasaulyje 
lietuviška televizijos stotis. 
Jos kūrėjas Chicagos lietu
viams gerai žinomas žmo
gus Anatolijus Šlutas. Da
barjau trisdešimt metų jis 
veaa Amerikos lietuvių 
radijo Chicagoje laidas.

Užgavo tautinę 
ambiciją

Vyresnio amžiaus 
Chicagos lietuvių mote
rys pajuokauja, kad sek
madienio rytus pralei
džia lovoje su Šlutu. 
Mat kiekvieną sekma
dienį 7 vai. ryto Ana
tolijus Šlutas jau 30 
metų transliuoja lietu
vių radijo laidas. “Ta 
valanda turi pati išsi
laikyti stebuklingu bū
du. Jokio biznio iš to 
nėra”, - sako jis. Dau
giausia dėmesio savo 
laidoje Šlutas skiria 
žinioms iš Lietuvos, ku
rias susirenka iš “Inter
neto”. Laidą leidžia vie
nas, daug padeda žmo
na. Turi ir keletą visuo
meninių patarėjų. Spor
to skyrių tvarko Edvar
das Sulaitis, sveikatą - 
daktaras Jonas Adoma
vičius. Kas antrą savaitę politi
nius komentarus pateikia dr. Al
gimantas Kabaila iš Australijos. 
Iš vietos lietuvių gyvenimo 
žinių beveik nėra, išskyrus ne
mokamus skelbimus apie orga
nizuojamus renginius.

Šlutas niekad neskaičiavo, 
kiek žmonių klausosi j o sekma
dieninių radijo laidų. Tačiau 
mano, kad jo klausytojai yra 
daugiausia vyresnio amžiaus, 
nors ir naujai atvykusių sutinka 
gatvėje, kurie prisipažįsta klau
są lietuviško Chicagos radijo.

Prieš tris dešimtmečius Siu
tas dvylika metų transliavo lie
tuvių televizijos laidas.

1962 m. Chicagoje savo te
leviziją pirmiausia sukūrė len
kai. Siutą užgavo tautinė am
bicija, - kodėl lietuviai negali tu
rėti savo? “Nuėjau į 26 kanalą, 
- prisimenajis, - susirinko direk
toriai, klausia, ką sugebu, koks 
mano išsilavinimas. Sakau-ne
turiu absoliučiai jokio, bet jūs 
parodykit man bent vieną lietu
vį, kuris turi didesnį. Taip dvy
lika su puse metų ir atpylėme”. 
Televizija nedavė jokio pelno,

Lietuvos

Arvydas Jockus

duonai Šlutas užsidirbdavo da
lydamas reklaminius klipukus. 
Iš tos pačios lenkų studijos da
bar transliuojamos ir lietuvių ra
dijo laidos.

Iš Lietuvos Anatolijus Šlutas 

Anatolijus Šlutas Vilniaus senamiestyje

išvažiavo keturiolikos metų. 
Vokietijoje baigė gimnaziją, po 
to emigravo į Ameriką. Dabar 
Lietuvoje lankėsi pirmą kartą po 
54 metų pertraukos. “12 metų 
televizijoje kiek sugebėjau va
riau antikomunistinę propagan
dą, todėl bijojau ir nė negalvo
jau važiuoti į Lietuvą, - pasako
jo Šlutas. - Juolab kad iš tėvynės 
grįžę žmonės pasakojo, kaip čia 
visus seka KGB, viešbutyje per 
mikrofonus klausosi pokalbių. 
Maniau, kokiem velniam man 
sunkiai uždirbtus pinigus leisti, 
jei negalėsiu laisvai kojos 
žengti. Paskui Amerikoje buvo 
ekonominė krizė. Taip ir praėjo 
laikas”.

Pirmas įspūdis Lietuvoje Siu
tui buvęs ne koks. Pasakojo, kad 
leidžiantis lėktuvu pamatęs la
bai niūrų vaizdą- sulūžusios ba
kūžės, nualinta viskas. “Bet po 
to, sako, apsižiūrėjau - laukai 
dirbami, Vilnius restauruoja
mas, daug griuvėsių, bet griu
vėsių daug ir Chicagoje, žmonės 
malonūs, kultūrinis gyvenimas 
- aukščiausio lygio, - kur nepa
sisuku ten susižaviu”. Važi- 

nedarnas po Lietuvą Šlutas la
biausiai žavėjosi pienėm žy
dinčiais laukais, paskui baisiau
siai sutriko, sužinojęs, kad pie
nės žydi tik nedirbamose že
mėse.

Chicagoje lietuvių daugėja
Anot Siuto, vien Chicagos 

apylinkėse dabar gyvena apie 16 
ar 20 tūkstančių naujai 

atvykusių lietuvių. Save 
laikantys politiniais 
pabėgėliais pokario išei
viai juos kiek iš aukšto 
vadina ekonominiais 
bėgliais. “Pradžioje ji
ems, aišku, yra labai 
sunku, - pasakojo Šlu
tas. - Vieni labai sun
kiai duoną užsidirba, 
kiti jau prasiverčia. Vie
nas kitas ir namus nu
sipirko. Vyrukai dau
giausia dirba prie staty
bos. Nemažai yra tak
sistų. Moterys, su labai 
mažom išimtim, prižiūri 
ligonius seneliukus, vai
kus. Uždirba gerai - po 
60-70 dolerių per dieną. 
Kai kurios dirba kaip 
kalėjime be poilsio die
nų, užtat uždirba apie 
500 dolerių per savaitę. 
Labai daug lietuvių gy
vena nelegaliai”.

Šlutas dabar pagrin
dines pajamas gauna 

vertėjaudamas teismuose. Dar
bo netrūksta, nes naujieji lietu
vių emigrantai padaro nemažai 
nusikaltimų. Anot Šluto, dau

V. Kapočiaus nuotr.Vilniaus senamiestyje

giausia tai smulkios vagystės, 
girtavimas ir eismo pažeidimai. 
Per pusę metų buvusios 9 sky
rybos. Skiriasi dažniausiai lietu
vaitės, ištekėjusios už vietinių 
seneliukų, bet būna, kad skiria
si ir atvažiavusios poros. Kar
tais lietuviai vyrai muša žmo
nas, o buvo atvejis, kad ir žmo
na primušė lietuvį vyrą.

Auksinės kiaulės 
ir barakudos

Naujuosius lietuvių emigran
tus pokario išeivija sutinka su 
panašiu nepasitikėjimu, su ko
kiu juos sutiko lietuvių senbu
viai, vadinamieji “grynorkos”. 
“Atvykę iškart pajutome tarp 
savęs ir jų tam tikrą sieną, - sakė 
Šlutas, - toleravom viens kitą, 
bet niekad nebuvo jokios meilės 
tarp tų dviejų grupių. Beveik 
panašiai yra ir dabar. Naujai at
vykusieji grupuojasi į savo

Henriko Ibseno seminaras
Panevėžyje

Silvestras Gaižiūnas

Šiemet sukanka 170 metų, 
kai Norvegijoje, Skieno mieste, 
gimė vienas didžiausių XIX a. 
dramaturgų Henrikas Ibsenas. 
Nuo 1992 m. H. Ibseno kūry
bos seminarai vyksta Panevė
žyje, Baltoskandijos akademi
joje. Seminaraijau yra patraukę 
ne tik Lietuvos teatralų, teatro- 
logų, literatūrologų, bet ir skan
dinavų kolegų (pvz., H. Ibseno 
studijų centro) dėmesį. Didžio

kampelį, mes kažkaip skersai 
žiūrim įjuos, negražiais žodžiais 
kartais pasikeičiam. Merginas, 
kurios vilioja mūsų vyrus, mo
terys vadina “barakudomis”, tos 
atsilygina “auksinėm kiaulėm”. 
Šiokia tokia įtampa yra. Išeivija 
keičiasi. Prieš penkerius metus 
į lietuvišką koncertą susirinkda
vo beveik visi pažįstami, dabar 
kokių dviejų trečdalių veidų 
nebegali pažinti. Mes šiek tiek 
pykstam ant naujųjų, kad jie 
neužtektinai prisideda prie lietu
viško gyvenimo. Klasikinis pa
vyzdys - 35 metus išsilaikiusi 
Chicagos lietuvių opera. Vargs
ta baisiausiai tas mūsų choras be 
jokio atlyginimo. Kviečia nau
juosius, o jų pirmas klausimas 
- kiek mokėsit? Karitatyvinio 
darbo nematom. Bet tai ir logiš
ka, jiems pirmiausia reikia įsi
kurti”.

jo dramaturgo kūryba ne kartą 
aptartą plačiame kultūriniame 
kontekste dalyvaujant Lietuvos, 
Latvijos, Rusijos, Vokietijos ir 
Norvegijos mokslininkams.

1998 m. birželio 11 d. 11 vai. 
Baltoskandijos akademija pa
kvietė į septintąjį tarptautinį 
Henriko Ibseno kūrybos semi
narą. Šiemetinio seminaro tema

(nukelta į 7 psl.)

Valdas Adamkus

Likimo vardas - Lietuva 7
(atkelta iš 3 psl.)

riuos galėjo parduoti, kiti kur nors įsidarbindavo.
Man nuolat tekdavo ragauti to labdaros vandenėlio, nes gyve

nau vienas, o stipendijų studentams niekas nemokėjo. Tiesa, mus 
pradėjo šelpti Amerikos lietuviai. Jų organizacijos atsiųsdavo 
maisto, drabužių ir tai padėjo šiaip taip pragyventi. Labai daug 
pagelbėjo Bendras Amerikos lietuvių fondas (BALF’as), kurio 
atstovai ėmė dirbti visuose didžiuosiuose Vokietijos miestuose. 
Rėmė mus ir Tarptautinė pabėgėlių organizacija (IRO), globojusi 
visų tautybių asmenis.

Vis dėlto, metus pasimokęs Miunchene, nutariau nutraukti studi
jas. Šiame mieste buvau vienas it pirštas. Daugelis kitų studentų 
gyveno savo šeimose, ir jie galėjo lengviau sudurti galą su galu. 
Slėgė ir vienatvė. Sužinojęs, kad tik už aštuoniasdešimt kilometrų 
nuo Miuncheno, Augsburge, apsigyveno mano patėvis ir brolis, 
po pirmųjų metų aš išvykau pas juos ir jau negrįžau į universitetą.

Augsburge telkėsi itin didelė lietuvių kolonija. Žmonės gyveno 
ne kareivinėse, o nacių laikais masiškai statytuose pigiuose dau
giabučiuose namuose, iš kurių buvo iškeldinti vokiečiai. Papras
tai kiek bute būdavo kambarių - dažniausiai trys ar keturi - tiek 
jame įsikurdavo šeimų.

Kai 1947-ųjų metų vasarą atvykau į Augsburgą, miestejau veikė 
lietuviškos organizacijos, susibūrė dramos teatras, ėjo savaitraštis 
“Žiburiai”. Jaunimas buvo įsteigęs “Dainavos” sporto klubą.

Tuo metu Lietuvos partijos buvo atkūrusios Vokietijoje savo 

organizacijas. Politiniame išeivijos gyvenime dominavo VLIK’as. 
Jo veikloje buvo galima išskirti dvi kryptis: viešąsias pastangas 
telkti pabėgėlių stovyklose atsidūrusius lietuvius, ieškoti užsienio 
šalių paramos Lietuvos išlaisvinimo darbuose ir slaptąją veiklą 
talkinant krašte vykusiai rezistencijos kovai.

Žinios apie tai, kas vyksta Lietuvoje, gana greitai pasiekdavo 
Vakarus ir jas pirmiausia sužinodavo Vokietijoje atsikūrusios lie
tuvių politinės organizacijos. Turbūt informaciją perduodavo įvai
rių šalių žvalgybos, turėjusios savų šaltinių. Manau, būdavo pa
sinaudojama ir Rytų Europoje dirbusių Vakarų žurnalistų pagalba. 
Į Lietuvą jie nebuvo įleidžiami, bet galėjo, nors ir varžomi, rinkti 
žinias Lenkijoje, o į šią rusų iš esmės taip pat okupuotą šalį jau 
daug lengviau pakliūdavo informacija iš Baltijos kraštų. Be to, 
Vakarai turėjo ištisą korespondentų tinklą Maskvoje. Neabejoju, 
kad būta kanalų, kuriais juos pasiekdavo slapta informacija iš Lie
tuvos.

Vakarų spauda labai šykščiai naudodavosi žiniomis iš Baltijos 
šalių. Greičiausiai tai lėmė tebesitęsusi pataikavimo Stalino režimui 
politika. Nenorėta rodyti bent kiek didesnio dėmesio okupuotų 
kraštų problemai. Tačiau toji viešai nepaskelbta informacija pasiek
davo lietuvių organizacijas ir tuoj pat pakliūdavo į mūsų emigracinę 
spaudą: kiekvieno laikraščio puslapiai mirgėte mirgėdavo parti
zanų kovų aprašymais. Daug būdavo rašoma ir apie stalinines 
represijas Lietuvoje. Beje, kaip informacijos šaltiniu šiek tiek nau
dotasi ir krašte ėjusia oficialiąja komunistine spauda - kai ką pavyk
davo nuspėti išjoję skelbiamų publikacijų.

Informacija iš Lietuvos apie terorą ir pasipriešinimo judėjimą 
labai stipriai veikė mūsų nuotaikas. Atsikūrusios partijos jautė 
pareigą kaip nors padėti okupuotai tėvynei, paremti partizanus. 
Pasitelkus pagalbon senosios lietuvių emigracijos Amerikoje or
ganizacijas, buvo stengiamasi nuolat priminti JAV valdžiai apie 
padėtį Lietuvoje. Kartu mėginta per ryšininkus susisieti su pa

sipriešinimo judėjimu ir, kiek įmanoma, remti partizanus mate
rialiai.

Aš, neseniai gimnaziją baigęs jaunuolis, be abejo, negalėjau 
bent kiek aktyviau reikštis politinių organizacijų darbe. Tačiau 
karo metais užsimezgusius ryšius su Laisvės kovotojų sąjungos 
nariais palaikiau ir Vokietijoje. Buvau supažindintas ir su dabar 
labai prieštaringai vertinamu Jonu Deksniu. Šis žmogus tuo laiku 
man kėlė didelę pagarbą: atrodė esąs bebaimis, ryžtingas, veik
lus, be galo atsidavęs Lietuvai. Žinojau, kad jis jau buvo nelega
liai perėjęs visas sienas ir susisiekęs su krašte veikusios rezisten
cijos vadovais.

Deksnio santykiai su VLIK’u buvo gana įtempti. Jis mėgino 
suvienyti visas rezistencijos jėgas ir įkurti Bendrą demokratinio 
pasipriešinimo sąjūdį (BDPS) ir, kaip atsvarą VLIK’ui, Vyriausiąjį 
Lietuvos atstatymo komitetą (VLAK). Jo artimiausi bendražygiai 
buvo Prancūzijoje gyvenęs Algirdas Julius Greimas, Bronys Rai
la, Algirdas Vokietaitis, ?Valiulis.

Išgirdęs, kad Deksnys vėl ruošiasi vykti į Lietuvą, ėmiau siūly
tis jam talkinti. Norėjau grįžti į tėviškę ir įsijungti į pasipriešini
mo kovą - pabėgėlių stovykloje apie ją jau sklido legendos. Bet 
mano siūlymosi Deksnio grupė nepalaikė. Tai palaidojo mano nuo 
pat pasitraukimo iš Lietuvos turėtą viltį vėl sugrįžti ir kovoti prieš 
okupantus. Vėliau, 1949 metais, Jonas Deksnys vienas išvyko į 
Lietuvą ir daugiau nebegrįžo. Jau gyvendamas JAV sužinojau, kad 
jis buvo areštuotas KGB ir, deja, palūžęs ėmė bendradarbiauti su 
okupanto specialiosiomis tarnybomis... '

Pirmaisiais pokario metais labai karštai tikėjome, kad Vakarai 
greitai imsis žygio prieš Rytų Europą pavergusią Sovietų Sąjungą, 
ir mes galėsime grįžti į išlaisvintą tėvynę. Dar ilgai gyvenome 
lagaminų nuotaika.

(bus daugiau)
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Posėdžiavo “Pagalba Lietuvai” 
direktorių taryba

Waterbury, Connecticut, vy
kusio 85-ojo Lietuvos Vyčių su
važiavimo metu, rugpjūčio 7 d. 
Sheraton Four Points viešbutyje 
buvo susirinkusi “Pagalba Lie
tuvai” organizacijos direktorių 
taryba. Dvasios vadui prel. Juo
zui Anderloniui sukalbėjus mal
dą, posėdžiui vadovavęs Robert 
S. Boris pranešė apie praėjusių 
metų veiklą. Per 1997-98 me
tus buvo išsiųsta 12, 20 ir 40 
pėdų ilgio talpintuvų. Iš jų du 
buvo išsiųsti oro kargo. Trys tal- 
pintuvai buvo pasiųsti iš Cat- 
holic Medical Mission Board, 
New Yorke, kuriose buvo siun
čiami vien tik vaistai. Septyni 
talpintuvai buvo paaukoti ir iš
siųsti iš Prancūzijos, “Pharma- 
cists Without Borders” organi
zacijos vardu. Vienas talpintu- 
vas išsiųstas per Dialysist, ir dar 
vienas per World Medical Re- 
lief organizaciją Detroite.

Perskaitytas finansinis prane
šimas. Per 1997-98 m. 600 au
kotojų suaukojo $33,266.64. 
Aukos ir aukotojų skaičius plg. 
su praeitais metais sumažėjo. 
(1996-97 m. - 847 aukotojų su
aukojo $105,701.44). Šiais me
tais golfo turnyras nebuvo ruo
šiamas, tad ir buvo mažiau au
kų. “Pagalba Lietuvai” per 
šiuos metus taip išdalino 
$15,000 aukas: Caritas irBeta- 
nijos sriubos virtuvėms ir Cari
tas nevedusių jaunų motinų na
mams; Šv. Klaros ligoninei ir 
pranciškiečių misijai, Utenoje; 
Caritas, Visų Šventųjų ir Lent
vario parapijų vaikų centrams 
(day care centers); įvairioms pa
rapijų bažnyčioms - Paparčių, 
Palaiminto Jurgio Matulaičio, 
Mielagėnų, Daugėliškio, Rum- 
bonio, Marijos, Krikščionių Pa
galbai, Vilniaus seminarijai, ir 
policijos jaunųjų departamentui.

Nuo Lietuvos Vyčių organi
zacijos padalinio “Pagalba Lie
tuvai” įsikūrimo 1990 m., 61

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo žymaus ispanų dailininko F. J. Goya pa
rodos atidaryme Vilniuje, kur ilgokai bendravo su parodą aplankiusiais Edvardu Šulaičiu 
(kairėje) ir Karoliu Avižienių iš Chicagos V. Kapočiaus nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

uždarbis Lenkijoje išaugo iki
3.20 dol., o Lietuvoje - tik iki
1.20 dol. (Šiuos duomenis pa
teikia minėtasis Lenkijos strate
ginių studijų centras.) Kadangi 
pramoninių prekių kainos čia 
panašios kaip Lietuvoje, o mais
to produktai, ypač mėsa bei jos 
gaminiai, taipogi daržovės, vai
siai pigesni negu Lietuvoje, tur
būt galime drąsiai teigti, kad 
lenkams lengviau gyventi.

Beje, mėsos, daržovių, vaisių 
žemesnės kainas Lenkijoje nu

talpintuvų, kurių vertė siekė per 
$50,000,000, buvo išsiųsti mūsų 
sesėms ir broliams Lietuvoje. 
Buvo siunčiami įvairūs vaistai 
(nuo širdies, kosulio, aukšto 
kraujospūdžio, Hapatito-B, 
glaukomos, antibiotikai), kom
piuteriai, rūbai ir batai, medika
mentai, ligoninės mechaninės 
lovos, antklodės ir patalynės, 
rentgeno spindulių aparatūra ir
1.1. Pasaulio Sveikatos Organi
zacija ir Lietuvos vyriausybė pa
teikė naujus įstatymus ir taisyk
les vaistų siuntimui. Medicini
nės siuntos ribojamos, atsižvel
giant į medikamentų galiojimo 
datą, vaistų tipą (expiration da- 
tes and type of medicines). 
Ateinančiais metais talpintuvų 
siuntimų skaičius turėtų suma
žėti.

Iki šiol “Pagalba Lietuvai” 
pagrindinis tikslas buvo padėti 
Lietuvai atsikurti, siunčiant me
dicininę ir humanitarinę pagal
bą. Siuntėme vaistus, aparatūrą, 
įrangas, ligoninėms patalynę, 
antklodes, rūbus ir 1.1. Ateityje 
medicininė pagalba bus ribota.

Pranešta, kad neseniai išleis
toje statistikos knygoje Lietu
voje įrašyta, kad “Pagalba Lie
tuvai” organizacija yra dosniau
sia išeivijos labdaros organiza
cija, siunčiant medikamentus 
Lietuvai.

Buvo gautas prašymas iš Vil
niaus arkivyskupo metropolito 
Audrio Bačkio išlaikyti klie
rikus ir skirti stipendijas. Pradė
ta statyti kunigų seminarija - Šv. 
Juozapo seminarija Vilniuje, 
kuri atvers duris šį rudenį. Ši 
seminarija priims kandidatus iš 
visos Vilniaus bažnytinės pro
vincijos (išj/ilniaus, Panevėžio 
irKaišiadorių,yyskupijų). Atei
nantiems mokslo metams priim
ti 25 nauji kandidatai. Šiais me
tais studijuos apie 70 kandidatų 
seminarijoje. Išlaikyti visus 
klierikus Vilniaus arkivyskupi

LENKAMS SEKASI GERIAU
lemia jų pasiūlos gausa. Pavyz
džiui, jei Lietuvos parduotuvėje 
aviena, veršiena - retenybė, 
Lenkijoje šios, kaip ir kitų gal
vijų, mėsos gausu bet kada.

Na, o vitaminingųjų gėrybių 
Lietuvos kaimynai užaugina ne
palyginamai daugiau. Paradok
sas: didelė Lenkijos dalis yra to
je pačioje klimatinėje juostoje 
kaip Lietuva, bet tik iš Lenkijos 
į Lietuvą, o ne atvirkščiai, įve
žama daugybė daržovių bei vai
sių. Krinta į akis tai, kad Vil
niaus bei kitų didmiesčių turga
vietėse kiaurus metus būna kal

jai nelengva. Praėjusiais metais 
tik vieno klieriko išlaikymas 
vieneriems mokslo metams kai
navo 2000 JAV dolerių. Šis pra
šymas buvo šiltai priimtas Lie
tuvos Vyčių 85-ame suvažia
vime, ir jau atsirado tokių narių, 
kurie įsipareigojo globoti po 
vieną klieriką. “Pagalba Lietu
vai” buvo patvirtinta globoti 
Vilniaus arkivyskupijos klieri
kus. Kviečiame ir visuomenę 
paremti mūsų naują projektą. 
Kiekviena Jūsų auka yra svarbi 
ir reikalinga ir bus mielai prii
mama. Aukas galite siųsti Ro
bert S. Boris, President, c/o Aid 
to Lithuania, 4457 Fairway 
Court, Waterford, MI 48328- 
3483. Dėl smulkesnių infor
macijų, galite skambinti: (248) 
682-0098. Žinome, kad čia, 
Amerikoje gyvenantiems lietu
viams rūpi Lietuvos Bažnyčios 
ateitis. Prašome visus padėti ug
dyti naujus Lietuvos kunigus. 
Visų bendromis jėgomis ir pa
stangomis galėsime paremti 
Vilniaus arkivyskupiją.

1998-99 “Pagalba Lietuvai” 
direktorių taryba sudaro: prela
tas Juozas Anderlonis - Centro 
valdybos dvasios vadas; John 
Mankus - Centro valdybos pir
mininkas; Robert S. Boris - 
“Pagalba Lietuvai” pirminin
kas; Regina Juškaitė-Švobienė, 
Len Kapochus, Frank Petraus
kas, Saulius Kuprys, Michael 
Shea, Elinor Sluzas ir Rita 
Zakarka - pavaduotojai.

1998-99 m. “Pagalba Lietu
vai” valdyba buvo direktorių pa
tvirtintą. Ją sudaro: kun. J. 
Walter Stanievich - dvasios va
das; Robert S. Boris - pirmi
ninkas; Michael Shea, Valenti
na Bulota ir Regina Juškaitė- 
Švobienė - vicepirmininkai; 
William Juodavvlkis — iždinin
kas; Theresa Stasiulaitis Shea- 
sekretorė; Frank Bunikis - 
tvarkdarys; Stella Hotra, Irena 
Vizgirda ir Danguolė Kudirka - 
patikėtiniai

Regina Juškaitė - Švobienė 

nai lenkiškų svogūnų, kopūstų, 
morkų, pipirų ir t. t. (taip pat 
gausu lenkiškų saldumynų). Su
sidaro įspūdis, jog lietuviai, de
ja, arba nepajėgia tiek užauginti, 
kad eksportuotų, arba nesugeba 
veržtis į šią rinką. O tai taipogi 
mažina jų pajamas, blogina gy
venimo lygį.

Bedarbystė ir paslaugų 
kainos

Tačiau nėra namų be dūmų. 
Lenkijoje milžiniška bedarbys
tė. Štai vien iš Valstybinio ge
ležinkelio (PKP) neseniai at-

Naujai pastatytas Dariaus ir Girėno paminklas Žaliakalnyje (Kaunas)
Ed. Šulaičio nuotr.

LDDP
Konstituciniam 
Teismui apskųs

Švietimo įstatymą
(atkelta iš 2 psl.)

yra bloga materialinė mokyklų 
būklė, vargani mokytojų atlygi
nimai. Pasak J. Karoso, “dabar
tinė valdžia nepaprastai išlai
dauja”, skirdama nepagrįstai 
daug lėšų valdininkų atlygini
mams, ministerijų remontui, 

leista net 150 tūkst. (!) žmonių. 
Negana to, ruošiantis ES narys
tei ir siekiant nuostolingą ge
ležinkelį paversti rentabiliu, ar
timiausiu metu dar bus atleista 
60 tūkst. geležinkelininkų. O 
kur šimtai tūkstančių jau atleistų 
ar dar numatytų atleisti anglies 
kasyklų, metalurgijos įmonių 
darbininkų. Tokio masto atleidi
mų iš darbo Lietuvoje nebuvo.

Be to, paslaugų kainos Len
kijoje gerokai aukštesnės, ir kas 
labai piktina lenkus, jos be pa
liovos didžiuliais tempais kyla. 
Per metus paslaugos vidutiniš
kai pabrangsta 20-30%. Ypač 
daug kainuoja važiavimas vi
suomeniniu transportu. Varšu
voje už vienkartinį tramvajaus 
ar autobuso bilietą reikia su
mokėti kartais net pusę dolerio, 
priklausomai nuo kurso svyravi
mo. Brangios, ypač moterims, 
kirpėjų paslaugos - plaukų 
kirpimo bei sušukavimo kainos 
svyruoja nuo 10 iki 30 dolerių.

Artėjant rugsėjo l-ajai, Lietu
vos kaimynai skundėsi, kad 
pabrango vadovėliai. Palyginus 
su 1997 m., jų kainos išaugo 
30%. Už pradinėms klasėms 
skirtų vadovėlių komplektą da
bar tenka mokėti apie 40 dol., o 
vyresniems mokiniams va
dovėliai kainuoja 50 ir daugiau 
dolerių, todėl tėvai mielai perka 
padėvėtas knygas. Lenkams 
gelbsti įgimta prekybininkų 
gyslelė, net ir vaikai organizuo
ja įvairias senų vadovėlių mu
ges. Vieni pardavinėja savo kny
gas, kiti superka ir perparduoda 
turgavietėmis paverstose aikš
tėse.

Laukia permainų
Didžiulės permainos lenkų 

laukia nuo ateinančių metų. 
Kaip ką tik pareiškė Finansų mi
nisterija, mokesčių srityje įvyks 
tikra revoliucija. Vietoj dabar 
galiojančių 3 mokesčių bus at
skaičiuojama tik 22% iš tų, 

valdžios pareigūnų automobi
liams. Seimo narys piktinosi, 
jog, užuot investavusi pinigus į 
kultūrą, švietimą, mokslą, val
dančioji dauguma “kuria val
džiai pataikaujančių valdininkų 
kastą, kuri neturi supratimo apie 
eilinių žmonių gyvenimą”. 
“Mokyklų reikalai pagerės tik 
tuomet, kai bus atsisakyta tuščių 
deklaracijų, o valstybė į savo 
problemas žiūrės ne pagal kokį 
nors pasipūtėlišką standartą, o 
matydama realią situaciją”, - tei
gė J. Karosas.

ELTA

kurių pajamos neviršija 29 
tūkst. zlotų, o iš daugiau už
dirbančių- 32%. Be to, praneš
ta, jog nuo 2000 m. visi mokės 
vienodai - tik 22%. Šios naujo
vės itin naudingos vargingesnei 
visuomenės daliai - tvitina vy
riausybė. Sausio 1 d. Lenkijoje 
prasidės dar viena reikšminga 
permaina. Visi gyventojai taps 
16 regioninių ligonių kasų na
riais (tiek po šalies perdalijimo 
yra vaivadijų). Kitaip sakant, 
visi privalės apdrausti savo 
sveikatą, įmokėdami tam tikrą 
sumą į savo kasą - ji sudarys 
7,5% žmogaus pajamų, kai tuo 
tarpu Lietuvos gyventojai ati
duoda tik 3%. Lenkijos sveika
tos apsaugos ministras sako, kad 
mokestis sveikatos apsaugai pa
didės net 10%. Medikai, kurie 
čia taip pat priskiriami prie ma
žiausiai uždirbančių mano, jog 
7,5% įnašas į kasas toli gražu 
nepakankamas.

Tiesa, reikia pažymėti, kad 
kai kuriuos reformos Lenkijoje 
įgyvendinamos lėčiau negu Lie
tuvoje.

Jelcino vardu 
pavadinta 

mokykla, degtinė 
ir pyragaičiai

Naujiems mokslo metams 
Taškento (Uzbekija) mokslei
viai gavo dovaną - naują vidu
rinę mokyklą, kuriai suteiktas 
Boriso Jelcino vardas.

Rusijos prezidentas negali 
skųstis dėmesio stoka. Ir jo var
do suteikimas Taškento viduri
nei mokyklai nėra pats blogiau
sias gyvo prezidento atminimo 
įamžinimo atvejis. Nuo 1992 
metų Belgijoje gaminama deg
tinė “Borisas Jelcinas”. Vienoje 
Marselio (Prancūzija) kavinėje 
parduodami “Jelcino” pyragai
čiai su uogų įdaru. LA

IŠ LIETUVOS 
REKORDŲ KNYGOS

- Lietuvos Respublikai 
priklausančių žemių plotas - 
65 303 km. Administracinių sie
nų ribose - 65 301 km2 . Vie
nam Šalčininkų rajono ūkiui ne
toli Dieveniškių nuo 1940 m. 
rugpjūčio 3 d. priklauso nedide
lis žemės plotas Baltarusijos te
ritorijoje. Žemės plotelį Balta
rusijoje turi ir viena Lietuvos 
durpių įmonė. Šios žemės suda
ro 4 m2. Beje, ir Varėnos rajono 
ribose yra 2 km2 žemės plotas, 
priklausantis Baltarusijai.

- Šiauriausia Lietuvos vieta
- 56°27’01” šiaurės platumos 
(pagal Lietuvos koordinačių sis
temą LKS - 94) - yra Biržų raj. 
Nemunėlio vingyje prie buvusio 
Lemkės vienkiemio. Piečiausia 
vieta - 53°54' šiaurės platumos
- yra Varėnos raj., apie 7 km pie
čiau Musteikos k., buvusioje 
Ustronės kaimavietėje. Toliau
siai į rytus nutolusi vietovė - 
26°51' rytų ilgumos - yra Ignali
nos raj. Dysnos upės vingyje ties 
Vosiūnų kaimu. Toliausiai į va
karus nutolusi vietovė - 20°56' 
vakarų ilgumos - yra Kuršių ne
rijoje prie Baltijos jūros, ties sie
na su Rusijos Federacija (Kali
ningrado sritis).
- Tolimiausios nuo pakrantės 

teritorinių vandenų koordina
tės - šiaurėje yra 55° 55' 12,8” 
šiaurės platumos ir 21 ° 03' 01,1 ” 
vakarų ilgumos, pietuose yra 
55° 16' 51,6” šiaurės platumos 
ir 20° 57' 21,9” vakarų ilgumos.

- Ilgiausia valstybinė siena - 
724 km ilgio - yra su Baltarusi

ja.
- Trumpiausia valstybinė sie

na - 99 km ilgio - tęsiasi Balti
jos jūros pakrante.

- Trumpiausia sausumos val
stybinė siena - 110 km ilgio - 
yra su Lenkija.

- Didžiausias teritorijos ilgis 
iš vakarų į rytus - 373 km, o iš 
šiaurės į pietus - 276 km. Tarp 
tolimiausių vietovių nubrėžtų li
nijų susikirtimas sąlygiškai va
dinamas geometriniu centru. 
Tikslesniu būdu nustatytas Lie
tuvos geometrinis centras yra 
apie 2 km į vakarus nuo Kėdai
nių miesto centro. Nuo jo iki pu
siaujo yra 6130 km, iki Šiaurės 
ašigalio - 3870 km, iki pradinio 
Grinvičo dienovidinio - 1488 
km, iki Europos centro apie 100 
km. Ties Lietuvos centru saulė 
aukščiausiai pakyla vasaros 
metu - 58° 10', o žiemą -11° 10'.

- Europos centras, Naciona
linio Prancūzijos geografijos in
stituto teigimu, yra 54°5 T šiau
rės platumos ir 25° 19' rytų ilgu
mos, t. y. prie Pumuškių km 
(apie 20 km šiauriau Vilniaus 
miesto). Nuo 1997 m. gegužės 
šią vietą žymi apie 91 svorio šir
dies pavidalo riedulys su geog
rafinių koordinačių žymekliu. 
Beje, obeliskai, žymintys Euro
pos centrą, yra Užkarpatėje, Ra- 
chovo miesto apylinkėse, bei 
Šiaurinėje Rumunijoje. Tai ank
stesnių geografinių apskaičia
vimų rezultatai.
- Didžiausias laiko skirtumas 

yra tarp tolimiausių Lietuvos 
taškų rytuose bei vakaruose - 23 
min. 20 sek. Suprantama, kad 
saulės aukštis tuo pačiu metu 
šiauriausiame ir piečiausiame 
taškuose skirtingas. Todėl di
džiausias dienos ilgumo skir
tumas tarp šių vietovių yra 35 
min., o Biržų raj. yra toji vieta 
Lietuvoje, kurioje ilgiausia die
na vasarą (birželio 21-23 d.) 
trunka 17 vai. 40 min. ir trum
piausia diena žiemą (gruodžio
21-23 d.) trunka 6 vai. 15 min.
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Mažieji grybų pardavėjai Dzūkijoje V. Kapočiaus nuotr.

Baltiški paukščių vardai
Buvo laikas, kada žmonės gy

veno gamtoje bei su gamta, ir 
dėl vienų ar kitų priežasčių ste
bėjo, o neretai ir stebėjosi gy
vūnų pasauliu. Iš visų kitų Die
vo kūrinių daugiausia dėmesio 
susilaukė sparnuočiai. M. Bart-

ninkas knygoje "Senovės lietu
viai" (Vilnius, 1993) rašo, kad 
paukščiai žmogui atrodė daug 
kuo pranašesni už jį patį: suge
bantys pakilti į erdvę, pasinerti 
vandenin, vadinasi, manyta juos 
turint ryšį su chtoninio pasaulio

būtybėmis. Nuo senų laikų 
paukštis buvo greičio simbolis, 
protingas, pažįstantis pasaulio 
erdvę. Stebino žmogų ir jo iš
siritimas iš kiaušinio, tapęs 
daugeliui mitinių vaizdinių apie 
žemės ir visatos kilmę prie
žastimi. Paukščiai laikyti tarsi 
tarpininkais tarp žmonių ir die
vų, sugebantys išpranašauti die
vų valią, lemti žmogaus ateitį, 
likimą. Sparnuočiai nuo seniau
sių laikų buvę ir aplinkos esteti- 
zavimo etalonais, grožio simbo
liais.

Šitai matyti iš tautosakos, 
švenčių, papročių aprašymų. 
Kyla klausimas, ar visa tai, kas 
čia apie paukštį pasakyta, at
sispindi jo pavadinime? Ką ga
lime sužinoti apie gyvūną iš jo 
vardo? Ieškant atsakymo į 
šiuos bei kitus klausimus, buvo 
tyrinėjami ir prūsų paukščių pa
vadinimai. Kadangi paukščių 
lietuviškų vardų išnagrinėta pa
lyginti nedaug, o be to, beveik 
pusę jų sudarė veldiniai, tai čia 
bus pateikti sparnuočių prūsiškų 
pavadinimų analizės rezultatai.

Medžiaga nagrinėjimui imta iš 
V. Mažiulio "Prūsųkalbos pa
minklai" II tomo (Vilnius, 
1981.-T.2). Pagrindinis šaltinis 
- Elbingo žodynėlis, kuriame 
yra 68 paukščių pavadinimai. 
Kiti prūsų kalbos paminklai šio 
sąrašo nepapildo.

Be vardų tyrinėjimo eti
mologijos, darybos aspektu, bu
vo bandyta nustatyti ir jų atsi
radimo laiką. Nuspręsti, ar tai 
bendras paveldėtas žodis, ar at
skiroje kalboje susiformavęs pa
našiai skambantis imitatyvas, 
yra gana sunku. Nesutapti gali 
ne vien žodžio forma, nes, kaip 
rašo profesorė A. Kaukienė 
(Klaipėda, 1992 04 03), "pana
šios spalvos ar panašaus balso 
paukščiai galėjo būti panašiai 
vadinami, nors šiaip jie būtų vi
sai skirtingi”. Taigi senajai in
doeuropietiškajai leksikai šiuo 
atveju priskiriami tokie pava
dinimai, kurie be baltų, ar slavų- 
baltų kalbų, turi tikslesnius ati
tikmenis bent vienoje kitoje in
doeuropiečių kalbų grupėje. 
Tokių pavadinimų iš nagrinė-

žinome, yra svarbiausi, daugiau
sia funkcijų, palyginus su kitais 
sparnuočiais, mitinėje tautosa
koje atliekantys veikėjai. Taigi 
paukščio vardo archajiškumas 
patvirtina jo kultinį garbinimą.

Dar norėtųsi sustoti prie

paukščių pavadinimų kilmės 
motyvacijos ir darybos. Nusta
tyta, kad dažniausiai paukščiai 
vadinami pagal balsą. Iš visų 68 
Elbingo žodyne užfiksuotų

(nukelta į 7 psl.)

KRINTA KAINOS j

“LIETUVIŲ BALSO” 
KONKURSAS

Skiriamos dvi premijos
I- oji - 5,000.00 dol.

Mecenatas - viena lietuvių organizacija
II- oji - 3,000.00 dol.

Mecenatas - dr. Jonas Adomavičius

Tema kūrėjams: Bet kurio literatūrinio žanro kūrinys apie Lietuvos partizanų kovas už 
Tėvynę ir tremtinių kančias skaudžiausiu mūsų tautos istorijos metu.

Laikas: Paskutinė kūrinio teksto išsiuntimo data -
1999 m. birželio 15 dienos data oro paštu.

Kūrinių tekstus siųsti: 
“LIETUVIŲ BALSAS” 

KONKURSAS 
2624 West 71st Street 
Chicago, IL 60629-2004 

USA

Kvietimas: Konkurse kviečiame dalyvauti lietuvius rašytojus ne tik JAV,
. Lietuvoje, bet ir bet kuriame kitame krašte.

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti parašytas mašinėle arba 
kompiuteriu ir pasirašytas slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis turi būti 
užrašytas ant atskiro užlipinto voko, kuriame turi būti įdėta kūrėjo 
vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ir, jei turima, fakso nu
meris. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. Nepremijuoti kū
riniai grąžinami tik autoriams prašant jų adresu.

Vertinimo komisija: Danutė Bindokienė, Stasė Petersonienė, Vytautas Volertas, 
Valentinas Sventickas, Dr. Vilius Užtupas.
Sprendimas daromas paprasta balsų dauguma. 
Kūriniai turi būti dar niekur nespausdinti.

Premijuotus kūrinius “Lietuvių balsas” pasilieka sau teisę išleisti knygos forma.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje Chicagoje.

V

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broachvay, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836
• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• SKAMBUČIAI J LIETUVĄ - 46 C/MINUTĘ
• Pinigų pervedimas j Lietuvą

Padovanokite 
"Darbininko " 

prenumeratą 
savo pažystamiems 
bei draugams 
švenčių proga!

Prenumerata 
metams - tik $30.

jamų žodžių buvo 9. Pavyz
džiui, pr. sarke “Šarka, gerwe 
“gervė”, antis. Kai kurių paukš
čių vardų (pvz., pr. tresde “straz
das”, tatarwis “tetervinas”) pris
kyrimas šiam leksikos sluoks
niui gana subjektyvus, nes kal
bose jie skiriasi garsiniu pavi
dalu.

Baltų-slavų bendra leksika 
daugiausia yra susijusi su gam
ta, todėl yra 6 prūsiški paukščių 
pavadinimai, priklausantys ir 
šiam sluoksniui, pvz., pr. slankė 
“slanka”, gulbis “gulbė”, war- 
nis “varnas”. Tiek lietuvių, lat
vių, tiek ir prūsų kalbose ne
mažai žodžių, kuriuos vadiname 
bendrabaltiškais. Iš prūsų spar
nuočių vardų tokių esama 18, 
pvz., pr. kylo “kielė”, genix (ge- 
niks) “genys”, penpalo (pem- 
pale) “putpelė”. Iš 31 veldi
niams priklausančio paukščių 
pavadinimo 55 proc. vardų yra 
bendri visoms trims baltų kal
boms. Tik prūsams ir lietuviams 
būdingą leksiką sudaro 38,7 
proc., o tik prūsams ir latviams 
stebėtinai mažai - 6,5 proc. Prū
sų kalba iš kitų kalbų išsiskiria 
tik jai būdinga leksika. Beveik 
pusė nagrinėjamų paukščių pa
vadinimų sudaro naujadarai. Tai 
rodo prūsų kalbą esant gana mo
dernią. Be 59 paukščiams pava
dinti savųjų žodžių, yra 4 sko
liniai: 3 slavizmai, pvz., pr./?o- 
wis (pavis) “povas”, salowis 
(salavis) “lakštingala” ir 1 ger
manizmas pr. valks (falks) “sa
kalas”.

Ką galėtume pasakyti apie 
paukščius, atsižvelgdami į jų 
pavadinimo atsiradimo laiką? 
Pasirodo, kad vardai erelis, an
tis, gervė, žąsis, gulbė (domi
nuoja vandens paukščiai), šar
ka, varna, gegutė priklauso pa
tiems seniausiems leksikos 
sluoksniams, o kartu jie, kaip

VILNIŲ
plius mokesčiai

^Finnair linija)

New York - Vilnius - New York
■ Bilietus reikia nupirkti iki rugsėjo 30 d..

■ Išvykti ketvirtadieniais, grįžti trečiadieniais
■ Skrydžių pradžia - spalio 29 d.

■ Paskutinė grįžimo data - kovo 31 d.

■ Kaina negalioja Kalėdiniam laikotarpiui

■ Bilieto nepnaudojus pinigai negrqžinami

Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
web site: www.vytistours.com

Atlantic Express corp.
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 
j LIETUVĄ,LATVIJA,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

PICK-UP SCHEDULE FOR SEPTEMBER 
AND OCTOBER OF 1998

September 18
September 19
September 22
September 29

October 1

October 2

October 3
October 5
October 13

October 15

SEPTEMBER PICK-UP SCHEDULE

Centervilie, Cape Cod Sept. 16 3-5 PM
Putnam, CT Sept. 17 1-2 PM
Providence, RI Sept. 17 4-5:30 PM
Waterbury, CT Sept. 19 9:30-11 AM
Hartford, CT Sept. 19 12-2 PM
Norwood, MA Sept. 22 6-7 PM
Albany-Schenectady, NY Sept. 24 7:30-8:30 PM
Binghamton, NY Sept. 25 9-10:30 AM
Scranton, PA Sept. 25 12-2 PM
Frackville, PA Sept. 25 5-6 PM
Philadelphia, PA Sept. 26 12-2:30 PM
Brooklyn, N Y Sept. 26 12-3 PM
Baltimore, MD Sept. 26 6:30-7:30 PM
Washington, DC Sept. 27 2-4 PM
Bridgeport, CT Sept. 28 9-10 AM

CONTAINER LEAVES FOR 
LITHUANIA ON OCTOBER 5, 1998

UNIONTOURS 
kviečia Jus keliauti j Lietuvą

— Mes esame kelionių ekspertai į visų Pabaltijo regionų 
- Lietuvą, Latviją, Estiją.

— Taip pat siūlome keliones laivu Baltijos Jūra ir Į 
Šiaurinę Europą.

— Keliaudami gėrėsitės gražiausiais vaizdais.
-* Prieinamos viešbučių kainos Ir pigiausi lėktuvų 

bilietai, skrendant Flnnalr, SAS, Austrian Alr, Icelandair ir 
Lufthansa.

— Skambinkite 212 683 9500 arba 800 451 9511 - 
dėl brošiūrų ir dėl rezervacijų.

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue, 

NevvYork, NY 10016

Fax: 212 683 9511
e-mail: travel@uniontour$.com
on the net: www.unlontours.com

October 16
October 17
October 27

11- 12 noon
12- 1 pm
1- 2 pm
11-12 noon
2- 3 pm
4-5 pm
11-12 noon
I- 2 pm
3- 4 pm
II- 12 noon
4- 5 pm
12-1 pm
1- 2 pm
11-12 noon
2- 3 pm
4-5 pm
11-12 noon
1- 2 pm
3- 4 pm
11- 12 noon
12- 1 pm
11-12 noon
2- 3 pm
4- 5 pm

Philadelphia, PA 
Brooklyn, NY 
Putnam, CT 
New Britain, CT 
New Haven, CT 
Waterbury, CT 
Elizabeth, NJ 
Kearny, NJ 
Paterson, NJ 
Philadelphia, PA 
Baltimore, MD 
Brooklyn, NY 
Putnam, CT 
New Britain, CT 
New Haven, CT 
Waterbury, CT 
Elizabeth, NJ 
Kearny, NJ 
Paterson, NJ 
Philadelphia, PA 
Brooklyn, NY 
New Britain, CT 
New Haven, CT 
Waterbury, CT 
For more information lease call: 
1 800-775-7363 or 914-258-5133

New York-Vilniiis-New York $ 650 Et-

One way to Vilnius $459

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
http://www.unlontours.com
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Lietuviai esame visi - 
Lietuviū Fonde ar esi?

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Tel.: (708) 257-1616 
Fax.: (708) 257-1647

n fondus /^inHUANiMi foiimon

Santrumpos: atm.įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = aukoto
jas, jm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1998 m. liepos mėn.
1 x $45 - Paužuolis Antanas ir Emilija, $145.
1 x $50 - Kisielienė Enna, įn.: Grybauskas Vytautas ir Joana, 

$4,605.
1 x $75 - Meškauskienė Emilija,atm. Testamentinis palikimas, 

$75.
1 x $1,00-Bulgarienė Stasė, atm. įn.: Šimoliūnas Saulius, $600.
1 x $1,000 - Dr. Tomas Kisielius, atm. įn.: Midwest Rehabili- 

tation Association, $9,225.
1 x $7,875 - Stasiūnas Vincas ir Aldona, Testamentinis paliki

mas, $8,300.
1 x $1,908 - Kačinskas Leonas ir Elena, Testamentinis paliki

mas, $17,697.
Iš viso $ 11,053.

1998 m. rugpjūčio mėn.
2 x $50 - Juodvalkis Antanas ir Ona (mirus), Onos atm.: p. p. 

Stasys J. Baras, $350; Puzinas Povilas, atm. įn.: Puzinas Austrą, 
$1,600.

1 x $65 - Asminas Jonas (miręs) ir Genovaitė, Jono atm.: p. p. 
A. Butkūnas, $30, Čemis Kęstutis ir Izolda, $25 ir 1 kt. asm., 
$165.

2 x $100 - Guobužis Paulius: įm. Guobužienė Marija, $100; 
Landsbergytė-Veillon Irena, $1,500.

1 x $200 - Griežė-Jurgelevičius Stasys ir Barbora (mirus), 
$11,300.

1 x $655 - Dr. Mickevičius-Mikonis Bronius (miręs) ir Genė, 
Dr. Broniaus atm.: Jansonas Irena, $50, Januškos Antanas ir An
iceta, $50, Navickai Juozas ir Aldona, $50, Šležai Romas ir Birutė, 
$50, Ambraziejai Petras ir Janina, $35, Adomavičius-Adams Ona, 
$25, Bederiai Rostislavas ir Regina, $25, Cibienė Stasė, $25, 
Dačienė Aldona, $25, Galinienė Irena, $25, Gimiai Antanas ir 
Valerija, $25, Kubiliai Viktoras ir Bronė, $25, Lendraitis Jadvyga, 
$25, LB Cape Cod Apylinkė, $25, Mickūnai Česlovas ir Irena 
$25, Vengriai Jonas ir Ona, $25 ir 8 kt. asm.

1 x $1,000 - X, $25.000.
Iš viso $2,220.
Stasės Vosylienės atminimui gegužės-mėn. Birutė Trinkienė 

paaukojo $115.

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1998.VIII.31 - 8,989,960 dol. Palikimais gauta 4,366,634 dol.

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, kultūrą, 
jaunimą 5,705,421 dol. Padarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui:

LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATIION. Visi remkime Lie
tuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

Gilija Aukštikalnytė iš Bostono - daugkartinė jojimo čempionė. 1997 
metais ji buvo pripažinta geriausia savo amžiaus grupės jojike 
angliškos medžioklės jodinėjime su kliūtimis

Hartford, CT

Maldos diena už Lietuvą

Baltiški paukščių vardai

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - “DARBININKO”, 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose

Connecticut lietuvių katalikų 
devintoji iškilminga maldos die
na už Lietuvą šiais metais yra 
rengiama rugsėjo 27 diena, Šv. 
Juozapo Katedroje, Hartford, 
CT.

Tą dieną, antrą valandą po 
pietų, koncelebruotas Šv. Mi
šias Lietuvos intencija aukos 
Hartfordo vyskupas Peter A. 
Rosazza drauge su visais daly
vaujančiais lietuviais ir svečiais 
kunigais. Progai pritaikytą pa
mokslą lietuviškai ir angliškai 
pasakys kun. Steponas Žukas, 
visus metus studijų reikalais 
praleidęs Lietuvoje ir gerai susi
pažinęs su dabartine Lietuvos 
padėtimi.

Mišių metu, kaip ir kiekvie
nais metais anksčiau, giedos 
sudėtinis lietuvių iš visų Con
necticut vietovių choras, vado
vaujamas Geraldinos Ganzer, 
Šv. Andriejaus parapijos vargo
nininkės ir choro vedėjos.

Po pamaldų įvyks visų daly
vaujančių draugiškas paben
dravimas prie vaišių Hartfordo

Šv. Trejybės parapijos salėje. 
Čia bus gera proga susitikti se
nai nematytus draugus bei 
pažįstamus ir susipažinti su nau
jai atvykusiais.

Maldos dieną rengia komite
tas, sudarytas iš visų Connecti
cut lietuvių parapijų atstovų, 
vadovaujamas lietuvių kunigų.

Rengėjai kviečia visus Con
necticut lietuvius, o ypač šeimas 
su vaikais, jaunimą ir naujuo
sius ateivius gausiai šioje šven
toje dalyvauti. Čia visi padėko
sime Dievui už suteiktas ma
lones Lietuvai kenčiant sunkią 
okupaciją ir paprašysime Visa
galio tėviškos palaimos, 
žengiant jai į laimingą rytojų. 
Visos organizacijos prašomos 
dalyvauti su savo vėliavomis. 
Tai bus mūsų religinė ir tautinė 
Šventė.

Automobilių pastatymui prie 
katedros sekmadieniais yra pa
kankamai laisvų vietų.

Daugiau informacijų galima 
gauti skambinant: (860) 224- 
0341. A. S.

(atkelta iš 6 psl.)
sparnuočių vardų - 29 garsa
žodinės kilmės, pvz., aukis “gri
fas”, droanse (dranze) “griežlė”, 
gervve “gervė” ir 1.1. Mėgstama 
pavadinimus sudarinėti ir pagal 
išvaizdą. Spalva nulėmė 9 
paukščių vardus, pvz., sealtme- 
no (zeltmena) “volungė”, war- 
nis “varnas” ,poalis (palis) “kar
velis”. Lygiai dėmesio skiriama 
sparnuočių judesiui bei elgse
nai. Pagal šiuos požymius suda
ryta po 6 vardus. Pavyzdžiui, 
kylo (kila) “kielė”, spurglis 
“žvirblis” - pagal judėjimo bū
dą. Pr.: apisorx (apisargs) “tul
žys”, warnaycopo (vamaikapa) 
“medšarkė” - pavadinti pagal 
elgseną. Keturi pavadinimai at
spindi paukščių gyvenamą vie
tų o trys - medžiojimo objektų 
pvz., pr. laucagerto “kurapka”, 
pelemagis (pelemaigis) “pelėsa
kalis”. Penkių paukščių vardų 
kilmės motyvacija daugiau ar 
mažiau neaiški, pvz., pr. antis, 
prestors (persturs?) “karetaitė” 
ir kt.

Visi nagrinėtieji paukščių pa
vadinimai yra dariniai. Iš jų 31 
yra priesagos, o 21 - galūnės ve
dinys, 9 dūriniai ir 1 samplaika. 
Dažniausiai sparnuočių pavadi
nimai sudaromi prie šaknies pri
dedant priesagą. Sugretinus da
rybos ypatumus matyti, kad nuo 
to, pagal ką paukštis yra pava
dintas, priklauso darybos savi
tumai. Pvz., sparnuočiams, ku
rių vardo kilmės motyvacija yra 
giesmė, dažnai būdinga redup

likacija, pvz., pr. geguže “gegu
tė”, penpalo (pempala) “put
pelė”, werwirsis (vervirsis) 
“vieversys”, kurie pavadinti pa
gal balsų išvaizdų judesį, yra 
išskirtinai tik priesagų ar 
galūnių vediniai. Pagal me
džioklės objektą, gyvenamąją 
vietą pavadintiesiems būdinga 
sudurtinių žodžių daryba.

Išsiaiškinę paukščių vardų 
etimologijų matome, kad juose 
atsispindi tik fiziologinės spar
nuočių savybės, o mitinių pras
mių pavadinimai neturi. Bet bū
tent per tas išoriškas ypatybes, 
gyvenseną atsiranda ir mitinis 
paukščio įvaizdis, simbolis. 
Pvz.: gegutė - vardas garsažo
dinės kilmės. Jos išskirtinė sa
vybė yra kukavimas - garsas ar
timesnis žmogaus balsui nei 
paukščio čiulbėjimui. Iš to kyla 
visos lietuvių tautosakoje ge
gutei priskiriamos prasmės - bū
rėjos, lėmėjos, gedėtojos ir kt. 
Taigi pagal kokias nors, galbūt 
išskirtines, fiziologines savybes 
žmogus paukščiui davė vardą ir 
kūrė apie jį mitą. Tačiau tiesio
ginį ryšį tarp pavadinimo kil
mės ir mitinio įvaizdžio įžvelgti 
sunku.

Aušra LISINSKAITĖ, 
1996 m. Tarptautinės mokslinės 
konferencijos "Vakarų baltų 
kalbos ir kultūros reliktai ” lau
reatė, Klaipėda
Straipsnis parengtas pagal 
Klaipėdos universiteto Baltisti
kos centro 1996 m. premijuotą 
referatą.

Lietuvos 
valstybės skola 
- 8.7 mlrd. litų 
Lietuvos valstybės skola bir

želio 1 dieną buvo 8,710 (8,497 
mlrd.) litų, pranešė Finansų mi
nisterija. Per mėnesį ji padidė
jo 213 mln. litų. Vidaus skola 
nacionaline valiuta padidėjo 
184 mln. litų - iki 2,752 mlrd. 
litų skola užsienio valiuta iš
augo 30 mln. litų - iki 5,958 
mlrd. litų.

Visa valstybės skola birželio 
1 dieną sudarė 20,59%, o skola 
užsieniui -14,08% planuojamo 
metinio bendrojo vidaus pro
dukto (BVP). Šiais metais nu
matoma sukurti 42,31 mlrd. litų 
vertės bendrojo vidaus produk
to.

Pakutuvėnų (Plungės raj.) jaunų šeimų stovykla, pavadinta “Santuoka Kristaus sandoros šviesoje” vyko 
liepos 17-26 dienomis ir sukvietė didžiulį būrį šeimų, kurios nori gyventi su Dievu

Pakutuvėnų (Plungės raj.) jaunų šeinių stovyklos “mišrių balsų 
choras”

Henriko Ibseno seminaras
Panevėžyje

(atkelta iš 4 psl.)

- “Henrikas Ibsenas Skandi
navijos, Baltijos ir Europos kul
tūrų kontekste”. Forume daly

vavo mokslininkai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Rusijos. Seminarų 
tęsdama bendradarbiavimo tra
dicijas, rėmė Norvegijos Kara
lystės ambasada Lietuvoje.

k

Didžiausią vidaus skolos dalį 
-1,563 mlrd. litų-birželio pra
džioje sudarė trumpalaikiai iždo 
vekseliai. Ilgalaikių obligacijų 
buvo išleista už 846 mln. litų.

BNS

DARBININKAS - 
vienas seniausių 

išeivijos laikraščių 
Amerikoje

Žinios apie mitybą

Pirmą kartą žinios apie Lie
tuvos gyventojų mitybą pateks 
į Pasaulio sveikatos organizaci
jos (PSO) duomenųbanką. PSO 
iniciatyva Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje atliktas specialus tyri
mas - gyventojų apklausa apie 
mitybos įgūdžius, judėjimo ak
tyvumą. Lietuvoje buvo ap
klausta 3000 gyventojų nuo 19 
iki 64 metų. LA

A. t A.
ELENAI SIRUSIENEI

mirus, Jos vaikams - dukrai DANUTEI SVETAKOS, sūnums 

SAULIUI ir VITALIUI - su šeimomis, kitiems giminaičiams 
bei artimiesiems su liūdesiu reiškiame gilią užuojautą.

Stella ir Vytautas Abraičiai
Palm Coast, FL

A. + A. 
ANTANINAI TONIENEI

mirus, dukrai IRENAI ir žentui ALEKSANDRUI VAKSELIAMS, 
anūkei IRENAI SLAVINSKIENEI ir proanūkėms bei visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Stasė ir Petras Rasimai
Nina Nakoneczna
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DARBININKAS Su nostalgija į Kauną
v NEVV 

"YORKE FT

'S

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pirmoji rudens diena - 
antradienį, rugsėjo 22 dieną.

Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos narių metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 20 d., Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno patal
pose, 600 Liberty Avė., Putnam, 
CT. Visiems nariams pakvieti
mai jau išsiuntinėti. Susirinkime 
bus pateikta praėjusių metų atas
kaita, svarstomi ateities veiklos 
planai, renkami nauji direkto
riai. Po susirinkimo įvyks nau
jos Direktorių tarybos posėdis.

Amerikos Lietuvių Kata
likų kunigų seimas įvyks pir
madienį, rugsėjo 21 d., Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuoly
no patalpose, Putnam, CT.

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, rugsėjo 20 dalyvaus Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos 
metiniame suvažiavime Put
nam, CT., o rugsėjo 21 d. daly
vaus ten pat vyksiančiame 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kunigų seime.

Kun. Albinas Janiūnas, Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
Lawrence, MA, klebonas emeri
tas, balandžio 19 d. atšventė 
savo kunigystės 50 metų jubi
liejų. Kun. A. Janiūnas, Prano 
Janiūno ir Kazimieros Šimbe- 
laitės - Janiūnienės vyriausias 
sūnus, 1948 m. gegužės 6 d. 
tuometinio arkivyskupo Richard
J. Cushing (vėliau kardinolo) bu
vo įšventintas kunigu šv. Kry
žiaus katedroje Boston, MA. Dar 
šį mėnesį kun. A. Janiūnas žada 
vykti į Lietuvą, susitikti su gimi
nėmis ir aplankyti Lietuvos šven
toves. Ad multos annos!

Marija Baltrušaitienė - 
Baltrušaitis, gimusi Lietuvo
je, gyvenusi VVoodhaven, NY, 
mirė Nevv York Community li
goninėje rugsėjo 3 d., sulaukusi 
76 metų amžiaus. Buvo pašar
vota Shalins laidojimo koplyčio
je. Atsisveikinimas įvyko rugsė
jo 7 d., o rugsėjo 8 d., po šv. mi
šių Apreiškimo par. bažnyčioje, 
palaidota Cypress Hillš kapinėse 
šalia savo vyro Antano, mirusio 
1989 m. Nuliūdime liko keturi 
sūnūs: Algimantas, Arvydas ir 
Jonas su šeimomis bei Vytautas; 
liko dvi dukros: Elena ir Dana 
su šeimomis ir 10 anūkų.

NY Lietuvių Atletų klubo 
organizuojamas Blusų turgus 
vyks spalio 3-4 dienomis Kul
tūros Židinio didžiojoje salėje. 
Kad renginys būtų sėkmingas, 
reikalinga dar gerame stovyje 
daiktų: drabužių, avalynės, na
mų apyvokos daiktų, baldų, 
knygų, elektrinių daiktų, žaislų 
ir kt. Viską galima jau dabar 
atvežti į Židinį (pagal susita
rimą); jeigu negalite atvežti, 
skambinkite Jankauskams tel. 
(718) 849-2260.

APREIŠKIMO PARAPIJA
rengia metinę

GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ
sekmadienį, rugsėjo 20 d., 

Kultūros Židinio kieme ir salėje
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 

Pradžia apie 1 vai. popiet
Bus skanių valgių 

Atgaiva - loterija - muzika

Gegužinę rengia ir visus maloniai kviečia atsilankyti

APREIŠKIMO PAR. KUNIGAI IR TARYBA

E-mail: jkeleras@aol.com

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

Spaustuvė ...... (718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5062
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ....... (718) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios 

90-ties metų sukaktis bus 
švenčiama rugsėjo 26 d., šešta
dienį. Iškilmingos mišios bus 
aukojamos 5 vai. popiet, o 7 vai. 
vak. Douglaston Manor, Dou- 
glaston, NY, bus iškilmingi pie
tūs. Visi bilietai jau išparduoti.

Mišių tvarka praėjus vasarai 
grąžinta į įprastąją: lietuviškos 
mišios sekmadieniais 11:15 vai. 
ryto; angliškos - šeštadieniais - 5 
vai. vak. ir sekmadieniais: 8 ir 10 
vai. ryto ir 12:30 vai. popiet.

A. a. Igni Walles - Ignas 
Vasiliauskas, gyv. Elmont, NY, 
mirė rugpjūčio 24 d. Nuliūdime 
liko žmona Evelina, vaikai ir anū
kai. Velionis buvo pavyzdingas 
parapijietis, dalyvaudavo kiek
vieną sekmadienį parapijos mi
šiose, padėdavo parapijos rengi
niuose. Jis buvo aktyvus Vyčių 
110 kuopos narys.

"Lietuvių Balsas" skelbia 
literatūros konkursą. Skiriamos 
dvi premijos: 5,000 dol. ir 3,000 
dol. Tema - bet kurio literatūri
nio žanro kūrinys apie Lietuvos 
partizanų kovas už Tėvynę ir 
tremtinių kančias skaudžiausiu 
mūsų tautos istorijos metu. 
Konkurse dalyvauti kviečiami 
lietuviai rašytojai ne tik iš JAV 
ar iš Lietuvos, bet ir iš kitų 
kraštų. Plačiau apie konkursų - šio 
nr. 6-tame psl.

Aušros Vartų parapijos 
(32 Dominick St., Nevv York, NY 
10013) tradiciniai rudens 
pietūs įvyks spalio 18 d. tuojau 
po 11:15 vai. mišių. Skanų 
maistą paruoš J. Beleckas. Bus 
atgaiva. Kaina 25 dol. asmeniui. 
Vietas užsisakyti iš anksto, pa
skambinant į kleboniją tel. (212) 
255-2648.

Apreiškimo parapijos 
piknikas - gegužinė įvyks rug
sėjo 20 d., sekmadienį, Kultūros 
Židinio kieme. Bus skanių val
gių, muzikos ir dainų. Pradžia 
apie 1 vai. popiet. Veiks gausi 
loterija. Žiūr. skelbimą šio pusla
pio apačioje.

Juozas Lugauskas, VVood
haven, NY, kasmet paremdavo 
mūsų spaudą didesne auka, o 
šiemet apmokėjo prenumeratą už 
du metus - 150 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame mūsų nuolatiniam rė
mėjui už tokią dosnią paramą.

Biruta Kwetz, Englevvood 
Cliffs, NJ, kaip kasmet, taip ir 
šiemet apmokėjo prenumeratą su 
75 dol. čekiu. Nuolatinei dosniai 
rėmėjai nuoširdžiai dėkojame.

Kai retkarčiais užbėga išganin
ga mintis ir pagaliau pradedi tvar
kyti savo popieryną - o jis kau
piasi lentynose, spintose, ant sta
lo ir patogiai susmunka rūsyje, - 
neilgai trukus randi tai, kas grą
žina praeitį ir tada stabteli.

Prieš akis savaitraštis "Atgimi
mas", kur Rimvydas Valatka kal
basi su rašytoju Vytautu Sirijos 
Gira ("Nepriklausomos Lietuvos 
nostalgija", 1990, 30 nr.).

Vienur V. S. Gira taip sako: 
"Dabartiniame Kaune nerandu 
savo Kauno. Man egzistuoja tik 
prieškarinis. Nebėra Kauno. Jau
čiu Kauno nostalgiją. Ir jėzuitų 
gimnazijos, kurioj pusė mokyto
jų buvo vokiečiai, tėvai Jėzuitai, 
tolerantiški, mokantys lietuviš
kai".

Perskaičius tuos sakinius, su
mirga senasis Kaunas, dar iš tų 
dienų, kai krautuvių langai buvo 
kuklūs, viršuj kabojo skardinės 
iškabos, kurias, atsimenu, dau
giausia piešė Trachtenbergas. Vai
ko svajose norėjosi sugebėti taip 

Radinys vienų Kauno namų palėpėj - Antanas Čerkeliunas penkiskart aplink stalų (1914 m.)

susidoroti su didelėmis raidė
mis... O paskui atėjo modernūs 
prekylangiai, atsirado prašmatni 
krautuvė Fru-Fru, Paramos ga
lanterija, Ekonominė karių ben
drovė, o iš knygynų: Spaudos 
fondas, Šv. Kazimiero, Vokiečių, 
Pribačio.

Kasdienoj negali užmiršti Ka- 
pulskio kepyklos bulkučių (pori- 
kės, rago), Paramos duonos, Ka
zėno mėsinės užkandžių (dešrų 
ir mėsos pjaustinukų), kurių su 
motina parsinešdavome šešta
dienių vakarais.

Kinas netoli Valstybinio teatro 
dar vadinosi Odeonas, bet ne 
paskesnė Glorija. Jo kieme buvo 
Komašo ledai, kur nestigdavo 
gimnazistų, nes buvo pigiau nei 
italų Gelateria toj pačioj Laisvės 
alėjoj. Vėliau Kaune užderėjo lie
tuviškais vardais kino teatrų: 
Daina, Romuva, Pasaka. Iš senųjų 
nė negalvojo pasiduoti Kapito
lis, Forumas ir mažasis Triumfas.

Apie 1935 m. Kaune iškilo 
nauji linksmybių šaltiniai - alaus 
barai. Vyresniems gimnazistams 
knietėjo į juos užsukti, bent žir
nių paragauti. Netrukus jėzuitų 

Rotušės aikštė Kaune. Kairėje - dalis jėzuitų gimnazijos pastato ir bažnyčios bokšto

gimnazijos klasėj, prieš pasiro
dant mokytojui, pradėjo skraidy
ti pabokaliai iš baro. Taip pra- 
minėm apskritus ar kvadratinius 
kartonėlius po bokalais. Gimė 
naujas įprotis - rinkti tuos pabo- 
kalius. Tai trečioji sritis, po tradi
cinių pašto ženklų ir užsieninių 
monetų.

V. S. Gira nostalgiškai prisime
na jėzuitų gimnaziją. Gaila, kad 
rašytojas paskubėjo į Anapus, tad 
nespėjo susipažinti su naujai 
atidaryta jėzuitų gimnazija Kau
ne. Joje nėra vokiečių mokytojų, 
ją lanko ne tik berniukai, bet ir 
mergaitės, ruošiamasi statyti di
doką pastatą erdviame kieme. 
Taip, gimnazija pakitus, bet lai
kas bėga ir verčia naują vagą. 
Mes neužmiršime ankstesnio di
rektoriaus tėvo Jono Kippo, SJ, 
ir 7-tos bei 8-tos klasių auklė
tojo tėvo Karolio Fulsto, SJ (o 
kad mes visi mokėtumėm lietu
vių kalbą taip, kaip ją mokėjo 
išmirštančios vokiečių genties pa
likuonis Fulstas), bet dabartinis 

direktorius jėzuitas Gintaras Vit
kus, SJ, atrodo, sėkmingai veda 
gimnaziją į XXI-mą amžių.

Kaune įvyko ir pirmoji pažin
tis su užjūriu. Juliaus Kaupo tėvai 
gaudavo nemažai amerikinės 
spaudos, bet daugeliui iš mūsų ji 
liko svetima, tik Dievainis Ga
launė įprato kartais pasirašyti 
savo naujovišku vardu - Davy's. 
Akiračiui plėsti padėdavo mažieji 
kioskai prie miesto sodo, kur bu
vo galima gauti austrų, prancūzų, 
vokiečių spaudos.

Kartą vaikų būrys žaidėme sode 
netoli įgulos bažnyčios. Atėjo pa
žįstama mergaitė, kuri visą laiką 
kukčiojo. Kodėl? Tėvai ją vežasi 
į Ameriką. Mergaitei tai buvo 
tartum sunki bausmė, ir tik da
bar, po kelių dešimtmečių JAV, 
gali suprasti, ką reiškia ilgam at
siskirti nuo draugų, nuo Lietu
vos.

Po tiek metų vis tiek nešioji 
savyje senojo Kauno atspindžius, 
o nostalgiją miestui jauti ne tik 
New Yorke, bet ir kiekvieną pa
vasarį, užsukęs į Nemuno ir Ne
ries santaką.

Ten, vienoj Kauno namų pa

lėpėj, gali suvilgyti savo nostal
giją. Tenykštis užsilikęs popiery- 
nas yra lyg lobių sala.

Štai, nuotrauka iš tėvo jaunys
tės, 1914m.Joje fotografo išdai
ga, kuri ir dabar retkarčiais pasi
rodo užsienio žurnaluose. Ši nuo
trauka galėtų būti iliustracija Te
ofilio Tilvyčio satyrinio romano 
"Kelionė aplink stalą" viršeliui.

O kai pasuki į Rotušės aikštę, 
viename kampe pasigendi kios
ko, kur gimnazistai galėdavo įsi
gyti ledų, kitų skanumynų. Kios
kas priklausė totoriui Bioševui; 
draugavome su jo dviem sūnu
mis. Beje, jei Vilnius vadinamas 
tarptautiniu miestu, tai ir Kaune 
nestokojo tautinių mažumų. Kie
muose žaisdavom su vokietu
kais, lenkiukais, pramokom jų 
kalbų, o ir totorių, ačiū didžiajam 
kunigaikščiui Vytautui, nereikė
jo toli ieškoti. Trijų aukštų mūr- 
namio Poškos gatvėj, kur gyve
nom nuo 1930 m., savininkas 
buvo totorius Kalina. Margi tau
tybėmis buvom ir didžiuliam 

kartonažo įmonės Bekara kieme, 
kur konkės nuvertimo metais lie
tuvišką frontą laikėm su broliais 
Jurgiu ir Kaziu Bobeliais.

Grįžkim į palėpės popieryną, 
kur užtikau "Žvaigždutės" 1935 
m. kovo mėn. numerį. Ten iš
spausdintas "Varnėno laiškas", 
kurį (čia redaktoriaus intarpas) iš 
varnėnų kalbos vertė Kęst. Čer- 
keliūnas - tai buvo jo pirmasis 
rašinys spaudoje. O "Žvaigždu
tę", kurios kūrėjas ir ilgametis 
redaktorius buvo mkt. Stasys Ti
jūnaitis, menu iš ankstesnių nu
merių, kai tęsiniais ėjo pamo
kanti istorija "Ką sąžinė gali" (iš 
indėnų gyvenimo) - ji paliko žy
mę visam laikui.

Užsklandai palėpėje rastas at
virukas iš Palangos į Kauną. Dė
dukas kun. kan. Kazimieras Pra
puolenis 1931 m. kovo 6 d. rašo: 
"Mano mielas! Ačiū Tau už linkė
tus man 100 metų. Už tokią 
geradarystę aš turiu Tau bent 150 
palinkėti. Sudiev. Mylįs Tave 
Dd.".

Ačiū, Dėduk! Pusę Tavo lin
kėtų metų jau įveikiau.../

Kęstutis Čerkeliunas

[f SKELBIMAI H) 
A- -A

Tik 46 centai už minutę 
skambinant i Lietuvą; 9,9 cento 
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLINK 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.)

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo. Gali prižiūrėti ligonius, globoti 
senyvo amžiaus žmones ir vaikus. 
Skambinti tel. (718) 846-3829. (sk.)

Palm Coast Floridoje laukia 
Jūsq! Teikiama įdomi informacija 
visiems, bet ypatingai naujai at- 
vykusiems. Skambinkite tel. 718 
437-8785. Kvieskite Rimą. (sk.)

Reikalinga moteris prižiū
rėti 2 vaikus. Ieškau sąžiningos, 
tvarkingos, nerūkančios moters nuo 
30 iki 50 metų amžiaus, kuri myli 
vaikus. Gyventi šeimoje netoli Alba- 
ny, NY, Skambinti tel. 1-518-372- 
6529 arba 1-518-285-7009. (sk.)

Studentė iš Lietuvos ieško ne
brangaus kambario VVoodha
ven, Greenpoint arba Brooklyn ra
jonuose prie gero susisiekimo. Skam
binti tel. (718) 235-9531. (sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vil
niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
3 dienas. Lietuvos paštui nuo 
1998.06.01 jo siuntimo kainą 
pakėlus 43%, arba 40 dol. per 
metus, dabar "Lietuvos aido" 
prenumerata JAV kainuoja: me
tams -170 dol.; pusei metų - 90 
dol.; ketvirčiui metų - 46 dol.; 
Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir su adresu siunčiami 
"Lietuvos aido" įgaliotiniui JAV 
Broniui Juodeliui - 239 Brook- 
side Lane, Willowbrook, IL 
60514-2914, USA. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Mrs. Irene Matonis, Philadelp- 
hia, PA - 50 dol.
Birutė Karmazinas, Groton, CT
- 50 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikyrrio, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose 
rugsėjo 26 d., šeštadienį, nuo 
12 iki 3 vai. popiet. Žiūr. skel
bimą 6-tame puslapyje.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis pagal susitarimą paims 
siuntinius iš namų.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
rugsėjo 19 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. (914) 258- 
5133.

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

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

mailto:jkeleras@aol.com
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