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- Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus vasario 1 d. pradė
jo dviejų savaičių atostogas, 
kurių dalį praleis Meksikoje. 
Tačiau pirmąsias atostogų die
nas V.Adamkus tebebuvo Vil
niuje. “Net ir atostogaudamas jis 
dirbs su dokumentais, kelis sy
kius apsilankys Prezidentūroje, 
nes yra neužbaigtų darbų”, - 
sakė Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaiė. Vasario 8- 
ąją Prezidentas turėtų išvykti į 
Meksiką, kur kartu su žmona 
Alma Adamkiene praleis likusią 
atostogų savaitę. Į Lotynų Ame
riką Lietuvos vadovą lydės ap
saugos karininkas.

- Lietuvos Seimo Pirminin
kas Vytautas Landsbergis su 
žmona sausio 29 d. išvyko ofi
cialaus vizito į Kiniją. Kartu su 
juo išskrido Seimo nariai Ži
bartas Jackūnas, Albertas Šimė
nas, Nijolė Ambrazaitytė, Čes
lovas Juršėnas bei grupė Lietu
vos verslininkų. Pasak V. Lands
bergio, su didžiausia pasaulio 
valstybe Lietuva turi labai men
kus ryšius. Todėl šįvizitąjis pa
vadino “bendrų interesų sąlyčio 
taškų paieška”.

- Sausio 29-30 d. Pasaulio 
ekonomikos forume Davose 
Lietuvos Premjeras Gediminas 
Vagnorius dalyvavo specialioje 
Rytdienos pasaulio lyderių pro
gramoje. Lietuvos Vyriausybės 
vadovas Davoso Ekonomikos 
forumo narių ir rėmėjų balsais 
1999 metais išrinktas vienu iš 
šimto Rytdienos pasaulio lyde
rių. G. Vagnorius - pirmasis Lie
tuvos atstovas, išrinktas į kas
met sudaromą Rytdienos pa
saulio lyderių sąrašą.

- Dabartinis lito režimas šie
met nebus keičiamas - neįvyks 
Lietuvos banko pinigų politikos 
programoje numatytas naciona
linės valiutos atsiejimas nuo 
JAV dolerio ir jos perorientavi- 
mas į JAV dolerio ir euro krep
šelį. Tai sausio 29 d. patvirtino 
Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Reinoldijus Šarkinas.

- Dešimt Lietuvos komerci
nių bankų pernai dirbo sėkmin
gai ir gavo 109,2 mln. litųneau- 
dituoto pelno. Pridėjus dar dvie
jų užsienio bankų skyrių veiklą, 
bendras Lietuvos bankinin
kystės rezultatas - 106,9 mln. 
litų pelno. Nepelningai dirbo tik 
vienas užsienio banko filialas. 
Šiuos duomenis sausio 29 d. 
spaudos konferencijoje paskel
bė Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šarki
nas. Jo nuomone, bankų rezul
tatai neturėtų labai pasikeisti ir 
po auditorių tikrinimų.

- Lietuvos ambasadorius 
Europos Taryboje Aurimas 
Taurantas drauge su aštuonioli
kos kitų šalių atstovais sausio 27 
d. pasirašė Baudžiamosios tei
sės konvenciją prieš korupciją. 
Naujoji konvencija apibrėžia tą 
veiklą, kuri vadinama korupci
ja, bei įtvirtina ją pasirašiusių 
valstybių įsipareigojimą nacio
naliniu mastu nustatyti bau
džiamąją atsakomybę už tokią 
veiklą. Taip pat konvencijoje 
numatyta bendradarbiauti tarp 
valstybių kovojant su korupci
ja. Lietuvoje konvencija įsiga
lios po to, kai ją ratifikuos Sei
mas.

KETVIRTOJI VALDŽIA
Algimantas Kabaila

Žiniasklaida Lietuvoje mėg
sta save vadinti ketvirtąja 
valdžia. Turiu pasakyti, kad šis 
vardas žiniasklaidai Australi
joje, panašiai kaip Kanadoje, D. 
Britanijoje ar pasaulyje didžiau
sioje gyventojų skaičiumi de
mokratinėje šalyje Indijoje - ne
tinka. Šie ir kai kurie kiti kraš
tai laikosi senųjų britų tradicijų. 
Jų šalyse įstatymų leidyba ir 
įstatymų vykdymas nėra griežtai 
atskirti. Išties ministrais Aus
tralijoje gali būti tik į parlamentą 
išrinkti asmenys. Tai užtikrina, 
kad jie bus tiesiogiai atsakingi 
rinkėjams, t. y. savo darbdavi
ams, o ne tik savo viršininkui - 
ministrui pirmininkui. Žinoma, 
tokią santvarką galima kritikuo
ti, bet kur yra tokia santvarka,

Į AUSTRIJĄ - BE VIZŲ
Nuo vasario 1 dienos Lietu

vos piliečiai į Austriją galės va
žiuoti be vizų. Austrija - pirmoji 
iš Šengeno sutarties šalių pasi
rašė su Lietuva bevizio važia
vimo sutartį. Austrijos ambasa
dorius pakvietė visus į pirmąją

PREZIDENTAS SIŪLO NEAPMOKESTINTI 
UŽSIENIO PASKOLŲ PALŪKANŲ

Prezidentas Valdas Adamkus 
siūlo panaikinti palūkanų už 
užsienyje gautas paskolas 
apmokestinimą. Tai valstybės 
vadovas pareiškė sausio 29 d. 
susitikime su įvairių valstybės 
institucijų atstovais ir ekonomi
kos ekspertais. V.Adamkus ap
gailestavo, kad nuo sausio 1 di
enos įsigaliojus pernai vasarą 
priimtoms Juridinių asmenų 
pelno mokesčio įstatymo patai
soms, 15 procentų tarifu buvo 
apmokestintos įmonių į užsienį 
išmokamos palūkanos už pa

POLITINES PARTIJAS 
LIETUVOJE 

DOTUOS VALSTYBĖ
Valstybė dotuos politines 

partijas pagal galimybes - tokia 
nuostata užfiksuota sausio 12 d. 
Lietuvos Seime priimtame Poli
tinių partijų ir politinių orga
nizacijų finansavimo įstatyme. 
Už šį įstatymą beveik sutartinai 
balsavo Seimo nariai, niekas ne
buvo prieš, tik keletas parlamen
tarų susilaikė. Kaip sakė vienas

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II LANKĖSI ST. LOUIS
Sausio 26 d. JAV besilankan

tis popiežius Jonas Paulius II 
paragino amerikiečius taisyti 
pašlijusią moralę. Jis kvietė 
priešintis rasizmui, smurtui ir 
blogam elgesiui su negimusiais 
vaikais. Jaunimą popiežius ska
tino naujame tūkstantmetyje 
pasitelkus savo tikėjimą kovoti 
su reiškiniu, kurį jis pavadino 
“mirties kultūra”.

Dieną po to, kai Vatikanas 

kuriai jokia kritika netinka? Tad 
jei žiniasklaidą Australijoje va
dintume valdžia, tai greičiausi
ai reikėtų kitaip skaičiuoti ir gal 
vadinti “trečiąją valdžią”. Bet 
čia vartosiu Lietuvoje pamėgtą 
“ketvirtosios valdžios” pavadi
nimą, nors kalbėti apie žinias
klaidą noriu bendriau, ne vien 
tik apie lietuvišką.

Nėra abejonės, kad moderni 
žiniasklaida turi didelę įtaką, 
ypač jaunuomenei. Kas neregė
jo televizijos ekrano užhipnoti
zuotų vaikų, kurie nei kalbėti, 
nei kitaip į aplinką reaguoti tada 
nebegali? Kaip sudominti vaiką 
gera knyga ar spaudiniu, jei iš 
ten nėra tokio įspūdžio 
antplūdžio, kaip iš tos “dėžės”? 
Žinoma, ta moderni žiniasklai

kelionę be vizų paslidinėti Aus
trijoje ir įteikė Lietuvos užsienio 
reikalų ministrui dovanų kelio
ninį krepšį, kuriame šis rado sli
dininko striukę. Tikimasi, kad 
iki kovo 1 dienos pavyks pasi
rašyti sutartis su Portugalija, 

skolas. “Tai nepagrįstai brangi
na kredito išteklius. Nors priė
mus įstatymą buvo žadėta ištai
syti jame padarytas klaidas ir su
siaurinti šio apmokestinimo ob
jektą, tai iki šiol nepadaryta. 
Todėl Prezidentas siūlys Vyri
ausybei kuo greičiau parengti 
atitinkamas pataisas minėtame 
įstatyme ir atšaukti palūkanų 
apmokestinimą”, - po bemaž dvi 
valandas trukusio pasitarimo 
žurnalistams tvirtino valstybės 
vadovo patarėja ekonomikos 
klausimais Elena Leontjeva.

iš šio įstatymo rengėjų, LDDP 
frakcijos narys Justinas Karosas, 
politinėms partijoms finansuoti 
kiekvienais metais bus skiriama 
0,1 procento biudžeto lėšų. Tie
sa, šių metų biudžetas jau 
patvirtintas, todėl jame nenuma
tyta asignavimų partijoms. Ta
čiau kai kurių parlamentarų 
skaičiavimu, 0,1 procento šių 

kritikavo naujus JAV oro ant
puolius prieš Iraką, popiežius iš 
Meksikos nuskrido į Št. Louis. 
Ten jį sutiko šalies prezidentas 
Bill Clinton.

Kreipdamasis į amerikiečius, 
78 metų Jonas Paulius II kalbė
jo, kad abortai, eutanazija ir gin
kluoti konfliktai turėtų išnykti.

Turėdamas omenyje skurdą, 
badą, ginkluotus konfliktus, nar
kotikų gabenimą ir rasizmą, po

dos priemonė gali būti labai 
efektyvi ir įdomi. Džiaugiuosi, 
kad Australijoje iš ryto galiu 
klausytis naujienų vokiečių kal
ba iš Berlyno, kad pavakarėje 
matau ir girdžiu vieną geriausių 
Amerikos naujienų ir žinių ana
lizės laidų. Bet liūdna išgirdus 
iš bičiulio Vilniuje, kad jis vie
ną vakarą visuose pagrindiniuo
se TV kanaluose, t. y. LTV, BTV, 
LNK ir TV3 (Vilniaus televizi
jos, retransliuojančios Maskvos 
TV6 programą, jis nežiūrįs, o 
palydovinės bei kabelinės te
levizijos neturįs) po 21 ar 22 vai. 
rodo tik smurto ir erotikos kupi
nus filmus. Kažin ar apsaugo 
ekrano kampe rodomas 
ženkliukas “S” (suaugusiems). 
Kartais veikia priešingai - pri
traukia prie televizoriaus vaikus 
ir paauglius.

Visa tai leidžiama ir 
atleidžiama žodžio laisvės var
dan? Dėl to būtų galima ginčy-

(nukelta į 2 psl.)

Vokietija, Ispanija, Italija, Grai
kija. Bevizio važiavimo sutar
ties pasirašymui su Baltijos val
stybėmis ilgiausiai priešinosi 
Olandija, tačiau tikimasi, kad 
netrukus procedūriniai nesklan
dumai bus išspręsti ir su Beni- 
liukso valstybėmis. Be Šengeno 
šalių, Lietuvos piliečiai be vizų 
gali važiuoti dar į 30 pasaulio 
valstybių. LR

Pasak patarėjos, skolinimasis 
užsienyje nėra ta yda, kurią rei
kėtų tuojau pat šalinti. Tuo tar
pu Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Reinoldijus Šarkinas 
mano, kad Lietuvos įmonės tu
rėtų kuo mažiau skolintis užsie
nyje. “Lietuvos komerciniai 
bankai turi didžiulius išteklius. 
Šiuo metu jie centriniame banke 
laiko daugiau kaip 250 mln. litų 
indėlių. Todėl mūsų ūkio sub
jektai galėtų skolintis pinigų ir 
Lietuvos vidaus rinkoje”, - tvir
tino R. Šarkinas. ELTA 

metų biudžete sudarytų apie 6 
milijonus litų. Naujajame įsta
tyme numatyta, kad finansuoja
mos iš biudžeto bus tik tos parti
jos ir politinės organizacijos, ku
rios savivaldybių ir Seimo rin
kimuose peržengė trijų procentų 
barjerą. Naujasis įstatymas taip 
pat reglamentuoja visą politinių 
partijų ir politinių organizacijų 
finansavimo iš kitų šaltinių tvar
ką. Juo siekiama išvengti poli
tinės korupcijos bei užtikrinti 
lėšų kaupimo, jų naudojimo 
teisėtumą.

ELTA

piežius sakė meldžiąsis, kad 
amerikiečiai “atsispirtų mirties 
kultūrai ir pasiryžtų tvirtai pa
laikyti gyvenimo pusę”.

B.Clintonas ir popiežius 20 
minučių šnekėjosi kariniame 
angare, kuriame paprastai yra 
laikomi naikintuvai F-15. To
kiais lėktuvais JAV pastaruoju 
metu atakuoja Iraką. Vyriausia
sis Vatikano atstovas spaudai 
Joaųuin Navarro-Valls teigė,

Panevėžyje, sausio 25-osios vakare prie savo namų Adomo 
Mickevičiaus gatvėje buvo nužudytas Panevėžio apygardos 
prokuratūros organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyr
imo skyriaus (ONKTS) vyriausiasis prokuroras Gintautas 
Sereika

Gintaro Lukoševičiaus (ELTA - “Panevėžio balsas”) nuotr.

NUŽUDYTAS PROKURORAS
Sausio 25 d. vakarą prie savo pareigūnams stigo koordinaci-

namų buvo nužudytas Panevė
žio apygardos prokuratūros Or
ganizuoto nusikalstamumo ir 
korupcijos tyrimo skyriaus vyr
iausiasis prokuroras Gintautas 
Sereika. Jis buvo nužudytas 
šūviais į kaklą ir krūtinę savo 
automobilyje “Nissan Sunny”. 
Neslepiama ir neabejojama, kad 
30-mečio prokuroro nužudymas 
yra susijęs su jo tarnybine veik
la. Apie 20 “karščiausių” bylų 
per metus tirdaves prokuroras 
taip pat palaikė valstybinį kal
tinimą painioje reketo istorijoje. 
Panevėžio apygardos proku
ratūros vadovas Justinas Pupka
G.Sereiką laikė vienu aktyvi
ausių prokurorų. Atsakydami į 
nusikaltėlių išpuolį prieš vals
tybės pareigūną, teisėsaugos in
stitucijų vadovai ėmėsi kurti 
mobilias aukščiausios kvali
fikacijos specialistų grupes, ko
vosiančias su nusikaltėlių gaujo
mis bei jų lyderiais. Tokiose 
operatyvinėse tardymo grupėse, 
kurioms Vyriausybė žada skirti 
papildomų lėšų, dirbs Gene
ralinės prokuratūros, Valstybės 
saugumo departamento bei Po
licijos departamento pareigūnai. 
Apie jų veiklos koordinavimą 
kalbėta antradienio rytą Minis
tro Pirmininko Gedimino Vag
noriaus iniciatyva surengtame 
skubiame pasitarime. Teisė
saugos institucijų vadovai pri
pažino, kad iki šiol įvairių sferų

KARAS NUSIKALTĖLIAMS 
PASKELBTAS

Panevėžio prokuroro nužu
dymas labai sukrėtė Prancūzi
joje besilankantį Lietuvos Pre
zidentą. Jis pareiškė užuojautą 
velionio artimiesiems. Lietuvos 
valdžios atstovai, vertindami šį 
iššūkį visuomenei, vieningai 
teigia, kad reikia skelbti karą 
nusikaltėliams. Sausio 26 d. bu
vo nutarta sudaryti mobilias 
grupes iš policijos, prokura
tūros, vidaus reikalų bei saugu
mo tarnybų darbuotojų. Nu
sikaltėliai Lietuvoje jau spau- 

kad abu pašnekovai trumpai 
užsiminė ir apie Iraką, tačiau, 
pasak jo, tiek popiežiaus, tiek 
B.Clinton nuomonės šia tema 
jau seniai žinomos.

Reuters, LR 

jos. Todėl G.Sereikos nužudy
mas laikomas ryžtingų prie
monių atskaitos tašku. Anot 
generalinio prokuroro Kazio 
Pėdnyčios, antradienio ryto 
sprendimai teikia vilties, kad 
gaujų lyderiai bus sutramdyti. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė esąs labai sukrėstas ir 
susirūpinęs dėl prokuroro
G.Sereikos nužudymo. Šiuo 
metu Prancūzijoje viešinčio 
Prezidento atstovė spaudai Vio
leta Gaižauskaitė pranešė, kad 
antradienio rytą Lietuvos vado
vas paskambino į Vilnių gene
raliniam prokurorui K.Pėdny- 
čiai. “Prezidentas pareiškė esąs 
sukrėstas šiuo įvykiu ir pareika
lavo daryti viską, kad nusikal
timas būtų kuo greičiau išaišk
intas, o nusikaltėliai nubausti”, 
- sakė V.Gaižauskaitė. Proku
roro G.Sereikos nužudymą Pa
nevėžyje Lietuvos Seimo Pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
pavadino žiauriu smūgiu šei
mai, kurioje liko trys ma
žamečiai vaikai, smūgiu teisė
saugai. Šį tragišką įvykį Mi
nistras Pirmininkas Gediminas 
Vagnorius įvertino kaip įžūlų 
iššūkį teisėsaugai, kuri turi im
tis griežtesnių priemonių ir su 
Vyriausybės parama ryžtingiau 
persekioti nusikalstamas gru
puotes bei jų žinomus lyde
rius.

ELTA

džiami iš visų pusių. Gauta ži
nių, kad. Gintauto Sereikos žu
dikai gali būti susiję su Latvi
jos nusikaltėliais. Nusikaltimo 
tyrimo ėmėsi ir Interpolas. Už 
vertingą informaciją Lietuvos 
vyriausybė skyrė 100 tūkst. litų, 
o Panevėžio savivaldybė dar 20 
tūkst. litų atlyginimą.

L.S.

Padovanokite
"Darbininko "
prenumeratą savo 
pažįstamiems bei 
draugams 
švenčių proga!

Prenumerata
metams - tik $30.
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KOKIE BUVO 1998-ieji? Sniegas buvo paralyžavęs
Chicagą

Spalio 28 d. Vištytyje, ne
priklausomoje Lietuvoje, prieš 70 
metų gimė uolus fotomenininkas, 
knygų leidėjas ir pa-rodų rengė
jas Algimantas Kezys, gyvenąs 
Chicagos Stickney priemiestyje, 
kur turi savo galeriją.

Lapkričio 1 d. Putnam, CT, 
amžiaus 85 metų sukaktį atšventė 
kun. Rapolas Krasauskas.

Lapkričio 5 d. Bronx, NY, 
amžiaus 75 metų sukaktį, o gruo
džio 18 d. kunigystės 50 metų 
jubiliejų atšventė prel. Antanas 
Rubšys, ilgametis Manhattan ko
legijos profesorius ir Šv. Rašto į 
lietuvių kalbą vertėjas bei eilės 
knygų autorius.

Lapkričio 5-7 dienomis St. 
Petersburg Beach, FL, Dolphin 
Beach Resort Hotel patalpose, 
įvyko Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos dvidešimt penkta
sis seimas.

Lapkričio 7-8 dienomis Chi
cago, IL, Šv. Kryžiaus ligoninė 
minėjo veiklos 70 metų sukaktį.

Lapkričio 11 d. Hamilton, 
Ont., Kanadoje, Aušros Vartų lie
tuvių parapijos klebonas kun. Ju
venalis Liauba, OFM, atšventė 
amžiaus 80 metų sukaktį.

Lapkričio 29 d. Norwood, 
MA, kunigystės 45 metų jubilie
jų atšventė Amerikos lietuvių 
katalikiško gyvenimo istorikas ir 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos kle
bonas kun. William Wolkovich- 
Valkavičius.

Gruodžio 1 d., 1968 m., Uni- 
versity of Maryland, College 
Park, MD, buvo įsteigtas Asso- 
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies, Ine. (AABS). Šie
met atšventė 30 metų veiklos su
kaktį.

Gruodžio 2 d. amžiaus 90 me
tų sukaktį paminėjo Petras Varka- 
la, studijavęs ekonomiką Vytau
to Didžiojo universitete Kaune ir 
Londone, įvairių lietuvių orga
nizacijų veikėjas ir šelpėjas, vie
nas žymiausių Anglijos lietuvių 
verslininkų.

Gruodžio 18 d. prel. dr. Sta
sys Žilys, PA, Romoje atšventė 
kunigystės 50 metųjubiliejų.

Gruodžio 18 d. kun. Saulius 
Laurinaitis atšventė kunigystės 
50 metųjubiliejų.

Gruodžio 20 d. Toronto, Ont., 
Kanadoje, amžiaus 75 metų su
kaktį atšventė kun. Pijus Sharp- 
Šarpnickas, OFM.

Gruodžio 23 d. I .os Angeles, 
CA, amžiaus 90 metų sukaktį 
atšventė prel. Jonas Kučingis, il
gametis S v. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas emeritus.

Gruodžio 26 d. Chicago, IL, 
amžiaus 90 metų sukaktį atšventė 
kun. dr. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC.

MIRUSIEJI

Sausio 1 d., sulaukęs 90 metų 
amžiaus, Pittston, PA, mirė mu
zikas ir vargonininkas Vaclovas 
Romanas-Ramanauskas.

Sausio 11 d. New Yorke mirė 
Lietuvos berniukų ir jaunuolių 
choro “Ąžuoliukas” įkūrėjas bei 
ilgametis vadovas Hermanas Pe- 
relšteinas.

Sausio 16 d. Munchene, Vo
kietijoje, mirė Alina Miliušytė- 
Grinienė, mokytoja, jaunimo or
ganizatorė, plačios veiklos 
visuomenininke, ateitininkė.

Sausio 29 d. po ilgos ir sun
kios ligos Hartford, CT, mirė 
rašytojas - poetas Leonas Lėtas- 
Adamkevičius.

Vasario 3 d. mirė Ernestas 
Lengnikas, Hamiltono “Talkos” 
bankelio steigėjas. Velionis buvo 
gimęs 1900 m. vasario 20 d. Vil
kaviškio apskrityje.

Vasario 15 d. Los Angeles, 
CA, mirė Juozas Mitkus, lietuvių 
visuomenės veikėjas. Nuliūdime 
liko žmona poetė Dana Mickutė-

Kun. dr. Kornelijus Bučmys

Mitkienė ir vaikai.
Vasario 16 d. Schenectady, 

NY, mirė kun. Bernardas J. 
Gustas. Dirbo Vysk. A Schul- 
ly High School, Amsterdam, 
NY, o vėliau klebonavo Šv. 
Juozapo parapijoje Schenec
tady, NY.

Vasario 28 d. Washington, 
D.C., mirė Gražina Gustai- 
tytė-Krivickienė, rašytojo Al
girdo Gustaičio sesuo ir dr. 
Domo Krivicko našlė.

Kovo 7 d., eidamas 78-uo- 
sius metus, mirė kun. Paulius 
Rabikauskas, S J, Romoje bu
vęs ilgametis Grigaliaus uni
versiteto profesorius ir kurį lai
ką istorijos fakulteto dekanas. 
Dalyvaudavo ir lietuvių moks
lininkų istorikų suvažiavimuo
se, ypač daug rašė senojo Vil
niaus universiteto istorijos 
klausimais.

Kovo 9 d., sulaukęs 93 
metų amžiaus, mirė kun. Jo
nas Gasiūnas, palaidotas St. 
Petersburg, FL, Memorial 
Park kapinėse.

Kovo 19 d. Hartford, CT, 
sulaukusi 91 m. amžiaus, mirė 
Anna Kaskas, ankstesniosios 
lietuvių emigrantų kartos 
solistė. Metropolitan operoje 
New Yorke išdainavo vienuo
lika sezonų pagrindines roles. 
Pasirodydavo ir lietuvių ren
giniuose.

Kovo 22 d., paskutinius še
šerius metus gyvenusi Matu
laičio slaugos namuose, Put
nam, CT, mirė Emilija Čekienė, 
gimusi Rosalime, Lietuvoje. 
Atvykusi į JAV, reiškėsi lietu
viškoje spaudoje. Kurį laiką bu
vo Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos centro valdybos pir
mininkė.

Kovo 27 d., sulaukęs 87 metų 
amžiaus, mirė kun. Jurgis De
gutis, buvęs Philadelphia, PA, 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nas.

Kovo 27 d. mirė Bronys Els- 
bergas, gimęs 1901 m. rug
pjūčio 20 d. Prieš porą metų ar
chitektas, besilankąs Lietuvoje, 
buvo pagerbtas surengiant jo 
darbų parodą. Kaune bei kitur 
jis buvo suprojektavęs per 120 
didesnių pastatų.

Gegužės 9 d., sulaukęs 101 
metų amžiaus, mirė Jurgis Ben- 
dikas, Lake Geneva, WI.

Gegužės 12 d., sulaukęs 87 
metų amžiaus, mirė skulptorius 
Aleksandras Marčiulionis, gy
venęs Chicagoje, anksčiau Aus
tralijoje.

Gegužės 16 d. Cleveland, 
OH, mirė v. s. Vladas Bace
vičius, uolus skautas, “Darbi
ninko” ir kitų išeivijos lietuviš
kų laikraščių fotokoresponden
tas.

Birželio 22 d. Floridoje,

slaugos namuose mirė vienas 
žymiųjų žurnalistų, spaudos ir 
politinių įvykių komentatorius, 
uolus spaudos bendradarbis Vy
tautas Meškauskas.

Liepos 20 d. Putnam, CT, 
Matulaičio slaugos namuose 
mirė Regina Kašubaitė-Bud- 
rienė, buvusio Lietuvos gen. 
konsulo Jono Budrio žmona.

Rugpjūčio 1 d., sulaukęs 87 
metų, St. Petersburg, FL, mirė 
buvęs Lietuvos aviacijos kapi
tonas Kazimieras Urbšaitis.

Rugpjūčio 23 d. Taylor, MI, 
mirė rašytojas Petras Melnikas.

Rugsėjo 22 d. mirė kun. 
Antanas Misiūnas, MIC, ilga
metis Worcester, MA, lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas.

Spalio 13 d. Dalias, TX, po 
sunkios vėžio ligos mirė dr. Vy
tautas Vygantas, psichologas, il
gametis katalikų visuomenės 
veikėjas.

Spalio 16 d. Mississauga, 
Kanadoje, mirė Laima Kurpi- 
enė-Bulvičiūtė, ilgametė “Tė
viškės žiburių” darbuotoja.

Spalio 17 d. Hartford, CT, 
mirė inžinierius Jaunutis Pijus 
Nasvytis.

Spalio 19 d. Dayton, OH, su
laukęs 81 m. amžiaus, mirė Ste
ponas Bučmys, nuo pat jau
nystės domėjęsis muzika ir ėjęs 
vargonininko, chorų dirigento 
pareigas įvairiais atvejais.

Tokio didelio sniego, koks 
pradėjo kristi šių metų pirmąją 
dieną, Chicaga ir jos lietuviai 
nebuvo matę nuo 1967-jų. Tada 
iškrito apie 23 coliai sniego, o 
šį kartą jo buvo maždaug vienu 
coliu mažiau. Tačiau tuomet 
sniegas tęsėsi porą parų, o šį 
kartą tiek daug prisnigo per vie
ną parą.

Bet gerai, kad snigo nedarbo 
dieną - šeštadienį, kuomet se
kanti diena buvo laisva ir žmo
nės galėjo jau šiek tiek atsikąs
ti. Tačiau sekmadienį net ir pa
maldos bažnyčioje buvo atšauk
tos ir daugumas kitų renginių 
panaikinti. Miesto aerouostai 
buvo uždaryti. Mokyklos ne
veikė dar ir pirmadienį bei antra
dienį.

Taigi chicagiečiai turėjo “at
kentėti” už palyginti labai gerą 
orą iki to laiko. Tik trumpai prieš 
šv. Kalėdas šiek tiek atšalo ir iš
krito pirmasis sniegas, tačiau jis 
nutirpo. Gerai, kad šalčiai ir

sniegas palaukė dar iki sausio 1 
dienos ir leido sutikti Naujuo
sius Metus, kurių sutikimo pro
gramas Chicagos lietuviai gau
siai surengė.

Tačiau sausio 15 dieną jau 
atėjo pirmasis atodrėkis ir snie
gui šiek tiek nutirpus žmonės 
galėjo išsivežti savo automobi
lius iš užsnigtų garažų, kuriuos 
senesnio amžiaus žmonėms 
buvo sunku atsikasti.

E.Š.

Kauno miestas turės 
savo vėliavą. Specialiai su
daryta komisija savo posė
dyje nusprendė skelbti vėlia
vos projekto konkursą. Tai 
daryti paskatino ir Lietuvos 
heraldikos komisija. Pagal 
skelbiamo konkurso sąlygas 
vėliava turi būti dvipusė. Vie
noje pusėje - miesto herbas, 
kitoje - miesto globėjo Šv. 
Mikalojaus atvaizdas.

NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV 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, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

KETVIRTOJI VALDŽIA
(atkelta iš 1 psl.)

tis. Bet nėra kaip pateisinti, kai 
žiniasklaida dirba be jokios 
profesinės atsakomybės. Ne 
tik skleidžia tendencingas ži
nias, bet tiesiog klaidina savo 
auditoriją - skaitytojus, žiū
rovus, klausytojus. Perskai
čiau lapkričio 30 d. ELTos 
laikraščių apžvalgą. Akys 
užkliuvo už straipsnelio sant
raukos iš “Verslo žinių”. 
Straipsnis pavadintas “Šalies 
parduotuvėse - rublio krizė”. 
Atseit iškart paskelbiama “kri
ze”. Nei mažiau, nei daugiau. 
Cituoju: “Mažmeninės preky
bos lyderiai [?!](...) šiandien 
pripažįsta jau pajutę Rusijos 
krizės rykštę. Ypač skaudžiai 
ji plaka maisto prekių pardavė
jus bei specializuotas prekybos 
įmones. Ūkio ministerijos 
duomenimis, pirmą pusmetį 
mažmeninė prekių apvarta ša
lyje didėjo vidutiniškai 22% 
kiekvieną mėnesį, tačiau jau 
nuo liepos mėnesio pastebi
mas apyvartos augimo lėtėji
mas. Rudeniop (...) vaisių bei 
daržovių prekybos įmonių 
apyvarta smuktelėjo beveik 
12%”.

Nuostabu. Žiemą, kai ne
beauga nei grybai, nei 
daržovės, jų apyvarta 
sumažėjo (!) 12%. O gal rašan
tysis manė, kad apyvarta žie
mą padidės? Ar išvis kada nors 
žiemą daržovių apyvarta ne
sumažėjo? Dar keisčiau su 
mažmeninės prekybos “apy
vartos augimo lėtėjimu”. Pa
galvokime, jei apyvarta augtų 
22% kiekvieną mėnesį, tai per 
metus išaugtų dvylika kart 22, 
t.y. 264%. Padidėtų du su puse 
karto. Aiškiai kažkas ne taip. 
Greičiausiai statistika buvo 
tokia: 22% metinio augimo. 
Tad gal tik rašantiesiems “pro
fesionalams” nepavyko tinka
mai lietuviškai išsireikšti. Jei 
išties apyvarta didėja 22% 
“kiekvieną mėnesį”, tai ne

krizė, o fantastiškas augimo 
tempas, kuris, be abejo, negali 
išlikti visą laiką nepakitęs.

Vadinasi, kas nors kur nors 
pasakė, ir kartojam, gal net 
nesuprasdami, ką kartojam. Jei 
pirmosios “trys valdžios” yra 
tiesiogiai ar netiesiogiai atsa
kingos savo rinkėjams, tai kam 
atsakinga vadinamoji “ketvir
toji”? Jei ji niekam neatsakin
ga, tai jau ne valdžia, o savi
valė.

Pavyzdys, kurį citavau, yra 
gana “nekaltas”. Blogiau, kai 
kartojami teiginiai, kurie yra 
akivaizdžiai netikslūs. Kad ir tas 
nelaimingai pagarsėjęs atvejis, 
kai kažkoks asmuo teigė matęs, 
kaip žinoma Seimo narė suva

žinėjo žmogų. Matė, ir tiek. Bet 
tas neva suvažinėtas neturėjo 
jokių traumos žymių, o ir kiti 
liudininkai matė visai ką kita... 
Ar žurnalistams nebuvo privalu 
pasitikrinti prieš kartojant tokį 
teiginį? Jei žiniasklaida nori 
būti gerbiama kaip “ketvirtoji 
valdžia”, tai turi elgtis atsakin
gai, o ne taip, kaip garsiai 
klykaujančių Australijos pa
pūgų būrys.

Canbera

Paremdami 
lietuvišką 
spaudą,

Jūs remiate lietuvybę 
Amerikoje
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Kauno ąžuolai A. Žižiūno nuotr.

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 valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’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, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj - OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N Y. TeL 847-2323 
(namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar norite būti 
J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter 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, NY 11368. 
Tel. 779-5156.

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Šventoji žemė pasauliečio akimis

Ar ir moralė nauja?
Veržimasis į naujumą ypač būdingas mūsų dienose. Naujų 

reformų įveda ir Bažnyčia liturgijoje bei administracijoje. Apie 
naujumus kažkas prašneko ir moralėje: “nauja moralė, nauja 
moralė...”

Gal keista, bet “naująją moralę”, kurią ir Bažnyčiai nori 
įpiršti, pirmiausiai skleidžia tie, kurie didžiuojasi savo 
ateizmu. Tikį Dievą ir pagal tą tikėjimą gyveną nesunkiai 
pastebės, kad ta “naujoji moralė”, piktnaudojanti moralės 
sąvoką, yra niekas kitas kaip nemoralumas.

Moralė, kada yra iš jos išimtas pats pagrindas - Dievas, 
belieka tik lukštas. Jei moralė, grįsta pastoviais, į Dievą atrem
tais principais, išnyks, tuo pačiu išnyks ir pirmųjų steigėjų 
sukurta Amerika. Visi kūrėjai sutiko su prezidento George 
Washingtono išsireiškimu atsisveikinimo kalboje: “Protas ir 
patirtis mums draudžia net laukti, kad tautinė moralė galėtų 
išlikti atmetus religinius principus”. Visi Amerikos kūrėjai 
su šia tiesa sutiko. Jie tikrai nebūtų galėję įtarti, kad ateitų 
nūdienė padėtis - švietimas be religijos. Protinis lavinimas 
tai dar ne viskas, kas būtina asmenybei formuoti.

Laisvių šalis Amerika ir komunistinės priespaudos puoselė
toj a Rusija daugelyje dalykų absoliučiai skiriasi savo 
nuomonėmis. Vis dėlto abiejose pusėse užsispyrusiai siekia
ma, kad auklėjime ir švietime būtų apsieita be religijos. Ir 
šioje geležinės, mūrinės, bambukinės ir visokių kitokių sienų 
pusėje tariamojo liberalizmo atstovai puoselėja populiariu 
tapusio pacifizmo idėjas ir šūkį, kad geriau raudonas negu 
lavonas.

JAV-jose nusikaltimų skaičius labai didelis. Ir tas procen
tas, palyginus su kitomis pasaulio šalimis, vis kyla, nes labai 
mažai teskiriama dėmesio kriminalistiniams tyrinėjimams, 
kurių specialistas J. Edgar Hoover yra nurodęs: “Jei norime 
pagyti iš šių ligų, mes turime sugrįžti prie Dievo mokymo”. 
Devynioliktame šimtmetyje buvo visai natūralu, kad JAV 
prezidentas išsireikštų: “Šv. Raštas yra uola, į kurią atsiremia 
respublika”.

Anksčiau moralės sąvoka buvo suprantama kaip pajėgu
mas atskirti gėrį nuo blogio. Moralė buvo susirūpinusi 
neužgauti Dievo. Naujoji moralė rūpinasi neužgauti savo 
patogumų ir mandagumų.

Kristų šiandien norima pavaizduoti kaip nepajėgų silp
navalį, nors Evangelijų Kristus visada aiškiai ir griežtai pasi
sakydavo prieš moralinės tvarkos laužytojus. Jis pavadinda
vo juos veidmainiais, melagiais, pabaltintais karstais... Jis 
buvo net tiek “nemandagus”, atvirai skelbdamas tiesą, ne
patogią, nepataikaujančią - kad už tai buvo nukryžiuotas.

Kai dabar eilėje JAV universitetų materialistinės 
pasaulėžiūros profesoriai su pasigėrėjimu dėsto, kad Dievas 
yra miręs ar iš viso niekad nebuvęs, jauti jų paralelę su sovie
tinių universitetų katedromis.

Sakoma - laisvė savo tiesas skelbti. Laisvė savo tiesas skel
bti ir apie moralę. Gerai. Bet jeigu valstybė yra atskirta nuo 
religijos ir norima, kad religija nedarytų įtakos valstybės 
gyvenimui, tai tegul bus valstybė atskirta ir nuo ateizmo, kad 
jis nedarytų įtakos valstybės gyvenimui savo skleidžiama 
“naująja morale” - morale be Dievo.

(pradžia Nr. 5)

Žvalgantis aplink, stebėjome 
nepaprastą vaizdą - slėnis link 
Jordano upės žaliavo įvairiais 
medžiais ir kita augmenija, o 
vakarų pusėje tvyrojo dykuma 
ir be jokio gyvybės ženklo aukš
ti smėlio kalnai. Pagal Bibliją, 
tenai Kristus buvo gundomas 
paneigti Dievystę ir pasirinkti 
žemiškas gėrybes.

Netoli Jericho, Qumran vie
tovėje, darant kasinėjimus pa
krančių olose, 1947 metais bu
vo užtikti senovės hebrajų raš
tai, kurių turinys ir autentišku
mas tebėra tyrinėjamas. Qum- 
ran randasi visai netoli Mirusios 
Jūros (ežero), todėl raštai tuo 
vardu ir vadinami.

Mirusi Jūra (Dead Sea) ypa
tinga tuo, kad joje nėra jokios 
gyvybės ir jos vanduo nors ir 
skaidrus, bet pilnas visokių 
druskų ir mineralų. Sezono me
tu čia suvažiuoja daug turistų. 
Vieni neskęsdami plūduriuoja 
paviršiuje, kiti maudosi arba 
ima purvo vonias ir perka pre
paratus, neva gydančius nuo vi
sokių ligų. Šis ežeras yra apie 
394 metrai žemiau jūros lygio 
ir laikoma esanti žemiausia vie
ta mūsų žemėje.

Nuo šios ypatingos vietos 
Jeruzalė visai nebetoli. Prieš ten 
atvykdami, dalyvavom Šv. Mi
šiose Bethany miestelyje, Mor
tos ir Marijos vardo bažnyčioje. 
Šioj vietoj kurį laiką gyveno 
Marija, jos sesuo Morta ir bro
lis Lozorius. Ir pats Jėzus čia ne 
kartą lankėsi.

Į Jeruzalę įžengėme per pa
lestiniečių kvartalą, kur turėjom 
progą apsidairyti ir nusipirkti

Algirdas Šilbajoris neša simbolinį kryžių į Kalvarijos kalną 
“Via Dolorosa” gatve

Algirdas Šilbajoris

religinių suvenyrų. Jau temstant 
apsistojom milžiniškam “Re- 
naissance” viešbutyje. Čia turė
jom šaunią vakarienę ir iš
klausėm pasakojimų apie pasi
ruošimą priimti 2000-ųjų mėtų 
maldininkus.

Gruodžio 5. Jeruzalė ir 
Betliejus

Paskutines dvi dienas pralei
dom svarbiausiam Šventosios 
Žemės centre - Jeruzalėj ir Bet
liejuj . Čia per amžius vyko nuož
mios kovos, ir pats Jeruzalės 
miestas buvo keletą kartų sugri
autas ir vėl atstatytas. Miesto is
torijai, imperijų laikotarpiams, 
religiniams karams ir visų šven
tovių aprašymui bei išaiškinimui 
reikėtų storos knygos. Todėl tik 
prabėgom paminėsiu kur bu
vom, ką matėm ir kokį įspūdį 
bent šių eilučių autoriui visa tai 
paliko.

Pirmiausia - Jeruzalės istori
nių ir religinių paminklų dau
giausia yra senamiestyje, kurį 
nuo amžių saugojo nepralau
žiamos sienos. Tos sienos tebėra 
ir dabar, todėl senamiestis pa
našus į tvirtovę, kurion įeiti ga
lima tik per sienoje iškaltus var
tus, o jų yra šešetas. Viduje siau
ros ir vingiuotos gatvelės, kai kur 
tik pėsčiam praeiti įmanomos. 
Visur matosi kupolai ir bokštai 
bažnyčių, katedrų, bazilikų ir 
mečečių. Kai kuriose šventovėse 
net šešios skirtingos krikščionių 
kongregacijos dalinasi patalpo
mis ir apeigų laiku. Bet kada ga
lima girdėti gaudžiant bažnyčių

Alyvų Darželis - Gethsemane. “Pater Noster” “Tėve Mūsų” 
koplyčioje yra ši Viešpaties malda ir lietuvių kalba

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, Kristaus Kapo šventovėje. 
Rodo vietą, kur palaidotas Kristus

varpus ir iš minaretų per gar
siakalbius sklindančius musul
monų šaukimus maldai. Jeruza
lėje skaičiuojama penkiasde
šimt sinagogų, keletas tuzinų 
bažnyčių ir apie tuzinas meče
čių. Miestas atlaikė asyriečių, 
babilonų, graikų, romėnų, bi- 
zantiečių, arabų ir kryžiuočių 
puolimus, gal atlaikys ir šių die
nų ne santalkas.

Mūsų grupės pamaldos buvo 
atlaikytos šalia Alyvų Kalno es
ančioj Verkiančio Viešpaties 
(Dominus Flevit) bažnyčioje. 
Apžiūrėjome “Pater Noster” ko
plyčią, kurioje šios maldos 
žodžiai įvairiom kalbom ir sti
liais puošia jos sienas. Deja, 
neradom lietuviško “Tėve Mū
sų”, nes dalis koplyčios buvo 
uždaryta.

Nuo Alyvų Kalno matėme 
puikų senamiesčio, senovės ka
pinynų ir aplinkinių vietovių 
vaizdą. Ten pat aplankėm ir 
mūsų apgiedotą Alyvų Darželį, 
kur Kristus buvo išduotas ir 
suimtas. Ten dar šiandien lapo
ja tūkstančius metų senumo aly
vų medžiai. Apžiūrėjom ir 

gražiai dekoruotą Dievo 
Kančios (Gethsemane) baziliką.

Po pietų pro Ziono vartus 
įžengėm į Jeruzalės senamiestį, 
kuriame, kaip minėjau, daugiau
sia koncentruota įvairių šven
tovių, nes čia kiekvienas žings
nis byloja Kristaus gyvenimą, 
kančią ir mirtį. Paminėtinos 
mūsų aplankytos vietos buvo 
Kristaus Nuplakimo (Ecce Ho- 
mo) bazilika ir Kristaus Kapo 
(Sepulchre) šventovė, kur be
veik tiksliai nustatyta Kristaus 
nukryžiavimo, palaidojimo ir 
prisikėlimo vieta. Pastovėję ei
lėje, galėjom prisiartinti ir pa
liesti Jo kapo grindinį.

Patį didžiausiį išgyvenimą 
patyrėm atlikdami tradicinį 
Kryžiaus nešimą Via Dolorosa 
(Kančios Keliu). Per siauras 
gatveles pasimainydami nešėm 
ant pečių kryžių, giedojom gies
mes ir prie kiekvienos pa
žymėtos stacijos skaitėme ati
tinkamas maldas. Nors vieti
niams arabams ši procesija ne
patinka, bet jokių incidentų ne
turėjome.

(nukelta į 8 psl.)
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ANTROJI VIEŠNAGĖ 
LIETUVOJE

Per pirmąją viešnagę Lietuvoje susitikau su gamtos apsaugos 
komiteto pirmininku Kaziu Giniūnu. Jis pakvietė mane pietų. 
Pamėginau neoficialiame pokalbyje atviriau pasiaiškinti, kokia 
reali Lietuvos gamtos situacija. Tai, ką papasakojo Giniūnas, mane 
nugąsdino. Jis kalbėjo apie kuriamus parkus, draustinius, tačiau 
nesakė nė žodžio, kaip saugojama aplinka nuo taršos. Man ne tik 
nebuvo pateikta jokių duomenų- gal Sovietų Sąjungoje tai laiky
ta didžiule valstybės paslaptimi - bet net apskritai susidarė įspū
dis, kad Gamtos apsaugos komiteto pirmininkas nelabai suvokia, 
apie ką kalbama. Grįžau į Ameriką labai sunerimęs dėl Lietuvos 
ateities, nes pajutau, kad sovietinei administracijai visai nerūpi 
taršos problemos ir norima vien pūsti propagandinę miglą.

Po poros metų, 1974-aisiais, aš vėl atvykau iš pradžių į Maskvą, 
o pasibaigus oficialiai programai, apsilankiau ir Lietuvoje. Mat 
nusistovėjo tokia darbo tvarka: vienais metais mes važiuodavome 
pas rusus, kitais - jie pas mus, nors kiek vėliau, kai tapau nuola
tiniu JAV darbo delegacijų vadovu, ėmiau atvažinėti kasmet. Da
bar galiu prisipažinti, kad pagrindinė tokių dažnų mano vizitų 
priežastis buvo ne tik būtinybė koordinuoti ekologines progra
mas su Sovietų Sąjungos atstovais, kiek asmeninis noras vis pabu

voti Lietuvoje.
Antrąjį sykį lankydamasis tėvynėje, jau galėjau pabendrauti su 

palyginti gausia žmonių auditorija Vilniaus universitete. Šią šven
tę man surengė profesoriai Romualdas Lekevičius ir Česlovas Kud
aba, surizikavę iškabinti skelbimus: “Įvyks susitikimas su JAV 
gamtos apsaugos specialistu Valdu Adamkumi”. Be abejo, tokį 
renginįjie tykiai suderino su Vilniaus universiteto rektoriumi Jonu 
Kubiliumi, nes kitaip niekas mūsų nebūtų įleidęs į jokią salę.

Apie mano susitikimą su Vilniaus universiteto dėstytojais ir stu
dentais nebuvo paskleista jokios kitos informacijos, išskyrus tuos 
skelbimus, iškabintus koridoriuje. Bet kai atvykome į Gamtos 
fakultetą, kurio palyginti nedidelėje salėje turėjo vykti šis reng
inys, mes vos galėjome pro susirinkusius prasibrauti vidun. Ne tik 
nebuvo kur sėdėti, bet ir stovėti. Žmonės būrėsi ir anapus durų, 
koridoriuje. Toks susidomėjimas man buvo nelauktas. Supratau, 
kad tais laikais Lietuvoje nereikėjo jokios reklamos - žmonės buvo 
ištroškę atviresnio žodžio, ypač atėjusio iš anapus “geležinės 
uždangos”, ir vienas per kitą tuoj pat susižinodavo apie tokius su
sitikimus.

Politinių temų, be abejo, negalėjau aptarinėti. Papasakojau apie 
Amerikos gamtosaugos įstatymus, apie tai, kaip gali būti nubausti 
pažeidėjai. Taip pat auditoriją supažindinau su JAV ir Sovietų Są
jungos ekologinio bendradarbiavimo programomis. Baigus kal
bėti pasipylė klausimų lavina, bet vis jie buvo vienaip ar kitaip 
susieti su gamtosauga. Jutau, kad žmones domina ir kiti dalykai. 
Tie nutylėti klausimai, atrodė, tvyrojo salėje, tačiau niekas nesiryžo 
teirautis apie politinį ir visuomeninį gyvenimą Amerikoje, apie 
išeivijos problemas ar pasidomėti mano požiūriu į sovietinės Lie
tuvos realijas.

Per šią viešnagę man buvo pasiūlyta nemažai susitikimų ir su 
Lietuvos sovietinės administracijos atstovais. Pagrindiniu mano 
oficialiu globėju buvo Gamtos apsaugos komitetas. Mane 

“prižiūrėjo” dar ir Lietuvos SSR užsienio reikalų ministerija. Bu
vau pakviestas susitikti su tuometiniais jos vadovais. Pabendra
vome grynai formaliai: išgėrėme kavos ir pasikeitėme keliomis 
mandagumo frazėmis.

Daug įdomesni buvo neoficialūs susitikimai su tokiais žmo
nėmis kaip Česlovas Kudaba ir Romualdas Lekevičius. Iš jų suži
nojau, kokia tragiška gamtos apsaugos padėtis Lietuvoje, kaip tai 
gali atsiliepti kitoms kartoms. Jie abu labai nerimavo, kad žmonės 
net nesuvokia grėsmės, iškilusios krašto gamtai, ir sakė, jog reikėtų 
kuo skubiau imti šviesti visuomenę. Greitai mes jau visiškai atvi
rai kalbėdavomės ir politikos klausimais.

Romualdo Lekevičiaus ir Česlovo Kudabos dėka mano pa
žįstamų ratas Lietuvoje tąkart gerokai išsiplėtė. Susipažinau ir su 
jaunosios kartos lietuvių mokslininkais, kaip antai dabartinių 
Mokslų Akademijos prezidentu Benediktu Juodka, tuomet visiš
kai jaunu mokslininku, kuris netrukus atvyko į stažuotę JAV.

KGB“GLOBA”

Šie mano ryšiai, matyt, atkreipė saugumo dėmesį. Šalia manęs 
ėmė trintis kai kurie Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai, 
akivaizdžiai dirbę ne diplomatinį, bet KGB šnipų darbą. Galbūt 
tai buvo bendra tvarka: kiekvieną tokį asmenį kaip aš saugumas 
imasi “prižiūrėti”, pasitelkęs savo žmones Užsienio reikalų mi
nisterijoje.

“Priežiūra” greitai tapo akivaizdi, tik pridengta neva gerais no
rais. Man tiesiog oficialiai paskyrė kuratorių iš Užsienio reikalų 
ministerijos, kuris turėjo “rūpintis” mano viešnage Lietuvoje. Gal 
būdavo ir slaptas sekimas, bet toks “globėjas”, vaizduodamas drau
gą, prisistatydavo dar aerouoste ir nesislėpdamas imdavo visur

(nukelta į 4 psl.)
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■ Sausio 30 d. NATO sutarė 
dėl karinės jėgos panaudojimo 
galimybės Kosove ir įgaliojo 
aljanso generalinį sekretorių 
Javier Solana pradėti oro ant
puolius prieš Jugoslavijos karin
ius taikinius, jei tai bus būtina. 
Solana perspėjo, kad NATO pa
siruošęs imtis visų būtinų prie
monių, jei tarptautinės bendri
jos reikalavimai nebus priimti ir 
šiuos ketinimus reikia vertinti 
rimtai. Jeigu karinė intervenci
ja bus būtina, jos bus imtasi ne
laukiant JT Saugumo Tarybos 
rezoliucijos, kadangi Rusija ir 
Kinija vetuos tokį sprendimą. 
Tačiau interviu Ispanijos laik
raščiui Solana sakė tikįs, kad 
beįsplieskiančio karo Kosove 
galima išvengti. Solana taip pat 
įspėjo tarptautinę bendriją ne
siūlyti sukurti nepriklausomos 
Kosovo valstybės.
■ Davose vykstantis Pasaulio 

ekonomikos forumas išryškino 
nesutarimus tarp JAV ir kitų 
pagrindinių valstybių dėl pasau
lio finansų sistemos ateities. G7 
grupės nariai ginčijasi kaip su
stiprinti pasaulinę finansų in
frastruktūrą ir išvengti tokių kri
zių, kaip Azijoje 1997 m. JAV 
iždo sekretorius Robert Rubin 
forume teigė, kad tėra tik vie
nas kelias atstatyti pasaulio eko
nomikos stabilumą - vykdyti 
pagrįstą ekonominę politiką ir 
atsisakyti baijerų laisvam prekių 
ir kapitalo judėjimui tarp valsty
bių. Toks Vašingtono požiūris 
nesutampa su stiprėjančiais Eu
ropos ir Japonijos atsakingų as
menų pasisakymais, kad vy
riausybės turėtų labiau reguliuo
ti finansines rinkas.
■ Europos socialistų vadovai, 

susirūpinę, kad mažėjantis ek
sportas ir lėtėj antis ekonominis 
augimas nepakenktųjų politinei 
ateičiai, susitarė ieškoti būdų, 
kaip paskatinti ekonominį au
gimą iki liepos mėnesį vyksian
čių rinkimų į Europos Parla
mentą. Sudaryta darbo grupė, 
vadovaujama Portugalijos 
premjero A. Guterres, kuri ruoš 
pasiūlymus ir pristatys juos ki
tame Europos socialistų partijos 
(ESP) kongrese. ESP tikisi ir 
po rinkimų išlikti didžiausia 
Europos Parlamento grupe.

Popietė H. Perelšteinui atminti
Sausio 17 d. Lietuvos gene

ralinis konsulatas Nevv Yorke 
surengė buvusio Vilniaus berni
ukų ir jaunuolių choro vadovo, 
profesoriaus Hermano Perelš- 
teino mirties metinių minėjimą. 
Jis įvyko jaukiuose muzikų As
tos ir Virgilijaus Barkauskų na
muose, Glen Cove, Nevv York. 
Dalyvavo apie 50 asmenų. Kai 
kas pasidomėjo kodėl minėji
mas nebuvo viešas ir kodėl jis 
nebuvo rengiamas Kultūros 
Židiny. Atsakymas buvo papras
tas: nuomoti didžiąją salę ne
dideliam žmonių skaičiui būtų 
išlaidu ir nepraktiška, o mažojoj 
salėj nėra pianino. Kadangi 
buvo numatyta muzikinė pro
grama, tai tas ir lėmė surasti kitą 
išeitį.

Prieš minėjimą būrelis bu
vusių “ąžuoliukų” ir dabartinis 
“Ąžuoliuko” vadovas Vytautas 
Miškinis, kuris šiuo metu lan
kosi Amerikoje, nuvyko į ka
pines ir aplankė šio iškilaus 
choro vadovo kapą Crest Ha- 
ven, Clifton, NJ. Nors Her
manas Perelšteinas Amerikoj 
išgyveno 20 metų, plačioji mūsų 
lietuviškoji visuomenė apie jį 
nedaug težinojo. Todėl šia pro
ga “Ąžuoliuko” vadovas prof. 
Vytautas Miškinis gana išsa
miai papasakojo apie velionį 
kaip muziką, mokytoją ir kaip 
žmogų. Jis taipgi parodė vaizda
juostę ir paaiškino šio išgarsė
jusio choro momentus iš įvai
rių laikotarpių. Pradžioje 
svečias pastebėjo, kad Perelš
teinas su savo tėvais ir tūks-
tančiais kitų Lietuvos žmonių 
buvo ištremtas į Sibiro sniegy
nų vergiją. Išlikęs gyvas jis grįžo 
į Lietuvą po to, kai buvo pa
smerktas “didžiojo tirono” Sta
lino kultas. Beje, profesorius tris 
kartus buvo įremtas į Sibirą ir 
tiek pat kartų nesugniužo, ne
nuolankavo likimui.

Dirbant bet kokį pedagoginį 
darbą mokinių disciplina ir el
gesys yra viena pagrindinių 
mokymo sėkmės sąlygų. Todėl 
Perelšteinas su savo jaunaisiais 
dainininkais buvęs nenuolai- 
džiai griežtas. Jaunieji choristai 
jo griežto būdo labai bijoję. Ne
klaužados vaikai buvo baudžia
mi arba retais atvejais iš choro 
pašalinami, o tai juose sukelda
vo paniką. Tačiau kartu jis buvo 
nuoseklus, jautrus ir teisingas, 
nes jis buvo, kaip sakoma, 
mokytojas iš pašaukimo. Pa
sinėręs į muzikos grožio lobyną, 
jis vadovavosi griežtais darbo 
reikalavimais. Kaip mokytojas 
jis buvęs geras psichologas, nes

Julius Veblaitis

jis stengėsi pažinti ne tik savo 
jaunuolius, bet ir jų tėvus. 
Kadangi vokalinė muzika labai 
surišta su poezija, tai vaikai

“Ąžuoliukai” prieš koncertą Nevv Yorke

turėjo priimti kaip neatskiriamą blogas. Didelė Perelšteino pe- giesmę “Parveski Viešpatie”, 
mokymosi dalį. Ir taip per ją dagoginio darbo dalis buvo lie- (Pauliaus Jurkaus žodžiais), 
buvo puoselėjama tautos kul- tuvių autorių muzika. Prof. Miš- Aldona Kepalaitė paskambino 
tūra. Kažkur buvo rašyta, kad kinis pranešė, kad su rengėjais F. Chopino Ketvirtąją baladę, o 
dabar Lietuvoje yra 117 muzi- jau yra aptarta galimybė “Ąžuo- šeimininkas Virgilijus Barkaus- 
kos mokyklų ir jose mokosi apie liuko” kolektyvui 2000 metais kas vargonais atliko J. S. Bacho 
22 tūkstančiai vaikų. Dabar dalyvauti Tarptautiniame ber- preliudą ir fugą e-moll.

66Motinos Deivės” šventykla Europos Parke?
Europos Parkas prie Vilniaus 

šįmet laukia naujo statinio, dedi
kuoto dr. Marijai Gimbutienei.

1994 m. mirusi profesorė 
Gimbutienė buvo pagarsėjusi 
visame pasaulyje savo monu
mentaliais veikalais, kuriuose ji 
išvystė savitą proistorinės Euro
pos kultūros ir visuotinio Moti
nos Deivės kulto teorijas.

Dabar viena Gimbutienės 
gerbėjų, niujorkietė antro
pologė, skulptorė, dailininkė 
Cristina Biaggi Europos Parke 
žada pradėti statyti lietuvei 
mokslininkei ir vizionierei pa
švęstą Deivės Kauburį - Šven
tyklą.

“Mes esame dėkingi Europos 
Parkui už jų parodytą drąsą ir 
įžvalgumą”, pareiškė Deivės 
Kauburio projektą JAV ir pasau
lyje garsinančios Walters agen
tūros atstovė Judith Walters. 

“Ąžuoliuko” muzikos mokyk
loje yra 450 mokinių ir jiems 
dėsto 25 pedagogai. Sakoma, jei 
muzika skamba žmogaus min
tyse, tai ji daro jį tauresnį ir 
šviesesnį: dainuojantis ar mu
zikuojantis žmogus negali būti

Parko vadovai, anot jos, 
pripažino tos skulptūrinės struk
tūros svarbą ir grožį.

Kodėl pasirinkta Lietuva? 
“Tai logiškas pasirinkimas”, at
sakė dr. Biaggi. “Marija Gimbu
tienė buvo mano draugė ir mane 
įkvėpė”.

Kurdama Deivės Kauburio 
projektą, Biaggi bendradarbiavo 
su niujorkiete architekte ir ar
chitektūros profesore Mimi Lo- 
bell, Deivės šventovių ir sim
bolizmo mene bei architektūroje 
žinove. Kaip ir daugelis Gimbu
tienės tirtųjų Europos Naujojo 
Akmens amžiaus struktūrų, 
Deivės kauburys iš lauko atro
dys kaip žole apaugusi kalva, 
apgaubianti vidinę šventovę. 
Lankytojai į ją įeis pro ilgą prie
angį. Šventyklos erdvę - apie 6 
metrų aukščio ir 28 metrų skers
mens - dominuoja sėdinčios, 

niūkų chorų festivalyje Iovvos 
valstijoje.

Po savo pasakojimų Miški
nis pristatė dešimt Amerikoj 
gyvenančių buvusių “ąžuoliu
kų”. Jie padainavo vieną Tallat- 
Kelpšos harmonizuotą dainą ir 
vieną romansą rusiškai. Po to, 
Daliai Sakaitei akompanuojant, 
prisijungus kai kuriems daly
viams, pagiedojo Juozo Strolios 

gimdančios moters figūra.
Statinio vidų ir išore įkvėpė 

deivių šventyklos Maltos bei (nukelta į 5 psl.)

Christina Biaggi

Aušra Marija Jurašienė su 
vyru Jonu ir pianiste Sakaite 
keletą kartų lankė Perelšteiną li
goninėse ir taip pat žydų globos 
ir slaugos namuose, kur jis jau 
buvo sunkus ligonis. Ji parašė 
jautrią paskutinių pasimatymų 
pynę, kuri berods buvo atspaus
dinta Muzikos Baruose. Ji minė
jo, kad didžiąją savo santaupų 
dalį jis žadėjo palikti “Ąžuoliu
ko” chorui ir jo muziejui. Toliau 
ji rašo, kad “Perelšteino laido
tuvėse dalyvavo būrelis jo bičiu
lių ir keli buvę “ąžuoliukai”. 
Konsulas Petras Anusas pasakė 
gražų atsisveikinimo žodį. Pa
prastam pušiniam karste jis 
atsigulė netoliese savo brolio. 
Tame pat Pasaic miestelyje, kur 
jis pradėjo savo gyvenimą Ame
rikoje. Atsigulė jis įšaltą sausio 
mėnesio žemę - ne Sibiro trem
tyje, bet ir ne namie, o priversti
nai pasirinktoj emigracijoj”.

Dviejų New Yorko univer
sitetų muzikos profesoriui Her
manui Perelšteinui Lietuvos 
Vyriausybė prieš trejetą metų 
įteikė Gedimino Ordino Trečio
jo laipsnio kavalieriaus ordiną 
už ilgą ir garbingą muzikinės 
kultūros puoselėjimą. Ne taip 
seniai sausakimšoje Vilniaus 
arkikatedroje jo atminimui buvo 
atliktas W. A. Mozarto Re- 
ųuiem - mišių koncertas.

Po programos vyko jaukios 
vaišės, kuriomis pasirūpino Lai
ma Šileikytė-Hood, Diana Nor
kienė, Giedrė Norkutė ir Elvyra 
Stapšinskienė. Minėjimu rūpi
nosi konsulas dr. Petras Anusas, 
o kitų visų darbų talkininkas 
buvo Zenonas Jurys.

Orkney ir Shetland salynuose, 
šiaurės Atlante. Christina Biag
gi jas aprašė savo prieš trejus 
metus išėjusioje knygoje “Hab- 
itations of the Great Goddess”

Valdas Adamkus
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mane sekioti. Jei sumanydavau iš Vilniaus nuvykti į Kauną ar Šiau
lius, man tarsi ir paslaugiai tuoj pat duodavo ne tik leidimą, bet, 
žiūrėk, dar pasiūlydavo ir automobilį, o kartu būtinai prisistatyda
vo ir tas nuolatinis kuratorius, kuris dalyvaudavo visuose mano 
susitikimuose.

Taip būdavo kiekvieną kartą man atvykus į Lietuvą. Itin įsi
minė mane labai uoliai prižiūrėjęs, kaip vėliau sužinojau, KGB 
papulkininkis Stasys Medekša. Pasitaikydavo net kurioziškų atsi
tikimų.

Sykį Česlovas Kudaba man pasiūlė aplankyti Anykščius. Vil
niaus universiteto rektorius Jonas Kubilius skyrė šiai kelionei tarny
binį automobilį. Sutarėme išvykti septintą ryto. Be abejo, Medek
ša pareiškė, kad jis, kaip Užsienio reikalų ministerijos atstovas, 
lydės mane kelionėje.

Turėjome vykti keturiese, neskaitant Medekšos. Septintą va
landą ryto visi susirinko pas mane “Neringos” viešbutyje, išsky
rus jį. Pamanėme: puiki proga nusikratyti įkyria šio asmens glo
ba, ir nutarėme, jo nelaukdami, keliauti į Anykščius. Bet vos spė
jame išvažiuoti iš miesto, prisivijęs mus aplenkia kažkoks auto
mobilis ir staiga sustoja, blokuodamas kelią. Atsidaro tos maši
nos durelės, ir iššoka niekada nuo manęs neatstoj antis “draugas” 
Medekša. Lyg niekur nieko jis prieina prie taip pat sustoti privers
tos mūsų “Volgos” ir be ceremonijų įsibruka įjos galinę sėdynę. 
“Atsiprašau, truputį pavėlavau”, - pasako įsitaisęs.

Medekša, virtęs tiesiog mano šešėliu, kartą atlydėjo mane ir į

' • •l• -
Šiaulius susitikti su žmonos giminėmis. Šie manė, kad jau geriau 
jį įsileisti į namus, nes esą KGB vis viena nuo mūsų neatstos ir 
dar, žiūrėk, įtaisys pasiklausymo aparatūrą. O norėdami su mani
mi pabendrauti atvirai, giminės sumanė visai neblogą “draugo” 
Medekšos “atjungimo” būdą. Tai vienas, tai kitas žmonos gimi
naitis prieidavo priėjo su taurele degtinės, įpildavo ir jam ir paragin
davo: “Na, brolau, išgerkime”. Sugalvoti, už ką vertėtų pakelti 
taureles, nebuvo sunku. Medekša, atrodo, mėgęs gerai išgerti - 
gana greitai jis ėmė “atsijungti”. Dar taurelė kita, ir “atsijungė” 
visai. Tada jis buvo perneštas į kitą kambarį, ir mes jau netruk
domi bendravome sau iki vėlyvos nakties.

Kitą rytą Medekša atrodė lyg j į kas būtų visą suglamžęs. Išgerti 
jam jau niekas nesiūlė. Pareiškęs, kad nori aplankyti esą Šiauliuo
se gyvenančią motiną, jis kažkur išnyko. Į Vilnių galėjau grįžti tik 
su giminėmis, nelydimas savo nuolatinio palydovo.

Aš vengiau pyktis su savo kuratoriumi ir apsimesdavau nesu
pratęs, kokio lizdo jis paukštis. Tačiau kai kitą kartą man nu
važiavus pas gimines į Kauną Medekša vėl pamėgino patekti į 
mūsų kompaniją, buto, kuriame vyko susitikimas, šeimininkas jam 
tiesiog prieš nosįužtrenkė duris. Kai jis įėjo paskui mane įkorido- 
rių, tiesiai buvo pasakyta: “Ačiū, kad palydėjote Valdą, bet čia 
susirinko tik giminės, ir mes norėtume pabūti su juo vieni”. Medek
ša staigiai apsisuko ir, baisiai įsižeidęs, dingo mums iš akių. Vėliau 
Romualdas Lekevičius pasakojo, esą jis viešai šnekėjęs, kad Ad
amkus dar pasigailės taip negražiai pasielgęs su juo.

Bet jokios kainos man taip ir neteko dėl to sumokėti. Kai vėl 
atvažiavau kitais metais, buvo prasidėjęs Atgimimas, ir Medekša 
jau nesirodė man akyse. Kitą kartą aš jį pamačiau tik Lietuvai at
gavus nepriklausomybę.

Tai buvo labai keistas ir netikėtas susitikimas. Užsukau į Lietu
vos užsienio reikalų ministeriją ir eidamas koridoriumi, staiga ma
tau: priešais žingsniuoja “draugas” Medekša.

“Ką jūs čia veikiate?” - pasiteiravau pasisveikinęs. “Ai, čia 
dirbu viename skyriuje”, - paaiškino jis akivaizdžiai norėdamas 
kuo greičiau sprukti toliau nuo manęs.

Užėjus pas tuometinį užsienio reikalų ministrą Algirdą Sau
dargą, pirmiausia paklausiau: “Ar žinote, kas pas jus dirba?”. “Taip, 
mes tai žinome, bet jįpaveldėjome iš ankstesnių laikų. Dar labai 
trūksta specialistų, kuriais galėtume pakeisti senuosius darbuoto
jus. Jis čia dirba tik techninį darbą”, - paaiškino A. Saudargas.

PASLAPTINGOS PONIOS
VIZITAS

Būdamas Lietuvoje, visada jausdavau slegiantį KGB šešėlį. Bet 
atmintyje įstrigęs ir vienas linksmesnis atsitikimas, susietas su šios, 
atrodytų, visur prasiskverbiančios organizacijos vardu.

Į pabaigą ėjo aštuntasis dešimtmetis. Tąsyk atvykau į Lietuvą 
vėlyvą rudenį. Pabuvęs dieną kitą Vilniuje, savaitgalį ketinau pra
leisti Kaune. Norėjau susitikti su gimnazijos draugais, giminė
mis. Bet iš užsienio atvykusių lietuvių itin nenorėta įsileisti į šį 
miestą - reikėdavo išsirūpinti specialų leidimą. Tie, kuriems pa
vykdavo tenai pakliūti, būdavo labai atidžiai prižiūrimi KGB. Lei
dimą nuvažiuoti į Kauną gavau nesunkiai, bet baiminausi, kad 
man susitinkant su draugais kur nors kyšos ir KGB “ausys”.

Kelionės į Kauną išvakarėse, penktadienio popietę, aplankiau 
Vilniaus universiteto rektorių Joną Kubilių ir per pašnekesį prasi
tariau apie savo planus. “Kam jums laukti šeštadienio ryto? Mano 

' vairuotojas galėtų jus jau šiandien vakare nuvežti į Kauną”, - 
pasiūlė Jonas Kubilius.

Pagalvojau, kad tai puiki proga nepastebimai, anksčiau, negu 
buvau apsiskelbęs, atsidurti Kaune.

(bus daugiau)
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus.

Po 45 dol.: B. Apanavičius, 
Easton, PA.

Po 40 dol.: J. Shatas, VVater
bury, CT; S. ir H. Pachanavicius, 
Brockton, MA; B. Razenas, Brock- 
ton, MA; Sofija Plechavičius, 
Dobbs Ferry, NY; Jone Zaronskis, 
Cleveland, OH.

Po 35 dol.: Stella Marci- 
nauskis, Shelton, CT.

Po 30 dol.: Stephanie Vai
kutis, Stamford, CT; Mary Daugė
la, VVashington, DC; Laimutė 
Tomau, Chicago, IL; Ant. Vala
vičius, Chicago, IL; Marija Eiva 
Hauser, Lexington, MA; Janina 
Snieska, DDS, W. Hyanisport, MA; 
Ant. Dėdinas, VVoodhaven, NY; 
Valerija Masilionis, Dayton, OH;
S. ir D. Banaitis, VVilsonville, OR; 
Rev. Adam Pupsys, VVeekapaug, 
RI; Alb. Cizauskas, Falls Church 
VA.

Po 25 dol.: J. Černius, Sacra- 
mento, CA; A. Navikauskas, 
Brookfield, CT; Petronėlė Stanis- 
kis, Baltimore, MD; Julija Lescin- 
skis, Dorchester, MA; Ant. Po
cius, Elizabeth, NJ; Daiva J. Bobe
lis, Ph.D., Millbum, NJ; J. J. Gri
cius, Pennsauken, NJ; Rim. Bite- 
nas, Bronxville, NY.

Po 20 dol.: Danutė Koltko, 
Ansonia, CT; Liuda Gudelis, 
Greenvvich, CT; Aldona Barius, 
Monroe, CT; Vinc. Plečkaitis, New 
Haven, CT; H. V. Vaitaitis, Old 
Saybrook, CT; Ona Strimaitis, 
Putnam, CT; Regina Taunys, Put
nam, CT'; J. Sciuckas, Seymour, 
CT; V. A. Mantautas, West Hart- 
ford, CT; Ada Ustjanauskas, VVest 
Hartford, CT; Irena Lukauskas, 
Fort Myers, FL; P. Skikunas, Mi- 
ami, FL; J. VVanat, Port Richey, 
FL; A. Ramius, St. Petersburg, FL; 
Al. Vakselis, St. Pete Beach, FL; T. 
Staskus, Seminole, FL; Kleofa 
Gaižauskas, S. Pasadena, FL; Sofi
ja Kačinskas, Sunny Hills, FL; J. 
Savaitis, Sunny Hills, FL; A. ir R. 
Strazdis, Sunny Hills, FL; Gene 
Stapulionis, Surfside, FL.; K.
K. Stasiukevicius, Treasure Island, 
FL; V. A. Stašaitis, Treasure Is- 
land, FL; Terese Zebertavicius, 
Treasure Island, FL; J. W. Perazzo, 
Marietta, GA; J. L. Adomėnas, 
Burr Ridge, IL; J. Kardokas, Balti
more, MD; Joana Vaičiulaitis, 
Bethesda, MD; Dr. D. S. Kasaitis, 
Baltimore, MD; V. Andriukonis, 
Arlington, MA; J. Baksys, Boston, 
MA; Ed. Eitas, E. VVareham, MA; 
Rev. V. Valkavicius, Norvvood, 
MA; G. J. Stuopis, Sharon, MA; V. 
Kamaitis, Sutton, MA; A. A. Poc- 
kevicius, VVorcester, MA; J. Urbo
nas, Clavvson, MI; Rev. A. Babo- 
nas, Detroit, MI; Ve. Kiukys, 
Branchburg, NJ; J. Budraitis, Har- 
rington Pk, NJ; Vita Matusaitis, 
Livingston, NJ; Antanina Ragaus
kas, Manahawkin, NJ; Bronė 
Venckienė, Newark, NJ; Rev. Ze- 
non Smilga, Fishers Island, NY; 
Z. Žalys, Hopevvell Jct., NY; Dr. 
Alice Dunajewski, Ozone Park, 
NY; Sofija Gruzdys Laino,

Naujas lydinys traukiasi 
šildomas

Temperatūrai kylant viskas 
plečiasi. Ne visiškai taip, nes 
kai kurioms medžiagoms tai 
nėra būdinga. JAV mokslinin
kai iš Johns Hopkins universite
to ir Bell laboratorijų dabar 
atrado dar vieną šią savybę tu
rinčią medžiagą - cirkonio ir 
volframo lydinį. Nuostabiausia 
tai, kad jis, kaitinamas aukštoje 
temperatūroje, traukiasi. To
kias medžiagas galima panau
doti pramonėje. Derinant jas su 
kitomis, šildant su besiple
čiančiomis medžiagomis, būtų 
galima pagaminti konstrukci
jas, kurios išvis nekeistų savo 
metmenų, keičiantis aplinkos 
temperatūrai. Iš tų medžiagų, 
pavyzdžiui, būtų galima gamin
ti šarvus kitos kartos optinio 

NYC, NY; Agota Ūselis, NYC, NY; 
Chas. Senken, VVoodhaven, NY;
G. Juskenas, Cleveland, OH; R. P. 
Eidimtas, Portsmouth, RI; A. A. 
Reventas, Houston, TX.

Po 15 dol.: R. Sidrys, Great 
Neck, NY;J. Beniunas, Hartford, 
CT; Mrs. A. M. Janus, Centerville, 
MA; J. Sabaliauskas, Blairstown, 
NJ.

Po 13 dol.: VI. Armalis, Balti
more, MD.

Po 10 dol.: F. M. Radis, Hot 
Springs, AK; Loretta Tamoshai- 
tis, Hot Springs, AK; V. Čeka
nauskas, VVestlake Vlg., CA; V. 
Alksninis, Ashford, CT; Z. Mer
kevičius, East Haven, CT; Birutė 
Karmazinas, Groton, CT; V. Pec- 
kaitis, Old Saybrook, CT; B. Kon- 
drotas, Quaker Hill, CT; R. Zujus, 
Uncasville, CT; Ed. Kireilis, VVeth- 
ersfield, CT; Constance Baksys, 
Deltona, FL; N. Karasa, Ormond 
Beach, FL; V. G. Abraitis, Palm 
Coast, FL; V. Malakas, Port St. 
Lucie, FL; A. Gudonis, St. Pete, 
FL; A. Juodvalkis, Burbank, IL; 
Theodora Zailskas, Cicero, IL; B. 
P. Juodelis, Willowbrook, IL; Jura 
Litchfield, Kennebunkport, ME;
C. Surdokas, Baltimore, MD; A. 
Janks, Elkton, MD; Janina Cap- 
kauskas, Brockton, MA; J. Dabre- 
ga, Brockton, MA; P. Radzevi
čius, Brockton, MA; Otilia Va
liūnas, Brockton, MA; Eugenija 
Račkauskas, Dorchester, MA; J. J. 
Blažys, Holliston, MA; Genovaite 
Mickevičius, Mashpee, MA; Ire
na Jansonas, Osterville, MA; A. 
M. Knosas, Quincy, MA; Z. Ga
velis, So. Boston, MA; Janina 
Miliauskas, VVorcester, MA; J. 
Steinys; VVorcester, MA; Antonia 
VVackell, VVorcester, MA; E. 
Sventickas, Livonia, MI; S. Var- 
neckas, Clark, NJ; S. T. Dembaus- 
kas, Kendall Pk, NJ; J. Ramas, 
Metuchen, NJ; Mary Zimka, Pis- 
cataway, NJ; L. Morkūnas, Toms 
River, NJ; F. Grinchis, VVhiting, 
NJ; Bertha Bedeo, Bellmore, NY; 
S. Kuchynskas, Brooklyn, NY; 
Ona Barauskienė, VVoodhaven, 
NY; Vince Balanda, Cleveland, 
OH; B. F. Zilaitis, Frackville, PA; 
Iz. Prikockis. VVarrinvton. PA

Po 5 dol.: Elizabeth Navikas, 
E. Hartford, CT; J. S. Kriauciunas, 
Putnam, CT; Albina Lipciene, 
Tolland, CT; J. Girnius, VVethers- 
field, CT; Memories of Lithua- 
nia, VVaterbury, CT; J. K. Slivins- 
kas, Indialantic, FL; F. Jakaitis, 
Miami Beach, FL; Zita Budrevi- 
cius, Palm Beach Gds, FL; P. J. 
VValles, St. Pete, FL; Viktorija 
Dėdinas, Sunny Hills, FL; L. J. 
Simutis, Evergreen Pk, IL; G. 
Mikužis, Baltimore, MD; VV. Zi- 
dziunas, Centerville, MA; P. Am
braziejus, N. Falmouth, MA; A. 
Mucinskas, VVorth, IL; K. Lietu
vninkas, VVorcester, MA; A. A. 
Liobis, Middlesex, NJ.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba DARBININKUI. Laikraščio 
ateitis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivi
joje priklauso nuo aukotoju dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

ryšio kabeliams.
Neįprastų lydinio savybių 

paslaptį pavyko įspėti pasitelkus 
neutronus. Matuojant šių dalelių 
sklaidą galima sužinoti, kaip 
svyruoja medžiagos atomai. 
Naujojoje medžiagoje atomų 
svyravimų dažnai yra stebėtinai 
nedideli. Maža to, medžiagą

Informacija “Internete” nemokamai
Goteborgas tapo pirmuoju 

Švedijos miestu, visiems savo 
gyventojams suteikusiu ne
mokamą naudojamąsi “Inter
netu”. Dar vyksta derybos su 
privačiais “Interneto” paslaugų 
tiekėjais. Tokio nemažai kainuo
jančio sprendimo pagrindinė

66Motinos Deivės” šventykla Europos Parke?
(atkelta iš 4 psl.)

(Didžiosios Deivės Buveinės).
Dr. Biaggi ir jos gausių pa

sekėjų nuomone, šis jos kūrinys 
yra “provokuojantis” gerąja to 
žodžio prasme: sąsajos su ar
chaiškais mitais bei kultūromis, 
architektūros ir aplinkos dama 
ir moters vaidmens istorijoje pa
brėžimas - visa tai, anot jų, 
stipriai paveiks tokioms idėjoms 
atvirus asmenis.

Kaip patyrusi publicistė, Ju- 
dith Walters mano, kad Deivės 
kauburys pažadins susido
mėjimą Europos Parku ir pačia

Iš praeities A. Balbieriaus nuotr.

1999 m. Š. Amerikos lietuvių slidinėjimo 
pirmenybės

1999 m. Š. A. lietuvių kalnų 
(alpinistinės) slidinėjimo pir- 
menyoes ĮvyKS įvvv m. vasario 
20 d., šeštadienį, Mount Sutton, 
Que., Kanadoje, apie 60 mylių 
į pietryčius nuo Montrealio. 
Varžybos vyks Montrealio lietu
vių slidinėtojų tradicinės išky- 
los-karnavalo apimtyje. Pir
menybes techniškai vykdo 
ŠALFASS-gos Kanados Sporto 
Apygarda, o globoja Montrelio 
lietuviai slidinėtojai.

Programa: didysis slalomas ir 
slalomas. Klasės: berniukams ir 
mergaitėms 9 m. ir jaunesniems, 
10-12 m. ir 13-16 m., vyrams ir 
moterims 17-34 m., vyrams 35- 
49 m., moterims 35 m. ir vy
resnėms, vyrams 50-64 m. ir 
vyrams 65 m. ir vyresniems. 
Taipogi bus išvesti vyrų ir mo
terų absoliutūs laimėtojai nepai
sant amžiaus.

Varžybų pradžia - 12:30 vai. 
p. p. Registracija nuo 11:00 vai. 
r.

Dalyvių registracija atlieka
ma iki 1999 m. vasario 13 d., 
imtinai, pas varžybų vadovą, 
ŠALFASS slidinėjimo komite
to pirmininką Rimą Kuliavą, 
297 Kennedy Avė., Toronto, 
Ont. M6P 3C4, Canada. Tel. 
416-766-2996; faksas: 416-766-

įkaitinus ir atomams ėmus 
stipriau svyruoti, jie susirasda
vo kitas vietas kristalo gar
delėje. Kiekvienam atomui nau
jojoje gardelėje užtekdavo ma
žiau vietos, ir visa medžiaga 
susitraukdavo. LA 

priežastis buvo noras piliečiams 
suteikti galimybę lengviau gauti 
informaciją apie miesto vi
suomeninį gyvenimą ir svarbi
ausius bendruomenės nutari
mus, kad stiprėtų demokratija.

LA 

Lietuva - parodys jų artimumą 
idėjų įvairovei.

Christina Biaggi yra įsitikinu
si, kad toksai statinys labai reikš
mingas dabar, kai vis labiau 
įsisąmoninama moters vieta is
torijoje. Jos žodžiais, moterys 
mokslininkės ir tyrėjos visose 
srityse peržvelgia praeitį iš fe
ministinės perspektyvos ir pra
plečia mūsų žinyną. Didžioji 
Deivė sugrįžta į 20 šimtmetį, 
kaip didėjančio moterų są
moningumo ir svarbos simbolis 
- kaip svarbus “moteriško jau
trumo” įsikūnijimas militarizmo 
apimtame pasaulyje.

5537; e-mail: kuliavas@compu- 
serve.com

Informacija nakvynių, pa
rengimų ir kt. reikalais: Alenas 
ir Rasa Pavilanis, tel. 514-489- 
0410, arba Rytis ir Vilią Bulota, 
tel. 514-344-8256. Iki sausio 19 
d. - viskas papiginta kaina. Pa
skubėkite!

Išsami informacija praneša
ma ŠALFASS-gos klubams ir 
anksčiau dalyvavusiems slidinė-

Iš Kauno atvykęs Jaunutis Vosylius nustebo Cicero pamatęs 
sniego kalnus Ed. Šulaičio nuotr.

Daugumas Lietuvos gyventojų - 
“už” mirties bausmę

Daugiau nei pusė Lietuvos 
gyventojų nepritaria Konstitu
cinio teismo išvadai, jog mirties 
bausmė neatitinka pagrindinio 
valstybės dokumento nuostatų.

Savaitraštyje “Veidas” pa
skelbtos visuomenės apklausos 
duomenimis, Konstitucinio teis
mo išvadai nepritaria 54.7% 
Lietuvos gyventojų, ir tik 26.5% 
apklaustųjų remia tokį spren
dimą. 13.6 apklaustųjų pareiškė 
nesidomintys šiuo klausimu, o 
5.2% neturėjo savo nuomonės.

Neseniai išnagrinėjęs grupės 
Seimo narių kreipimąsi, Konsti-

Mokslinės diskusijos apie 
Marijos Gimbutienės sukurtą
sias Motinos Deivės ir taikin
gos, harmoningos Senosios Eu
ropos teorijas tebesitęsia. Nuo
monės tebesikryžiuoja, kartais 
labai aistringai. Tačiau Gimbu
tienės vizijos erdvumas ir 
grožis, joje sukauptas geresnio 
pasaulio troškimas tebėra galin
gas įkvėpimo šaltinis.

Ar jis įsikūnys Europos 
Parke? Cristina Biaggi šiuo 
metu laukia jo vedėjo Gintaro 
Karoso galutinio patvirtinimo.

(LER)

tojams. Suinteresuoti nepriklau
somi slidinėtojai prašomi nea- 
uaeiiojani Kreipus varzyoų rei
kalais į R. Kuliavą, o visais ki
tais - į Pavilanius ar Bulotus.

Visi lietuviai slidinėtojai 
kviečiami dalyvauti.

ŠALFASS 
slidinėjimo komitetas
ŠALFASS centro valdyba 

tucinis teismas nusprendė, kad 
mirties bausmė, numatyta Bau
džiamajame kodekse, yra nesu
derinama su pagrindiniu įs
tatymu - Konstitucija. Prjėmus 
tokį nutarimą, mirties bausmė 
Lietuvoje nebebus taikoma, o 
kitais metais Seime bus priim
tas ir naujas Baudžiamasis ko
deksas, kuriame mirties bausmė 
nebenumatoma.

Mirties bausmės panaikini
mui linkę pritarti jaunesni. 
Daugiau nei pusė gyventojų įsi
tikinę, kad griežtos bausmės gali 
pažaboti nusikalstamumą. BNS

IŠ LIETUVOS 
REKORDŲ KNYGOS 

V J
GYVŪNIJA

Lietuvos stuburinių gyvūnų 
suskaičiuojamos 467 rūšys (su 
introdukuotomis rūšimis): 67 
rūšys žinduolių, 319 - paukščių 
(iki 1995 m.) iš jų 213 peri ar 
perėjo anksčiau, 7 - roplių, 11 - 
varliagyvių ir 88 žuvų (iš jų 28 
rūšys jūrinių). Vasarą vabzdžių 
būna apie 14 tūkst. rūšių. Vien 
drugių mūsų pievose, miškuose 
ir drabužių spintose skraido apie 
2,5 tūkst. rūšių.

1976 m. nykstančiomis pri
pažintos 42 gyvūnų rūšys. 1989 
m. į Raudonąją knygą įrašytos
1 dėlių, 5 vėžiagyvių, 90 vabz
džių, 3 moliuskų, 2 varliagyvių,
2 roplių, 67 paukščių bei 24 
žinduolių rūšys.

ŽINDUOLIAI

Laukiniai gyvūnai

Labiausiai paplitęs me
džiojamas žvėrelis - pilkasis 
kiškis. 1967 m. jų suskaičiuota 
daugiausia - 278 000 kiškių. Per 
1966 - 1967 m. medžioklės se
zoną sumedžiota apie 70000 
kiškių.

Labiausiai paplitęs plėšrū
nas - lapė. 1997 m. pradžioje jų 
buvo 17 050.

Stambiausias dabartinis 
Europos žvėris - stumbras. Pa
tino kūno ilgis siekia iki 3,5 m, 
aukštis - 1,9 m, masė - 900 kg.

Lietuvoje paskutiniai stumb
rai išnyko XVIII a. viduryje. 
1969 m. į Pašiliuose (Panevėžio 
raj.) įkurtą Lietuvos valstybinį 
stumbrynąbuvo atgabenti pirm
ieji stumbrai. 1971 m. birželio 
mėn. po kelių šimtmečių vėl 
gimė stumbriukas.

Nuo 1973 m. kovo pradėta 
formuoti laisvų stumbrų banda. 
Stumbras įrašytas į tarptautinę 
ir Lietuvos Raudonąsias knygas.

Mažiausias pasaulyje 
žinduolis - kirstukas-nykštukas 
(Sorex minutus) Jo ilgis - 40 - 
59 mm, svoris - 4 - 5 g. Aptinka
mas visoje Lietuvoje. Gyvena 
paupiuose, paežerėse, aukšta
pelkėse, mišrių miškų pakraš
čiuose, aikštelėse, kirtimuose.

Stambiausias briedis - 538 
kg svorio, 206 cm kūno aukščio 
ties ketera - sumedžiotas 1969 
m. Raseinių raj. Sunkiausia 
briedė - 387 kg (7,5 m. amžiaus)
- sumedžiota 1969 m. Širvintų 
raj.

Sunkiausias briedžio ragas
- 7,6 kg - aptiktas 1975 m. 
Kelmės raj.

Lietuvoje sumedžiotų 
briedžių dešimties yertingiausių 
ragų morfometrinių duomenų 
vidurkis:

koto apimtis - 21,5 cm, 
skėtra - 136 cm, 
ilgis - 118 cm, 
menčių plotis - 30 cm.
Šakočiausi ragai turi 16 ša

kų. Tai 1971 m. rudenį Lepde- 
gių miškelyje palei Dabužių gi
rią rastoji briedžio karūna.

Didžiausias tauro ragas - 1 
m ilgio, storiausioje vietoje 60 
cm apimties - prieš kelerius me
tus kabėjo Tauragės “Tauro” 
viešbučio restorane.

Pasakojama, kad tai vieno 
paskutiniųjų Europos taurų ra
gas.

Stambiausias šernas - 320 
kg svorio - sumedžiotas 1983 m. 
spalio 30 d.

Stambiausias plėšrūnas - 
387 kg svorio, 238 cm kūno il
gio - rudasis lokys.

mailto:kuliavas@compu-serve.com
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Kam priklauso “Auksučių”projektas
Keli pažįstami klausė, nes girdėjo kalbas (taip pat šmeižtas buvo 

paskelbtas ir viename laikraštuke) kad “Auksučių” projektą Lie
tuvoje Vyt. Šliūpas kuria savo asmeniniam pasipelnymui. Tai yra 
netiesa. “Auksučių” projekto žemę ir mišką pervedžiau pelno ne
siekiančiai organizacijai, kurią remia įvairios Lietuvos įstaigos, 
mokyklos, institutai, pavieniai asmenys, taipgi ir keletas Ameri
kos universitetų profesionalų. Dosniausiųjų rėmėjų tarpe matome 
Lithuanian Citizens of W. Pennsylvania, Tautos Fondą Kanadoj e, 
ponia Gražiną Liautaud ir eilę kitų aukotojų.

Jeigu “Auksučių” projektas būtų “Šliūpo asmeniškam pasipel
nymui”, tai ponia Alma Adamkienė tikrai nebūtų sutikusi tapti 
Garbės Rėmėja, taipgi projekto Valdytojų Taryboje nematytume 
Kalifornijos Univ. Genetinių Tyrimų direktoriaus Prof. dr. C. 
Qualset, Lietuvos Mokslo Tarybos pirmininko prof. habil. dr. Leo
no Kadžiulio ir kitų šešių garbingų profesorių. “Auksučių” pro
jekto steigimui prieš dvejus metus pritarė prof. dr. Vytautas Lands
bergis, tuometinis Žemės Ūkio ministras dr. Vytautas Knašys ir 
dabartinis ministras dr. Edvardas Makelis.

Asmenys, norintieji detaliau sužinoti apie “Auksučių” žemės 
ūkio ir miškininkystės projekto tikslus, gali pasiskaityti mūsų 
svetainę (Website) internete:

http://odin.community.net/~kestas/project.htm (arba ir Lithua
nian Globai Resources svetainę: http://www.angelfire.com/ut/ 
Luthuanian/index.html arba rašyti e-mail: sliupasvyt@earth- 
link.net arba atsiųsti šių eilučių autoriui laišką per “Auksučiai 
Foundation”, 2907 Frontera Way, Burlingame, CA 94010 USA. 
Visiems mielai atsakysiu.

Šį rudenį “Auksučių” projekto laukus suarė Gruzdžių žemės 
ūkio mokyklos traktoriai; užsakėme ūkinių namų architektūrin-

ius planus; Žemėtvarkos konsultavimo tarnyba sudarė penkerių 
metų verslo planą; Miškininkystės Institutas nustatė plėtros ir 
mokymo planą; ateinantį pavasarį laukai bus apsėti, iš Amerikos 
tenai vyks savanoriai; Šiaulių rajonas pažadėjo pravesti geresnį 
kelią, atvesti elektrą ir išgręžti šulinį. Visa tai atliekama savano
riškai arba už minimalų atlyginimą.

Kad projektas vyktų pagal planą, dar prieš pavasarį reikia 
nemažų pinigų. Kreipiamės į tautiečius prašydami dosniai paremti 
šį projektą, kuris skirtas Lietuvos mažųjų, niekieno neremiamų 
ūkininkų labui. Prašome - netikėkite šmeižtais, bet įsijunkite į 
dosniųjų rėmėjų eiles. Dėkojame iš anksto.

Inž. Vytautas J. Šliūpas, P. E.

Didžiai gerbiamas Redaktoriau,

Kartu su švenčių sveikinimu ir linkėjimais priimkite kuo 
nuoširdžiausią mūsų padėką už 10 dėžių įdomių ir mūsų bibliote
kai reikalingų knygų, šio mėnesio pradžioje pasiekusių mūsų bib
lioteką.

Kuo geriausių ateinančių metų!
KU bibliotekos skaitytojų ir darbuotojų vardu -

RigaVen Travel Ine 
SPECIAL FOR FALL/VVINTER 

Round Trip from Nevvark 

$350 plūs taxto VILNIUS. ST. PETERSBURG or MOSCOW 
Leave: MON/TUESDAY 

Return: THURSD/FRI/SUNDAY 
Minlmum stay: 5 days 

TRAVEL T1ME 
25 OCT - 13 DEC 

11 JAN - 21 MARCH
"Tickets are non-refundable*

Call 
INESE ZAKIS

136 W. Malu St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven@worldnet.att.net

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

FEBRUARY PICKUPS FOR 
EASTER CONTAINER TO LITHUANIA

Feb. 12 Kennebunkport, ME 12-1 pm
Feb. 16 Putnam, CT 1 - 2 pm
Feb. 16 Providence, RI 4-5:30 pm
Feb. 18 Brockton, MA 3:30-5:30 pm
Feb. 19 Lowell, MA 12-1 pm
Feb. 19 Lawrence, MA 2-3 pm
Feb. 19 Nashua, NH 4-5 pm
Feb.20 Waterbury, CT 9-10 am
Feb. 20 Hartford, CT 11 am-12:30 pm
Feb. 20 Worcester, MA 1-3 pm
Feb.23 Cape Cod, MA 3:30-5 pm
Feb. 24 Nonvood, MA 6-7 pm
Feb. 25 Albany - Schenectady, NY 6:30-7:30 pm
Feb. 26 Binghamton, NY 9 -10:30 am
Feb. 26 Scranton, PA 12-2 pm
Feb. 26 Frackville, PA 5-6 pm
Feb. 27 Philadelphia, PA 9:30-11:30 am
Feb. 27 Brooklyn, NY 2-5pm
Feb. 27 Bridgeport, CT 7:30-8:30 pm

EASTER CONTAINER LEAVES FOR LITHUANIA 
ON MARCH 2

Žiemužė V. Kapočiaus nuotr.

Direktorė Janina Pupelienė 
Klaipėda

SKRYDŽIAI I

VILNIŲ
iš NEVVARK, NJ 

SAS linija

ten ir atgal, plius mokesčiai

Newark - Vilnius, plius mokesčiai

Kainos galioja 
pirmadieniais ir antradieniais 

iš Newarko. 
Grįžimas - 

ketvirtadieniais, penktadieniais 
Ir sekmadieniais.

Vytis Travel
40-24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

Prasidėjo paruošiamieji 
“Vilniaus” viešbučio rekon
strukcijos darbai. Juos pla
nuojama baigti vasarą ir per 
pusantrų metų įrengti verslo 
klasės viešbutį pačiame Lietu
vos sostinės centre. Gedimi
no prospekte esančio pastato 
kieme dabar yra griaunami 
nereikalingi statiniai, o viduje

- pertvaros, ruošiama statybos 
aikštelė. Viešbučio plotą da
bar sudaro 4 tūkstančiai kvad
ratinių metrų. Kad jis pa
didėtų, žadama kasti rūsį bei 
statyti papildomą korpusą. 
Viešbutyje ketinama įrengti 
du šimtus kambariu, sveika
tos centrą, restoranus, konfe
rencijų sales, baseiną.

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:

•Taupymo sąskaitas "Taupymo certifikatus 
*IRA sąskaitas

•Asmeniškas ir komercines čekių sąskaitas 
•Tiesioginį pinigą deponavimą

•Namą paskolas •Automobilią paskolas
• Namą remonto paskolas •Sąskaitą paskolas 

•Namą (Home Equity) paskolas
Naujos, patogios darbo valandos ir draugiškas 

patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

Mūsų adresas:
24 Davis Avenue 
Kearny. NJ 07032 
(201)991-0001 
arba skambinkite nemokamai:
1-888-SCHUYLER
(1-888-724-8953)

Pigios kelionės į Pabalti 1998-99 
per UNIONTOURS

VILNIUS
6 naktys/ 7 dienos 

tiktai $660 asmeniui 
dvigubame kambaryje 

Nuo ketvirtadienio Iki trečiadienio. | kalną Įeina: 
FINNAIR skrydis ten ir atgal

5 naktys viešbutyje ‘Šarūnas* 
taip pat mokesčiai Ir pusryčiai kasdien. 

Skambinkite UNIONTOURS 
sužinoti apie kitokias keliones i Pabaltj.

Mūsų ekspertai parūpins Jums pigiausius skrydžius, 
prielnamom kainom geriausius viešbučius ir vietines 

ekskursijas po Lietuvą.
212 683-9500 arba 800 451-9511

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

New York, NY 10016 
Fax: 212 683 9511 

e-mail: travel@uniontours.com 
On the net: www.uniontours.com 

®^7A/7W7/Z?

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 gavėją per 6 savaites, 

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

PICK-UP SCHEDULE FOR 
FEBRUARY 1999

February 5 Philadelphia, PA 11-12 noon

February 6 Brooklyn, NY 12-1 pm

February 8 Whiting, NJ 1-2 pm

February 15 Putnam, CT 1-2 pm

February 16 New Britain, CT 
New Haven, CT 
Waterbury, CT

11-12 noon
1-2 pm
4-5 pm

February 18 Elizabeth, NJ
Kearny, NJ 
Paterson, N J

11-12 noon
1-2 pm
3-4 pm

February 19 Philadelphia, PA 
Baltimore, MD

11-12 noon
4-5 pm

February 20 Brooklyn, NY 12-1 pm

For more information please call:
1 800-775-7363 or 914-258-5133

New York Vilnius New York $ 375 r.t.
One way to Vilnius $ 250

17/^1 AnPA rrrT> Almi.v KJc/CjrATA TRAvJlL
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

'• --

http://odin.community.net/%7Ekestas/project.htm
http://www.angelfire.com/ut/
mailto:sliupasvyt@earth-link.net
mailto:Ven@worldnet.att.net
mailto:travel@uniontours.com
http://www.uniontours.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Pas Cicero lietuvius
Cicero lietuvių telkinys, nors 

ir dabar jau gerokai mažesnis 
negu ankstesniais metais, dar vis 
rodo gyvybės žymių ir nenori 
pasiduoti. Į čia tebeveikiančią 
Šv. Antano parapijos bažnyčią 
sekmadieniais dar vis susirenka 
apie 150 tautiečių, kuriems pa
maldas dažniausiai čia atlaiko 
kun. dr. Kęstutis Trimakas.

Tačiau reikia pažymėti, kad 
ne vien tik maldai jie čia susi
renka, bet dar gali pasigėrėti ir 
lietuvių parapijos choru, kuriam 
vadovauja Marius Prapuolenis. 
Dabartiniu metu jam padeda ir 
neseniai iš Lietuvos atvykusi 
profesionali muzikė Giedrė 
Nadveckienė. Ji didelių suge
bėjimų moteris: gali groti įvai
riais instrumentais, o taip pat 
dainuoti bei giedoti solo.

Šis choras turi 15 nuolatinių 
narių, kurių apie trečdalis yra 
naujai iš Lietuvos atvykusieji. 
Taip pat ir bažnyčios lankytojų 
tarpe jau gana daug yra irgi to
kių naujųjų ateivių, kurie čia

Cicero Šv. Antano parapijos lietuvių choro valdyba

Ed. Šulaičio nuotr.

Ohio lietuviai Washingtone
Aurelija Balašaitienė

Prasidėjus ilgamečio Ohio 
gubernatoriaus ir buvusio Cle- 
velando miesto mero George 
Voinovich priešrinkiminei kam
panijai, jam pasiryžus kandida
tuoti į JAV senatą, energingas 
Ohio lietuvių būrelis, kuriam 
vadovavo dr. Viktoras Stankus, 
labai daug prisidėjo prie rinkimų 
laimėjimo. Voinovich visada 
buvo artimas lietuvių draugas, 
dalyvavo minėjimuose, augo ir 
brendo lietuviškos parapijos ra
jone, o paskutinio Vasario 16- 
osios minėjimo metu jis buvo 
paskelbtas Lietuvos Respubli
kos garbės piliečiu. Voinovich 
taip pat didžiuojasi turėjęs progą 
ir garbę susipažinti su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkum ir 
jis pakartotinai tvirtina senate 
remsiąs Lietuvos kandidatūrą į 
NATO.

Voinovich laimėjus rinkimus 
didele balsų dauguma, atėjo lai

Washingtone prie Kapitolijaus. IŠ k.: dr. Viktoras Stankus, Ada 
Stungienė, garbės konsule Ingrida Bublienė ir dr. Stepas Ma
tas

Paremdami lietuvišką spaudą Jus remiate
lietuvybę Amerikoje

vienais ar kitais keliais at
važiavo ir bando įsikurti.

Po pamaldų daug tautiečių 
renkasi į Šv. Antano buvusios 
parapijos mokyklos pastatą ka
vutei, saldumynams ir pokalbi
ams. Taip čia kiekvieną sekma
dienį naujieji ir seniau at
vykusieji tautiečiai turi progą 
pabendrauti. Tuos pokalbius 
dažniausiai praveda Cicero lie
tuvių telkinio vienas iš se
niausiųjų narių, didelis veikėjas, 
kultūrininkas dr. Petras Kisie
lius. Jo padrąsinantis ir pamo
kantis žodis dažnai padeda mū
sų tautiečiams naujame krašte, 
jau nekalbant apie nemokamai 
teikiamą medicininę priežiūrą 
naujai atvykusiems. Už tai 
daugelis mūsų tautiečių jam yra 
labai dėkingi.

Kartais imi žmogus ir galvoji, 
kas gi būtų, jeigu Cicero lietu
viai neturėtų dr. Petro Kisie
liaus? Tikriausiai būtų labai 
liūdna.

Ed. Šulaitis

kas jo oficialiai inauguracijai, į 
kurios iškilmių ceremoniją ir 
banketą kvietimus gavo jo rėmė
jai ir draugai lietuviai. Š. m. sau
sio 5-6 dienomis į Washingtoną 
nuvyko Voinovich priešrinki
minės kampanijos Ohio lietuvių 
visuomenėje vadovas dr. Vikto
ras Stankus, Clevelando LB 
Apylinkės ko-pirmininkė Ada 
Stungienė, LB Garbės Gene
ralinė Konsule Ingrida Bublienė 
ir dr. Stepas Matas. Visi keturi 
dalyvavo išvakarių oficialiame 
prestižingosios lėktuvų gamyk
los TRW iniciatyva suruoštame 
priėmime ir sekančią dieną in
auguracijos iškilmėse. Džiugu, 
kad JAV senate turėsime Lietu
vos reikalus ginantį senatorių, o 
iš patirties žinome, kad jis visa
da tęsėjo savo pažadus, todėl lin
kime jam sėkmės jo iškiliose 
pareigose.

Receptas augalams prastai 
vasarai

“Engelhard Corporation” iš 
New Jersey valstijos (JAV) nori 
padidinti fotosintezės procesų 
efektyvumą.

Kompanijos mokslininkai 
siekia, kad net ir nesant daug 
šviesos, augalai iš anglies dvi
deginio ir vandens gamintų pa
kankamai daug angliavan
denių. Į smulkiai sutrintą iner
tišką medžiagą, pavyzdžiui, 
kaoliną, kvarcą arba kalkes, jie 
pridėjo drėkinimą skatinančio

Lietuvos Vyčių centro 
valdybos suvažiavimas

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos posėdis š. m. spalio 24 d. 
vyko Philadelphijoje, Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Dalyvavo cen
tro valdybos nariai iš Illinois, 
Maryland, Michigan, Ohio, 
Pennsylvania, New Jersey ir 
New York valstijų. Suvažia
vimą globojo Philadelphijos 
vyčių 3 kuopa, veikianti prie Šv. 
Jurgio parapijos.

Susirinkimo pradžioje dva
sios vadas, prelatas Juozas An- 
derlonis sukalbėjo maldą pa
sveikino dalyvius ir palinkėjo 
sėkmingo posėdžio. Lietuvos 
Vyčių vardu pasveikino k-pos 
vicepirmininkė Irene Ožalis. 
Posėdžiui vadovavo pirminin
kas Jonas Mankus. Jis pasveiki
no naujus išrinktus c.v. narius 
ir komitetų pirmininkus.

Iždininkas John Baltrus išsa
miai apibūdino c.v. 1998-99 m. 
biudžetą.

86- tasis metinis Lietuvos Vy
čių suvažiavimas/seimas vyks
1999 m. liepos 29 - rugpjūčio 
1 d. Sheraton Šociety Hill 
viešbutyje, Philadelphia, Penn
sylvania; jį globos Philadelphi
jos 3 k-pa. Suvažiavimo komi
teto pirmininkai yra Agutė ir 
Jonas Mickūnai.

87- tasis metinis Lietuvos Vy
čių suvažiavimas/seimas vyks
2000 m. liepos ar rugpjūčio m. 
Sheraton Universal viešbutyje, 
Los Angeles, Kalifornijoje. Jį 
globos Los Angeles 133 kuo
pa, vadovaujama pirmininkės 
Marytės Šepikaitės. Tikslios su
važiavimo datos bus praneštos 
vėliau.

Komitetų pirmininkai davė 
savo pranešimus. Ritualų komi
teto pirmininkė ir garbė narė 
CIemencine Miller pranešė, kad 
šis komitetas detaliai paruoš 
nariams tikslias kvalifikacijas, 
kad būtų apdovanotas/pakeltas 
į ketvirtąjį Vyčių laipsnį. Dabar
tinė procedūra reikalauja, kad 
narys būtų apdovanotas šiuo 
laipsniu per metinio suvažiavi- 
mo-seimo užbaigimo šv. Mi
šias. Medalį dovanoja ir religi
nes apeigas atlieka centro 
valdybos dvasios vadas. Jeigu 
yra rimtų priežasčių ir narys 
negali dalyvauti seime, kuopos 
ritualo komiteto pirmininkui 
reikia pranešti. Pranešimas tada 
perduodamas centro valdybos 
ritualų komiteto pirmininkui ir 
LV organizacijos pirmininkui. 
Pagal savo nuožiūrą, c.v. pir
mininkas tada informuoja na
rius ar jie galės būti pakelti į 
ketvirtąjį laipsnį per sekantį ra

Tekstas virs kalba ir atvirkščiai
Naują technologiją, skirtą 

teksto pavertimui kalba ir 
atvirkščiai, pademonstravo ko
mpanija “Motorola”. Techno
logija vadinasi “VoxMLo” 
(Voice Markup Language - 
Balso žymėjimo kalba), ji lei
džia tiesiogiai “prakalbinti” 
“Interneto” tinklapius. Vartoto

priedo ir išmaišė vandenyje. 
Gautoji košelė kartu su nedide
liu kiekiu klijų buvo užpurkšta 
ant augalų. Šviesos spinduliai, 
daugkart atsispindėdami mažo
siose dalelėse, padidindavo au
galo lapų apšviestumą. Šitaip 
apipurkštos obelys davė geres
nės kokybės vaisius. Beje, pana
šus šviesos “gaudymo” būdas 
jau seniai yra naudojamas saulės 
elementuose, pagamintuose iš 
silicio. LA

jono suvažiavimą, ar turės lauk
ti iki metinio suvažiavimo/sei- 
mo.

Kultūros/lietuvių kalbos pir
mininkas ir garbės narys muz. 
Faustas Strolia pranešė, kad 
prieš keletą savaičių jis ir Lietu
vos Vyčių choras buvo centro 
valdybos antros pirmininko pa
vaduotojos ir 133 k-pos pirmi
ninkės Marytės Šepikaitės pa
kviesti dalyvauti ir atlikti mu
zikinę dalį Lietuvių Dienose, 
Los Angeles, Kalifornijoje, Šv. 
Kazimiero parapijos patalpose. 
Los Angeles 133 k-pa ką tik at
šventė savo kuopos garbingąją 
50 metų gyvavimo šventę. Muz. 
Strolia ir sol. Algirdas Brazas 
buvo pakviesti lydėti šventės 
eiseną. Dėl sveikatos sol. Brazas 
negalėjo dalyvauti. Tuo pačiu 
laiku vyko ir LV Vidurio Ameri
kos rajono rudeninis suva
žiavimas. Muz. Strolia vadova
vo naujos išrinktos rajono valdy
bos priesaikos davime. Toliau 
muz. Strolia pranešė, kad at
stovavo LV organizacijai susi
tikime, kai prezidentas Valdas 
Adamkus lankėsi Chicagoje. LV 
choras gyvuoja jau 85 metus.

Stipendijos fondo komiteto 
pirmininkė Irena Gečaitė-Mc- 
Carthy pranešė, kad stipendijos 
yra dovanotos Vyčiams, kurie 
reiškiasi organizacijoje mažiau
siai dvejus metus ir yra aktyvūs 
organizacijos nariai. Per pasku
tinius kelerius metus suintere
suotų narių skaičius mažėja. Ko
mitetas svarstys kokių galimybių 
yra pritraukti daugiau stipendijų 
prašymų.

Finansų sekretorė Rita Susko 
pranešė, kad mirusiųjų narių an
ketos bus siunčiamos Lionginui 
Švelniui, archyvų komiteto 
pirmininkui, Putnam, Connecti- 
cut.

Tolimesnėje posėdžio eigoje 
buvo aptarti einamieji reikalai, 
vyko diskusijos, svarstymai ir 
nutarimai. Posėdis baigtas mal
da, sukalbėta c.v. pirmininko 
Jono Mankaus.

Šv. Mišias Šv. Jurgio baž
nyčioje 5 vai. vak. aukojo prela
tas Juozas Anderlonis. Giedojo 
parapijos choras. Po Mišių visi 
susirinko parapijos salėje, kur 
Szczepanski šeima paruošė gar
džią vakarienę.

Ateinantis centro valdybos 
posėdis numatytas šaukti 1999 
m. balandžio 24 d. Chicagoje, 
Illinois. Jį globos 112 kuopa.

Regina Juškaitė-Švobienė 

jas galės naudotis “Interneto” 
informacija per paprasčiausią 
telefoną.

“Interneto” informacijos tie
kėjai dabar galės pasiekti tas var
totojų grupes, kurioms anksčiau 
ši informacija buvo sunkiau pri
einama. Naujųjų, visiems priei
namų paslaugų pavyzdžiais

KAD LIETUVA GYVUOTŲ
Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime 

kalbės rašytojas Vytautas Volertas

Vytautas Volertas Vytauto Maželio nuotr.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventėj, kurios minėjimas New 
Yorke rengiamas vasario 21, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje, 
kalbės rašytojas Vytautas Voler
tas.

Jis yra veiklusis dzūkas, savo 
gyvenimą įprasminęs kaip rašy- 
tojas, kaip žurnalistas, kaip 
visuomenės veikėjas. Visur ir vi
sada jam rūpėjo Lietuva. Nieka
da nepasitraukė iš tokių pozi
cijų, kur reikėjo dirbti Lietuvai, 
kad greičiau ateitų laisvė, kad 
laisvėje ji stiprėtų.

Kai poetas Antanas Miškinis 
jaunystėje rašė, kad nori papuoš
ti Lietuvą, kaip seserį, ta pozicija 
paveikė moksleivį Vytautą. Ir jis 
panūdo papuošti Lietuvą savo 
kūryba, savo visuomenine veik
la. Nuo tų laikų Vytautas jungė
si į organizacijas, ėjo įvairias 
pareigas, pradėjo bendradarbi
auti spaudoje. Kai Lietuvą išti
ko nelaimės ir okupacijos, jame 
jau buvo susiformavęs kūrybos 
ir visuomeninės veiklos pa

A. + A.
VINCUI SIMANAVIČIUI

po sunkios ligos mirus, dukros: Aldoną ir Nijolę, seseris: 
Eugeniją Ragažinskienę irZulią Rajeckienę, brolius: Tėvą 
Augustiną, OFM, AlgĮ Ir Petrą bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame.

Kibirkščiai ir Vilgaliai

Mylimam broliui

A. + A.
MEČIUI MOLERIUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų 
giminėms, draugams ir artimiesiems, skausmo 
valandose mums pareiškuslems užuojautą žodžiu 
ir raštu.

Sesuo Genė Miuleraitė-Eluhovv 
ir sūnus Raimundas

galėtų būti banko paslaugos, oro 
prognozės ir biržos naujienos.

“VoxML” remiasi XML (Ex- 
tended Markup Language) stan
dartu, ji gali smarkiai padidinti 
balso paslaugų populiarumą. 
Šiandien manoma, kad tokios 
paslaugos rinkoje per penkerius 
metus galėtų pasiekti 3,4 mlrd. 

šaukimas.
Baigė gimnaziją Alytuje 

1939 m. Kauno universitete 
studijavo architektūrą. Atvykęs 
į Ameriką, dirbdamas kartu 
studijavo matematiką, inžine
riją, elektroniką; Pennsylvani- 
jos universitete 1954 įgijo ma
tematikos magistro laipsnį. Per
sikėlęs į B altimorę, dirbo West- 
inghouse, pradžioje inžinie
rium, paskui vyr. inžinierium ir 
projektų inžinierium. Vakarais 
dėstė inžinerinę matematiką, in- 
formacijos teoriją, komuni
kacijų teoriją ir studijavo elek
troniką. Marylando universitete 
1961 gavoMSEE laipsnį ir per
sikėlė į Riverside, NJ, kur dir
bo RCA tyrimų vyr. inžinie
rium.

Taigi kokiom didelėm mok
slo žiniom jis save pakrovė! 
Galėjo ir toliau darbuotis šiose 
sferose. Bet jis kaip asmenybė 
atsiskleidė nauja veikla.

(nukelta į 8 psl.)

DARBININKO 
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JAV dolerių metinę apimtį.
LA
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Daugiau New Yorko žinių 
yra 7-ame puslapyje.

Prof. dr. A. Šlepetytė- 
Janačienė š. m. vasario 7 d. 
išvyksta atstovauti lietuves ka
talikes Lietuvoje ir išeivijoje Pa
saulio Katalikių Moterų Orga
nizacijų Unijos tarybos suva
žiavime Senegalu os sostinėje Da- 
kar, Afrikoje. A. Janačienė yra 
šios didelės tarptautinės orga
nizacijos tarybos narė ir Pa
saulio Lietuvių Katalikių Orga
nizacijų Sąjungos pirmininkė.

Ona Dzetaveckas, gyv. 
Woodhaven, NY, mirė sausio 29 
d., Šv. Jono ligoninėje Elmhurst, 
NY. Gimė 1919 m. Cibilėkų km., 
Alytaus apskr. Lietuvoje dirbo 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje 
gailestingąja seserim. Ameriko
je porą metų buvo Kultūros Ži
dinio prižiūrėtoja. Visą laiką iki 
mirties tvarkė ir prižiūrėjo pran
ciškonų vienuolyno gėlyną, 
kuris buvo nuostabiai gražus.

Pašarvota buvo Shalins šer
meninėje. Atsisveikinimas įvy
ko vasario 1 d., kur maldas 
pravedė vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Vasario 2 d. po koncele- 
bracinių mišių Pranciškonų ko
plyčioje, kurias aukojo vysk. 
Paulius Baltakis, Tėv. Placidas 
Barius ir Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, palaidota Šv. Jono 
kapinėse. Ten religines apeigas 
atliko Tėv. P. Giedgaudas. Nu
liūdime liko 6 seserys ir jų šei
mos: Pakniai ir Dapkai Kanado
je, Kasiuliai Paryžiuje, Navic
kienė Alytuje, Puškoriai Anta- 
navoje ir Steponiai New Yorke. 
Ilsėkis ramybėje, miela Onute, 
Viešpaties prieglobstyje!

Apreiškimo par, žinios
Gavėnios rekolekcijas va

sario 26 - 28 d. mūsų parapi
joje praves vyskupas R. Nor
vilą, Kauno Kunigų seminari
jos rektorius.

Trijų iškiliųjų Lietuvos 
solistų koncertą (Noreika, Ka
niava, Prudnikovas) rengia Lais
vės Žiburio radijas š. m. vasario 
27 d. Kultūros Židinyje. Bus ba
lius, šokiai, gros brolių Kezių 
orkestras, vad. Vytauto Daugir
do.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 
81 metų sukakties 

MINĖJIMAS

(vyks sekmadienį, vasario 21 d.:

11:15 vai. ryto: MIŠIOS Apreiškimo par. bažnyčioje,

Brooklyn, NY
Šv. Mišias aukoja vysk. Paulius Baltakis, OFM
Gieda Apreiškimo par. choras, 
vad. Astos Barkauskienės Ir 
"Dainavos“ ansamblio vyrų oktetas

2:30 vai. popiet MINĖJIMAS

Kultūros Židinio didžiojoje salėje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N Y

Pagrindinis kalbėtojas - rašytojas Vytautas Volertas 
Meninė dalis - “Dainavos" ansamblio Vyrų oktetas, 

vad. Dariaus Polikaičio
Nuo 12:00 vai. mažojoje Kultūros Židinio salėje 

veiks Kultūros Židinio kavinė
- Bus galima papietauti -- 

Įeinant aukojama

Minėjimp rengia ir visus atsilankyti kviečia

Tautos Fondas

JAV LB New Yorko apygarda 
ALTo New Yorko skyrius

Vasario 16-osios minėji
mas, rengiamas Didžiojo New 
Yorko Jungtinio Komiteto, kurį 
sudaro atstovai iš Tautos Fondo, 
JAV LB New Yorko apygardos 
valdybos ir ALTo Tarybos, įvyks 
š. m. vasario 21 d. tokia tvar
ka: 11:00 vai. Mišias Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje aukos vys
kupas Paulius Baltakis, OFM. 
Akademija - 2:30 vai. popiet 
Kultūros Židinyje. Pagrindinę 
kalbą pasakys Vytautas Volertas, 
o meninę dalį atliks Dainavos 
oktetas iš Chicagos, vadovauja
mas Dariaus Polikaičio. Kultūros 
Židinyje veiks kavinė, bus gali
ma papietauti. Žiūr. skelbimą 
šio pusi, apačioje.

Brocktono Šv. Kazimiero 
mokyklos vaikų choras, 
vadovaujamas Marytės Bizin- 
kauskaitės, atliks programą 
Brocktone per Vasario 16 mi
nėjimą š. m. vasario 14 d., 11:30 
vai. ryto Šv. Kazimiero par. salėje.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Marion Wicks, kun. Kenneth 
Wicks ir Arnold Wicks motina, 
mirė sausio 18 d. Coral Gables, 
FL. Mišios už jos sielą mūsų 
parapijoje buvo aukotos sausio 
22 d. 9:30 vai. ryto. Parapijos 
kunigai reiškia gilią užuojautą 
jos giminėms ir artimiesiems. Jos 
siela tegul randa ramybę Viešpa
ties prieglobstyje.

August Rodis, ilgai sirgęs Par- 
kinsons liga, mirė š. m. sausio 21 
d. Laidotuvių mišios buvo auko
jamos sausio 25 d. 9:30 vai. ryto. 
Parapijos kunigai reiškia nuo
širdžią užuojautą velionio duk
teriai, žmonai ir artimiesiems. 
Tegul ilsisi jo siela Viešpatyje.

Pamokos suaugusiems, 
norintiems išmokti lietu
viškai, prasidėjo Maironio 
Lituanistinėje mokykloje š. m. 
sausio 23 d. Jos vyksta kas 
antrą šeštadienį 10 vai. ryte 
Kultūros Židinyje. Dėl infor
macijų skambinti: Audrei 
Lukoševičiūtei (718) 849-6083 
arba Tracey Bell Šližys (718) 
296-6376.

Maironio Lituanistinė 
mokykla< ___ >

Šventoji Žemė pasauliečio akimis

Algirdas Šilbajoris

(atkelta iš 3 psl.)

Vakarienei buvom nuvežti į 
palestiniečių administruojamą 
Betliejaus miestelį. Čia mus ypa
tingai gerai pavaišino, bet užtat 
turėjome išklausyti šį kartą Pa
lestinos turizmo ministro ir kitų 
svarbių asmenų pasakojimą apie 
pasiruošimą 2000 metų minė
jimui. Pasiruošimo darbai ypač 
pastebimi palestiniečių kvarta
luose, kur gyvenimo lygis gero
kai atsilikęs. Vyskupas Baltakis 
šių vaišių ir kalbų išvengė, nes tą 
vakarą aplankė Jeruzalėje studi
juojančius Lietuvos pranciškonų 
seminaristus.

Gruodžio 6. Sudiev, Jeruzale
Paskutinę mūsų viešnagės die

ną dar kartą lankėmės Betlieju
je, Jėzaus užgimimo vietoje, kurią 
kasdien aplanko tūkstančiai 
maldininkų. Ypatingai pakilų 
susikaupimą turėjome Jėzaus 
gimimo (Nativity) šventovėje. 
Savo dvasioje jautėm, kad esa
me toj stebuklingoj vietoj, kur 
gimė Kristus, pasauliui davęs 
Krikščionių tikėjimą. Šv. Mišio
se dalyvavom tėvų pranciškonų 
prižiūrimoj Piemenėlių (Shep- 
herds' Field) koplyčioje.

Iki pietų per autobuso langus 
dar matėme daug kitų šventovių, 
o pakelėse arabų-beduinų gano
mas avių bei ožkų bandas ir jų 
vargingus palapinių bei pašiūrių 
"miestus". Vėliau pravažiavom 
per Jeruzalės naujamiestį, stebė
dami Izraelio sostinėje įsikūru
sias valdžios įstaigas. Mums buvo 
parodyta ir ta nelaiminga vieta, 
kur izraelitų fanatiko buvo nužu
dytas jų ministeris pirmininkas 
Itzakh Rabin. Po pietų dar turė
jom progą aplankyti žydų kara
liaus Dovydo tūkstantį metų 
prieš Kristaus gimimą pastatytos 
šventovės išlikusią vakarinę 
sieną, žinomą kaip "Verksmų sie
na", prie kurios kasdien susiren
ka šimtai daugiausia ortodoksų 
tikėjimo rabinų ir jų pasekėjų.

Paskutiniai pietūs mūsų vieš
bučio restorane vėl buvo iškil

Pereitą savaitę gavome šį laišką: 
"Įvertindama Jūsų kilnaus dar

bo pastangas, Daytona Beach 
Lietuvių Klubo valdyba ir 
šiemet skiria 100 dol. auką 
Darbininko leidimui paremti."

(pas.) D. Šilbajorienė
Klubo iždininkė".
Nuoširdžiai dėkojame Dayto

na Beach Lietuvių klubo valdy
bai ir nariams už dosnią paramą 
ir mūsų pastangų įvertinimą.

Kun. Izidorius Gedvilą, 
Sunny Hills, FL, apmokėjo dvejų 
metų prenumeratą, atsiųsdamas 
200 dol. čekį. Nuoširdžiai dėko
jame už dosnią paramą mūsų 
spaudai.

Maksiminas Karaska, 
Fredricksburg, VA, kasmet pa
remdavo "Darbininką" didesne 
auka, o šiemet apmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už paramą.

Vytautas Trečiokas, sav. 
Tena Motei Wethersfield, CT, 
šiemet padidino savo paramą, 
apmokėdamas prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Reiškiame nuo
širdžią padėką už mūsų spaudos 
stiprinimą.

Danguolė Navickienė, 
Westlake Village, CA, šiemet pa
didino savo paramą, apmokė
dama prenumeratą su 80 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
dosnumą.

ia Nazareto plaukiame Galilėjos ežeru į Kapernaumo 
miesteli

Su lietuviais pranciškonais, studijuojančiais Jeruzalėje

mingi ir gausūs ne tik maistu, 
bet ir informacija apie jubi
liejinių metų planus bei kvieti
mais dar kartą aplankyti Šventąją 
Žemę. Po pietų turėjom laiko 
susipakuoti ir atlikti formalumus 
kelionei atgal į Ameriką. Čia pat 
gavom lėktuvo bilietus ir saugu
mo atstovams prižadėjom, kad 
jokios kontrabandos ar sprog
menų nesivežam. Vėliau, paval
gę vakarienę ir atsisveikinę su 
bendrakeleiviais, buvom nuga
benti į Tel Aviv oro uostą. Apie 
dešimtą valandą pakilom ir New

KAD LIETUVA GYVUOTŲ
Letuvos nepriklausomybės šventės minėjime kalbės 

rašytojas Vytautas Volertas

(atkelta iš 7-to psl.)

Literatūra jį traukė nuo 
gimnazijos laikų. Bendradarbia
vo spaudoje nuo 1935. 1937 už 
tautosakos rinkimą gavo premi
ją, o 1939 laimėjo pirmą premi
ją Lietuvos moksleivių paskelb
to straipsnio konkurse. Vokieti
joje, Kempteno mieste, parašė 
du vaidinimus vaikams, 1946 
suredagavo poezijos almanachą 
"Verpetai". Atvykęs į Ameriką, 
parašė 8 romanus, vieną atsi
minimų knygą. "Draugo" dien
raščio romanų konkurse 1968 
gavo premiją už amerikietiškos 
buities romaną "Sąmokslas", iš 
vokiečių kalbos išvertė H. Su- 
dermanno "Kelionę į Tilžę" ir 
"Samdinę", G. Kellerio "Seld- 
vyliečius".

Žurnalistinė veikla jį do
mino visą laiką. Stebėjo gyve
nimą, matė jo gerąsias ir blogą
sias puses, ypač jam rūpėjo lie
tuviškieji reikalai; organizaci
jų veikla, atsikūrusios Lietuvos 
gyvenimo sunkumai. Savo 
straipsniais siekė stiprinti lietu
vius, aiškino tarnavimo Lietu
vai prasmę. Pasirašinėjo ir sla
pyvardžiais: Vytautas Seirijis, 
Vytautas Dyvas. Pats sakosi, kad 
tų straipsnių spaudoje būtų ko
kie 2000! Tai didžiulė dovana 
lietuvių tautai.

Yorke nusileidom jau dienos 
metu.

Visa kelionė praėjo kaip sap
nas. Iki šios dienos sunku patikė
ti, kad buvau Šventojoj Žemėj, 
pergyvenau didelę dalį Palesti
nos istorijos ir keliavau Jėzaus 
Kristaus gyvenimo, mirties ir 
prisikėlimo takais. įspūdžiai 
neapsakomi. Esu dėkingas už pa
sitaikiusią progą tenai nukeliauti 
ir linkiu, kad kiekvienas anks
čiau ar vėliau pamatytų ir per
gyventų to stebuklingo krašto 
įspūdžius.

Visuomeninėje veikloje jis 
taip pat paliko didelius pėdsa
kus. Philadelphijoje nuo 1952 
priklausė Lietuvių Bendruome
nei. Buvo apylinkės valdybos 
nariu, paskui pirmininku. Skubė
jo visur, kur tik reikėjo, norė
damas kad Lietuvių Bend
ruomenės veikla vienytų visus 
lietuvius. Buvo jis JAV LB Tary
bos narys, tos Tarybos prezidiu
mo pirmininkas (išrinktas net du 
kartus!). Dvi kadencijas buvo ir 
JAV Krašto valdybos pirmininku, 
ir Kultūros tarybos pirmininku.

Volertas pirmininkavo Šv. Ka
zimiero 500 metų mirties sukak
ties jubiliejui. Jį organizavo 1981- 
1984 m. Surengtos iškilmės 
Romoje, įvairiuose Amerikos 
miestuose, suorganizuotos pa
maldos, kitokie minėjimai, išleis
ta įvairių jubiliejinių leidinių. 
Renginys buvo labai sėkmingas, 
plačiai išgarsinęs Lietuvą.

Jis su žmona Brone užaugino 
du sūnus: Virgų ir Vytautą. Sū
nus Virgus yra vedęs, ir turi 3 
sūnus; Vytautas yra kunigas, da
bar yra vikaru Viešpaties Atsi
mainymo parapijoje Maspeth, 
NY.

Svečias, tiek daug dėmesio sky
ręs nepriklausomos Lietuvos gy
venimui, ir šiame minėjime kal
bės apie dabartinius Lietuvos 
rūpesčius, apie išeivijos pagalbą.

Paulius Jurkus

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.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, VVashington, DC, 
ieško dvieju darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros dar
bus. Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - 
130 dol.mėnesiui. Tel. (202) 244- 
2373. (sk.)

LIETUVOS STUDENTU CEN
TRAS - Express Service garan
tuotai ir patikimai patarnau
ja sekančiuose reikaluose:

••Padeda keisti vizas JI, B1-B2 į 
Fl;

••Padeda gauti Sočiai Security su 
leidimu dirbti;

••Employment Authorization;
••Padeda keisti mokyklas išlaikant 

statusą;
••Paruošia visus dokumentus stu

dentų, svečių ir biznio iškvietimams 
(per 3 dienas);

••Padeda atidaryti sąskaitą banke; 
••Padeda gauti reikiamą statusą; 
••Tvarko visus kitus dokumentus; 
••Daro vertimus.
TEL: (212) 725-8807 (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 pranciškonu 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Aldona Dowski, Portsmouth, RI - 
1000 dol., mirusios Motinos 
Stanislavos Kavaliauskaitės - 
Šlapelienės prisiminimui.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 

Brooklyn, NY 11207.
Pažymėkite, kad tai jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"VILTIES"siuntinių agen
tūra praneša, kad į Brooklyną 
"Vilties" atstovai atvyks š. m. 
vasario 27 d. ir nuo 2 vai. iki 
5 vai. popiet priims siuntinius 
Kultūros Židinio kieme buv. 
spaustuvės patalpose. Velykų 
konteineris išsiunčiamas š. m. 
kovo 2 d. Brooklyne mūsų at
stovas - Algis Jankauskas, tel. 
(718) 849-2260.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
vasario 6 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. (914) 258-5133.

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

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

mailto:jkeleras@aol.com
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