
nacionaline
M.Mažvydo 
biblioteka

DARBININKAS
Vol. LXXXIV, Nr. 14
Balandis - April 2. 1999 Penktadienis-Fridav

I’ERIODICALS
Postage paid at Brooklyn. N.Y.

341 Highland Blvd. Kaina
Brooklyn. N.Y. 11207 S 1.00

- Lietuvos socialistų parti
ja teigia, kad Lietuvai nereikia 
NATO, nes pastaroji organiza
cija siekia Europą paversti “an
tru Vietnamu”. Socialistai smer
kia NATO vykdomą agresiją 
prieš suverenią Jugoslaviją ir 
mano, kad NATO valstybių ag
resija griauna pasaulinę teisėt
varką ir kelia grėsmę Europoje 
ir visame pasaulyje. “NATO 
žengė pavojingą žingsnį. JAV 
veidmainiauja, teigdamos, kad 
Jugoslavijos bombardavimas 
buvo "moralinė pareiga”. Jos 
nori paversti Europą antru Viet
namu, įvelti mus į didelį karinį 
konfliktą, galintį peraugti į tre
čiąjį pasaulinį karą”, sakoma 
Lietuvos socialistų partijos pa
reiškime. priimtame kovo 27-28 
d. vykusioje mokslinėje-prak- 
t i nėję konferencijoje.

- Šiaurės Atlanto Asamblė
jos 2001 m. pavasario sesiją pla
nuojama surengti gegužės 27-31 
dienomis Vilniuje. Jos surengi
mo organizaciniam komitetui 
vadovauja Seimo Pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Andrius 
Kubilius, jo pavaduotojas - Sei
mo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Vytautas Dudėnas.

- Lietuvoje lankosi dvi Jung
tinių Valstijų Kongreso narių 
delegacijos. Atstovų rūmų pir
mininko Dennis Hastert ir Pre
kybos komiteto pirmininko Tom 
Bliley vadovaujamos delegaci
jos atvyko kovo 29 d.

- Ant Jungtinių Valstijų am
basados Vilniuje sienos kovo 
26 d. rytą pastebėtas užrašas, 
kurį galima sieti su nepasiten
kinimu dėl NATO pajėgų oro 
antpuolių prieš Jugoslaviją. 
“NATO go home” (“NATO 
lauk”) - toks tekstas buvo už
rašytas juodais dažais. Užrašas 
buvo maždaug metro aukščio ir 
3-4 metrų ilgio. Bet ambasadoje 
šiam incidentui daug reikšmės 
neteikiama, užrašas vertinamas 
kaip žodžio laisvės apraiška.

- Susitikimu su Gruzijos pa
triarchu Uja antruoju savo 
oficialų vizitą šioje Kaukazo ša
lyje pradėjo Lietuvos Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsber
gis. Seimo vadovas informavo 
apie bažnyčios užimamą ypa
tingą vietą Lietuvoje. Patriar
chas Ilja antrasis susidomėjęs 
klausėsi apie religijos mokymo 
programą mokyklose, domėjo
si dvasininkų rengimo sistema.

- Beveik visi tikrintojų misi
joje Kosove dalyvavę Lietuvos 
atstovai netrukus turėtų grįžti į 
namus. Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
misijos nariams kovo pabaigoje 
pasitraukus į Makedoniją bei 
NATO pajėgoms pradėjus ata
kuoti karinius taikinius Jugo
slavijos teritorijoje, pradėta rū
pintis beveik pusantro tūkstan
čio tikrintojų kelionėmis į savo 
šalis. Šių kelionių reikalus tvar
ko Europos saugumo ir bendra
darbiavimo organizacija. Bet 
grįžta tik penki Lietuvos parei
gūnai - trys kariškiai ir du poli
cininkai. Tuo tarpu vienas Lietu
vos atstovas - Seimo Informaci
jos analizės skyriaus vyresnysis 
konsultantas Nerijus Songaila - 
tęs praėjusių metų lapkričio mė
nesio pradėtą misiją. Jis dirbs 
Makedonijos sostinėje Sko- 
Pjėje.

REIKALUS GADINA “PREZIDENTŪRĖLĖS”,
TEIGIA PREMJERAS

Premjeras Gediminas Vagno
rius primena, kad galutinis 
sprendimas dėl ministrų kabine
to darbo nutraukimo priklauso 
nuo Seimo, o ne nuo preziden
to.

Spaudos konferencijoje kovo 
25 d. ministras pirmininkas tei
gė. kad jam "labai lengva dirb
ti”. nes “neturi jokio nusistaty
mo būti įsikibus į kėdę”.

Kaip paprastai tokiais atve
jais, G. Vagnorius pakartojo, 
kad “mes nesijaustume kaip 
nors pažeminti ar nelaimingi, 
jeigu tektų atsistatydinti ir pa
siūlyti šį darbą kitiems žmo
nėms”.

Tačiau jis priminė, kad galu
tiniai sprendimai priklausytų ne 
nuo prezidento, o nuo Seimo, ir 
Vyriausybės sprendimas dėl at
sistatydinimo būtų daromas tik 
pasitarus su parlamentu.

G. Vagnorius teigė, kad su 
prezidentu nekalbėjo ir “nieka
da neketina kalbėti” apie reika

lavimą atšaukti Vyriausybės 
poziciją dėl Konkurencijos tary
bos statuso pakeitimo.

Seimui patvirtinus preziden
to pasiūlytas pataisas, jog Kon
kurencijos tarybą skiria prezi
dentas premjero teikimu. Vy
riausybė pareiškė, kad netenka 
dalies atsakomybės už vartotojų 
ir gamintojų teisių gynimą ir kad 
būtina pakoreguoti Vyriausybės 
programą.

“Turiu pakankamai darbo, 
pakankamai rūpesčių ir negaliu 
visą laiką skirti kokių nors ambi
cijų ar pareiškimų aiškinimui”, 
sakė premjeras.

Jis sakė tikįs, kad pavyks su
sitarti su prezidentu, kad Kon
kurencijos taryba, nors ir nefor
maliai, toliau vykdytų vyriau
sybines funkcijas, nes kitu atve
ju tektų steigti kitą tarybą.

Pats prezidentas Valdas 
Adamkus kovo 25 d. atsisakė 
žurnalistams komentuoti susi
dariusią situaciją.

Pasak premjero, jo santykiai 
su prezidentu buvo labai kon
struktyvūs ir dalykiški. Jis iš
reiškė viltį, kad jie tokie ir išli
ko.

Tačiau G. Vagnorius pažy
mėjo, jog kartais jam susidaro 
įspūdis, kad prie prezidentūros 
yra "mažų prezidentūrėlių”.

"Tai kelia rūpestį. Geriau bū
tų. kad bendradarbiavimas vyk
tų visais lygiais, ne tik preziden
to, bet ir patarėjų, ministerijų”, 
sakė premjeras. Jis paragino vi
sas valdžios institucijas dirbti iš
vien.

"Mes siekiame konstrukty
vaus bendradarbiavimo, ir ma
žiausiai šiuo metu Lietuvai rei
kia nestabilumo. Pakankamai 
sunku yra ir taip, todėl nereikėtų 
ieškoti papildomų problemų, 
ypač ten, kur jų nėra”, kalbėjo 
G. Vagnorius.

Omnite! Laikas

Sveiki sulaukę šv. Velykų!

LIETUVA - VIENA
AKTYVIAUSIŲ EUROPOS

TARYBOS NARIŲ

Lietuvos premjeras Gediminas Vagnorius ir Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus
R. Šuikos nuotr.

APDOVANOTI GERIAUSIEJI LIETUVOS 
TEATRO AKTORIAI

Kovo 27 d. Lietuvos nacio
naliniame operos ir baleto teatre 
keturiolika geriausių praėjusio 
sezono teatro menininkų Tarp
tautinės teatro dienos proga ap
dovanoti “Kristoforo” statulėlė
mis ir 5000 Lt premijomis. Ge
riausiu praėjusio sezono reži
sieriumi pripažintas Kauno aka
deminio dramos teatro režisie
rius Gintaras Varnas. Jo spek

takliui “Ileda Gabler” skirti net 
keturi “Kristoforai”. Geriausios 
pagrindinio vaidmens aktorės 
titulą pelnė Jūratė Onaitytė už 
Hcdos Gabler vaidmenį. Ge
riausiu sezono kompozitoriumi 
pripažintas Giedrius Puskunigis 
už muziką spektakliui “Hcda 
Gabler”. Pagrindinio vaidmens 
aktoriaus nominacija skirta Ko
stui Smoriginui, sukūrusiam

Makbeto vaidmenį Viljamo Še
kspyro (VVilliam Shakespeare) 
tragedijoje “Makbetas”. Ne pa
grindinio vaidmens geriausiais 
sezono aktoriais tapo Ježevikino 
vaidmens “Stepančikovo dvare” 
atlikėjas Arūnas Sakalauskas ir 
Trys laumės iš spektaklio “Mak
betas”: Viktorija Kuodytė, Gab
rielė Kuodytė ir Margarita 
Žiemelytė. ELTA

VILNIUJE MELAGINGAI GRASINTA
SUSPROGDINTI PAŠTĄ
Anonimas kovo 25 d. tuščiai 

gąsdino susprogdinsiąs Centrinį 
paštą Vilniuje, jeigu nebus pa
leisti įtariamieji kunigo Rjčardo 
Mikutavičiaus žudikai.

Pastatą apžiūrėję išminuoto
jai sprogmenų nerado.

Pasak Vilniaus policijos pa
reigūnų, vidurdienį policijai pa
skambinęs nežinomas vyras pra
nešė, jog po valandos Centrinis 
paštas sprogs. Po to vyriškis 
skambino dar kelis kartus ir kar
tojo grasinimus.

Iš pašto pastato buvo evakuoti 
žmonės ir užtvertas automobi
lių bei pėsčiųjų eismas pro jį. 
Prie pašto suvažiavo specialaus 
būrio “Aras” išminuotojai ir po
licijos pajėgos.

Apie pusę dviejų policija į 
pastatą įleido pašto darbuotojus 
apsižvalgyti, ar jų darbo vieto
se nepalikta įtartinų svetimų

daiktų. Nieko ne
radus, po kelioli
kos minučių eis
mas Gedimino

prospektu buvo atnaujintas ir 
lankytojai vėl įleisti į paštą.

Omnitel Laikas

ATSISVEIKINAMA SU KUNIGU
R. MIKUTAVIČIUMI

Poeto, kunigo bei kolekcinin
ko Ričardo Mikutavičiaus palai
kai velionio artimųjų pageida
vimu kovo 29 d. pašarvoti Lie
tuvos žemės ūkio universiteto 
salėje Noreikiškėse, Kauno ra
jone. Kovo 31 d. įvykusioje lai
dotuvių liturgijoje dalyvavo Vil
kaviškio vyskupas Juozas Že
maitis. R.Mikutavičius palaido-

tas Petrašiūnų kapinėse. Balan
džio 1 dieną. Didįjį ketvirtadie
nį, minint Kunigų dieną, arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius 
su Kauno arkivyskupijos kuni
gais arkikatedroje bazilikoje au
koja Šv.Mišias už velionį kunigą 
R.Mikutavičių.

ELTA

Europos Tarybos generalinis 
sekretorius Daniel Tarschys Li
etuvą vertina kaip vieną iš ak
tyviausių šios organizacijos na
rių. Susitikime su Lietuvos par
lamento vadovu Vytautu Lands
bergiu jis pripažino, kad Lietu
va, 1993 metais tapusi Europos 
Tarybos nare, nemažai prisidė
jo prie šios institucijos veiklos. 
Pokalbyje pasikeista nuomonė
mis apie tai, kaip Rusija vykdo

įsipareigojimus Europos Tary
bai. Aukštasis svečias teigiamai 
įvertino Lietuvos ir Rusijos san
tykius, pabrėžė ryšių su Kali
ningrado sritimi svarbą. Kovo 
23 d. Europos Tarybos gene
ralinis sekretorius susitiko su 
Prezidentu Valdu Adamkumi ir 
teigiamai įvertino tai, kad Lie
tuvoje nėra žmogaus ir tautinių 
mažumų teisių pažeidimų.

ELTA

PRISIEKĖ LIETUVOS 
DIPLOMATAI

Iškilmingame Užsienio reika
lų ministerijos (URM) kolegijos 
posėdyje priesaikos žodžius iš
tarė apie šimtą Lietuvos diplo
matų. Tai pirmieji diplomatai, 
kurie prisiekė po to, kai praė
jusių metų pabaigoje buvo pri
imtas Diplomatinės tarnybos 
įstatymas. Jame yra priesaikos 
tekstas, kurį URM kolegijos po
sėdyje turi viešai perskaityti as
menys, gavę pirmąjį diploma
tinį rangą. Bet kadangi Lietuvoje 
Diplomatinės tarnybos įstatymo 
anksčiau nebuvo, dabar prisiekti 
turės ir jau seniau dirbantys

šalies diplomatai. Posėdyje pri
siekus maždaug šimtui diplo
matų, dar liko apie du šimtus jų 
kolegų, kurie tai padarys vėliau. 
Beje, per vyksiantį posėdį pri
siekė ir Lietuvos diplomatai, 
dirbantys trijose Briuselyje 
įsikūrusiose atstovybėse. Kiek 
neįprasta priesaikos ceremoni
ja surengta pasinaudojus vaiz
do ryšiu per “Interneto” kom
piuterių tinklą. Iš viso Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje ir 
atstovybėse užsienyje dabar dir
ba apie 310 diplomatų.

ELTA

KAIP IŠTIRTI KARO 
NUSIKALTIMUS?

Karo nusikaltimų teisinė 
problematika kovo 24 d. nagri
nėta Vytauto Didžiojo univer
siteto (VDU) Teisės katedros bei 
Lietuvos Respublikos genera
linės prokuratūros bendrame se
minare. Vizituojantis VDU dės
tytojas, JAV advokatas daktaras 
Povilas Žumbakis kalbėjo apie 
tai, kuo kaltinama Lietuva ir ko 
nemini tie, kurie ją kaltina. 
“Amerikos laikraščiai kaltina 
Lietuvą karo nusikaltimais, kad 
ši pamiršo savo praeitį, kad ne
pradeda nagrinėti karo nusikal
timų bylų, tačiau tuose straips

niuose neteko matyti informaci
jos apie milijoną lietuvių, nu
kentėjusių trijų okupącijų metu. 
Tarpukaryje per dvidešimt ne
priklausomybės metų Lietuvoje 
nebuvo jokio genocido. Vėliau 
su okupantais kolaboravo tik 
pavieniai žmonės, dėl kurių 
mums gėda. Pasaulyje nėra nė 
vienos tautos, kuri turėtų šva
rias rankas. Priešiškai lietu
viams nusiteikusi spauda dėl to 
nuolat kaltina visą tautą ir reika- 
lauja atsiprašyti”, - kalbėjo 
P.Žumbakis.

ELTA

VILNIUJE ĮKURTAS EUROPOS
SĄJUNGOS INFORMACINIS CENTRAS
Vilniuje Europos komisijos 

būstinėje atidarytas Europos 
Sąjungos informacinis centras. 
Jo atidaryme dalyvavęs prezi
dentas Valdas Adamkus tikisi, 
kad centro durys bus atviros 
kiekvienam, norinčiam sužinoti

daugiau apie Europos Sąjungą. 
Pasak Prezidento, dėl informa
cijos stokos neretai kyla skepti
cizmas ar nepagrįstas entuziaz
mas. Pirmiausia lietuvių kalba 
žadama išleisti leidinių su ben
dra informacija apie ES. ELTA



2t DARBININKAS ®1999 balandžio 2, Nr. 14

EKLIAZIASTAS IR EKOLOGIJA

Alis Balbierius

1. “Karta praeina ir karta ateina, 
o žemė stovi per amžius” (Koh 1, 4)

tikėjimo” vardu su
naikinti unikaliau
sias Amerikos kul
tūras ir gamtą, paga-

Niekas nestovi per amžius, - 
pasakytų beveik kiekvienas šių 
laikų normalaus mąstymo ir pa
jautų žmogus, per daug gerai su- 
vokantis visa ko reliatyvumą, o 
ypač vadinamosios amžinybės. 
Tūkstantmečio pabaigoje ypač 
reliatyvia tapo žmogiškosios gy
vybės ir kultūros būties “am
žinybė” - begalinėje visatos lai
ko srovėje sprogsta galaktikos ir 
žvaigždės, priešingame procese 
materija susitraukia į “juodąsias 
skyles” ir t. t. Šiandien žinome, 
kad kada nors mūsų žemyną vėl 
gali užslinkti ledynai arba jie 
ištirpti visame pasaulyje, paveik
ti žalingos žmogaus technosfe- 
ros veiklos. Garsus JAV polito
logas Z. Brzezinski teigia: "Pa
saulis panašus į automatiškai val
domą lėktuvą, kurio greitis nuolat 
didėja, tačiau kelionės tikslas ne
aiškus”... Kaip metaforiškai toli 
šie žodžiai nuo Koheleto! Čia net 
nekalbama apie žemę, Ekliazias- 
to parašymo (ar tekstų surinkimo) 
laikais vis dėlto dar buvusio visa 
ko pamatu, esminiu žmogaus ir 
gamtos būties pagrindu.

Teigiama, kad Ekliaziasto teks
tas buvo parašytas ar surinktas III 
amžiuje prieš Kr. Įsivaizduokime, 
kaip tada sąlygiškai “lėtai” tekė
jo istorinis ir žmogiškasis, taip pat 
žinių ir patirties paskleidimo lai
kas. Pasak J. G. Frazer, maždaug 
tuo laiku istorijos aušroje Euro
pa buvo apaugusi bekraščiais pir
mykščiais miškais, o šen bei ten 
išsibarstę žmonių iškirstos erdvės 
atrodė kaip mažos salelės be
kraščiame žalumos okeane. Šian
dien ne vienoje Europos Sąjun
gos šalyje, į kurią mes taip ver
žiamės, beveik nebėra ne tik na
tūralių, bet ir apskritai miškų, tik 
kažkokie krūmynai ir giraitės. 
Koheleto kūrimo laikais taip pat 
klestėjo įvairiausios panteizmo 
formos, regis, kol kas pačios eko- 
logiškiausios pasaulyje religijos 
era, jungusios gamtą ir žmogų į 
vieną kūną, į nedalomą kosminę 
visumą. Tada iš tiesų žmogui 
atrodė, kad “žemė stovi” ir stovės 
per amžius - kaip ta giria, kaip 
magiški ir nepažįstami dangaus 
šviesuliai, garbinami šimtame
čiai ąžuolai ar amžinai tekančios 
švarios upės. Ir Ekliaziasto laikų 
žmonės žinojo, kad bet kada gali 
būti nužudyti, kad karai ir gaisrai 
gali sunaikinti jų namus, net visą 
gentį ar tautą. Bet jokios tų laikų 
žmogiškosios materialios galios 
negali jo sunaikinti ar pakenkti 
visa ko pagrindui - žemei: taip 
toli dar buvo iki vadinamojo ci
vilizacijos progreso, iki Kolum
bo, suteikusio paskatą “tikrojo

liau iki atominio ar totalinio 
žvaigždžių karo arba lėtos kas
dienės apokalipsės, kuri civi
lizacijos gigantiško kirmino 
pavidalu lėtai griaužia plane
toj biosferos gyvybės stiebą.

"Niekas nestovi per am

mo keliu. Net ir šiandien teolo
giškai šis kitas žmonijos raidos 
kelias tebeatrodo buvęs įmano
mas, bet taip, deja, neįvyko.

Šiandien informacija yra Die
vų Dievas. Ji plūsta į mus iš visų 
pakampių ir sprogdinte sprog
dina mūsų smegenis, sąmonę, 
dvasią, taip pat jos gausėjantis 
srautas vėl iškelia naują barjerą 
tarp žmogaus ir gamtos. Mes 
velnišku pagreičiu, kaip tas Z. 
Brzezinski lėktuvas lekiame į 
niekur, galbūt taip pat į infor

feroje egzistuoja gyvybės formų 
- nuo menkiausio mikroorga
nizmo, dumblio, augalėlio iki 
stuburinių gyvūnų. Specialistai 
nurodo įvairiausius skaičius: 
nuo kelių milijonų iki net 
80,000.000 rūšių. Bet jau 
skaičiuojama, kad kasmet nuo 
planetos veido gali išnykti dau
giau kaip 100,000 įvairiausių 
rūšių! Ir šis totalinis rūšių nyki
mas yra ne natūralios evoliuci
jos, bet vis greitėjančio civili
zacijos lėktuvo lėkimo pasek
mė.

Štai tad ir žinojimas... Dar 
pabandyk pajausti, tiesiog regėti 
visą tų begalės įvykių, tragedijų

A. Balbieriaus nuotr.Senasis Ventės rago švyturys

žius” - šnabžda, krebžda kaž
kas šiuolaikinio žmogaus są
monėj ir pasąmonėj, ir galbūt 
verčia jį lėkti, griebti, griauti 
taip, lyg rytoj jau nepatekėtų 
saulė, o visais malonumais, 
turtais (gamtos sąskaita) ar 
ydomis jam būtina žūtbūt pasi
naudoti šiandien, nes rytoj gali 
būti vėlu.

II. “...kas daugina žinojimą, didina 
ir kentėjimą” (Koh 1, 18)

Per milijonus metų žmo
gaus kelyje į jį plūdo empi
rinės ir magiškosios gamtos 
žinios - “informaciją” teikė 
saulės šviesa ir šiluma, metų 
laikų kaita, augalų ir gyveną 
biosrovės ir jų laukai, įsivaiz
duojamos ir nujaučiamos gam
tos paslaptys, aukštesniosios 
magiškos galios ir dievų pa
vidalai, kūrę ir tvarkę pasaulio 
sandarą, garantavę jo stabi
lumą ar bent laikiną palan
kumą. Kažkokiai įsivaizduo
jamai anų laikų “dieviškajai 
akiai” stebint regėjosi, kad taip 
bus per amžius, kad žmogus 
gyvens žemėje po gyvybės 
medžiu, sems iš bedugnio 
gamtos šulinio tik tiek, kiek 
jam iš tikrųjų reikia; kartu su 
gamta žengs dvasinio tobulėji

macinį chaosą kurio atskiras in
dividas niekaip nebegali aprėp
ti ir suvaldyti. Jeigu visą Žemės 
planetos istoriją sąlygiškai su
talpinsime į vienerių metų lai
ko tarpą, išvysime stulbinantį 
vaizdą: kaip kažkokia neaiški 
Homo rūšis (species) mes gimė
me tik tų metų paskutinę - 

gruodžio 31 dieną 
21 valandą 22 mi
nutę, o kaip rūšis 
užkariautoja - Ho
mo sapiens - tik 
likus 13 minučių 

iki Naujųjų metų šampano! Pa
gal šią laiko skalę žmonijos is
torijai ir kultūrai planetos raidos 
fone tėra skirtos tik kelios se
kundės. Ir būtent šiose pasku
tinėse sekundėse, jam pakėlus 
taurę prie lūpų ir jaučiant šam
pano purslus ant veido, išryškė
jo visas mūsų barbariškumas ir 
godumas gamtos plačiąja pras
me atžvilgiu.

Per sekundę šiandien iškerta
ma didesnis negu futbolo aikštė 
vien tik tropikų miškų plotas. 
Dvi paskutinės Žemės žmonių 
kartos sunaudojo tiek materia
linių gamtos turtų, kiek jų nepa
jėgė apžioti 40,000 iki mūsų gy
venusių žmonių kartų (P. H. 
Bourrelier, 1991). Mokslo da
mos ir džentelmenai dar net ne
žino, kiek iš tiesų mūsų bios

A. Balbieriaus nuotr.“Zigzaginiai” paukščių gaudymo tinklai pamario nendrynuose

deteles. Pavyzdžiui, naftos 
klampumoje virš jūros žūstan
čius bejėgius paukščius, pa
jausk kas sekundę bilijonus 
vabzdžių ir kitų smulkiųjų gy
vūnų žūtis viso pasaulio keliuo
se nuo atutomobilių “kūnų” ir 
ratų, ir tas žinojimas bei pajau
tos sali išvarvt iš proto arba nu
gramzdinti į visiškos abejingu
mo, amnezijos pasaulio daik
tams ir įvykiams būseną. Ačiū 
Dievui ar Visatos kompiuteriui, 
kad mūsų protuose įtaisė kaž
kokius “saugos diržus”, kad 
mes sugebam užmiršti ir atsipa
laiduoti nuo informeijos pertek
liaus - ir faktų lavinos, ir reginių 
kaleidoskopo. O specialioje ar 
net populiarioje ekologinėje lit
eratūroje faktų ir skaičių galime 
semti tonomis, prirašyti kilo
metrus popieriaus vien tik įvar
dinant įvairiausius įvykius ir 
reiškinius.

Tokiame suvokimo ir realy
bės fone keistai atrodo vadina
mieji gamtosaugos priešai. Lyg 
kokie kurmiai akliai, besirau
siantys kiekvienas savo purve- 
ar verslo, ar politikoj, ar kur ki
tur. Jei matuosime tuo pačiu 
planetos ir žmonijos istorijos 
sumažinto laiko (vienerių me
tų), tai kokia gi sekundės dalelė 
žmonijos istorijos atkarpoje 
tektų globalinei gamtosaugai, 
kurios vystyklai liks šiame, XX 
amžiuje? Šį klausimą tenka ad
resuoti tiksliųjų mokslų atsto
vams, o Ekliaziasto žodžiais 
apie žinojimą ir jo iššaukiamą 
kentėjimą žmonijai yra tiek pat 
amžini, kiek galės būt amžina 
ir pati žmonija.

3. “Yra metas gimti, ir 
metas mirti, metas sodinti 
ir metas rauti, kas 
pasodinta” (Koh 3, 2)

Civilizacijos medis gigantas 
jau pasodintas. Jį išrauti bega
lėtų nebent totalinis karas, Že
mės planetos sprogimas ar ko
kie nors nenumatyti Kosmose 
kataklizmai. Šis medis unikalus 
ir bjaurus tuo savo unikalumu. 
Jokios rūšies natūralus medis ar 
augalas - tarpininkas tarp Kos
moso ir Žemės - savo vaisiais 
ar atliekomis neteršia, nenaiki
na gimtosios, jį išauginusios že
mės. Civilizacijos medis ryte

ryja tą žemę - savo vienintelę 
tėvynę, tuo pačiu vis labiau svy
ruodamas ir pats sau grasinda
mas nuolatinės griūties pavo
jumi. Ir šis medis drabstyte drab- 
stosi dar niekad biosferoje ne
regėtomis, jai svetimomis šiukš
lėmis, atliekomis, cheminėmis 
fekalijomis, tiesiog trinte nutrin
damas nuo planetos veido žalią 
žolę, miškų panoramas, pelkes 
ir upokšnių gyvatukes, augalų ir 
gyvūnų rūšis. Medis - monstras 
nuodija visą atmosferą ir visus 
vandenis, šiame amžiuje jo ša
kos net pasiekė artimiausią kos
minę erdvę - specialistai teigia, 
kad 800-1500 km aukštyje virš 
žemės jau pilna kosmoso užka
riavimo eros antropogeninės kil
mės šiukšlių. Jau prognozuoja
ma, kad joms taip dauginantis ir 
laiku jų ncišvalius, dėl šios tar
šos po 20-30 metų skrydžiai į 
kosmoso erdvę gali tapti neįma
nomi.

Ką daryti su tuo medžiu, kuris 
jau pasodintas ir kas sekundę 
išleidžia naujus metalo, plasti
ko ir nuodų ūglius? Jo ląsteles 
sudaro ne tik antrinės tikrovės 
daiktai, bet ir mes patys - mūsų

kūnai ir kraujas. Milijardai gy
vųjų ląstelių tame medy, nuolat 
sprendžiančių dilemą - kaip gy
venti, formuoti save, kad ištik
tumėme? Receptų, prognozių, 
idėjų - tūkstančiai. Bet iki šiol 
istorinė ir dvasinė inercija daž- 

nBjąusia visas pastangas paverčia 
niekais, o jei ką ir įkūnija, tai la
bai pavėluotai.

Būtina ryški takoskyra, kuri 
iš esmės jau egzistuoja. It mažas 
laivelis begalinėje reliatyvumo 
jūroje. Jai išryškėti, iškilti į “pir
mą planą” nuolat trukdo tradi
ciniai konfliktai, problemos ir 
“tradicinės” takoskyros: tarp ti
kėjimų ir tautybių, tarp skurdo 
ir turto, tarp santvarkų ir ideo
logijų. Naujoji takoskyra jau 
gana aiškiai yra suformuluota 
ekofilosofų, etikų, gamtosau
ginių judėjimų. Apskritai jai pa
grindus dėjo ir deda tiek praei
ties, tiek dabarties pažangiau
sios žmonijos asmenybės, ieš
kančios kelių tolesnei civiliza
cijos ir kultūros raidai, žmogaus 
sutaikymui su gamta ir pačia 
savimi. Esminis ateisiančio

(nukelta į 4 psl.)
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europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
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Tel. 779-5156.
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718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.
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Ir žodžiu, ir ginklu
K. Kasparas apie kovas 1944-1946

Antanas Dundzila

Velykų pergalė ir džiaugsmas
Darbas, nuovargis, dienos įvykių srautas svaigina mus. Tame 

sraute ir Velykos nuteka mažiau palietusios dvasių, mintį... O 
buvo laikas, kada Velykos lietuviui žmogui buvo labiausiai lau
kiama šventė. Laikas pakito. Dabar miestiniame gyvenime regim 
daugiau švenčiamas Kalėdas nei Velykas, nes Kalėdos verčia
mos pirkimo-pardavimo sezonu.

Kas betgi mėgina nesiduoti apsvaigintas pirkimo-pardavimo- 
pramogų srauto, negali nesustoti mintim prie Velykų prasmės - 
tokios reikšmingos prieš porą tūkstančių metų, tiek pat reikš
mingos ir dabar.

Kalėdos buvo Gerosios Naujienos, Atpirkimo vilties šventė. 
Kristaus gimimas tai paskutinis tarpsnis žmonijos laukimo isto
rijoje - ilgoje istorijoje, nuo pat žmogaus nusikaltimo, pažado 
atsiųsti Atpirkėją, to pažado gaivinimo pranašų žodžiais.

Ilgoje laukimo naktyje Kristaus gimimas tą laukimą atbaigė 
šviesia viltimi ir buvo aušra naujo laikotarpio, kuriame anoji 
viltis įvykdyta - atėjo žmogaus ir žmonijos Atpirkimas.

Patį svarbiausią šio Atpirkimo aktą reiškia Velykos - Kris
taus prisikėlimas. Prisikėlimas iš mirusių tai mirties nugalėji
mas, kurio nepajėgia laimėti žmogaus pastangos. Tik Dievas 
tegalėjo tai padaryti. Dėl to prisikėlimas iš mirusių yra Kristaus 
dievystės ženklas.

Su Kristaus prisikėlimu prasidėjo naujas žmonijos laikotar
pis - atpirkto žmogaus ir žmonijos.

Tačiau kaip laukimo istorijoje žmonės svyrinėjo: Čia garbino 
Jehovą, čia ėmė garbinti aukso veršį, - taip ir atpirkto žmogaus 
istorijoje banguoja tarp Dievo garbinimo ir žmogaus garbini
mo. Šiuo metu žmogaus garbinimo banga yra paveikusi ne tik 
Kristaus priešininkus, bet net jo skelbėjus. Nebepaneigdami 
Kristaus buvimo, matydami jame didį žmogų, kartais mėgina 
nutylėti Kristaus dievystę, nutylėti dėl to irKristaus prisikėlimą 
iš mirusiųjų, iškreipti Velykų šventės tikrąją prasmę.

O krikščionių tikėjime Prisikėlįmas vis tiek buvo ir lieka 
didžioji tikėjimo tiesa.

Prieš Velykų triumfuojantį sekmadienio rytą, prieš Prisikėlimą 
betgi ėjo kančios savaitė.

Atpirkimas atėjo tik po didžios kančios - gundymo, provoka
vimo, išdavimo, nuplakimo, paniekinimo, nukryžiavimo ir mir
ties. Atpirkimas laimėtas ne milijonais, bilijonais, biudžete skir
tais. Reikėjo tam asmeninės Kristaus aukos.

Ir ne paaukojimo, bet pasiaukojimo. Tik pasiaukojimas daro 
stebuklus. Pasiaukojimas yra esminė prielaida Prisikėlimui. Pa
siaukojimas ir šiandien yra sąlyga bet kuriai žmogiškai perga
lei.

Mūsų laikais pasiaukojimas nėra populiarus. Net tam tikros 
filosofijos siekia įkalbėti, kad žmogaus gyvenimo tikslas - 
džiaugtis, gyvenimo malonumais naudotis. Auka svetima.

Čia ir vėl yra priežastis, kodėl Velykos dabar mažiau popu
liarios nei Kalėdos: vengiama aukos, dėl to vengiama minėti tą 
istorinį didžiausio pasiaukojimo aktą.

O tačiau ar atpirktojo žmogaus istorijoje yra vienos ar kitos 
mados banga, pastovios yra ir pasiliks krikščionių tikėjimo su
minėtos esminės tiesos: Atpirkimas atėjo per auką ir mirtį. Nuga
lėjimas atėjo per prisikėlimą. Kas įsižiūrės į šias tiesas, pajus, 
kiek yra prasminga senoji giesmė: Linksma diena mums pra
švito, Kristus kėlės, mirtis krito. Aleliuja, aleliuja.

Šių metų pradžioje skaitytoją 
Amerikoje pasiekė du kapitali
niai veikalai, Nijolės Gaškaitės- 
Žcmaitienės 711 psl. “Partiza
nai apie pasaulį, politiką ir sa
ve” ir Kęstučio Kasparo mo
nografija, 624 psl. knyga “Lie
tuvos karas”. Kasparo “Karą” 
1999 išleido Lietuvos Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga (LP- 
KTS), leidinys mane pasiekė 
dar lengvai svaigindamas 
spaustuvės dažų kvapu. Apie 
Gaškaitės knygą bus skelbia
mas straipsnis “Darbininke” ba
landžio 9 d. “Lietuvos karas” 
skaitytoją stebina istorinių duo
menų gausa, joje autorius nuo
sekliai ir suprantamai pasakoja 
apie partizanų karines operaci
jas nuo 1944 vasaros iki 1946 
pavasario. Abi knygos tematiš- 
kai viena antrą be pasikartojimų 
papildo. Šiame straipsnyje žvel
gsime į “Lietuvos karą”, įdomų 
ir reikšmingą leidinį.

Pabaigus skaityti, reikėjo pa
galvoti: ką autorius šiuo di
džiuliu leidiniu norėjo pasaky
ti? Kadangi visa knyga yra per
sunkta istoriniais duomenimis, 
tai pačioje pabaigoje mane šiek 
tiek nustebino net 5 puslapių 
skyrius su išvadomis: juk isto
rijose išvadų nebūna! Pakarto
tinai peržvelgęs titulų puslapį 
patyriau, kad tai monografija - 
t. y. mokslinis veikalas aiškiai 
apibrėžta tema. Sekantis klausi
mas: kokia ta tema? įvade ir vė
liau, 67 psl., autorius aiškina: 
“ 1940-1990 m. Lietuvoje vykęs 
Pasipriešinimas buvo lietuvių 
tautos ir ištikimų Lietuvos val
stybei piliečių laisvės kova už 
valstybine nepriklausomybę: 
1944-1946 m. tarpsnis atskirai 
netirtas, nors tai pakankamai at
skira bendroji problema: antroji 
Sovietų Sąjungos agresija ir jos 
prielaidos, karas prieš Lietuvą 
ir jai atstovaujantį Pasiprieši
nimą, įspūdingas pirmasis par
tizaninio sąjūdžio etapas”. (Au
torius “pasipriešinimą” rašo di
džiąja raide - vieton “rezisten
cijos”, apie tai vėliau.) Taigi 
Kasparas į savo pasirinktą isto
rijos etapą žvelgia kaip į nuo
seklaus, mokslinio tyrinėjimo 
bei aiškinimo uždavinį, citatoje 
minėtą problemą. Puiku!

Knygos medžiaga išdėstyta 
moksliškai, tačiau tai nereiškia, 
kad knyga nebus įdomi bent 
vidutiniam istorijos veikalų mė
gėjui ar Lietuvą užgriuvusių 

įvykių puoselėtojui. Šalia nuo
seklių padėties išdėstymų, kiek
viename skyriuje yra apsčiai 
šiaip įdomių pastabų. Pradžioje 
plačiai nušviesta autoriaus nau
dotų šaltinių apimtis. Gerai pa
rašytame, beveik 30 psl. skyriu
je Kasparas peržvelgia agresiją 
prieš Lietuvą tuometinės tarptau
tinės politikos šviesoje, net už
sienio lietuvių pastangas. Toliau 
eina priešinimasis antrajai sovie
tinei okupacijai, viso 470 psl.: 
autoriaus vadinama “pradžios 
problema”, “pasipriešinimo 
priežasčių problema” ir du kovų 
etapai, 1944 vasara - 1945 pa
vasaris bei 1945 vasara - 1946 
pavasaris. Nuorodos apima kone 
tūkstantį vienetų. Šaltinių bei li
teratūros sąrašui reikėjo net 25 
psl. Negalima nesistebėti auto
riaus naudotų duomenų gausa.

Rašydamas pasipriešinimą di
džiąja raide, autorius šį reiškinį 
įrikiuoja į mūsų istorijos tikri
nius daiktavardžius, kaip kad II- 
as Pasaulinis karas ar 1941 Su
kilimas. Tai viena iš naujovių. 
Jei ji prigis, gal reikėtų svarstyti 
didžiosios raidės rašymą Trėmi
mams, savo istorine svarba bei 
tragiką tolygiam įvykiui. Gi 
grįžtant prie Pasipriešinimo, au- 
toriusjį skirsto į tris dalis : 1940- 
1941, 1941-1944 ir 1944-1990 
m. Antroji bolševikų okupacija, 
pagal Kasparo siūlomus tos ko
vos bruožus, vėl dalinama į tris 
priešinimosi dalis: 1944-1953, 
1954-1988 ir 1988-1990 m. 
Imant dėmesin karinių veiksmų 
vyravimą, 1944-1953 m. perio- 

(das knygoje vadinamas Lietuvos 
Pasipriešinimo karu arba Lietu
vos Karu, kurio kaltininkė yra 
Sovietų Sąjunga. Remdamasis 
Kęstučio Girniaus periodizacija, 
Kasparas skiria du pagrindinius 
šio karo laikotarpius: dvejus me
tus trukusį ofenzyvinį (1944 
vasara - 1946 pavasaris) ir po jo, 
1946-1953, vykusį defenzyvinį. 
Iš šios periodizacijos išplaukia ir 
knygos tematinė apimtis, ofen- 
zyvinis 1944-1946 tarpsnis.

Ideologinį tautos pasirengimą 
priešintis autorius kildina visų 
pirma iš pirmosios rusų okupaci
jos patirties. 1944 pradžioje, vo
kiečiams dar valdant Lietuvą, bet 
frontui rytuose artėjant ir jau 
įžiūrint karo pabaigą, kilo kon
kretus rūpestis sovietų ketinimu 
kraštą “išvaduoti”. Didysis Pa
sipriešinimo tikslas buvo neprik
lausomybės atstatymas. Tam tik-

Kęstutis Kasparas, knygos autorius ir “Laisvės kovų 
archyvo” redaktorius, 1997 m. gruodžio 9 d. Lietu
vos Ypatingajame Archyve, KBG Rūmuose

Antano Dundzilos nuotr.

slui manyta būtinos lietuvių ka
rinės pajėgos, tačiau reikėjo 
skaitytis su artėjančių vokiečių 
okupacijos pakeitimu rusiškąja. 
Nuosekliai aprašytos pogrin
džio pastangos, eventualiai rea
lizuotos lietuvių pulkų forma
vime, Sedos kautynėse bei gink
luoto pogrindžio planuose ir kt.

Patekęs į sovietinės okupaci
jos reples, pogrindis visų pirma 
stengėsi atkurti ryšius ir grupuo
tis. Jau 1944 rudenį paaiškėjo, 
kad pagrindinis organizacinio 
veikimo krūvis iš miestų atsi
duria kaimuose. Autorius išryš
kina, kad mieste buvo gal įma
noma veikti konspiracinių tre
jetukų ar penketukų būdu, ta

čiau kaime, “kur visi viską ži
nojo ir matė, pogrindinis veiki
mas buvo įmanomas tik parti
zanaujant. .. Pastarieji tapo jėga, 
sugebančia nors minimaliai ap
saugoti civilius gyventojus nuo 
karinio okupanto teroro, kovoti 
organizuotą laisvės kovą bei 
palaikyti visuotino taikaus pasi
priešinimo nuotaikas..Net vie
nas ginkluotas kaimietis žymiai 
daugiau destabilizavo politinę 
padėtį negu miesto pogrindžio 
grupė, kovojanti ‘pasyvia rezis
tencija’.” Gi okupanto teroras 
pasireiškė iškart ir tapo vienu 
iš ginkluoto priešinimosi

(nukelta į 5 psl.)
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Paaiškėjo, kad vadinamoji “realioji politika” mažai ką turi ben
dro su laisvės, demokratijos, žmogaus teisių idealais, kuriuos tiek 
dešimtmečių deklaravo JAV. Išeivija jautėsi tiesiog pritrenkta, kai 
suprato, kad Amerika, nenorėdama gadinti santykių su Sovietų 
Sąjunga, nesirengia pripažinti atkurtosios Lietuvos Nepriklauso
mybės, nors ligi tol, kaip mums atrodė, kietai laikėsi mūsų šalies 
okupacijos nepripažinimo politikos.

Pasipiktinę Amerikos lietuviai puolėsi protestuoti. Tie iš mūsų, 
kas turėjome ryšių valdžios įstaigose, kalbėdamiesi su įvairaus 
rango pareigūnais, tiesiai į akis drėbdavome, kad jaučiamės labai 
apvilti respublikonų administracijos. Tačiau tai negalėjo pakeisti 
kategoriškos JAV pozicijos: dėl Baltijos šalių su M. Gorbačiovu 
pyktis neverta.

Lietuviai paprastai daugiau simpatijų jausdavo respublikonams, 
bet kai Amerika nepripažino Lietuvos nepriklausomybės, net ir 
aš, nuosekliai visą gyvenimą rėmęs šią partiją, pasakiau “Už 
Džordžą Bušą busimuosiuose prezidento rinkimuose nė už ką ne
balsuosiu”. Savo pažadą tesėjau. Demokratų kandidato negalėjau 
paremti dėl idėjinių įsitikinimų, todėl pirmą kartą per kelis savo 
gyvenimo Amerikoje dešimtmečius iš viso nedalyvavau rinkimuo
se. Manau, beveik niekas iš lietuvių nebalsavo už Dž. Bušą.

Dabar, žinoma, atrodo, kad perdėm atsargią, konformistinę JAV 
poziciją buvo galima iš anksto numatyti. Bet net patyręs diplomą- 

tas Stasys Lozoraitis jautėsi stipriai apviltas, nes tikėjosi pa
lankesnės Amerikos reakcijos, didesnės moralinės ir diplomati
nės paramos.

Pirmosiomis savaitėmis po Kovo 11-osios deklaracijos mes su 
Stasiu lankėmės Valstybės departamente ir kalbėjomės su dviem 
pareigūnais, atsakingais už Amerikos politiką Baltijos šalių at
žvilgiu: vienas jų - Džeimsas Svaihartas - vėliau tapo JAV amba
sadoriumi Lietuvoje. Mes jų prisispyrę klausinėjome, kodėl Bal
tieji rūmai laikosi tokios prieštaringos politikos: anksčiau ne
pripažino Baltijos šalių okupacijos, dabar nepripažįsta jų atkurto
jo valstybingumo. Dž. Svaihartas mums tvirtino, kad jis ir kiti Vals
tybės departamento pareigūnai, kuruojantys JAV diplomatiją Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos atžvilgiu, rekomendavo pateikti prezi
dentui siūlymus ryžtingiau paremti šias šalis ir net tam tikru diplo
matiniu lygiu pripažinti jų suverenumą. Tačiau esą Baltųjų rūmų 
užsienio politikos ekspertai šiuos siūlymus atmetė.

Prabėgus keleriems metams, JAV ambasadoje Vilniuje susitikau 
su tada į Lietuvą dirbti neseniai atvykusiu ambasadoriumi Dž. Svai- 
hartu. Priminiau jam mūsų pokalbį 1990 metais ir paklausiau, ar 
dabar jis nejaučia pasitenkinimo, kad tuomet vis dėlto buvo teisiųjų 
pusėje. “Štai todėl aš ir esu čia”, - nusijuokė ambasadorius.

IŠĖJUSIEMS JAU NEBEGRĮŽTI

Greitai prasidėjo mūsų šalies ekonominė blokada. Išeivija sku
biai puolėsi rinkti lėšų materialiai padėti tėvynei, net nelabai pas
varsčius, kaip pavyktų realiai organizuoti tokią pagalbą. Visi kal
bėjo, kad geriau daug ko atsisakys patys, bet nepagailės pinigų 
Lietuvai remti.

Man paskambino vienas Pasaulio lietuvių bendruomenės va
dovų ir paklausė, ar, mano nuomone, nevertėtų, surinkus pinigų, 
nupirkti naftos ir pasiųsti tanklaivį į Lietuvą. Klausiu jo., kuriame 

uoste tas tanklaivis būtų iškrautas. “Gal Klaipėdoje?” - atsako. 
“Betgi, - primenu j am-ten viską kontroliuoja rusai. Jei^ujie grie
bėsi blokados, tai tikrai neleis ir mums prisišvartuoti su tanklaiviu 
ir išpilti naftą į talpas. Be to, mes net nežinome, ar Klaipėdoje yra 
tam būtina techninė įranga”. Nusiminė žmogus. “Kažkaip apie tai 
nepagalvojome”, - sako atsidusęs.

Tai buvo būdinga to laiko nuotaikoms. Labai norėjosi kažką 
daryti, kaip nors padėti Lietuvai. Jausmai persvėrė racionalų pro
tą. Ne vienas jaunesniosios ir viduriniosios kartos lietuvis tuomet 
visai rimtai svarstė, ar nevertėtų, metus darbą Amerikoje, skristi į 
Vilnių ir siūlytis kraštui į pagalbą savo žiniomis. Kai kurie žmonės 
sakė norį grįžti į Lietuvą visam laikui.

Žinoma, žmonėms, tvirtai įsikūrusiems Amerikoje, išlaikan
tiems šeimas, turintiems gerai apmokamą darbą, nebuvo įmano
ma staiga per savaitę ar dvi atsidurti Lietuvoje. Tačiau kai kurie 
išeivijos jaunimo atstovai, pagauti romantinės nuotaikos ir įkvėp
ti tėvų entuziazmo, nedelsiant, jau pirmosiomis savaitėmis po Ne
priklausomybės paskelbimo, atvyko į Vilnių ir ėmė dirbti vertė
jais ar pagalbininkais įvairiose šalies įstaigose.

Vis dėlto sugrįžtančių žmonių antplūdžio nebuvo ir ligi šiol į 
tėvynę persikėlė gyventi tik vienas kitas JAV lietuvis. Tačiau tai 
dėsninga, ir būtų neteisinga dėl to kaltinti išeiviją patriotizmo sto
ka. Mat tie, kurie gimė dar Lietuvoje, jau nebejauni žmonės. Po 
penkiasdešimties metų gyvenimo svetur labai sunku į gyvenimo 
pabaigą dar kartą pakeisti aplinką, palikti Amerikoje vaikus, atsi
sakyti įprastų buities sąlygų ir pradėti kurtis iš naujo. Be to, dau
guma šių žmonių - jau išėję į pensiją, ir jiems atrodo, kad per vė
lu imtis kokio verslo ar aktyvios profesinės veiklos net ir sugrįžus 
į gimtinę. Tačiau jie anaiptol nepraradę ryšio su Lietuva. Dabar, 
atsiradus galimybėms, beveik visi JAV lietuviai atvyksta vėl pa-
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■ NATO nusprendė pradėti 
karinės operacijos prieš Jugos
laviją “Antrąjį etapą”, kurio me
tu bus išplėstas karinių taikinių 
ratas. Sprendimas buvo priim
tas tuo tikslu, kad Jugoslavijai 
kuo greičiau būtų suduotas kuo 
skaudesnis smūgis dėl keleto 
priežasčių. Jeigu konfliktas už
sitęstų keletą savaičių, kiltų 
grėsmė, kad 19 NATO narių vie
nybė šiuo klausimu gali pradėti 
byrėti. Pastarosiomis dienomis 
šie požymiai jau matyti iš Grai
kijos ir Italijos. Visuomenės 
nuomonė Vakaruose taip pat ga
li kisti NATO veiksmų nenau
dai, užsitęsus konfliktui. Be to, 
augantis serbų žiaurus susido
rojimas, kuriam užkirsti kelią 
buvo pagrindinis NATO atakų 
tikslas, taip pat spaudė aljansą 
pradėti “Antrąjį etapą”. Per 
“Pirmąjį etapą” NATO siekė su
naikinti priešlėktuvinę Jugos-la- 
vijos gynybą, o per “Antrąjį eta
pą” bus naikinama Jugoslavijos 
armijos tankai, artilerija, trans
porteriai bei mobiliosios vada
vietės. Jeigu Slobodan Milo- 
ševič nepasiduos, yra “Trečiasis 
etapas”: jei dabar atakuojami 
taikiniai, esantys į pietus nuo 44 
platumos laipsnio, tai vėliau bus 
atakuojami judantys taikiniai vi
soje Jugoslavijos teritorijoje.
■ Kovo 27-ąją, ketvirtąją Al

janso operacijos dieną - 66 
NATO lėktuvai subombardavo 
17 didelių objektų. Iki kovo 28 
d. NATO buvo sunaikinusi dau
giau kaip 100 Jugoslavijos ka
rinių objektų ir priešlėktuvinės 
gynybos sistemų. Jugoslavijos 
teigimu, NATO laivai iššovė 
250-300 sparnuotųjų raketų, o 
oro antpuoliuose dalyvavo 100- 
200 lėktuvų.
■ Nežiūrint tai, kad NATO 

prarado JAV karo lėktuvą F- 
117, atakos prieš Jugoslaviją 
bus tęsiamos, siekiant priversti 
Jugoslaviją užbaigti “genocidą” 
Kosovc. NATO atstovas spau
dai Jamie Shea sakė, jog apie 
ketvirtadalis Kosovo etninių al
banų paliko savo namus. Protes
tuojant prieš NATO smūgius Ju
goslavijoje, Maskvoje prie 
Amerikos ambasados vyko pro
testo demonstracija, kurios metu 
buvo šaudyta iš automatinio 
ginklo į ambasados pastatą. Ko
vo 29 d. buvo dešimt metų su
kaktis, kai Jugoslavija panaiki
no Kosovo autonomiją, kas ir 
privedė prie šios krizės.

Velykų nuotaika R. Kisieliaus nuotr.

EKLIAZIASTAS IR EKOLOGIJA
(atkelta iš 2 psl.) 

tūkstantmečio karas bus tarp tų, 
kurie už gyvybės ideologiją ir 
jos būtį arba prieš. Gyvybės, jos 
išlikimo apskritai ideologijoje 
telpa visa, kas gali padėti išsau
goti Žemę, žmogų, biosferą, gy
vybės rūšis, tautų bei gamto
vaizdžių savitumą ir įvairovę. 
Svarbi vieta šioje ideologijoje ir 
kultūrai apskritai, nes gal tik ji 
ir gamta gali įveikti vadinamąją 
globalinę dvasinę krizę.

Žaliuosiuose pasaulio judė
jimuose (o kai kuriuose iš jų - 
šimtai tūkstančių ar net mili
jonai narių bei rėmėjų) egzistuo-

ja sąvoka “žaliasis karys”. Nie
ko bendra su “Kristaus kariais”, 
kadaise su ginklu nešusiais “tik
rąjį tikėjimą” Amerikos indė
nams ar paskutinei panteizmo- 
pagonybės karalystei Europoje
- Lietuvai. Drįstu spėti, kad ki
tas tūkstantmetis bus “žaliųjų 
karių” plačiausia prasme tūks
tantmetis (šią kario sąvoką su
vokiu ir vartoju kaip metaforą, 
o ne konkretybę). Tačiau niekas 
negali prognozuoti, kas laimės 
tą karą, kuris, beje, jau prasi
dėjęs, vyksta, ir tikėkimės, vyks 
be (arba beveik) be kraujo pra
liejimo. Juk mums būtina viltis
- bent menkučiai jos daigeliai -

totalinė eporijos dykumoje, kuri 
plyti prieš gyvybės ideologijos 
šalininkų akis.

“Metas sodinti ir metas rauti, 
kas pasodinta” yra visas žmoni
jos istorijos, taip pat ir dabarties 
metas.

Kito tūkstantmečio mažytė 
žalia viltis yra bandyti pasiekti 
daugiau harmonijos tarp žmo
gaus ir gamtos, taip pat bent jau 
sustabdyti staigią civilizacijos 
medžio - monstro griūtį, pa
laipsniui genint jo nuodingąsias 
šakas ir bandant jį “prijaukinti” 
prie tos pačios žemės, iš kurios 
jis ir išaugo.

Informuoja JAV LB Krašto valdybos
Socialinių reikalų taryba

70 Vi metų ir IRA sąskaita
Sulaukus 70 Vi metų, turint 

tradicinę IRA sąskaitą, reikia 
pradėti pinigus iš tos sąskaitos 
išimti. Kyla klausimas - kiek 
reikia, galima, patartina iš tos 
sąskaitos kasmet išimti?

Jeigu jūs turite Roth IRA, tai, 
sulaukus 70 Vi metų amžiaus, 
dar nereikia iš jos pradėti imti 
pinigų. Jūs galite ir toliau į ją 
dėti -taupyti pinigus, jei tie pi
nigai yra jūsų uždarbis, o ne pa
jamos iŠ investavimų. Tradi
cinės IRA atveju to negalima 
daryti.

Jei jums reikia pragyvenimui 
išsiimti pinigų iš IRA sąskaitos, 
tai reikalavimas kasmet išimti 
nustatytą minimumą neturėtų 
kelti rūpesčio. Bet jei tų pinigų 
nereikia pragyvenimui, tai galite

juos įdėti į Roth IRA, ir jie ten 
gali' augti neapmokestinami. 
Būtų geriau, jei asmuo savo, 
kaip pensininko, pragyvenimą 
galėtų finansuoti iš kitų šaltinių, 
pvz., pensijos, “Soc. Sec.”, ir ap
mokestinamų investavimų, o iš 
šaltinių, kurie yra neapmokesti
nami, imti tik bėdos atveju.

Koks yra minimalus reikala
vimas pinigus išimant iš IRA 
sąskaitos?

Yra du pagrindiniai būdai ap
skaičiuoti minimumą sumos, 
kurią reikia išimti. Kokį budį 
pasirinkti, jums gali patarti fin
ansinis patarėjas banke ar kitur. 
Reikia nuspręsti, kokį būdą pa
sirinksite prieš kitų metų ba
landžio dieną, po to, kai jums 
suėjo 70 Vi metų, ir to pinigų

išėmimo būdo turėsite laikytis 
iki gyvos galvos. Pirmasis pini
gų išėmimas iš IRA turi būti 
padarytas iki pirmos balandžio, 
o kitas iki tų pačių metų gruo
džio 31 -os. Jeigu norite išveng
ti patekimo į aukštesnę mo
kesčių mokėjimo kategoriją, ga
lite padaryti pirmąjį išėmimą 
tarp datos, kada jums suėjo 70 
Vi metų, ir tų pačių metų gruo
džio 31 dienos.

Reikia išimti minimumą kas
met, nors gal dar ir dirbate. Ki
taip reikės mokėti 50% pabaudą 
už reikalaujamą išimti sumą, 
kurios neišėmėte. Jums reikia 
išimti minimumą kiekvienais 
metais, net tuo atveju, jei išė- 
mėte daugiau negu minimumą 
ankstesniais metais. Labiausiai 
paplitęs metodas apskaičiuoti 
minimumą, kurį turite per me
tus išimti, yra “recalculation” 
paskaičiavimas, kuris naudoja
mas, jei bankui ar kitai įstaigai, 
kurioje yra jūsų IRA sąskaita, 
nenurodėte kito metodo ir ne- 
paskyrėte asmens (ne jūsų vyro/ 
žmonos) kaip paveldėtojo. Nau
dojant šį metodą, metinis mini-

niurnas. kurį reikia išimti, re
miasi apskaičiavimu, kiek ilgai 
jūs, arba jūsų vyras/žmona gy
vensite. Tas apskaičiavimas 
daromas pagal IRS duotas lente
les, kurias galima rasti IRS lei
dinėlyje “Publication 590”). 
Kiekvienais metais IRS sąskai- ,j 
toje esantis balansas yra padali
namas iš naujo galimo asmens 
amžiaus ilgumo, kad būtų su
žinotas reikalingos išimti pinigų 
sumos minimumas. Jei vyras ir 
žmona yra 70 ir 67 metų, jų 
“joint cxpectancy” - sudėtinė 
gyvenimo trukmė - yra 22 me
tai, pagal IRS apskaičiavimus. 
Jiems reikia išimti 4,545 dol. iš 
100,000 dol. IRA sąskaitos 
(100,000 padalinti iš 22). Kitais 
metais tą būsimų gyvenimo me-
tų suma bus 21,2 ir IRA sąskai
tos sumą reikės dalinti iš jos, ir 
1.1, kiekvienais ateinančiais me
tais. “Life expectancy” - numa
tytas gyvenimo ilgis, nesu
mažėja vienais metais, kiekvie
nais metais, nes apskaičiavimai 
remiasi duomenimis žmonių, 
kurie mirė, pasiekę ilgą amžių, 
neatsižvelgiant į tuos, kurie mirė 
jaunesni. “Life expectancy” - 
numatyta gyvenimo trukmė, yra 
duodama trumpesnė vienam as
meniui negu kad dviem.

Jei vyras/žmona miršta, “life 
expectancy” lentelės reikalautų, 
kad likęs vyras ar žmona turėtų 
išimti kasmet didesnę minimu
mo sumą iš IRA.

Kitas būdas pradėti imti IRA 
pinigus - apskaičiuoti turimą 
išimti minimumą yra “the term 
- certain” metodas. Jis panašus 
į “recalculation” - perskaičiavi
mo metodą, išskyrus tai, kad gy
venimo trukmė (life expectan- 
cy) apskaičiuojama tik vieną 
kartą - pradžioje. “Life expec- 
tancy” yra apskaičiuota IRA sąs
kaitą turinčiojo asmens ir jo įra
šyto paveldėtojo (beneficiary), 
kuris gali būti ir kitas asmuo, ne- 

. būtinai vyrąs/žmona. Šiuo metu 
kiekvįenais metais “life expec- 

tancy” sumažėja vienais metais 
ir minimalus pinigų padalinimas 
remiasi gruodžio 31 d. IRA sąs
kaitos balansu, padalintu iš liku
sio “life expectancy”.

Gali būti ir taip, kad jūsų “life 
expectancy” (pagal apskaičiavi
mus) yra tik vieni metai ir jūs 
esate priverstas išimti viską, kas 
yra likę IRA sąskaitoje. O jūs 
dar gyvenate ilgiau ir nieko ne- 
bepalieka jūsų IRA sąskaitoje. 
Tai dar nereiškia, kad jūs jau 
nieko nebeturite. Iš jūsų reika- 
laujama išimti minimumą iš 
IRA sąskaitos, bet nereikalauja
ma tuos pinigus tuoj išleisti. Ta 
suma gali būti taupoma ar inves
tuojama investavimuose, už ku
riuos reikia mokėti mokesčius. 
Šis “the term - certain” meto
das patinka daugeliui žmonių, 
kurie savo paveldėtojais padaro 
savo vaikus ar vaikaičius. Jei pa
sirenkate paveldėtoją daug jau
nesnį, negu jūs pats, tada jūsų

“joint life expectanėy” yra il
gesnis, negu jūsų galimas nu
gyventi amžius ir taip galite iš
imti iš IRA sąskaitos mažesnes 
metines sumas. Po to, kai jūs 
mirštate, išimami minimumai 
remiasi paveldėtojo (beneficia- 

jĄ{X“life expectancy”, atimant 
tuos metus, kada jūs išėmėte 
minimalią sumą iš IRA sąskai
tos. Šis metodas leidžia jums 
laikyti pinigus IRA sąskaitoje 
ilgiau, negu laikantis “recalcu
lation” metodo. O jei reikia pi
nigų, visada galite išimti iš IRA 
sąskaitos daugiau, arba net 
visus, negu numatytas minimu
mas pagal jūsų pasirinktą išėmi
mo būdą.

Daugiau specifinės informa
cijos šiuo reikalu galima gauti
skambinant IRS 800-829-3676 
ir prašant nemokamos “IRS 
Publication 590”.

Šią informaciją galite rasti ir 
IRS “Internete” - www.irs.gov.

IRA sąskaita yra geras būdas 
taupyti pinigus senatvei ir tuo 
pačiu sumažinti mokesčių mo
kėjimą. Tačiau, suėjus 70 Vi me
tų, reikia apsispręsti, ką su jais 
daryti-kaip juos išimti ir tada, 
juos išimant, reikia jau mokėti 
mokesčius už juos ir tų pinigų 
uždirbtus procentus. Daugumas 
to amžiaus žmonių nebedirba ir 
tuo būdu jų mokesčiai daug 
mažesni, tad išimant pinigus iš 
IRA sąskaitos, reikės mokėti 
mažesnius mokesčius negu 
būtų reikėję, kada dar dirbote.

Naudotasi medžiaga iš 
"Chicago Tribūne".

Paruošė:
Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė

“Pagalba 
Lietuvai’ 
praneša

Lietuvos Vyčių padalinio, 
“Pagalba Lietuvai” valdyba pra
neša, kad kartu su G. T. Inter- 
national kelionių agentūra, 
ruošia ekskursiją Lietuvon. Ke
lionė įvyks š. m. rugpjūčio 12- 
22 dienomis. Kaina asmeniui 
keliaujant iš New Yorko -1,983 
dol., iš Chicagos arba Detroito 
- 2,083 dol. Į tą kainą įeina lėk
tuvo skrydis, transportacija iš 
aerouosto į viešbučius ir auto
buso transportacija -visos eks
kursijos metu, viešbučiai, gi
dai ir maistas.

Programa bus ypatinga ir įdo
mi. Aplankysime visas istori
nes, kultūrines ir religines vie
toves. Dalyvausime Pažaislio 
festivalyje, kur Pažaislio vie
nuolyne išgirsime koncertą, 
Berlioz “Reųuiem Mišias”. 
Juodkrantėje matysime ir išgir-

(nukelta į 5 psl.)

Valdas Adamkus

Likimo vardas - Lietuva 35
(atkelta iš 3 psl.)

matyti savo krašto, aplankyti giminių, ne vienas jų įsigijo ar keti
na įsigyti čia ir butą, kad galėtų kasmet vasaromis atvažiuoti pa
gyventi į tėvynę.

Atrodytų, stipriau Lietuvoje galėtų reikštis pačiame jėgų 
' žydėjime esantys išeivijos jaunesniosios kartos žmonės. Bet tie, 

kuriems dabar trisdešimt, keturiasdešimt ar penkiasdešimt metų, 
gimė JAV ar bent atsidūrė šioje šalyje, būdami dar visai maži. Jie 
jau ir dvasiškai labai stipriai suaugę su Amerika, angliškai kalba 
daug geriau negu lietuviškai.

Žinoma, ne vienam jų Lietuva nėra vien kažkur pasaulio pa
kraštyje esantis egzotiškas kraštas, iš kurio kilę jų protėviai. Jie 
dar domisi šia šalimi, tėvai dar perdavė jiems dalį savo meilės 
Lietuvai. Bet šis ryšys jau nebe toks stiprus, kad jie panorėtų atsi
sakyti profesinės karjeros Amerikoje. Imtis rimtos veiklos Lietu
voje jie galėtų tik tikėdamiesi turėti ir asmeninės naudos. Vadina
si, reikėtų juos sudominti mūsų šalies ateities galimybėmis, gal 
net skatinti atitinkama valstybine politika. Bet net ir sunkiausio
mis Sovietų Sąjungos grasinimų, ekonominio šantažo dienomis 
išeivija neišgirdo iš krašto valdžios paprasčiausio kvietimo: “At
važiuokite, jūs reikalingi Lietuvai, mes laukiame jūsų”.

Lietuvos valdžia tomis dienomis prašydavo Amerikos lietuvių 
pagalbos, siekiant didesnio mūsų šalies tarptautinio pripažinimo, 
organizuojant į JAV atvykstančių mūsų politikų vizitus, išlaikant 
juos. Tuomet tai buvo svarbiausia. Bet vis dėlto reikiamai nepa
sinaudota patriotiniu išeivijos entuziazmu. JAV lietuvių niekas ne
kvietė atvykti talkinti Lietuvos valdžiai, nenurodė, kuriose sfe
rose ir kokia jų pagalba pirmiausia būtų reikalinga. Esu įsitikinęs: 
savanorių tomis dienomis būtų atsiradę nemažai, tik reikėjo imtis 
organizuoti jų talką. Bet gal Lietuvos valdžiai tam nepakako nei 
laiko, nei jėgų.

Patriotinis išeivijos pakilimas pradėjo kiek slūgti 1990 metų va
sarą ir rudenį. Daug kam neaiškumų sukėlė Kazimieros Pruns
kienės iniciatyva paskelbtas gana dviprasmiškas moratoriumas 
Nepriklausomybės deklaracijai. Bet tuo metu jau supratome, kad 
nesulauksime rimtos pagalbos iš Vakarų, besilaikančių ne mora
lės, o labai patogios “realiosios politikos” principų. Iškilo grėsmė: 
jei sovietai nenutrauks Lietuvos ekonominės blokados, gali kilti 
visiškas ūkio chaosas, ir tai sugniuždytų mūsų atkuriamos valsty
bės pamatus. Be to, jutome, kad visai realus tapęs ir rusų karinės 
jėgos panaudojimas. Tad didžioji išeivijos dalis suprato, kad reikia 
ieškoti kompromisinių sprendimų, tačiau išsaugojant svarbiausią 
pasiekimą - neatšaukiant Nepriklausomybės atkūrimo deklaraci
jos.

Diskutuodavome apie tai su Stasiu Lozoraičiu ir svarstėme, kaip 
geriausiai suformuluoti moratoriumo tekstą, kad nebūtų pažeisti 
pagrindiniai mūsų paskelbto valstybingumo principai. Manėme, 
kad daug žalos sau neprisidarysime, jeigu tam tikram trumpam 

lakotarpiui, kol bus aiškinamasi santykiai su Sovietų Sąjunga, su
tiksime pristabdyti deklaracijos veikimą neatsisakant nė vieno 
jos teiginio. Stasys Lozoraitis nuolat susiskambindavo su Vilniumi, 
konsultavosi su JAV diplomatais.

Tą dieną, kai Lietuvos Aukščiausioji Taryba svarstė moratoriu
mo klausimą, septintą ryto man į namus paskambino “Gimtojo 
krašto” redaktorius Algimantas Čekuolis. Jis domėjosi, kokia mano 
nuomonė apie rengiamą dokumentą. Pasakiau, kad pritariu mora
toriumui, jeigu nebus atsisakoma jokių Nepriklausomybės atkūri
mo deklaracijos teiginių. Pasirodo, tokį pat klausimą Algimantas 
Čekuolis buvo pateikęs ir Stasiui Lozoraičiui. Nenustebau, kai 
paskaitęs “Gimtąjį kraštą” įsitikinau, kad jame išdėstytos Stasio 
ir mano nuomonės visiškai sutampa. Tai buvo mūsų bendrų svars
tymų pasekmė. Moratoriumo teiginiai taip pat buvo labai artimi 
toms mintims, kurios sukosi mūsų pašnekesiuose su Stasiu. Gal 
turėjo įtakos jo ilgi pašnekesiai su Vilniumi, gal tiesiog tuo laiku 
daugelis lietuvią suėmę galvas, mąstė ta pačia linkme. Labai 
apsidžiaugiau, kad moratoriuma's bebuvo beprasmis, nes sovietai 
nutraukė Lietuvos ekonominę blokadą. Politinės žalos mūsų ša
liai nebuvo padaryta. Bet ne visiems Amerikoje patiko toks kom
promisas su M. Gorbačiovu. Atėjo žinios, kad ir Lietuvoje esama 
skirtingų nuomonių tuo klausimu ir net iškilo aikštėn nesutarimai 
tarp mūsų valdžios žmonių. JAV lietuviai apgailestavo, jog ėmė 
silpti buvusi Sąjūdžio vienybė. Bet tuomet dar niekas neįtarė, kad 
šiaipjau natūralūs nuomonių skirtumai gali virsti rimtais konflik
tais.

(bus daugiau)

http://www.irs.gov
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Ir žodžiu, ir ginklu
(atkelta iš 3 psl.) 
elementų. 1944 liepos - rug
pjūčio mėn. Rokiškio ir Zarasų 
apylinkėse susiorganizavo pir
mieji ginkluoti vienetai.

Toliau seka gan smulkus - 
vietovėmis, partizanų daliniais, 
vadais bei datomis - detalizuo
tas kovos laikotarpis. Ginkluo
tas priešinimasis gimė mažo
mis grupėmis ginantis nuo oku
panto teroro, slepiantis nuo sto
jimo į sovietų kariuomenę ir 
laukimo greitos karo pabaigos. 
Savųjų ginkluotų dalinių reika
lingumas buvo suvoktas laukia
mos nepriklausomybės atstaty
mo tikslui. Vyko pastangos gin
kluotą pogrindį apjungti. Pra
džioje šis organizacinis jungi
masis pasireiškė vis didesnių 
kovinių vienetų sudarymu, ta
čiau po 1944-1945 žiemos tak
tika keitėsi į mažesnių savisto
vių vienetų formavimą, kurie, 
reikalui esant, jungėsi didesnes 
apimties operacijoms. Šalia, 
vadinkime, partizaninės rikiuo
tės veiklos, buvo kuriama viso 
Pasipriešinimo vadovybė.

Kasparas knygoje patiekia 
nepaprastai daug šaltiniais do
kumentuotos medžiagos. Duo
menų su nuorodomis tiek daug, 
kad be ypatingų pastangų (pvz., 
priėjimo prie archyvų) beveik 
neįmanoma tikrinti skelbiamus 
faktus ar jų interpretaciją. Me
džiagos toks gausus naudoji
mas žadina pasitikėjimą leidi
niu. Pats autorius teigia, kad 
šaltinių medžiaga yra sudėtim 
ga, daugiasluoksnė ir jos pilnas 
pažinimas galimas tik ją lygi
nant. Leidinio pati didžioji ver
tė todėl ir glūdi Pasipriešinimo 
duomenų sukaupime, chrono
loginiame išdėstyme. Autorius 
čia atliko ųiiilžinįšką darbą. 
Knygoje bendradarbiai nemi

nimi, todėl reikia manyti didelę 
darbo dalį jis įvykdė vienas. 
Toks medžiagos apvaldymas 
stebina. Skyrių pabaigoje auto
rius paprastai pateikia gerą san- 
traukėlę ar išvadas. Knyga 
iliustruota geros kokybės Pasi
priešinimo dalyvių nuotrauko
mis. Paskelbtas naudotų su
trumpinimų sąrašas.

Pačioje leidinio pabaigoje 
autorius pademonstruoja in
dukcinės logikos metodą isto
rijoje, iš duomenų daro tam tik
ras išvadas. Skaitytojas čia gali 
klausti ar jos teisingos, tikslios 
ir ar jos pateisinamos duome
nimis, t. y., ar ankstyvesniame 
tekste jos kaip nors “įrodytos” 
ar bent parodytos. Apskritai 
tenka teigti, kad knygos išva
das reikėjo daug geriau, glau
džiau parašyti. Dabar kai ku
rios jų labai žodingos, nevie
nodos reikšmės, kartais prašo
ka knygos apimtį ir prašyte 
prašosi redagavimo, kai kur - 
koregavimo. Išvados yra pati 
silpniausia knygos dalis. Tas 
silpnumas labiau glūdi išvadų 
redakcijoje, bet ne turinio es
mėje. Autorius pateikė iš viso 
9 išvadas, iliustracijai 3 iš jų čia 
paminėsiu.

Sunku sutraukti pirmosios iš
vados 2 - 2 !4 psl. traktatą į es
minį sakinį. Joje teigiama, kad 
kovos 1944-1946 patvirtina 
bendrąjį Pasipriešinimo apibrė
žimą, t. y., kad tai buvo sava
rankiška Lietuvos gyventojų 
kova už valstybinės nepriklau
somybės atgavimą, lietuvių 
tautos laisvę, prieš rusiškosios 
Sovietų Sąjungos įvykdytą ag- 
resiją ir okupaciją. [Mano ko
mentaras: pripratintas prie šiaip 
jau autoriui charakteringo tiks
lumo ir knygoje matęs vien 
1944-1946 m. kovos periodą aš 
manau, kad tai per platus tei
ginys, nes leidinyje net neban
dyta žvelgti į viso Pasipriešini
mo apimtį ar pobūdį.]

Antroji: 1944-1946 kovos 
buvo nuo 1940 m. vykusios

laisvės kovos besitęsiančio, ne
nutrūkstamo Pasipriešinimo kul
minacija. [Gerai!] Toliau teigia
ma, kad 1944 rudenį jau vien 
partizanų rankose atsidūrė abu 
pagrindiniai Pasipriešinimo ele
mentai, visuotinis tautos pasi
priešinimas ir politinė pogrin
džio veikla. [Irgi gerai!]

Penktoji: “Partizanai daugu
moje atvejų kovojo prisilaiky
dami pasaulinių konvencijų ir 
moralinės filosofijos nustatytų 
taisyklių, nors laisvės kovoje 
priemonių parinkimas priklauso 
nuo pačios tautos ir tarptautinės 
bendrijos pritarimas šioms prie
monėms nėra privalomas.” [Pir
moji išvados dalis pilnai patei
sinta, tačiau priemonių privalo
mumo svarstymo knygoje nepa
stebėjau (atsiprašau, jei pražiop
sojau).]

Knyga yra neeilinis šaltinis 
tolimesniems tyrinėjimams ar 
duomenų ieškojimui. Konkrečiu 
duomenų ieškojimo uždavinėliu 
buvau tuoj pat apdovanotas ir aš 
pats, per Internetą gavęs užklau
simą apie 1944-1945 Gruzdžių 
apylinkėje veikusius partiza
nus... Valandos bėgyje skubiai 
perbėgau akimis per knygos pus
lapius ir Kanados lietuviui šį tą 
radau apie Gruzdžius! Manau, 
kad knyga būtų vertingu šaltiniu 
nustatant, pvz., 1944-1945 žuvu
siųjų partizanų vadų skaičių, gal 
ruošiant partizanų martiriologinį 
sąrašą ir 1.1. Knygos rankraštis, 
be abejo, buvo paruoštas su ko
mpiuteriu. Naudojantis kompiu
terine technika, toks “duomenų 
šukavimas” yra įmanomas.

Šitokio pobūdžio leidinyje, 
savaime aišku, bus ir trūkumų ar 
klaidų. Labai gaila, kad leidinyje 
nėra vardyno. Vardynui būtų 
reikę skirti gal dar 30-50 pusla
pių (labai daug pavadinimų bei 

vardų), tačiau leidinys būtų bu
vęs kur kas lengviau rimtai nau
dojamas. Būtų labai sveika, jei 
prie datų būtų dažniau minimi 
metai. Labai gerai, kad įdėti že
mėlapiai, tačiau kai kurie jų be
veik neįskaitomi, su nesupran
tamais sutartiniais ženklais. Taip 
pat kai naudojamas žemėlapis, jį 
reikia tekste apibūdinti, bent 
paminėti. Tekste vietomis varto
jami nepriimtini terminai, pvz., 
prevencinis, marodieriavimas, 
nedezorganizuota, arealas ir kt. 
pavardžių sulietuvinta rašyba 
krinta į akis, ypač istorinio po
būdžio veikale. Keli sakiniai ne
labai aiškūs. Pastebėta keli duo
menų praleidimai, liko kelios ne
žymios korektūros klaidos.

Autorius knygą dedikavo 
“Žuvusiems didžiojoje kovoje 
už tėvynės laisvę ir garbę atmin
ti”. Savo knyga tą didžiąją kovą 
autorius - kaip niekas kitas iki 
šiol - prikėlė ir pastatė prieš da
barties akis. Knyga dedikaciją 
pateisina, autorius jos žodžių ne
vartojo tuščiai. Monografijos pa
sirodymas - tai didelis autoriaus 
ir leidėjo nuopelnas.

Kęstutis Kasparas, "Lietu
vos Karas", Antroji Sovietų Są
jungos agresija, ofenzyvinės gy
nybos tarpsnis 1994 m. vasara- 
1946 m. pavasaris - 1946 m. 
pavasaris.

Išleido Lietuvos Politinių Ka
linių ir Tremtinių sąjunga, Kau
nas, 1999.

Naujos NATO narės - Čekijos 
- pareigūnas pataria Lietuvai daug 
dėmesio skirti pastangoms moder
nizuoti ginkluotąsias pajėgas, taip 
pat tęsti diplomatinį darbą Vakarų 
Europoje bei Jungtinėse Valstijose 
siekiant užsitikrinti paramą kelyje 
į aljansą. Be to, savo šalies kariš
kius reikėtų intensyviau mokyti už
sienio kalbų. Būtent tokius patari
mus narystės NATO siekiančiai 
Lietuvai skiria Čekijos užsienio rei
kalų ministro pirmasis pavaduoto
jas Otto Pick.

Velykų šventė Rumšiškėse V. Kapočiaus nuotr.

Įsibėgėjo šventės ruoša!
Nuo praėjusių metų Kana

doje pradėję.suktis mintys apie 
sekančią išeivijos lietuvių tau
tinių šokių šventę dabar jau 
vikriai vejasi tik viena krypti
mi: vienuoliktoji lietuvių tauti
nių šokių šventė įvyks Toron- 
te-Mississaugoje 2000 metų 
birželio 30, liepos 1 ir 2 dieno
mis.

Pernai įvyko du rengimo ko
miteto posėdžiai, organizaci
niai planai mažais, tyliais žings
neliais stūmėsi pirmyn, nors 
truputį pasipainiojo ir kliudė 
abejonės, ar tikrai bus įmano
ma imtis tokio įvykio ruošos. 
Kad ir nemažas lietuvių tel
kinys, vis tiek reikalinga už
tikrinti, ar užteks ne tik pagal
bininkų, o ir rėmėjų - nesgi lai
kas bėga, veikla neišvengiamai 
silpnėja. Kaip geriau ją pagy

XI Lietuvių tautinių šokių šventės rengimo komitetas. Sėdi iš k.: KLB pirmininkas Alg. Vaičiū
nas, Toronto apyl. pirmininkė D. Garbaliauskienė, komiteto pirmininkai V. Piečaitis ir R, 
Sakalaitė-Jonaitienė, meno vadovai R. ir J. Karasiejai. Antroje eilėje: M. Vasiliauskienė, vice
pirmininkė R. Žilinskienė, J, Vingelienė, I. Ross, Z. Janeliūnienė, D. Chornomaz. Trečioje 
eilėje: I. Meiklejohn, A. Karkienė, M. Rusinąs, V. Vaičiūnienė, A. Empakeris, J. Adomonytė, 
A. Saplys

vinti, negu suburiant didžiulę 
grupęjaunimo, jiems duoti pro
gą susipažinti ir pasidalinti ne 
tik smagiu, bet ir prasmingu 
kultūriniu tikslu!

Naujieji metai atnešė puikių 
žinių. Šokėjų yra! Iki vasario 
16-sios užsiregistravo jau arti 
1300, o gali atsirasti ir daugiau.

Taip pat didelį paskatinimą 
rengėjams suteikė Montrealio 
kredito kooperatyvo “Lito” 
$10,000 auka, be kurios var
giai ar būtų pasistūmėję konk
retūs organizaciniai darbai. 
Tikimasi, kad ir kitos lietuviš
kos institucijos, sekdamos “Li
to” pavyzdžiu ir išeivijos lietu
viško darbo supratimu, padės 
įgyvendinti šiąjaunimui nepa
keičiamai svarbią šventę.

Avansai iš Kanados lietuvių 
bendruomenės ir JAV “Folk 

Dancc Festivals, Ine.” suteikė 
galimybę sumokėti užstatus už 
areną Mississaugoje, “Hcrshey 
Centre”, kur vyks pati šventė. 
Užsakytas netoli oro uosto esan
tis Regai Constcllation viešbu
tis, kurio puikiose patalpose bus 
galima apsistoti. Ten vyks jau
nimo šokiai (penktadienio va
kare), vadovų pagerbimas bei iš
kilmingas pokylis po šventės 
koncerto. Šeštadienio vakare 
įdomiam klube “The Docks” ant 
ežero kranto, netoli Toronto 
miesto centro bus susipažinimo 
vakaras. Anapilyje, Mississau
goje, vyks oficialus šventės ati
darymas ir bus surengta tauto
dailės paroda bei jaunų daili
ninkų paroda.

Rengėjų komitetas susitiko 
sausio pabaigoje bendram pasi
tarimui apie bilietų kainas, lei

“Pagalba 
Lietuvai’ 
praneša

(atkelta iš 4 psl.)

sime vaidinimą “Joan of Are”.
Lietuvos .Vyčiai, jų draugai bei 

rėmėjai ir visa visuomenė kvie
čiami dalyvauti ir kartu su “Pa
galba Lietuvai” valdyba keliauti 
ir aplankyti Lietuvą. Ši ekskur
sija jau ketvirtoji, koordinuoja
ma su G. T. Internatio-nal kelio
nės agentūra. 1993 m. virš 120 
dalyvių keliavo, kai Popiežius 
Jonas Paulius II-sis lankėsi Lie
tuvoje. 1994 m. apie 100 daly
vavo Šokių ir Dainų šventėse. 

dinio paruošimą, suvenyrus ir 
kitus einamuosius reikalus. Pir
mininkai Vincas Piečaitis ir 
Ramūnė Jonaitienė pranešė apie 
patalpų užsakymą ir užmegztas 
derybas bei pakomitečių spren- 
dimus įvairiais klausimais. 
Iždininkė Julija Adamonytė pa
teikė finansinę apyskaitą. Iki to 
laiko buvo gauta $ 13,056 aukų. 
Pristatytoje provizorinėje sąma- 
toje numatyta mažiausiai 
$300,000 išlaidų. Be abejo, tai 
tik pradžia.

Dalis komiteto atskirai po
sėdžiavo vien leidinio ir svečių 
sąrašo klausimais. Leidinio re
daktore bus Irena Ross. Garbės 
svečių priėmimu rūpinasi Auš
ra Karkienė. Tikimasi, kad, kaip 
pranešė ELTA jau praeitą

(nukelta į 7 psl.)

1996 m. virš 50 dalyvavo Bal
tijos kraštų ekskursijoje. At
rodė, kad visi keliautojai buvo 
patenkinti ir džiaugėsi aplankę 
Lietuvą bei agentūros atliktais 
puikiais patarnavimais. Daly
viai, kurie keliavo su Vyčiais, 
turėjo gerą, atmintiną laiką, 
parsivežė daug gražių prisi
minimų. Tad ir šiais metais 
kviečiame visus keliauti su Vy
čiais. Nesigailėsite tai padarę!

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis į G.T. Intema- 
tional kelionės agentūros pir
mininką Algį Grigą, tel. 1-800- 
462-2584 darbo valandomis, 
arba į “Pagalba Lietuvai” valdy
bos pirmininkę Reginą Juškai- 
tę-Švobienę, tel. 248-547-2659 
vakarais.

Regina Juškaitė-Švobienė

IŠ LIETUVOS 
REKORDŲ 
KNYGOS

- Ilgiausias automobilinis 
tiltas - 494 m ilgio, 10 m va
žiuojamosios dalies ir dviejų ša- 
litilčių po 1,5 m pločio - jungia 
Nemuno krantus Jurbarke. Pa
statytas 1978 m.

- Ilgiausias pėsčiųjų tiltas - 
525 m ilgio, 2,15 m pločio - til
tas per Širvenos ežerą Biržuose. 
Pastatytas 1987 m.

- Ilgiausias į jūrą tiltas - 
461 m ilgio - Palangos pėsčiųjų 
tiltas. Jis pastatytas ant 300 gelž
betoninių polių, atidarytas 1997 
m. birželio 7 d. Pirmasis į jūrą 
tiltas buvo medinis, pastatytas 
1882 m. grafo Juozapo Tiškevi
čiaus sumanymu.

- Plačiausias tiltas' - 32,8 m 
važiuojamosios dalies ir dviejų 
šalitilčių po 3 m pločio, 260 m 
ilgio - „Geležinio vilko” tiltas 
jungiantis Neries krantus Vil
niuje ties Pedagoginiu universi
tetu. Pastatytas 1979 m.

- Didžiausio krantinių atra
mų aukščio skirtumo tiltas - 
23 m aukščio.skirtumo, 388,5 m 
ilgio - „Trijų mergelių” pėsčiųjų 
tiltas jungiantis Nemuno kran
tus Kaune tarp Aukštųjų Šančių 
ir Panemunės. Pastatytas 1976 
m.

Ilgis su krantinėmis 
atramomis

- Ilgiausias tunelis -1,28 km 
ilgio - yra Kaune. Iškastas 1859
- 1862 m. Buvo skirtas dvike- 
liui geležinkeliui. 1969 m. tunelį

sutvirtinus, dvikelis geležinkelis 
pertvarkytas į vienkelį. Mano
ma, kad vienas iš tunelio projek
to autorių yra inžinierius Stanis
lovas Kerbedis.

- Seniausias tunelis - iškas
tas 1859 - 1860 m. Paneriuose 
(Vilniuje). Jo ilgis - 426 m. Nuo 
1952 m. nenaudojamas. Vienas 
iš tunelio projekto autorių yra in
žinierius Stanislovas Kerbedis.

- Plačiausias tunelis - 30 m 
pločio, 263,7 m ilgio - yra Vil
niuje po Nepriklausomybės 
aikšte ir Gedimino prospektu 7
- 8 m gylyje. Jis šešių autotrans
porto eismo juostų. Tunelis pa
statytas pagal architekto Algi
manto Nasvyčio, konstruktorių 
Viktoro Milvydo ir Česlovo 
Gerliako projektą. Pradėtas eks
ploatuoti 1986 m. lapkričio 6 d.

- Ilgiausias viadukas - 237 
m ilgio, 10 m važiuojamosios 
dalies ir dviejų šalitilčių po 1,5 
m pločio - „Sargėnų estakada” 
Kaune kelyje Kaunas-Marijam- 
polė. Pastatytas 19^3 m.

- Plačiausias viadukas - 34 
m važiuojamosios dalies ir dvie
jų šalitilčių po 1 m pločio, 92,7 
m ilgio - Šilagalio viadukas 
kelių Panevėžys-Kėdainiai- 
Cinkiškis ir Vilnius-Panevėžys 
sankirtoje (Panevėžio r.). Pa
statytas 1988 m.

- Ilgiausia požeminė pės
čiųjų perėja yra Vilniuje po Uk
mergės gatve prie Valstybės mu
ziejaus. Perėjos ilgis - 51 m, plo
tis - 6 m, aukštis - 2,5 m. Per
dengimo nišose įrengti šviestu
vai, tolygiai apšviečiantys visą 
plotą. Šalia laiptų įrengtos 
nuožulnumos vežimėliams.

- Ilgiausias kelias - 315 km 
ilgio automagistralė Vilnius- 
Klaipėda. Jis nutįsęs 10 rajonų 
teritorija, jungia 3 didžiausius 
Lietuvos miestus. Kas 3 kelio ki
lometrai įrengti telefonai, o kas 
keliasdešimt kilometrų - poilsio 
aikštelės. 119 km nuo Kauno 
paminkliniu akmeniu pažymėta 
aukščiausia kelio vieta - 180 m 
virš jūros lygio.
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Airių šventė pralinksmino 
ir vilniečius

Pasisakymas
Šiuo metu Lietuvoje ilgai besitęsiančios bylos prieš Kazį Gim

žauską ir Aleksandrą Lileikį eina prie galo. Jie kaltinami žydų žu
dymu Lietuvoje vokiečių okupacijos metu. Kaltinimus iškėlė da
bartinės Vyriausybės Prokuratūra. Bylos eigos metu Izraelio vy
riausybės neoficialus atstovas, kuris betgi yra oficialus Wic- 
senthalio centro atstovas Efram Zuroff spaudai pareiškė, kad “ne
sugebėjimas nubausti lietuvius nacistinius žudikus tebegaubia kaip 
juodas šešėlis šią šalį [Lietuvą], kuri atsisako atsigręžti į savo kruvi
ną praeitį...”

Didelė dalis Lietuvos visuomenės, intelektualai. Seimo nariai 
per spaudą (“Kauno diena” Nr. 264, 1998 lapkričio 22 d.; “Atgi
mimas” Nr. 45. 1998 gruodžio 18 d.. “Valstiečių laikraštis” Nr. 
77,79,81,85,88,91,93. 1998 m. irNr. 5, 1999 m., kurį pridedu) 
pareiškė griežtą protestą prieš tokį niekšišką ir neteisingą lietuvių 
tautos šmeižimą. Jie pageidavo ir pageidauja, kad dabartinė Lie
tuvos Vyriausybė į tai atitinkamai reaguotų. Mažų mažiausiai, kad 
p. Efram Zuroff daugiau niekada nebūtų įsileistas į Lietuvą, nes 
yra įžūlus lietuvių tautos šmeižikas.

Iki šio laiko Lietuvos Vyriausybė į tai visai nereaguoja. Turiu 
paminėti, kad Seimo valdančiosios partijos narė p. Rasa Ras- 
tauskienė kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą bei partijų 

vadovus ir ragino neleisti į laik
raščius blogai rašyti apie žydus 
(“Lietuvos aidas” 1998 lapkričio 
14 d.). Nejaugi tai yra Vyriau
sybės reakcija į p. Efram Zuroff 
niekinantį lietuvių tautos šmei
žimą.

Manau, kad pridėtas straips
nis turėtai būti paminėtas “Mūsų 
Pastogėje” ir “Tėviškės Aiduo
se”. Reikėtų turėti drąsos ginti 
tautos garbę. Tautos garbė atos
togų neturi.

Dr. Alfonsas Viliūnas

Vilniuje jau antrą kartą buvo 
švenčiama Airijos globėjo šv. 
Patriko diena. Iškilmingoje eise
noje Gedimino prospektu pir
mas žengė pučiamųjų orkestras, 
o iš paskos šventės herojus šv. 
Patrikas, 15 Lietuvoje gyvenan
čių airių ir daug Airijos bičiulių. 
Eiseną puošė tradicinės žalios 
Airijos spalvos balionai. Norin
tiesiems prisidėti prie šventinės

eisenos netrūko žalių plaukų da
žų, o grimuotojos ant skruostų 
piešė trilapius dobilėlius. Tau
tiniais airių drabužiais pasi
puošę Vilniaus amerikiečių 
tarptautinės mokyklos moki
niai, airių šokėjai, grojant iš Ai
rijos atvykusiems muzikantams, 
Katedros aikštėje šoko tautinius 
šokius. Vakare Vilniaus Rotu
šėje vyko priėmimas šv. Patri-

ko dienos proga, o kai kuriuose 
baruose, tarp jų ir airiškame 
alaus restorane “The Twins 
O’Brien” linksminosi vietiniai 
airiai ir miestelėnai. Bare “Prie 
Universiteto” grojo lietuviška 
hip hop grupė S KAM P, kurios 
solistė airė. Kovo 18 d. šv. Patri
ko diena buvo švenčiama šv. 
Kristoforo kamerinio orkestro 
klube. Šventę surengė Lietuvių 
ir airių bendrija, o, pasak airiš
ko restorano direktoriaus, lietu
viai ją švenčia ir dėl to, kad Lie
tuvoje taip mažai smagių šven
čių. Respublika

Helsinkyje vykstančiame 
pasaulio dailiojo čiuožimo 
čempionate sportinių šokių 
varžybose Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas 
tarp 25 poni užėmė šeštąją 

LNietą. Pasaulio čempionais 
tapo bei aukso medalius iško
vojo Rusijos sportininkai An
dželika Krylovą ir Oleg Ov- 
sianikov. Sidabro medaliai 
atiteko Prancūzijos porai Ma
rinai Anisinai ir Gwendal Pei- 
zera, bronza - kanadiečiams 
Shae-Lynn Boume ir Victor 
Kraatz.

fAReikalingos vaiku 
auklės, namų tvarkytojos 
darbui amerikiečių šeimose. 
Suteikiamas atskiras kam
barys, vonia ir pilnas išlaiky
mas. Atlyginimas 300 - 450 
dol. per savaitę su dviem 
laisvom dienom. Kreiptis In- 
ternational Consultation, 
368 Broadway, Suite 206, New 
York, NY, 10013, tel: (212) 
766-1168. (sk.).k____ JRigaVen Travel Ine.

. We have GREAT CRUISES .
• Tours to Ireland, Scotland, England and Europe .

• Discover Costą Rica •
and alvvays

Low Fares to VILNIUS

FROM JFK - $299 (in March limited days) 
with

from Nevvark $350 (limited days)
. Ali Fares plūs Tax

Call
INESE ZAKIS

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

Lietuvos Blaivybės sąjūdžio nariai mitinge Vilniuje
V. Kapočiaus nuotr.

/f

Vi

A

PAVASARĮ ir VASARĄ

SKRYDŽIAI J

VILNIŲ
iš NEVVARK, N|

Bal. 1 - Bal. 30
Geg. 1 - Birž. 15
Birž. 16 - Rūgs. 15 $780

$455 
$660

iš CHICAGOS

$510
$660
$790

Plius mokesčiai
Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

1-800-77-VYTIS
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

web site: www.vytistours.com

J'

VILTIS - Hope

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

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:

•Taupymo sąskaitas Taupymo certifikatus 
TRA sąskaitas

•Asmeniškas ir komercines čekių sąskaitas 
•Tiesioginį pinigų deponavimą 

•Namų paskolas 'Automobilių paskolas 
* Namų remonto paskolas •Sąskaitų paskolas 

•Namų (Home Eųuity) paskolas
Naujos, patogios darbo valandos ir draugiškas 

patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

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

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 914- 258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

PICK-UP SCHEDULE FOR APRIL 1999

APRIL PICKUP SCHEDULE
Brockton, MA Apr. 15 3:30-5:30 PM
Lowell, MA Apr. 16 12-1 PM
Lawrence, MA Apr. 16 2-3 PM
Nashua, NH Apr. 16 4-5 PM
Waterbury, CT Apr. 17 9:00-10:30 AM
Hartford, CT Apr. 17 11AM-12:3O PM
Worcester, MA Apr. 17 1:30-3:30 PM
Centerville, MA Apr. 20 3:30-5 PM
Kennebunkport, ME Apr. 21 12-1 PM
Albany, NY Apr. 22 7-8 PM
Binghamton, NY Apr. 23 9-10:30 AM
Scranton, PA Apr. 23 12-2 PM
Frackville, PA Apr. 23 5-6 PM
Philadelphia, PA Apr. 24 9:30-11:30 AM
Brooklyn, NY Apr. 24 12-4 PM
Baltimore, MD Apr. 24 6-7 PM
Bridgeport, CT Apr. 25 8-9 PM
Norvvood, MA Apr. 28 6-7 PM
Putnam, CT Apr. 29 1-2 PM
Providence, RI Apr. 29 4-5:30 PM

Pigios kelionės į Pabalti 1998-99 
per UNIONTOURS

VILNIUS
6 naktys/ 7 dienos 

tiktai $660 asmeniui 
dvigubame kambaryje 

Nuo ketvirtadienio iki trečiadienio. | kalnų Įeina: 
FINNAIR skrydis ten ir atgal

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

Skambinkite UNIONTOURS
sužinoti apie kitokias keliones į Pabalti.

Mūsų ekspertai parūpins Jums pigiausius skrydžius, 
prieinamom 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 

ę/7/V/V/7//7

April 2 Philadelphia, PA 11-12 noon
April 3 Brooklyn, NY 12-lpm
April 12 Whiting, NJ 1-2 pm
April 13 New Britain, CT 11-12 noon

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

April 15 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

April 16 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

April 17 Brooklyn, NY 12-lpm
April 19 Punam, CT 1-2 pm
April27 New Britain, CT 11-12 noon

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

April 29 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

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

t

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS |

New York-Vilnius-New York $375 r.t.

One way to Vilnius $250

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:Ven@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:travel@uniontours.com
http://www.uniontours.com
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Įsibėgėjo šventės ruoša!
(atkelta iš 5 psl.) 
vasarą, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus žada dalyvau
ti šioje tautinių šokių švęptėje. 
Koks įspūdingas ir paskatinan
tis momentas tai bus mūsų jau
nimui!

Rengėjai džiaugiasi, gavę 
Anapilio ir "Tėviškės žiburių” 
savaitraščio valdybos sutikimą 
pasinaudoti vienu “TŽ” patalpų 
kampeliu - šventės raštine ir po
sėdžių kambariu. Nuo šiol paš
tas šventės reikalais, aiškiai pa
žymėtas “XI LTŠŠ”, gali būti 
siunčiamas Anapilio adresu:

2185 Stavebank Rd., Missis- 
sauga, Ontano L5C 1T3. Kol 
neprasidėjo bilietų užsakymo 
įkarštis, informacijos ieškantys 
telefonu gali susisiekti su pirmi
ninku Vincu Piečaičiu arba pa
likti įrašą skambinant: 905-891- 
3018,o fakso numeris 905-891 - 
2894. Elektroninio pašto adresu 
jonaitis-@Dat-hcom.com susi
siekiama su pirm. Ramūne Jo
naitiene. Tautinių šokių grupių 
vadovai kviečiami kreiptis į 
meno vadovus Ritą ir Juozą Ka- 
rasiejus, 2364 Adeną Court, 
Mississauga, Ontario L5A IRI.

Jų telefonas yra 905-279-9079 
arba 905-896-7239, elektroni
nio pašto adresas: karasie- 
jus@hotmail.com.

Meno vadovų pranešimu, iki 
vasario 16 d. atlikta pirminė re
gistracija. Jau yra užsirašę an
sambliai, su beveik 1500 šo
kėjų. Dar priimamos vaikų ir 
jaunių grupės, kurių yra trūku
mas. Lituanistinės mokyklos 
yra skatinamos šiai šventei or
ganizuoti ir ruošti vaikus.

Rengėjai džiaugiasi visuo
menės susidomėjimu šios di
džios šventės ruoša ir tikisi, kad 
jų dėmesys greit taps konkrečia 
parama!

XI LTŠŠ rengėjų komitetas

Neringai trisdešimt metų!
Naujoji JAV Rytinio pa

kraščio M. N. Pr. Seserų rėmėjų 
valdyba balandžio 11 (per Atve
lykį), 2 v. p. p. St. Mary’s baž
nyčioje Putname ruošia religinį 
koncertą-vajų, kad tuo koncer
tu atšvęstų “Neringos” 30-jį 
gimtadienį ir pradėtų gyvybiškai 
svarbų finansų telkimą.

Nuo 1996 m. “Neringa” yra 
tvarkoma korporacijos pagrin
dais. Jos Tarybą sudaro pasau
liečiai - buvę “Neringos” auklė
tiniai, kuriems rūpi tolimesnis 
“Neringos” egzistavimas, ir 
N.Pr.S. vienuolijos atstovės. Da-

pasisekimo.
Reikia džiaugtis subrendusia 

pasišventusių jaunų lietuvių išei
vių karta, kurios tarpe yra pa
siryžusių padėti “Neringai” išsi
laikyti, prisiimant atsakingas pa
reigas. Ačiū Dievui, jaunime ug
dyta meilė ir ištikimybė savo tau
tai ir tikėjimui nebuvo veltui. At
nešė vaisių, kuriais visi galima 
džiaugtis ir didžiuotis: buvę ne- 
ringiečiai yra dabartiniai sto
vyklos vadovai ir tarybos nariai. 
Tikime, kad jų auklėjamas vai
kas ir jaunuolis seks jų pėdomis.

Todėl “Neringos” trisdešimto-

virtuozas Virginijus Barkauskas 
ir solistė Marytė Bizinkaus- 
kaitė. Jei asmeniškai negalė
sime dalyvauti, skirkime sto
vyklai dovaną, sudarykime stip
rią finansinę bazę stovyklai eg
zistuoti ir tuo konkrečiu ženklu 
palaikykime ir stiprinkime jai 
vadovaujančių ištvermę ir entu
ziazmą.

Investuokime į jauną ameri
kietį lietuvį - išeivijos ir Lietu
vos ateitį! Čekį išrašykime “Ne
ringa” vardu ir siųskime adresu: 
“Neringa”, 600 Liberty Hwy., 
Putnam, CT 06260. Būsime la-

Dėl paramos “Naujojo Židinio-Aidų” leidybai 
iš 1999 m. valstybės biudžeto lėšų

“Naujojo Židinio-Aidų” žur
nalui paremti Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondas šie
met skyrė 110,000 Lt vietoj pra
šytų 299,000 Lt. Tokia suma su
daro tik apie pusę žurnalo išgy
venimui būtinų lėšų. Palygini
mui: tokios pat apimties ir pe
riodiškumo “Kultūros barams” 
skirta 250,000 Lt, “Metų” žur
nalui, kurio techninis rengimas

paprastesnis - 280,000 Lt, ketu
riems kultūros savaitraščiams - 
kiekvienam po 165,000 Lt.

Kadangi Fondo surengta 
spaudos konferencija Seime bu
vo uždara ir “Naujojo Židinio- 
Aidų” atstovai net nebuvo į ją 
kviesti, tokios diskriminacijos 
motyvų iš fondo vadovybės ne
pavyko sužinoti. Žinome tik tai, 
kad mūsų žurnalo prašymą

Pavasarinis potvynis Šilutės rajone V. Kapočiaus nuotr.

1999 m. ŠALFASS-gos vyrų, 
moterų ir jaunių bei mergaičių 

A krepšinis
1999 m. ŠALFASS-gos Š. 

Amerikos lietuvių vyrų A, vyrų 
B, moterų ir jaunių bei mergai
čių A (1980 m. gimimo ir jau
nesnių) krepšinio pirmenybės 
įvyks 1999 m. gegužės 14, 15 ir 
16 dienomis Detroite, MI. Vyk
do - Detroito LSK Kovas.

Vyrų A klasę sudaro iški
lesnės komandos, atrinktos 
ŠALFASS-gos Krepšinio komi
teto. Likusios komandos žaidžia 
B klasėje, kur gali dalyvauti ir 
A klasės komandas turinčių klu
bų antrosios, etc. komandos. Vy
rų A klasėje gali dalyvauti ne 
daugiau kaip 8 komandos. Kito
se klasėse komandų skaičius ne
apribojamas.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams ar 
kitokiems vienetams, atlikusi- 
ems metinę 1999 m. ŠALFASS- 
gos narių registraciją.

Apytikris tvarkaraštis: penk
tadienį, gegužės 14d., numato
mos tik vyrų A ir B varžybos, 
pradedant apie 5 vai. popiet. 
Moterų ir jaunių bei mergaičių 
A varžybos vyks tik šeštadienį 
ir sekmadienį.

Pradinė komandų registraci
ja privalėjo būti atlikta iki 1999 
m. kovo 15 d. imtinai, pas De
troito LSK Kovo pirmininką 
Viktorą Memeną Jr., šiuo ad-re- 
su: Viktoras Memenąs Jr., 1772 
Penistone, Birmingham, MI 
48009, tel. 248-723-1155 na
mų; 248-371-8221 darbo; faksas 
248-371-8080; E-mail: vme- 
men01@lear.com

Po pradinės registracijos bus 
paskelbta varžybų formatas, ga-

lutinės registracijos terminas ir 
kitos tolimesnės detalės.

Pilnesnę informaciją gauna 
vi si ŠALFASS -gos klubai. 
ŠALFASS-gai nepriklausantie
ji vienetai dėl informaijos pra
šomi kreiptis į V. Memeną Jr.

Papildomi kontaktai: Vytau
tas Polteraitis, tel. 734-420- 
3137, arba E-mail: vytop- 
@aol.com

ŠALFASS-gos 
Krepšinio komitetas 
ŠALFASS-gos 
Centro valdyba

svarsčiusieji Fondo ekspertai 
siūlė skirti: ekspertas S2-2 - 
apie 150,000, ekspertas S2-3 - 
190,000 ir ekspertas S2-1 - 
250,000-270,000 Lt.

Vadinamasis finansinis ek
spertas S1,2-4, melagingai tvir
tindamas, kad žurnalo planuo
jamos išlaidos nuo pernai metų 
išaugusios tris kartus (o iš tik
rųjų - tik 5.4%), ir, matyt, no
rėdamas mus pamokyti, reika
lavo skirti 60 000 Lt, nė nesi
vargindamas iki galo užpildyti 
nustatytos formos anketą.

Fondo vadovybė patvirtino, 
kad sprendimus ji priima rem
damasi ekspertų įvertinimais. 
Kaip matyti iš pateiktų duo
menų, mūsų atveju į ekspertų 
nuomonę nebuvo atsižvelgta 
arba sprendimas buvo moty
vuotas visiškai nekompetentin
gu minėtojo finansinio eksper
to atsiliepimu.

Kadangi Fondas laiko save 
vieninteliu teisėtu kultūrinės, 
spaudos rėmėju, o pastangas 
gauti papildomą valstybės pa
ramą trakmoj a kaip nusikaltimą 
(pirmininko p. Gončio žo
džiais), šitokią laikyseną mūsų 
žurnalo atžvilgiu galima trak
tuoti.tik kaip sąmoningą leidi
nio žlugdymą.

Vytautas Ališauskas
Viešosios įstaigos "Naujasis 

Židinys-Aidai” direktorius

Petras Kimbrys
Žurnalo "Naujasis Židinys-^ 

Aidai" vyriausias redaktorius

Prieš maudynes

bartinė stovyklos vadovybė nuo
sekliai tęsia seselių prasmingą 
55 metus trukusį (įskaitant jų 
įkurtą 1944 m. stovyklą “Imma- 
culata” vienuolyno patalpose) 
amerikiečio lietuvio auklėjimą, 
jam skiepijant religinių ir tau
tinių vertybių supratimą jr j5J- 
savinimą. “Neringos” Taryba at
sakinga ne tik už stovyklų pro
gramas, bet ir jos finansinę būk
lę. Pastatus reikia taisyti, gerin
ti. Vadovus surasti, pakviesti ir 
bent minimaliai atsilygint. Per 
visus apvalius metus stovyklos 
pastatus ir jos aplinką prižiūrėti. 
Pasak administratorės Danos 
Grajauskaitės, “Neringa” gyve
na šia diena. Pavojinga... Dėl to 
naujoji rėmėjų valdyba ir ėmėsi 
ruošti koncertą-vajų, kviečiant 
ne tik koncerte galinčius daly
vauti, bet visus “Darbininko” 
skaitytojus prisidėti prie vajaus

jo gimtadienio proga daly
vaukime religiniame koncerte, 
kurio programą atliks vargonų

bai dėkingi.
Aldona Prapuolenytė
Koncerto-vajaus koordinatorė

Lietuvos Vyčių 86-sis seimas
Jau praėjo šeši mėnesiai nuo 85- 

jo Lietuvos Vyčių seimo, kai 3-ia 
kuopa, veikianti Philadelphia, Pcn- 
nsylvania, pasiūlė globoti 1999 m. 
vykstantį 86-jį seimą. Pasiruošimai 
jau vykdomi. Metinis suvažiavi- 
mas/seimas įvyks š. m. liepos 29 - 
rugpjūčio 1 d. Sheraton Society Hill 
viešbutyje, One Dock Street, Phi
ladelphia, Pennsylvania, nemoka
mas tel. 1-800-325-3535 arba (215) 
238-6000. Seimo komiteto ko-pir- 
mininkai yra Agutė ir Jonas Mic
kūnai.

Prieš suvažiavimą, trečiadienį, 
liepos 28 d., pageidaujantiems nu-

matyta ekskursija į Atlantic City 
Casino.

Seime dalyvavimo išlaidos su
augusiems: 160 dol. asmeniui, už
siregistravusiems iki birželio 1 d. 
Po tos dienos - registracijos mo
kestis 165 dol. asmeniui. Jaunimui 
iki 18 metų amžiaus - 80 dol. as
meniui.

Suvažiavimo dalyvių registra
ciją tvarko Lillian Grcymas, 2557 
E. Ontario Street, Philadelphia, PA 
19134, tel. (215)426-6762.

Laukiame visų.

Regina Juškaitė-Svobienė

A. t A.
kpt. JONUI KLIVEČKAI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmonų MALVINĄ, sūnus 

RIMĄ ir GIEDRIŲ bei jų šeimas.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Igoris Ivanovas mano, kad 
Taikos sutartis su Japonija nebus 
pasirašyta iki 2000 metų pabaigos. 
Jis tai pareiškė Tokijuje vykusiose 
derybose su Japonijos užsienio rei
kalų ministru Masahiku Komura. 
Apie tai sužinota iš informuotų Ja
ponijos šaltinių. Jų duomenimis, 
derybose buvo energingai svarsto
mi Maskvos ir Tokijo pasiūlymai, 
kaip išspręsti ginčą dėl Pietų Kurilų 
ir pasirašyti Taikos sutartį. Tokijas, 
šaltinių duomenimis, reikalauja 
pripažinti jo suverenumą Pietų Ku
rilų saloms, kurias po to tam tikrą 
laiką valdytų Rusijos administraci
ja. Maskva siūlo Taikos sutartyje 
tik nurodyti šalių pasiryžimą su
reguliuoti teritorinį ginčą. Kon
krečius sprendimus šiuo klausimu 
ji siūlo parengti tolesnėse derybose 
ir juos įrašyti atskirame susitarime. 
Tačiau pasibaigus susitikimui Ja
ponijos ir Rusijos užsienio reikalų 
ministrams nepavyko pasiekti pa
žangos sprendžiant konfliktą dėl 
Kurilų salų.

MIRTIES PRANEŠIMAS

Pranešame giminėms, draugams Ir pažįstamiems, kad 
kovo 17 d., sulaukęs 98 su puse metų, trumpai tesirgęs, 
Worce$ter, MA, ligoninėje, mirė mūsų šeimos Tėvas, Senelis 
ir Prosenelis

STASYS GRIEŽĖ-JURGELEVIČIUS
Gimė Vilniaus krašte, Dzūkijoje. Vaikystėje Iš tėvų dai

nininkų paveldėjęs meilę lietuviškam žodžiui, vlsq gyveni
mų bendradarbiavo (vairiuose spaudos leidiniuose, rėmė ir 
platino knygas, darbavosi "Keleivio" redakcijoje. Ilgus me
tus gyveno Bostone, dalyvavo įvairių organizacijų veikloje 
ir jas visokeriopai rėmė.

Jaunystės pavasaryje buvo Lietuvos kariuomenės kūrė
jas - savanoris.

Išgyvenęs gilios senatvės naštų, mirė palikęs mūsų šei
mai ir giminei savo šviesios asmenybės amžinų atmintį.

Giliai liūdintys:
sūnus Algimantas Griežė-Jurgelevičius, 
duktė Irena Dalia Jonynienė, 
jų šeimos ir giminė

PADĖKA

Mūsų brangiam vyrui, tėvui, seneliui

A. t A.
kpt. JONUI KLIVEČKAI

1999 m. vasario 26 d. New Yorke iškeliavus Amžinybėn, 
reiškiame nuoširdžių padėkų:

vyskupui Pauliui Baltakiui, OFM, už maldas ir sukalbėtų 
rožinį; vyskupui R. Norvilai, Kauno Kunigų seminarijos rekto
riui, už apsilankymų Ir paskaitytas maldas; Msgr. D; Cassato 
už pasakytas gilias mintis; Tėv. Pr. Gledgaudui už apsi
lankymų.

Nuoširdi padėka kunigams: V. Palubinskui, J. Pakalniš
kiui, S. Railai už koncelebruotas mišias Apreiškimo par. 
bažnyčioje Brooklyn, NY.

Ačiū Virgilijui Barkauskui ir solistui Petrui Sandanavlčlui už 
įspūdingas giesmes ir vargonų palydų.

Dėkojame kun. V. Palubinskui už palydėjimų į amžino 
poilsio vietų Cypress Hills kapinėse; M. Šalinskienel ir O. 
Barauskienei už rūpestingų laidotuvių patarnavimų.

Dėkojame už atsisveikinimų koplyčioje: Tautos Fondo 
vardu - Algiui Vedeckui, LB NY apygardos vardu - Kęstučiui 
Bileriui, Atletų klubo vardu - Algiui Jankauskui, Apreiškimo 
F>ar. tarybos vardu - Vladui Sldul.

Nuoširdžiai dėkojame už užprašytas gausias mišias; auko
jusiems Lietuvos našlaičiams - "Saulutei"; už gėles; už aukas 
Tautos Fondui; už pareikštas užuojautas žodžiu Ir spaudoje 
drauge liūdintiems su mumis; dėkojame visiems visiems, 
dalyvavusiems atsisveikinime ir laidotuvėse.

Mūsų skaudžiose dienose Jūs mus paguodėle Ir sustipri
note.

Giliai liūdintys:

žmona Malvina, sūnūs Rimantas ir Giedrius
su šeimomis

hcom.com
mailto:karasie-jus@hotmail.com
mailto:vme-men01@lear.com
aol.com
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Mirė pranciškonas Tėv. Antanas Prakapas
Tik 46 centai už minutę 

skambinant į Lietuvą; 9,9 cento 
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERL1NK pasiūlymui? Lietuvius

Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 4 d. - Velykos, Kristaus 
Prisikėlimo šventė.

Laikrodžio rodyklę pasuk
ti vieną valandą pirmyn reikia 
balandžio 4 d.

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, gavėnios laikotarpy pra
vedęs rekolekcijas Floridos lie
tuviams, kovo 30 d. grįžo į savo 
rezidenciją pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne, NY.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Velykų rytą, balandžio 4 
d., lietuviškos Prisikėlimo mišios 
bus aukojamos 6:30 vai. ryte.

Lietuvos Vyčių 110 kuopa 
savo 75 metų veiklos sukaktį 
atžymės balandžio 25 d. pie
tumis - šokiais. Bilietų kaina 
25 dol. asmeniui. Jie gaunami 
pas Eleną Matulionytę tel. 718- 
326-3398 arba pas Bruno Rut- 
kūną tel. 516-628-2292.

Vilniaus Aušros Vartų 
parapijoje Manhattane, NY, 
Prisikėlimo mišios bus Velykų 
rytą, balandžio 4 d., 9 vai. Po 
mišių parapijos salėje vyks vely
kinis pobūvis.

LB Queens apylinkė rengia 
šaunų "Kanklių" muzikos an
samblio koncertą sekmadienį, 
balandžio 18 d., Kultūros Ži
dinio didžiojoje salėje. Ansamb
lis atvyksta iš Vilniaus ir pake
liui į Philadelphia sutiko pasiro
dyti Nevv Yorke. Ansamblio daly
viai visi profesionalai, bus gera 
proga jų talentais pasigėrėti. 
Žiūr. skelbimą šio puslapio apačio
je.

Stasys Griežė - Jurgelevi
čius, VVorcester, MA, mirė š. m. 
kovo 17 d. Mirties pranešimas 
telpa 7-ame puslapyje.

Šventasis Raštas vienoje 
knygoje laikinai išparduo
tas. Per Šv. Rašto sutiktuves, 
kurias rengė LK Religinė Šalpa 
kovo 28 d. Apreiškimo par. salėje, 
buvo išparduota visa "Darbi
ninkui" skirta kvota. Kelių mėne
sių laikotarpyje tikimės gauti 
daugiau Biblijų. Apie tai paskelb
sime spaudoje. Užsakymai, gauti 
iki kovo 26 d., tebesiuntinėjami. 
Naujų užsakymų kol kas prašome 
nesiųsti.

Apreiškimo par. žinios

Visos Velykinės apeigos bus 
atliekamos lietuvių kalba.

Did. Ketvirtadienį, balan
džio 1 d.: 7:30 vai. vak. Pamal
dose švenčiami Kristaus pasku
tinė vakarienė ir Švč. Sakramen
to įsteigimas.

Did. Penktadienį, balan
džio 2 d.: 7:30 vai. vak. Kristaus 
Kančios liturgija, Kryžiaus pagar
binimas, šv. Komunija.

Did. Šeštadienį, balandžio 3 
d.: 7:30 vai. vak. iškilminga Vely
kų vigilija.

Velykų rytą, balandžio 4 d. 
7 vai ryte Prisikėlimo mišios. Pa
maldoms vadovaus vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM. Po mišių 
velykiniai pusryčiai parapijos 
salėje.

Vilniaus radijas nuo kovo
28 d. girdimas 9855 klh dažniu.

Tautos Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 8 d., Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY. Programoje: 9 vai. ryto Lie
tuvių pranciškonų koplyčioje bus 
aukojamos Mišios Tautos Fondo 
rėmėjų intencija. Seks registra
cija. 10 vai. ryto - susirinkimas. 
Pakvietimai su įgaliojimo lape
liais siuntinėjami jau dabar. Jei 
esate Tautos Fondo narys ir pa
kvietimo negausite iki bal. 25 d., 
praneškite Tautos Fondo rašti
nei: 351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207; tel. (718) 277- 
0682. Plačiau kitame "Darbininke".

Šiuo metu mirtis yra itin daž
na viešnia mūsų išeivijoje. Liūd
na stebėti, kai ji jau įpusėjo pa
siimti po Antrojo pasaulinio karo 
atvykusią mūsų visuomenę, 
kuria apie 50 metų rėmėsi in
tensyvi kultūrinė ir politinė veik
la. Dabar tos kartos žmonės jau 
75 - 85 metų amžiaus. Taigi jau 
laikas iškeliauti. Šiuo metu mir
tis negailestingai skina ir lietu
vius pranciškonus, nes ir jie prik
lauso minėtajai išeivijos kartai.

Paskutinė pranciškonų auka iš 
negausaus lietuvių pranciškonų 
būrelio yra Tėv. Antanas Pra
kapas, iškeliavęs į aną pasaulį 
š. m. vasario 27 d. ir palaidotas 
pranciškonų sklypelyje Šv. Jono 
kapinėse, Middle Village, NY, 
kovo 3 d.

Jis buvo ramus bei tylus vie
nuolis, pateikęs gana svarų įnašą 
į lietuvių pranciškonų veiklą. At
liko jis įvairius darbus įvairiose 
vietovėse, kol pagaliau išvargin
tas Alzheimerio ligos Matulaičio 
slaugos namuose Putname am
žinai užmerkė akis. Malonu jį 
čia bent keliais sakiniais prisi
minti.

Antanas Prakapas gimė 1922 
m. lapkričio 1 d. Girkalnio pa
rapijoje, Skapiškiu kaime. Baigęs 
vietinę pradžios mokyklą, atvy
ko į Kretingos Pranciškonų gim
naziją, kur pamažu ir noko jo 
vienuolinis pašaukimas. Anais 
laikais, per Antrąjį pasaulinį karą, 
nebuvo lengva tapti vienuoliu 
kunigu. Karas ir Antaną Prakapą, 
dar mokinuką, nubloškė į Euro
pos šiaurę - kažkur prie Švedijos, 
bet ir ten jo pašaukimas stiprėjo. 
Aptilus karui, Antanas vargingai 
pasiekė Belgiją ir tuojau prisi
glaudė pas belgus pranciškonus. 
Į jų vienuolyną Thielt mieste ir 
įstojo. Ten kaip belgų Šv. Juoza
po pranciškonų provincijos na
rys, gavęs vienuolinį Ambrozi-

jaus vardą, atliko nau
jokyną ir 1949 metais, 
užbaigęs teologijos studi
jas, buvo įšventintas ku
nigu. Pažymėtina, kad 
gyvendamas tarp kita
taučių, ryšio su lietuviais 
nenutraukė. Porą metų 
buvo Belgijos lietuvių pa
bėgėlių kapelionu, lanky
damas savo tautiečius ir 
juos globodamas. Taip 
pat greit susijungė ir su 
lietuviais pranciškonais, 
kurie tada organizavosi 
Amerikoje. Pagaliau 1950 
m. atvyko pas juos į Ka
nadą. Jis grįžo prie savo 
krikštyto vardo - Anta
no. Iš Kanados po poros 
metų buvo perkeltas į 
pranciškonų vienuolyną 
Brooklyne ir paskirtas "Darbinin
ko" administratoriumi. 1958 m. 
perkeltas į Kennebunkportą mo
kytojauti Pranciškonų gimnazi
joje ir kaip vizitatorius veikti su 
lietuviais tretininkais. 1964 m. 
vėl sugrąžinamas į Kanadą ir pa
skiriamas Prisikėlimo parapijos 
vikaru. 1981 m. atkeliamas į 
pranciškonų vienuolyną Brook
lyne. Čia jis ėjo ekonomo parei
gas, tvarkydamas vienuolyno fi
nansus ilgiau kaip 10 metų. Tuo 
pačiu laiku vadovavo bingo 
žaidimams, mokė tikybą šešta
dieninėje Maironio mokykloje 
ir globojo skautus, ateitininkus 
ir kitas jaunimo organizacijas. 
Tuo laikotarpiu buvo ir vie
nuolyno viršininku trejus me
tus. Bet apie 1993 metus pradė
jo reikštis Alzheimerio ligos 
žymės ir Tėv. Antanas netrukus 
buvo perkeltas į pranciškonų 
vienuolyną Kennebunkporte, o 
iš ten - į Matulaičio slaugos na
mus Putnam, CT. Ten ir mirė.

Po mirties atvežtas į Brook- 
lyną ir pradžioje pašarvotas Sha-

Tėv. Antanas Prakapas, OFM

lins laidotuvių namuose, paskui 
- pranciškonų koplyčioje. Lai
dotuvėse dalyvavo velionio bro
lis iš Toronto Stasys Prakapas su 
žmona Brone, pranciškonų pro
vincijolas Tėv. Benediktas Jur- 
čys, atvykęs iš Lietuvos, vicepro- 
vinciolas Tėv. Placidas Barius, vie
tiniai pranciškonai, kun. Vytau
tas Palubinskas ir būrelis draugų 
ir pažįstamų, kurių tarpe buvo ir 
"Darbininko" įstaigų, Religinės 
Šalpos ir Tautos Fondo tarnauto
jai. Velionį pažinusių, ypač ano 
meto bingo darbuotojų, jau ne
mažai išmirė. Laidotuvių apei
gas šermeninėje atliko provinci
jolas Tėv. Benediktas Jurčys, o 
vienuolyno koplyčioje keturi 
kunigai aukojo koncelebracines 
laidotuvių mišias: Tėv. Benedik
tas Jurčys, Tėv. Placidas Barius, 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas ir 
kun. Vytautas Palubinskas.

Amžino atilsio linkime Tėv. 
Antanui Prakapui ir dėkojame 
jam už jo patvarų triūsą religi
nėje ir tautinėje dirvoje.

L. A.

aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nėFfnenesinių, 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 dviejų 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.)

Butai pensininkams, moder
nūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, lietuviškoje aplinkoje, Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų priežiū
roje. Pasinaudokite šia proga, kreip
kitės: Vilią Maria, P. O. Box 155, 
Thompson, CT 06277. (sk.)

Profesionaliai valome kili
mus ir baldų apmušalus namuose 
ir įstaigose. Pašaliname kvapus. Ga
rantuojame saugumą žmonių aplin
kai ir nuosavybei. Nepatenkintiems 
grąžinami pinigai. Skambinti: Vy
tautui (lietuviškai) arba Barbarai (an
gliškai): (718) 389-1884. (sk.)

JA V LIET, BENDR. QUEENS APYLINKĖ

Maloniai kviečia visus tautiečius
i

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS ANSAMBLIO

KANKLĖS
KONCERTĄ

SEKMADIENI - BALANDŽIO 18, 3:00 vai.' p.p.
KULTŪROS ŽIDINIO DIDŽIOJOJE SALĖJE

341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, NY

įėjimo Auka: $15.00 Jaunuoliams iki 18m - $8.00 
Vaikams iki lOm. - gralis

Veiks kavinė nuo 17’37 ,r po koncerto

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas

'99m. "MERINGOS" STOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA liepos 11-25 d.d. - vaikams 10-16 metų
liepos 25-31 d.d. - vaikams 6-10 metų 
liepos 25-31 d.d. - vaikams 13-16 metų 
rugpjūčio 1-7 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais
ANGLŲKALBA-LIETUVIŲ KILMĖS
rugpjūčio 8-21 d.d. - vaikams 7-16 metų 
rugpjūčio 21-24 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais

INFORMACIJA-REGISTRACIJA 
kreiptis į Daną Grajauskaitę: 

66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472 
tel: 617-923-4583 e-mail: neringai@yahoo.com
m

NY LB Queens apylinkės metinis narių susirinkimas
Metinis LB Queens apylinkės 

susirinkimas įvyko š. m. kovo 21 
d. Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Apylinkės pirm. Ramutei 
Česnavičienei atidarius susirin
kimą ir pateikus dienotvarkę, 
kun. V. Volertas sukalbėjo invo- 
kaciją, prašydamas Apvaizdos 
malonės visiems, besidarbuojan
tiems lietuviškoje veikloje..

Sustojus ir tylos minute pager
bus praėjusiais metais mirusius 
narius, o jų buvo net 28 (į tą 
skaičių įeina kitur išsikėlę ir ten 
mirę buvę Queens apyl. nariai), 
sklandžiai parašytą praėjusio su
sirinkimo protokolą perskaitė 
apyl. sekretorė Vida Jankaus
kienė.

Metinį veiklos pranešimą pa
darė Ramutė Česnavičienė. Štai 
keletas veiklos detaliu: dalyvau
ta LB NY apygardos suvažiavime, 
prisidėta prie apygardos rengto 
"Dainavos" ansamblio iš Alytaus 
koncerto, sėkmingai suruošta K. 
Židinyje gegužinė, ir daug kitų.

Žvelgdama į ateitį, pirmininkė 
turi daug planų, tarp jų numato: 
dalyvauti balandžio 10 d. LB NY 
apygardos metiniame susirin
kime: bal. 18 d. rengti Lietuvos

dailės muziejaus ansamblio 
"Kanklės" koncertą. Platinti ir 
kviesti užpildyti Lietuvos geno
cido ir rezistencijos tyrimų cen
tro paruoštas anketas, kurių tiks
las surinkti duomenis apie už
sienyje išlikusius liudijimus ir 
dokumentus; dalyvauti JAV LB 
Kultūros tarybos projekte ruo
šiant įrašą "Kalbamoji istorija". 
Bus bandoma atgaivinti tautinių 
šokių grupę, kurios vedėja - Al
dona Marijošienė.

Iš iždininkės Renatos Alins- 
kienės pranešimo paaiškėjo, kad 
pajamų turėta 1,457 dol., išlaidų 
545 dol., kasoje randasi 3,698 
dol. Kad nariai nepamirštų už
simokėti nario mokesčio, iš
siuntinėta 150 laiškų.

Kontrolės komisijos aktą pers
kaitė dr. Regina Čiurlienė, jokių 
nesklandumų nerasta.

Trijų valdybos narių terminui 
pasibaigus, išrinkti sekantys: Ra
mutė Česnavičienė - 28 balsais, 
Vida Jankauskienė - 26 b., Jonas 
Kunca 17 b. I kontrolės komisiją 
išrinkti: Kostas Norvilą, Aldona 
Marijošienė ir dr. Regina Čiur
lienė.

Balsus surinko ir suskaičiavo

Elena Andriušienė, Jadvyga Vy- 
tuvienė ir Donatas Ūzas. Rin
kimuose dalyvavo 28 nariai.

Pavesta valdybai parinkti at
stovus į LB Krašto tarybos su
važiavimą.

Susirinkime kaip viešnia daly
vavo iš Lietuvos atvykusi "Lo- 
gos" žurnalo redaktorė Dalia 
Stončienė. Ji pasakojo apie šio 
žurnalo paskirtį, turinį ir jo eg
zistenciją.

Prieš susirinkimą veikė kavinė, 
kuri buvo sutraukusi daug žmo
nių. R. Česnavičienė padėkojo 
visiems, savo darbu prisidėju- 
siems ruošiant maistą ir perskaitė 
jų pavardes.

Susirinkimas užbaigtas sugie- 
dant Tautos himną.

p. palys

"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 metu - 46 dol. 
Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir su adresu siunčiami 
"Lietuvos aido" įgaliotiniui JAV 
Broniui Juodeliui - 239 Brook- 
side Lane, Willowbrook, IL 
60514-2914, USA. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Algis Tursa, Long Branch, NJ - 50 
dol.
Edward Porus, Ccranton, PA - 5 
dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Kviečiame visus 
į žinomų estrados dainininkių iš Lietuvos 

Aldonos Stasiulevičiūtės ir 
Onutės Valiukevičiūtės

KONCERTĄ
balandžio 10 d., 7:30 vai. vak. 
Kultūros Židinio didžiojoje salėje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

įėjimas 15 dol. suaugusiems; vaikams iki 10 metų - 5 
dol., iki 16 metų -10 dol. I kainą įeįna šalti užkandžiai, 

kava, pyragai - viskas ant staliukų. Veiks baras.
Po koncerto vyks šokiai. Vietas rezervuoti tek: 718-850- 

3576; 718-486-8208; 718-739-8257.

Rengia LB "Versmės" apylinkė

PADĖKA

NY skautija nuoširdžiai 
dėkoja apylinkės lietuviams ir 
jų svečiams, apsilankiusiems Ka
ziuko mugėje š. m. kovo 7 d. 
Nors mūsų gretos mažėja, vistiek 
stengiamės palaikyti skautiškas 
tradicijas. Pranciškonas Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas aukojo šv. 
Mišias, už tai liekame jam dėkin
gi. Ypatinga skautiška padėka 
priklauso sekantiems gerada
riams, kurię stambesnėmis dova
nomis parėmė skautišką veiklą: 
Henrikas ir Elena Andruškos, Da
lia Mackevičienė, Paulina Verše- 
lienė, o ponai Rudžiai padengė 
net pusę užsakytų balandėlių 
išlaidų. Visiems, paaukojusiems 
fantų abiems loterijoms tariame 
nuoširdų ačiū. Taip pat dėko
jame Reginai Ridikienei, Patrici
jai Sidienei ir Marijai Žukaus
kienei už gražiai pravestas de
monstracijas. Mugė praėjo nuo
taikingai ir tai skatina skautiją 
ir ateityje nenuleisti rankų.

Budėkime!

"VILTIES"siuntinių agen
tūra praneša, kad į Brooklyną 
"Vilties" atstbvai atvyks š. m. 
balandžio 24 d., šeštadienį, ir 
nuo 12 iki 4 vai. popiet priims 
siuntinius Kultūros Židinio kie
me, buv. spaustuvės patalpose. 
Brooklyne mūsų atstovas - Al
gis Jankauskas, tel. (718) 
849-2260. Susitarus paims siun
tinius iš namų.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
balandžio 3 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. (914) 258-5133.
'■ AP-:.

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

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

mailto:jkeleras@aol.com
mailto:neringai@yahoo.com
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