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VOJE

IETUVĄ

učių vakarą, 
lamas per Lie- 

w j Lietuvos Pre
zidentas Valdas Adamkus pa
linkėjo visiems tvirtybės.

- Lietuvos Seimo Pirminin
kas Vytautas Landsbergis pa
sveikino Lietuvos gyventojus ir 
tautiečius užsienyje Šv. Kalėdų 
proga. “Tegu kiekvieno Jūsų na
muose įsižiebia taikių, ramių Šv. 
Kalėdų šviesa, tegu Jus ir Jūsų 
artimuosius lydi tarpusavio 
meilė ir gerų darbų sėkmė 2000- 
aisiais”, - sakoma V.Lands- 
bergio sveikinime.

- Prieš Šventas Kalėdas 
Prezidentas Valdas Adamkus 
paskyrė naujus Lietuvos amba
sadorius Kanadoje ir Rusijoje. 
Nuo 1993 m. ambasadoriumi 
Vokietijoje buvęs Zenonas Na- 
mavičius paskirtas ambasado
riumi Maskvoje. Jis nuo sausio 
10 d. pakeis ambasadorių Ro
mualdą Kozyrovičių, ambasa
doriumi Maskvoje dirbusį šeše
rius metus. Į ambasadoriaus Ka
nadoje postą nuo sausio 6 d. ski
riamas Rimantas Šidlauskas, iki 
šiol vadovavęs Užsienio reikalų 
ministerijos Konsuliniam de
partamentui ir Lietuvos dery
boms dėl sienų sutarčių su kai
myninėmis šalimis. Kanadoje 
jis dirbs vietoj kadenciją baigu
sio ambasadoriaus Alfonso Ei
dinto, kuris iš šio posto atšau
kiamas nuo sausio 5 d.

- Prieš pat Kalėdas Kryžkal- 
nio kalva pasipuošė iš tolo 
matomu keturiolikos metrų 
aukščio kryžiumi. Gruodžio 24 
d. kryžius buvo iškilmingai 
pašventintas Šiaulių vyskupo 
Eugenijaus Bartulio. Projekto 
autoriaus Vlado Laurinavičiaus 
teigimu, šis krikščionybės sim
bolis sukurtas per porą metų ir 
yra visos lietuvių tautos dova
na. Jį kūrė beveik dvidešimt 
žmonių.

- Centro sąjungos lyderis 
Romualdas Ozolas teigia, kad 
korupciją Lietuvoje galėtų 
įveikti politiškai nepriklauso
ma Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT). Spaudos konferencijoje 
gruodžio 27 d. jis apgailestavo, 
kad 2000 metus Lietuva pasi
tinka, nesukūrusi modernios 
valstybės - nepertvarkiusi val
stybės valdymo, nesirūpindama 
verslu ir mokesčių tvarka.

- Vidutinis atlyginimas Lie
tuvoje lapkričio mėnesį su
mažėjo. tačiau biudžetininkų ir 
valstybinio sektoriaus darbuo
tojų - padidėjo. Vidutinis aps
kaičiuotasis darbo užmokestis 
visame ūkyje, be individualių
jų įmonių, lapkričio mėnesį 
sumažėjo 0,2 proc. iki 1082 li
tų. Per 12 mėnesių jis padidėjo 
6,3 procento.

- Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija paneigė, jog nuo 
2000 metų sausio 1 d. bus nai
kinami visi muitai Europos Są
jungos (ES) įvežamai pro
dukcijai. Europos sutartyje nu
matytos abipusės nuolaidos pre
kyboje žemės ūkio produktais, 
o ne visiškas muitų panaikini
mas, pareiškė Užsienio reikalų 
ministerijos spaudos tarnyba.

- Mažeikių naftos perdirbi
mo gamyklai vėl ėmus dirbti 
normaliu režimu, Rusijos kon
cerno “LUKoil” ir “Mažeikių 
naftos” atstovai pranešė, kad 
baigiama susitarti dėl ilgalaikio 
bendradarbiavimo.

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, Panevėžio Dailės galerijoje Algirdui Mykolui 
Dobrovolskiui - Tėvui Stanislovui iškilmingai įteikta Santarvės fondo premija: 10 
tūkstančių litų, porcelianinė “Baltojo angelo” skulptūrėlė ir laureato diplomas. 
Premiją įteikė fondo steigėjas Julius Kazėnas VI. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

INDIJOS LĖKTUVO PAGROBĖJAI 
PRATĘSĖ TERMINĄ

Indijos avialinijų lėktuvo pa
grobėjai pratęsė musulmonų 
dvasininko paleidimo terminą 
nuo 8-os vai. 10 min. Greenwi- 
cho laiku iki 9-os vai. 30 min. 
Greenvvicho laiku. Tai gruodžio 
27 d. pranešė Indijos televizija 
“Star News”.

Pagrobėjai su lėktuvu ir 155 
įkaitais yra Afganistano Kan- 
daharo mieste. Jie žadėjo pra
dėti žudyti keleivius, jeigu jų 
reikalavimas nebus patenkintas 
iki nustatyto termino. Pirma-

RUSIJOS ŽVALGAS
IŠVYKO

Praėjus metams nuo Lietu
vos kontržvalgybos sėkmingos 
operacijos, žiniasklaida pas
kelbė, jog Vilniuje dirbęs Ru
sijos gynybos atašė padėjėjas 
Valerij Kabalinov bandė už
verbuoti Lietuvos krašto ap
saugos ministerijos (KAM) ka
rininką. Rusijos pareigūnas per 
vieną vilnietį antikvariato savin
inką susipažino su KAM karin
inku. Rusijos žvalgybininkas 
domėjosi Lietuvos kariuomenės 
ginkluote ir jos pirkimu, santy
kiais su NATO, kariniais pla
nais, užsienio instruktoriais ir 
jų veikla Lietuvoje, kariniais ob
jektais. KAM karininkas apie 
bandymą jį užverbuoti prane
šė Valstybės saugumo depar-

RUSIJOS KARAS ČEČĖNIJOJE PAŽEIDŽIA 
TARPTAUTINES NORMAS

Rusijos karo operacija Če
čėnijoje pažeidžia tarptautines 
normas, gruodžio 23 d. pareiš
kė JAV valstybės sekretorės pa
vaduotojas Strobe Talbott po 
Maskvoje įvykusio susitikimo 
su Rusijos UR ministru Igoriu 
Ivanovu.

”Mes labai norime matyti 
Rusiją sprendžiant globalinę... 
ekstremizmo ir terorizmo prob
lemą, tačiau pageidautume, kad 
Rusija spręstų šią problemą 
tarptautines normas atitinkan
čiu būdu. Tuo tarpu galima jus
ti, jog šio standarto nesilai
koma”, sakė S. Talbott.

Rusijos premjeras Vladimir 
Putin ir kiti pareigūnai taip pat 
informavo S. Talbottą apie Če
čėnijos operaciją. Amerikos pa

jam terminui pasibai
gus, lėktuve esan
tiems keleiviams kol 
kas žalos nepadaryta, 
pranešė vienas Indijos 
vyriausybės atstovas. 
Jis sakė buvęs infor
muotas Kandaharo 
oro transporto kon
trolės pareigūnų.

Indian Airlines kompanijos 
lėktuvas A irbus A-300 gruodžio 
24 d. išskridęs iš Ncw Delbi, In
dija, aerouosto buvo užgrobtas

TYLIAI
tamentui (VSD). Tačiau jis su
žinojo, kad visi jo ir Rusijos dip
lomato susitikimai jau buvo 
užfiksuoti. Po to KAM karinin
kas perdavė V. Kabalinov VSD 
paruoštą medžiagą. Rūpinantis 
gerais kaimynų santykiais, dip
lomatinės neliečiamybės statu
są turėjęs V. Kabalinov nebuvo 
paskelbtas nepageidaujamu as
meniu, o tyliai išvyko iš Lietu
vos. VSD žiniomis, kai kurio
se Lietuvoje veikiančiose am
basadose maždaug pusė diplo
matų yra etatiniai žvalgybos 
darbuotojai. Kai kurių valsty
bių skiriami gynybos atašė ar jų 
padėjėjai yra vien tik karinės 
žvalgybos karininkai.

Lietuvos aidas

reigūnas paragino 
Maskvą pradėti de
rybas su Čečėnija ir 
baigti karą, neva ve
damą prieš musul
monų sukilėlius, ku
riuos Rusija kalti
na keliais dideliais 
sprogdinimais jos 
miestuose.

”Aš asmeniškai ir 
toliau tikiuosi, kad 
Rusijos valdžia ras 
tokį būdą spręsti šią 
problemą, kuris maksimaliai 
padidins politinio dialogo ga
limybes”, sakė S. Talbott.

Pasak jo, su 1. Ivanovu taip pat 
buvo aptarta ginkluotės kontro
lė - opus klausimas, kuris ke
lia dar didesnę įtampą dviša

Pagrobtasis lėktuvas
5 teroristų, reikalaujančių pa
lišsti Indijoje kalintį Pakistano 
Islamo aktyvistą bei kelis 
Kašmiro kariškius.

Omnitel Laikas

PREMIJOS 
LIETUVOS 

MOKYTOJAMS
JAV Lietuvių fondas pasky

rė tradicines premijas lietuvių 
kalbos, užsienio kalbos, isto
rijos bei etikos mokyklinių va
dovėlių autoriams. Už vokiečių 
ir lietuvių kalbos vadovėlius 
premijos skirtos Vilniaus peda
goginio universiteto docentei 
Aldonai Mikalauskienei, Šven
čionėlių mokyklos mokytojai 
Rimai Razmienei, Vilniaus 60- 
osios mokyklos mokytojai Van
dai Butkevičiūtei-Diop bei 
Lukiškių mokyklos mokytojai 
Vilijai Kozyrevienei. Mokyto
jos gavo po 1000 dolerių. JAV 
Lietuvių fondas jau kelerius 
metus skiria premijas vadovė
lių autoriams Lietuvoje.

Lietuvos aidas

JAV valstybės sekretorės pavaduotojas 
Strobe Talbott (kairėje) ir Rusijos UR mi
nistras Igor Ivanov (deš.)

liuose santykiuose.
Per tris derybų dienas buvo 

“didelių sunkumų ar net nesu
tarimų”, sakė S. Talbott, tačiau 
išreiškė viltį, kad kitais metais 
abiejų šalių santykiai pagerės.
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KAUNAS - PERSPEKTYVUS
Kaune atidarytas didžiausios 

nekilnojamojo turto paslaugų 
įmonės Baltijos valstybėse 
“Ober Haus” filialas. “Ober 
Baus” vadovybė mano, kad 

.Kaunas turi geresnes perspekty
vas nei Klaipėda, užsienio įmo
nėms čia geriausia geografinė 
vieta. Dėl to ir įmonės filialas

VOKIETIJA ŽADA SUMOKĖTI UŽ 
PRIVERSTINIUS DARBUS 

PER NACIŲ OKUPACIJĄ
Vokietija žada kompensuoti 

žalą asmenirps, Vokietijoje dir
busiems priverstinius darbus 
Antrojo pasaulinio karo metais. 
Lietuvos Seimo Žmogaus teisių 
komitetas pavedė Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijai sus
kaičiuoti, kiek žmonių iš Lietu
vos nacių okupacijos metais bu
vo išvežta į Vokietiją priversti
niams darbams. Šis sprendimas 
buvo priimtas išplėstiniame 
Žmogaus teisių komiteto posė
dyje gruodžio 22 d. Posėdyje 
dalyvavęs Vokietijos ambasa
dorius Detlof von Berg sakė, 
kad Vokietija pasirengusi atly
ginti žalą tiems žmonėms, ku
rie per karą buvo išvežti į III rei
chą priverstiniams darbams. 
Ambasadorius teigė, jog kom
pensacijos negalios tiems, kas 
dirbo Vokietijos įmonėse ir 
jiems buvo už darbą sumokėta.

VILNIUS - BRANGIAUSIAS 
IŠ TRIJŲ SOSTINIŲ

Visose Baltijos valstybėse 
dirbančios “Ober Haus” ben
drovės viceprezidentas teigia, 
kad dabar didžiausia l kv. m 
kaina iš visų Baltijos valstybių 
sostinių yra Vilniuje. Sena
miestyje suremontuotų butų 1 
kv. m kaina siekia net 1200 
USD. Tuo tarpu buto Rygos 
centre 1 kv. m kaina yra 550

GARBINGAS APDOVANOJIMAS 
KUNIGUI PUGEVIČIUI

Gruodžio 17 d., 11 vai. ryto 
Lietuvos Respublikos ambasa
doje Washingtone buvo iškil
mingai įteiktas Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino 3- 
iojo laipsnio ordinas Baltimo- 
rės St. Vincent de Paul 
bažnyčios kunigui Kazimierui 
Pugevičiui. Šis garbingas Lie
tuvos valstybės apdovanojimas 
kun. Pugevičiui suteiktas Lie
tuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus dekretu 1999 
m. vasario 1 d., Vasario 16- 
osios - Lietuvos valstybės atkū
rimo dienos - proga už asmeni
nius nuopelnus siekiant Lietu
vos Nepriklausomybės, ginant 
žmogaus teises ir laisvę okupuo
toje Lietuvoje. Kun. Pugevi- 
čius, kartu su kitais JAV lietu
viais, organizavo ir rėmė Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos žinučių slaptą gabenimą iš 
Sovietų okupuotos Lietuvos į 
JAV, vertė jas į anglų kalbą ir 
spausdino bei platino Ameri
koje. Kurį laiką vadovavo Lietu
vių Religinės Šalpos organiza
cijai. Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 3-iojo laips

buvo atidarytas Kaune, o ne 
Klaipėdoje. Kaune, pasak ben
drovės atstovo, užsieniečius 
domina nekilnojamasis turtas. 
Senamiestyje, Kaune ypač 
trūksta patalpų biurams, be to, 
čia ir kainos mažesnės nei Vil
niuje.

Lietuvos aidas

Pasak ambasadoriaus, 18 žino
mų Vokietijos bendrovių nutarė 
steigti fondą, iš kurio bus moka
mos kompensacijos dirbusiems 
III reiche. Dalį pinigų kom
pensacijoms žada skirti Vokieti
jos vyriausybė. Teigiama, kad 
Vokietija iš viso kompensaci
joms skirs 10 mlrd. Vokietijos 
markių.

Neoficialiais Vokietijos spau
dos duomenimis, Antrojo pa
saulinio karo metais privers
tiniams darbams Vokietijoje 
buvo išvežta 45 tūkst. žmo
nių iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos

Lietuva per kelis mėnesius 
turėtų Vokietijai pateikti duo
menis apie priverstinius dar
bus dirbusius žmones, o pačių 
kompensacijų išmokėjimo ga
lima tikėtis kitų metų pabaigo
je-

BNS

USD, o Taline- 700-875 USD. 
Kainos gerokai skiriasi ir ki
tuose Baltijos valstybių mies
tuose. Pavyzdžiui, antrasis pa
gal dydį miestas Latvijoje yra 
Daugpilis, o pagrindinis verslo 
miestas po Rygos - Ventspilis, 
todėl ir butai jame gerokai bran
gesni nei Daugpilyje arba Lie
pojoje- Lietuvos aidas 

nio ordiną kun. Pugevičiui įtei
kė Lietuvos Ambasadorius JAV 
Stasys Sakalauskas. Ceremoni
joje taip pat dalyvavo Balti- 
morės St. Vincent de Paul baž
nyčios klebonas Richard Law- 
rence, Lietuvos diplomatai, Bal- 
timorės ir Washingtono Lietu
vių Bendruomenės ir dvasi
ninkijos atstovai.

Lietuvos Respublikos amba
sada fflashingtone, D. C.

i
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Profesoriaus Zigmo Zinkevičiaus kalba,
pasakyta LKDP konferencijoje 1999,11.27

Ekscelencijos hierarchai, ger
biamieji kunigai, gerbiamieji 
partijų vadovai ir atstovai, ger
biami svečiai ir visi konferen
cijos dalyviai!

Visų pirma noriu padėkoti 
skyrių pirmininkų iniciatyvinei 
grupei, iškėlusiai mane į pirmi
ninko postą.

Savo pažiūras ir siekius ne 
kartą esu išdėstęs spaudoje, apie 
tai daug viešai kalbėjęs. Aiš
kiausiai mano pažiūros atsispin
di paskutinėje knygoje “Prie li
tuanistikos židinio”, kurioje yra 
viso mano gyvenimo atsimini
mai. Kas ją perskaitė, tiems 
pristatinėti nebereikėtų. Bet 
susipažinote, žinoma, ne visi, 
todėl trumpai pasakysiu tai, ką 
laikau svarbiausia.

Rašydamas šešiatomę Lietu
vių kalbos istoriją turėjau deta
liai ištirti visą ne tik lietuvių, bet 
ir mūsų tautos nueitą kelią. Ne 
tik tautos augimą, bet ir smu
kimą. Suvokiau tas klaidas, ku
rios tautai atnešė didelę žalą, 
daug baisių nelaimių, supratau 
priežastis, kodėl ir kaip tos klai
dos buvo padarytos, kaip gali
ma buvo jų išvengti. Istorija - 
geriausia mokytoja. Iš praeities 
turime semtis stiprybės. Ir su
tikdamas būti Švietimo ir mok
slo ministru, ir dabar tapti 
LKDP pirmininku, siekiu savo 
patirtį panaudoti Lietuvos labui. 
Mokykimės iš garbingos mūsų 
partijos istorijos. Prisiminkime 
didžiuosius jos kūrėjus, ideolo
gus prelatą Mykolą Krupavi
čių, vyskupą Pranciškų Bučį, 
profesorius Stasį Šalkauskį, 
Antaną Maceiną ir kt. Jų idėjos 
dažnai pamirštamos ir net ig
noruojamos. Tai negerai.

Svarbiausia mano nuostata: 
už gėrį, už teisę ir teisingumą, 
už visa tai, kas pagrįsta krikš
čioniškąja dora. Už krikščio
niškas vertybes! Jos turi sudaryti 
viso mūsų darbo pagrindą, būti 
jo kelrodžiu. Aš prieš politinį 
sukčiavimą. Ir savo jaunimą, 
busimąją pamainą, turime au
ginti dorą, mokyti ne politinio 
sukčiavimo, bet krikščioniškos 
doros ir gyvenimo realybės.

LKDP turi būti kitokia negu 
kitos partijos. Jos politinė veik
la turi būti pagrįsta moralės nor
momis, krikščioniškomis, dva
sinėmis vertybėmis ir demokra
tija. Ji turi siekti, kad Lietuvoje 
mažėtų netiesa ir neteisingumas, 
įsivyrautų krikščioniškoji de
mokratija. Demokratija - tai ne 
50% plius vienas žmogus, duo
danti teisę ir galią spręsti visas 
problemas ir atimanti teises ir 
galimybę kitai visuomenės da
liai, kurią sudaro 50% minus 
vienas žmogus.

Apsivalymą pradėkime nuo 

Vienkiemis žiemą A. Balbieriaus nuotr.

savęs, nuo mūsų Partijos. Būti
nai reikia Partijos atsinaujinimo, 
atgimimo, pasakyčiau, jos pri- 
sikėlimol Kaip tai suprantu?

Pirmoje vietoje kiekvienam 
Partijos nariui turi būti Lietuvos 
reikalai. Jokie Partijos reikalai 

Seimo nariai krikdemai (iš k. į deš.) Povilas Katilius, Vytautas Kryževičius ir akade
mikas Zigmas Zinkevičius Vilniuje vykusioje LKDP ataskaitinėje ir rinkimų kon
ferencijoje G. Svitojaus (ELTA) nuotr.

negali būti atsiejami nuo Lietu
vos reikalų. Kitaip mūsų veikla 
bus beprasmė. Juk Partija buvo 
sukurta Lietuvai tarnauti, o ne 
atvirkščiai, kad Lietuva tarnau
tų partijai. Asmeniniai dalykai 
- paskutinėje vietoje. Aš griež
tai prieš karjerizmą, siekimą iš
kilti po Partijos priedanga.

Svarbiausias mūsų dabartinis 
uždavinys - Partijos vienybė. 
Pasakau aiškiai ir griežtai: aš 
visomis išgalėmis, iš visų jėgų 
sieksiu Partijos vienybės. Vi
enybė su visais Partijos nariais, 
o ne su grupe draugų. Mums tu
ri rūpėti partija, o ne viena kuri 
grupuotė. Toleruosiu skirtingas 
nuomones, nesieksiu žeminti 
kitaip manančių, nesistengsiu, 
kad būtų už tai metama iš Parti
jos. Kaip oras ir vanduo mums 
reikalinga nuoširdi diskusija su 
kitaip manančiais, o ne vijimas 
iš Partijos! Taigi esu prieš bau
džiamojo kodekso Partijoje 
įvedimą. Reikia ne bausti, bet 
diskutuoti. Juk ginčuose gims
ta tiesa. Bet diskutuoti reikia 
kultūringai, savo tarpe, o ne 
viešai reklamuojantis. Laikraš
tis “Apžvalga” turi būti partijos, 
o ne vienos grupuotės tribūna. 
Nepakęsiu užkulisinės veiklos, 
kokia buvo praeityje, kai žmo
nes šalino nuo vadovavimo Par
tijai, jiems patiems nedalyvau
jant. Esu griežtai nusistatęs prieš 
keršijimą ankstesniems Partijos 
vadovams. Nesiduosiu įtakosi

mas iš šalies. Tai pažadu.
Aš už dešiniųjų jėgų konso

lidaciją. Tai nereiškia, kad mūsų 
Partija būtų kitos partijos prie
dėlis. Mūsų partija turi savo 
veidą, savo specifiką, savo 
ideologiją, kurios reikia griežtai 

laikytis ir dėtis su kitomis par
tijomis tik tais atvejais, kada tai 
naudinga Lietuvai. Neužsimer
kime prieš didėjančią grėsmę iš 
Rytų.

Pirmaeilis uždavinys - rūpin
tis jaunąja karta: Lietuvos atei
timi. Todėl negalima ir trump
am laikui išleisti iš akių švieti
mo reformos reikalų. Visomis 
išgalėmis reikia siekti, kad Lie
tuvos mokykla augintų savo 
Tėvynės patriotus. Tik Lietuvą 
mylintis pilietis bus geras Euro
pos pilietis, o ne atvirkščiai. To
dėl reikia šalinti iš švietimo sis
temos komunistinę ideologiją, 
besikerojantį kosmopolitizmą. 
Esu įsitikinęs, kad dorų piliečių 
be Bažnyčios pagalbos ir ben
dradarbiavimo su ja neišugdy
sime. Svarbu siekti, kad toliau 
būtų sudaromos sąlygos piet
ryčių Lietuvoje norintiems mo
kytis valstybinės kalbos.

Deja, visi šie svarbūs klau
simai mūsų Partijos vadovybės 
nesvarstomi. O turėtų būti jiems 
skiriama daugiau dėmesio. Juk 
jie lems Lietuvos ateitį. Valdy
ba turėtų rūpintis ne vien Parti
jos kasdienybe, bet svarstyti ir 
planuoti strategiją, tiesti tiltus 
Lietuvos ir Partijos ateičiai. 
Manau, kad Valdyboje turėtų 
būti atstovaujami visi Lietuvos 
regionai, o ne sėdėti joje vien 
vilniečiai ir kauniečiai. Spren
dimus turėtų daryti Partija, o ne 
grupė draugų. Valdybos posė

džiai galėtų vykti ne kas savai
tę, bet rečiau, kad atvyktų jos 
nariai iš provincijos, žinoma, 
esant reikalui, ir dažniau. Patys 
posėdžiai turėtų būti gerai pa
ruošti, kad nereikėtų užsisėdėti 
iki išnaktų ginčijantis neesmi
niais klausimais, kuriuos pui
kiausiai tarp posėdžių su
tvarkytų Valdybos sekretoriatas 
arba sudarytas jos prezidiumas.

.Svarbu geri santykiai su iš- 
civija. Reikia jai padėti susio

rientuoti, kad teisingai supras
tų padėtį Lietuvoje: kas yra kas. 
Atvykstantys Lietuvai padėti 
geri žmonės, patys nepergyve
nę bolševikinio siaubo, yra per
dėm patiklūs. Jie nejučiomis su
sideda su asmenimis iš buvusių 
tautos niokotojų sferos ir tuo 
neretai padaro žalos. Be kita ko 
taip esama ir Prezidentūroje.

Artimiausias ir svarbiausias 
mūsų darbas - savivaldybių, o 
po to ir Seimo rinkimai. Reikia 
konstatuoti, kad Partijos va
dovybė pasielgė neatsakingai 
palikdama tiek mažai laiko 
šiems patiems svarbiausiems 
šiuo metu Partijai ir Lietuvai 
klausimams. Reikia nedelsiant 
rinkimams ruoštis. Tam skirti 
visas jėgas. Delsti nebegalima.

Suprantama, šioje ir kitose 
srityse geni rezultatų galima pa
siekti tik sutelktomis jėgomis 
dirbant. Vienas žmogus ne ką 
tepadarys. Mano išrinkimo at
veju, pirmiausia ir kviečiu visus 
Jus į talką. Bendromis jėgomis 
siekime Partijos persilaužimo.

Savo kalboje, apribotoje lai
ku, negalėčiau paliesti visų 
problemų, tiek vidinių, tiek ir 
išorinių, esamų ir būsimų, taip 
pat nubrėžti visų Partijos atei
ties gairių ir tikslų. Tikiuosi, kad 
šiuos klausimus išsamiai ap
tarsime taryboje, spaudoje, dis
kusijose.

Dieve, suteik mums išminties 
ir jėgų šiame kilniame siekime!

Gražėja 
Panevėžys

Panevėžio centras po truputį 
gražėja. Centrinėje Laisvės 
aikštėje keičiama danga, įreng
tos naujos automobilių stovėji
mo aikštelės, suformuotos nau
jos erdvės gėlynams bei pasta
tomiems gėlių vazonams. Pa
nevėžiečiai džiaugiasi, kad pa
galiau atsisakyta nepatogaus 
gelžbetoninių plokščių grindi
nio. Panevėžiečiai mano, kad 
tokia pagražėjusia aikšte būtų 
džiaugęsis ir garsusis Panevėžio 
teatro režisierius Juozas Milti
nis. Aikštė išklota pilkomis ir 
raudonomis trinkelėmis, paga
mintomis bendrovėje “Panevė
žio gelžbetonis”. Laisvės aikš
tę nuo 1998 metų rekonstruoja 
bendrovė “Yglus”. Beje, netru
kus Panevėžio centras pasipuoš 
ir dviem atstatytais pastatais.

Lietuvos rytas

Kavinių tinklas Amsterdame atidaro 
didžiulį "Interneto” centrą

Amsterdame naršyti po “In
ternetą” nėra sunku, nes žmonės 
už mokestį gali pasinaudoti 
kompiuteriais specialiuose kios
kuose gatvėse ir nesuskai
čiuojamose “Interneto” kavi
nėse. Be to, kavinių tinklas 
“easyEverything” ketina atida
ryti didžiausią pasaulyje “Inter
neto” kavinę - centrą su dau
giau nei 600 terminalų, vei
kiančių kiaurą parą.

Įsilaužėliai ITAR-TASS tinklalapyje 
protestavo dėl Čečėnijos

Rusijos naujienų agentūra 
ITAR-TASS gruodžio 19 d. pra
nešė, kad įjos “Interneto” tink- 
lalapį įsilaužė “kompiuterių te
roristai”, reikalaujantys, jog 
Maskva nutrauktų savo karinę 
kampaniją Čečėnijoje.
”Jie pasivadino “tamsos prin

cais” bei “laisvės angelais” ir 
pareikalavo, kad Rusija nu
trauktų karą Čečėnijoje”, sakė 
telefonu agentūros atstovas 
spaudai.

Pasak agentūros, įsibrovėliai 
pasiuntė elektroninio pašto pra

NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Reai Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.
GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijojeir kalba lietuviškai. 
134 VVest St., Simsburv, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

S1IA LINS FUNERAL HOM E, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way
St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

JUOZO ANDR1UŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių ap
draudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj - 
OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. Tel. 
847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgewood, N Y11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

Londone įsikūrusios “easy 
Everything” atstovas spaudai 
James Rothnie sakė, kad naujo
ji kavinė bus atidaryta kovo 
mėnesį, o vėliau Olandijos sos
tinėje galvojama steigti dau
giau tokių centrų.

Londone jau yra trys “easy 
Everything” kavinės. Kompani
ja galvoja pradėti verslą taip 
pat ir Barselonoje bei Paryžiuje.

Omnitel Laikas

nešimą, protestuojantį prieš 
“taikių čečėnų žudynes”. Įsi
laužėlių asmenybė nežinoma. 
Agentūra šalina padarytą žalą, 
sakoma pranešime.

Vakarai aštriai kritikuoja 
Maskvos karo operaciją Čečėni
joje, teigdami, kad per šį karą 
kenčia nekalti žmonės. Tačiau 
Maskva toliau tvirtina valanti 
šią Šiaurės Kaukazo sritį nuo 
musulmonų separatistų, vadin
dama juos “tarptautiniais teror
istais”. Rusijos žiniasklaida ir 
visuomenė tvirtai remia šį karą.

BNS

aol.com
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

4 Didžiausi 2000-ųjų 

sutikimo projektai
Dėl pirmo laiptelio ant naujojo tūkstant

mečio pakylos varžosi daugelis didžiųjų 
pasaulio miestų. Tačiau britai visai pel

nytai pavadino savo sostinę “tūkstantmečio miestu". Juk būtent 
čia, Greenvicho observatorijoje, skaičiuojamas viso pasaulio lai
kas. Netoli laiko buveinės anglai pastatė modernų Tūkstantmečio 
kupolą (Millennium Dome). Keturias dienas Tūkstantmečio kupo
le vyks įvairūs pasirodymai, koncertai, o prieigose įsisiūbuos 
gatvės festivalis. Pirmosiomis 2000-ųjųsekundėmis pasigirs 2000 
patrankų šūvių, ugninė fejerverkų lavina užlies Temzės upę.

Vien Tūkstantmečio kupolo statyba Anglijos mokesčių mokė
tojams atsiėjo 1,2 mln. dolerių.

Vokietijoje didžiausios Naujųjų metų sutikimo linksmybės vyks 
prie Brandenburgo vartų. Apie milijoną švenčiančiųjųstebės kon
certus, lazeriųfejerverkus, saliutus. Berlyno Pergalės kolona bus 
paversta šviesos skulptūra - nuo jos į visas puses žaižaruos švie
sos spinduliai. Kai kurie Vokietijos politikai ragina atsisakyti švie
sos spek-taklio, nes tai esą primena naciųmitingus 1930m., kurių 
metu buvo organizuojami panašūs reginiai.

Prancūzai 2000-uosius sutiks sukdamiesi laiko ratais. Elizie
jaus laukuose vidurnaktį pradės suktis 13 didelių geležinių ratų, 
simbolizuojančių vartus į naująjį amžių. Ant Eifelio bokšto jau 
prieš kelerius metus įtaisytas laikrodis, skaičiuojantis, kiek liko 
laiko iki 2000-ųjų.

Nemažai prancūzų Naujuosius pasitiks Alpių kurortuose. Ten 
griaudės audringi šventiniai saliutai.

New Yorko gyventojai naująjį tūkstantmetį pasitiks svarbiau
sioje miesto aikštėje “Times Sąuare”. Šiuo metu ten jau pasta
tytos kai kurios dekoracijos - pavyzdžiui, septynių pėdų aukščio 
siena su skaitmenimis iš lempučių “2000”. Naujųjų metų naktį 
aikštėje skraidys tūkstančiai helio pripildytų balionų, o milžiniš
ka lėlė “Father Time” išmėtys apie 2 tūkst. kilogramų saldainių. 
Didžiuliame ekrane niujorkiečiai galės stebėti, kaip Naujuosius 
sutinka kitos pasaulio šalys.

Betliejuje laukiama daugiau nei 50 tūkst. piligrimų ir turistų. 
Miestas pasiėmė 86 mln. doleriųpaskolą švenčių projektui “Bet
liejus 2000 ”. Už šiuos pinigus sutvarkytos turistų lankomos vie
tos. Viena jų - Kristaus gimimo bažnyčia, žyminti vietą, kurioje, 
manoma, gimė Jėzus. Taip pat Betliejuje Naujųjų metų naktį į 
dangųpakils 2000 balandžių - taikos, laimės ir meilės simbolių.

Kelios salos Ramiajame vandenyne varžosi, kuri pirmoji sutiks 
naująjį tūkstantmetį. Visų salų gyventojai įsitikinę, kad sausio 1 
d. spinduliai pirmiausia nurausvins būtent jų gimtąją salą. Nau
josios Zelandijos miestas Gisborn jau pasiskelbė “pirmuoju sau
lės miestu”. Kad tikrai niekas neaplenktų, du tūkstančiai mies
to gyventojų planuoja laivų ir kanojųflotile plaukti pasitikti sau
lės.

Kur ir kaip besutiktumėte Naujuosius, Trečiąjį tūkstantmetį 
pradedančius metus, linkime jums, “Darbininko ” skaitytojai, 
gražiausių akimirkų ir prisiminimų!

NEGYVOSIOS JŪROS RANKRAŠČIŲ 
PASKUTINĖS PASLAPTYS
pagal Andre Paulo knygą
“Les manuserits de la mer morte ” 1

Viskas prasidėjo tarsi nuoty
kių romane. Ožkaganis Joumas 
Mohamedas, ieškodamas pa- 
simetusios ožkos, įmetė akmenį 
į vieną iš olų, esančių netoli 
jūros. Šis akmuo sudaužė ąsotį, 
kuriame, Joumui Mohamedui 
nežinant, slypėjo didžiausias 

XX a. archeologinis atradimas: dviejų tūkstantmečių senumo 
rankraščiai. Tai atsitiko 1947 m. Tyrinėjimų karštligė truko ge
rą dešimtmetį. Atradimą sudaro 800 odinių rankraščių, parašytų 
hebrajiškai, kai kurie aramėjų kalba.

Maždaug ketvirtadalis jų - Biblijos tekstai: šie dokumentai pa
sirodė esantys 1000 metų senesni už seniausią hebrajišką Bibli
jos tekstą, Kairo Kodeksą (datuojamą 895 m.). Kiti rankraščiai 
kalba apie Kumrano esėjus.

Iš šio buvusio miestelio teritorijoje rastų vandens cisternų skai
čiaus spėjama, jog čia gyveno apie 300 esėjų. Juos mini kroni
kininkai: štai Plinijus Vyresnysis kalba apie “unikalią tautą, at
sisakiusią turto, žemiškosios meilės ir gyvenančią palmių vi
suomenėje”. Filonas Aleksandrietis: “Jie visiškai atsidavę Dievo 
tarnystei, neaukoja gyvulių, vengia miestų, kartu mokosi pamal
dumo, šventumo ir teisingumo. Jie turi bendrą turtą”.

O pirmojo amžiaus istorikas Juozapas Flavijus liudija, kad jie 
nešiodavo lino rūbus, prausdavosi šaltame vandenyje, į valgomą

Merkinės bažnyčia
Juozas Petrauskas

Merkinė - Varėnos rajono ’ Šv. Petro bažnytėlė, kuri ru- 
miestelis, įsikūręs Nemuno ir 
Merkio santakoje, senovinių ke
lių Vilnius-Varšuva, Kaunas- 
Gardinas kryžkelėje. Tai sena 
gyvenvietė, čia žmonės gyveno 
dar akmens amžiuje. Pirmą kar
tą rašytiniuose šaltiniuose Mer
kinė paminėta 1377 m. Čia buvo 
pilis, kurią kryžiuočiai naikino 
1391, 1394, 1403 metais. Šios 
vietos lengviau atsikvėpė tik po 
1410 m. Žalgirio pergalės. Pilies 
iki mūsų dienų neišliko, jos vie
tą mena tik apardytas pilia
kalnis, miesto ribas žymėję mū
ro stulpai ir senąją garsią praeitį 
liudijanti RK bažnyčia.

“Sena, labai sena Merkinės 
bažnyčia, kitos tokios senos nei 
Viniuje, nei kur kitur nėra: ji dar 
stabmeldžių laikais statyta”,- 
rašė Vincas Krėvė savo “Dzūkų 
poringėse”. Kada Merkinėje 
pastatyta pirmoji katalikų baž
nyčia, nėra tiksliai žinoma, bet 
ji išliko iki mūsų dienų. Dar 
1849 m. vietos klebonas Kaje
tonas Aleknavičius, atsakyda
mas į pateiktos anketos klausi
mus, rašė: “Merkinės RK baž
nyčia įkurta Lietuvos DK ir 
Lenkijos karalių, nežinomi tikri 
jos įkūrimo metai, bet ji yra iš 
stabmeldžių laikų”. Dar nese
niai buvo nurodoma 1388 ir 
1418 metai, dabar prieita prie 
išvados, kad bažnyčia statyta 
prieš 1387 m. iš tvirtovės kara
liaus Jogailos nurodymu ir turė- 
jusi Šv. Mikalojaus vardą. Ji 
minima 1392 m. Karalius Ka
zimieras bažnyčiai dovanojo že
mės, ežerų ir kitų turtų. Dabar 
bažnyčia vadinama Marijos į 
Dangų ėmimo vardu. Karalius 
Aleksandras 1493 ir 1496 m. 
tuos užrašus patvirtino ir pa
pildė. Bažnyčia 1496 m. at
naujinta. 1516 m. Zigmantas I- 
asis jai leido laisvai naudotis 
Merkinės storastijos miškais. 
1582 m. Steponas Batoras pa
tvirtino pirminius karaliaus Jo
gailos dovanojimus. Bažnyčiai 
ir vėliau buvo gausiai dovano
jama. 1648 m. ji buvo gerai 
suremontuota, iš naujo perdaryti 
skliautai, aptinkuotos sienos, 
pastatytas frontonas. 1655 m. 
vėl buvo remontuojama. Po to 
ji nukentėjo dar 1702 m. švedų 
ir rusų antplūdžio metu. Ir vėl 
buvo taisoma...

XVII-XIX šimtmetyje, be 
parapijos bažnyčios, Merkinėje 
buvo domininkonų vienuolynas 
ir bažnyčia, statyta 1615 m., jė
zuitų vienuolynas ir bažnyčia, 
įsteigta 1667 m. Be to, dar buvo 

sų valdžios buvo panaikinta. 
Dar čia stovėjo rotušė, sinagoga, 
cerkvė... 1744 m. Merkinės pa
rapijai priklausė 66 kaimai abie
jose Nemuno pusėse.

1842 m. didžiosios bažnyčios 
šventorius buvo aptvertas mūro 
tvora. 1848 m. jos stogas buvo 
gontinis. Perdaryti langai, pa
statytos mūro kolonos po vargo
nais. 1851 m.ji perdažyta iš lau- 
ko ir vidaus baltai. 1884 m. kun. .___ _________
A. Šlepavičiaus rūpesčiu bąž-.' ta Lietuvos Vytis, Lenkų Erelis 
nyčiai pristatomas lauko ak
menų prieangis.

XIX a. Merkinės bažnyčiai 
priklausė Nedzingės, Ratnyčios, 
Marcinkonių filijos ir Drus
kininkų kapelionija. Taisoma, 
perstatinėjama, naikinama ir 
vėl atstatoma bažnyčia pasiekė 
mūsų laikus, kurie nebuvo leng
vesni už praėjusius. Per 1941- 
1944 metų karą ji vėl nuken
tėjo, bet išliko, vėl buvo sure
montuota, ir šiandien galime ja 
gėrėtis ir didžiuotis.

Kaip atrodė Merkinės baž
nyčia XIV-XV amžiais - sunku 
pasakyti. Aišku, ji buvo go
tikinė, gynybinio pobūdžio. Tai 
mena sienose įtaisyti sraigtiniai 
laiptai, šiandien niekur ne
vedantys. Jie greičiausiai pri
minė išlikusias bažnyčias tvir
toves (Sinkovičiai, Možeikovo). 
Tai rodo ir bažnyčios planas, nes 
šoninės navos nevienodo 
pločio. Laikui bėgant keitėsi ne 
tik vidaus įrengimai, bet ir išorė: 
sienos buvo aptinkuotos, gy
nybiniai bokšteliai nuardyti, pri
statytas frontonas, pakeista sto
go konstrukcija, padidinti lan
gai, dar vėliau - prieangis. Nors 
bažnyčia daug kartų buvo nai
kinama, viduje 
išliko daug ver
tingų meno pa
minklų. Viduje 
bažnyčia trina
vė, grakščios ko
lonos, skliautai 
lengvi, gražiai 
dekoruoti (1912 
m.), grindys te
rakotinės. Alto
riai - penki: trys 
presbiterijoje, du 
prie kolonų. Di
dysis - gražus, di
dingas, su seno
viniu “Marijos į 
Dangų ėmimo” 
paveikslu (Zig
manto III dovana, 
manoma, kad tai 
- Tintoreto dar
bas). Šalimais

jį įeidavo kaip į šventą vietą. Jie valgydavo pasimeldę, valgis vėl
gi būdavo užbaigiamas malda, po to jie nusivilkdavo šventus rū
bus ir dirbdavo iki vėlyvo vakaro.

Didžioji rastų rankraščių dalis saugoma Jeruzalėje. Viena da
lis - Knygos Šventovėje, kita - Rockefellerio muziejuje, o odinis 
rankraštis - Ammano muziejuje. Pastarąjį dokumentą Bar-Koch- 
ba, antrojo žydų sukilimo (132-135 m.) vadas, paslėpė iki romė
nų kariuomenės atėjimo. Didžioji rankraščių dalis šiandien išleis
ta, bet dar ne visi išversti.

Pirmosios olos 7 ritiniai, atrasti grotoje 1947 m., buvo per 2 
kartus nupirkti Izraelio valstybės. Pirmoji jų dalis, 3 ritiniai, 
atsidūrė pas E.-L. Sukeniką, Jeruzalės hebrajų universiteto arche
ologą, kuriam pavyko juos įsigyti 1947-1948 m., nesutarimų tarp 
žydų ir arabų metu. Kiti ritiniai buvo įsigyti keisčiausiomis 
aplinkybėmis. Izraelio kariuomenės generolo Yigaelio Yadino 
sūnus surado juos pagal skelbimą JAV “The Wall Street Joumal” 
laikraštyje, parduodamus už $250,000. Pardavėjas buvo Jeruza
lės sirų jakobinų vienuolyno metropolitas. Už sugalvotą, tikrovės 
neatitinkančią istoriją šis nusipirko juos iš Betliejaus prekybinin
ko už... $97! Visus kitus dokumentus beduinai perdavė Pales
tinos archeologijos muziejui (dabar - Rockefellerio muziejus). 
Pamažu rankraščiai buvo išspausdinti.

Izraelio nupirkti 7 Didieji Ritiniai iš pirmos grotos yra be galo 
įdomūs tekstai: Izaijas, Abakiuko Komentaras, esėjų disciplinos 
vadovėlis. Visi jie buvo išspausdinti Jeruzalėje arba JAV netrukus 
po jų atradimo. Fragmentų, atiduotų į Rockefellerio muziejų, 
išspausdinimo reikėjo laukti daug ilgiau. Mat išlikę fragmentai 
yra miniatiūriniai, kai kurie - vos nago ar pašto ženklo dydžio. 
Tad reikėjo atrasti, identifikuoti, įskaityti, išversti visus, didelę 
vertę turinčius ir be galo trapius dokumentus. Atliktas skrupulin
gas, sunkiai pamatuojamas darbas. Be to, atlikti šį darbą mok
slininkai susirinko iš įvairiausių šalių, su skirtingomis nuomonė
mis apie rankraščius. Dar daugiau, kai kurių mokslininkų puiky
bė ir noras visą šlovę bei pripažinimą už darbą pasiimti sau iki pat 

traukia žvilgsnį šv. Onos ir 
Joachimo statulos - greičiausiai 
Vilniaus Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios puošėjų darbo. Vir
šuje Marija Lorcto. Šoniniuose 
altoriuose - šv. Antano ir garsus 
šv. Roko paveikslas, žmonių 
laikomas stebuklingu; jis labai 
gerbiamas, o šv. Roko atlaidai 
žinomi visoje Dzūkijoje. Prie 
kolonų įrengtame viename alto
riuje - gražus senovinis Marijos 
paveikslas, laikomas stebuklin
gu; neseniai jis buvo dengiamas 
metalo drabužiais; antrame (šv. 
Onos) - jau mūsų laikų tapybos. 
Altorių viršutiniai paveikslai se
ni, iš XVI a. Lubose yra išpieš-

Sladkevičius - dabar kardinolas, 
kun. A. Šatas - poetas, o dabar 
klebonauja kun. K. Kazlauskas 
(g. 1961 m.).

Merkinės bažnyčia - visų 
pietinės Užnemunės bažnyčių 
motina, nes pirmieji šio krašto 
gyventojai po 1422 m. Melno 
taikos jai priklausė, kaip ir vi
sos iš naujo besikuriančios baž
nyčios nuo Liškiavos iki Balbie
riškio, kol virto savarankiško
mis parapijomis, buvo Merkinės 
filijos. Kalvinams užėmus šias 
bažnyčias, ir vėl Merkinė aptar
naudavo čia gyvenančius kata
likus. Kada pradėjo atsigauti 
katalikybė, atgaunant kalvinų 
užimtas bažnyčias (Liškiavos, 
Seirijų, Šventežerio, Balbieriš
kio), darbui vadovavo Merkinės 
kunigai.

Savo garbe Merkinė bažnyčia 
nusileidžia tik Vilniaus arkika
tedrai bazilikai, o jai lygios tė
ra tik Gardino Vytauto (neišliku
si) ir Naugarduko Pilies baž
nyčia. Jos amžininkės - Vilniaus 
šv. Mikalojaus, Kauno Vytauto 
ir dar viena kita. Merkinės baž
nyčią lankė ne tik DLK Vytau
tas, Lenkijos karalius Jogaila, 
bet ir dauguma Lietuvos ir Len
kijos valdovų (Aleksandras, 
Zigmantas I, Zigmantas Augus
tas, Steponas Batoras, Vladislo
vas Vaza ir kt.). Ją matė rusų car
as Petras I, švedų karalius Kar
olis XII. Joje lankėsi poetas S. 
Gimžauskas, muzikologas T. 
Brazys, Lietuvos prezidentas A.

ir Pacų herbas - Dviguba lelija 
ir Marijos Lorcto litanija. Staci
jos [taisytos V. Krėvės tėvo lėšo
mis (1917 m.). Lauko sienoje 
įmūryti du akmeniniai patrankų 
sviediniai. Pagrindiniai švento
riaus vartai - kartu ir varpinė. 
Šventoriuje - vietos kunigų ka
pai: A. Šlepavičius, K. Jagmi
no, Barono, Kamarausko, 
Laskausko.

Iš Merkinės kunigų minėtini 
P. Romulevičius, kovojęs su 
protestantais dėl bažnyčių at
gavimo Liškiavoje, Balbieriš
kyje, K. Aleknavičius, elemen
toriaus parengėjas, rašytojas, pa
sakėčių kūrėjas, A. Šlepavi
čius, V. Krėvės “Raganiaus” 
personažas, “Žemaitukas”, lie
tuvybės atgaivintojas knygnešys
K. Jagminas, bažnyčios puošė
jas K. Ribikauskas, bolševizmo Smetona, o rašytojui V. Krėvei 
auka - A. Juknys, Gražiabalsis - 
Vyt. Sidaras, palaimintojo My
kolo Giedraičio gerbėjas Z. Ko
maras, Merkinės bažnyčios 
vertę supratęs Vyt. Sudavičius, 
parapiją ir bažnyčią naujam 
gyvenimui prikėlęs J. Matulai
tis (dab. Kaišiadorių vyskupas), 
neseną praeitį gaivinęs R. Puzo- 
nas. Čia vikarais dirbo kun. V.

čia buvo gimtoji parapija.
Didingai iškėlusi savo fron

toną, Merkinės bažnyčia tarsi 
žvalgosi į anapus Nemuno ply
tinčius miškus, į tolimus Seiri
jus, dar tolimesnį Simną, pasa
kiškus Veisiejus, tarsi klauso, ar 
neišgirs už miškų, ežerų ir kalvų 
tolybių esančių kitų bažnyčių 
skambančių varpų aido.

Merkinės bažnyčia

šiandien stabdo visų rankraščių išspausdinimą.
Vis dėlto 1993 m. pagrindinė rankraščių dalis buvo išspausdin

ta. Hipotezė, kad Vatikanas ar žydai religiniais sumetimais darė 
kliūtis juos išleisti, neturi jokio pagrindo.

Kai kurie mokslininkai, ypač Amerikos, neigė, kad ritinius olose 
paslėpė esėjai. Tai klaidingas manymas, nes pati turtingiausia 
rankraščių grota, esanti vos per keletą metrų nuo buvusių Kumra
no pastatų, patvirtina, kad juos paslėpė Kumrano gyventojai - es
ėjai.

Ar Kumrano doktrina turėjo įtakos krikščionybei? Labai gali
mas daiktas, bet šiuose rankraščiuose nėra nieko, kas patvirtintų 
egzistavusius ryšius tarp esėjų ir pirmųjų krikščionių. Nėra jokios 
užuominos apie personažą, vardu Jėzus, net jeigu dokumentuose 
ir kalbama apie vieną ar kelis mesijus (pvz., Mesijas-Kunigas, 
Mesijas-Karalius: neaišku, ar tai vienas asmuo, ar keli).

Nėra aliuzijos ir į Joną Krikštytoją. Tarp Jono Krikštytojo ir 
esėjų yra didelių skirtumų, net jei ir galima būtų įžvelgti kai ku
rių panašumų - askezę, kvietimą atgailai bei atsivertimui ir Me
sijo laukimą. Jonas Krikštytojas krikštydavo žmogų tik vieną kar
tą, o štai Kumrane turėta pasikartojančių apsiplovimo, apsivaly
mo ritualų.

Prancūzijos kardinolas Dalielou Jonui Krikštytojui yra prisky- 
ręs esėjų kilmę. Šito negalima kategoriškai nei teigti, nei neigti.

Tarp Jėzaus ir esėjų yra kai kurių panašumų, bet juos galima 
paaiškinti tuo pačiu pagrindu - Senuoju Testamentu ir jų pri
klausymu tam pačiam Palestinos kontekstui. Kumrano esėjai bu
vo krikščionių amžininkai, tad yra didelė tikimybė, kad jie palai
kydavo tarpusavio ryšius.

Esėjų rigorizmas skiriasi nuo gailestingo Jėzaus supratingumo. 
Be to, galimas dalykas, kad kai kurie esėjai atsivertė į krikščio
nybę. Taigi krikščionys nematė esėjų kaip priešininkų, galbūt to
dėl Evangelijoje apie tai visai neužsimenama.

Iš Jono Krikštytojo ir Jėzaus daryti esėjus (kaip buvo 
(nukelta į 4 psl.)
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pasaulį

■ JAV gynybos sekretorius 
W. Cohen gruodžio 22 d. para
gino Rusiją pamėginti rasti poli
tinį Čečėnijos klausimo spren
dimą. Tą pačią dieną Rusijos 
premjeras VI. Putin buvo pasa
kęs, kad Rusijos karinė kam
panija Čečėnijoje artėja prie pa
baigos. Cohen kalbėjo spaudos 
atstovams Bosnijoje. JAV ir 
visa tarptautinė bendruomenė 
griežtai smerkia tai, kas vyksta 
Čečėnijoje ir kad “ant kortos” 
pastatyta labai daug - ekonomi
niai ir diplomatiniai Vakarų san
tykiai su Maskva. Cohen sakė 
suprantąs, kad teroro aktai nega
li likti be atsako, tačiau įspėjo 
Rusiją, kad jos veiksmai per
žengė tarptautiniu požiūriu pri
imtinų priemonių ribas.
■ Baltieji Rūmai gruodžio 26 

d. pasmerkė Rusijos karinę ka
mpaniją Čečėnijoje, perspė- 
dami, kad Grozno puolimas gali 
izoliuoti Maskvą nuo tarptau
tinės bendrijos. Rusijos kariai 
gruodžio 26 d pradėjo plataus 
masto operaciją užimti Groznui, 
kuriame yra šimtai tūkstančių 
civilių. JAV pasmerkė šią oper
aciją ir paragino Rusiją pradėti 
dialogą su Čečėnijos vadais, 
tačiau ne su sukilėlių vadovais, 
kuriuos Maskva kaltina sprog
dinimais Rusijos miestuose.
■ Popiežius Jonas Paulius II 

gruodžio 26 d. kreipėsi į žmo
niją melstis už Čečėnijos ir 
Dramblio kaulo kranto gyven
tojus. Kalbėdamas Šv. Petro 
aikštėje susirinkusiems turis
tams ir piligrimams, jis priminė 
apie Čečėniją, kur Rusija ata
kuoja sukilusią provinciją. Po
piežius priminė ir apie Dramblio 
kaulo krantą, kur žmonės išgy
vena sunkų laikotarpį, dėl savait
galį įvykusio perversmo.
■ Lenkijos dienraštis “Trybu- 

na” apkaltino Lietuvą sąmonin
gai vilkinant A. Lileikio, kalti
namo kolaboravimu su naciais 
ir žydų žudymu, teismą. Teismo 
sprendimą sustabdyti bylos na
grinėjimą dėl blogos kaltinamo
jo sveikatos laikraštis vadina 
“tragikomedija”. “Nejaugi Lie
tuvoje neatsirado nė vieno grei
tosios pagalbos automobilio 
arba invalido vežimėlio, kad 
būtų galima atvežti A. Lileikį į 
teismą?”, ironizuoja “Trybuna” 
straipsnyje “Lietuvos garbė”.

Iš Labanoro girių į Los Angeles
Trisdešimt ketvirtoji literatūros šventė su poetu 

iš Lietuvos Albinu Bernotu
Juozas Kojelis

Los Angeles literatūros va
karų tradicijoje galima matyti 
aiškią takoskyrą: kol Lietuva 
buvo okupuota, tų vakarų pro
gramose dalyvaudavo rašytojai 
tik iš laisvojo pasaulio, gi nuo 
1990 metų veik visada matomi 
poetai ir beletristai ir iš Lietu
vos. Čia jau yra buvę Stasys Ka- 
šauskas, Marytė Kontrimaitė, 
Julius Keleras, Kęstutis Genys, 
Eugenijus Ignatavičius, aktorė 
Olita Dautartaitė ir šiemet Al
binas Bernotas. Šiais metais li
teratūros šventė (popietė) įvyko 
gruodžio 5 d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje ir, 
kaip visada, ją ruošė LF bičiu
lių LA sambūris, kuriam 
pirmininkauja Vytautas Vidu
giris. Jis ir nešė sunkiąją orga
nizavimo naštą.

Popietės dalyviams, kurių bu
vo per 120, poetą Bernotą pri
statė rašytoja Alė Rūta. Ji pami
nėjo aštuonias jo poezijos kny
gas ir dvi prozos. Daugelis kny
gų apdovanotos premijomis. 
Pacitavusi kitų kritikų jo kūry
bos įvertinimą, ji pati apie sve
čią rašytoją sakė: “Esu skaičiu
si dvi Bernoto knygas... Man

Kun. dr. Juozo Grabio 50 metų 
kunigystės jubiliejus

Biografija, kelias į kunigus, pastoracija Amerikoje

Kun. dr. Juozas Grabys 1999 
m. kovo 9 d. 50-tics metų savo 
kunigystės sukaktį paminėjo 
koncelebruodamas šv. Mišias 
Matulaičio poilsio namų koply
čioje Putname, CT, kartu su ka
pelionu R. Krasausku, prel. V. 
Balčiūnu, kun. V. Pikturna, da
lyvaujant seselėms, talkinin
kėms ir Namų gyventojams.

Po savaitės, dar iškilmin
giau, šią garbingą sukaktį at
šventė savo buvusių parapi
jiečių tarpe Amsterdam, NY. 
Apsuptas Albany diecezijos 
vyskupo įgaliotinio (vyskupas 
gulėjo ligoninėje) ir kitų kuni
gų, jubiliatas aukojo šv. Mišias 
Sv. Kazimiero bažnyčioje, ku
rią ten, būdamas klebonu, su pa
sišventusių parapijiečių ko
mitetu, atremontavo ir atnauji
no. Po to sekė iškilmingi pietūs 
su sveikinimais ir dovanomis. 
Dabartinis parapijos klebonas 
kun. S. Swierzowski labai nuo
širdžiai jį priėmė ir prisidėjo 
prie iškilmių pasisekimo.

Giminių kviečiamas, liepos 

asmeniškai didžiausią įspūdį yra 
padariusi Bernoto devynių pasa
kojimų knyga, atžymėta Gabri
elės Petkevičaitės-Bitės vardo 
premija, - “Pro dūmus: deiman
tais nusėtas” - gilus atodūsis 
šeimai ir partizanams”.

Albinas Bernotas įtrauktas į 
abu bostoniškės Lietuvių encik
lopedijos papildomus tomus. 
XXXVII tome rašoma: “Jo ly
rika yra susijusi su Lietuvos kai
mo apmąstymais. Visas kaimo 
peizažas (trobesiai, medžiai, 
žmonės, darbai) virsta daugia
prasmiais simboliais. Ištrykšta 
giliai prasmingų posakių: “Že
mė... jaučia, kaip spaudžia ka
reiviški batai”, atseit svetimie
ji”.

Trumpame pokalbyje su žur
nalistu, svečias rašytojas pa
žiūrėjo į sovietmečio cenzūrą ir 
ankštas tais laikais kūrybinės 
laisvės ribas, kritiškai pasisakė 
dėl Arvydo Juozaičio teigimo, 
kad tada buvęs lietuvių kultūros 
“aukso amžius”. Tomo Venclo
vos įrodinėjimus, kad Antanas 
Sniečkus istorine reikšme pri- 
lygęs Vytautui Didžiajam Ber
notas pavadino “neįtikėtinais”. 
Žurnalisto paragintas, poetas 
paskaitė savo eilėraštį “Turniš

Aldona Prapuolenytė

mėn. kun. dr. J. Grabys lankėsi 
Lietuvoje. Grabių ir Arlauskų 
šeimos planavo savo dėdę pa
gerbti savųjų tarpe. Išėjo kitaip! 
J. E. vysk. Antanas Vaičius, 
sužinojęs, kad lankosi kun. Gra
bys, padarė jam staigmeną. Į ju
biliatui ir visai Grabių šeimai 
brangią Žemaičių Kalvarijos 
šventovę suvažiavo giminės ir 
giminių giminės... Sausakimšai 
prigrūstoje bažnyčioje kun. J. 
Grabys koncelebravo šv. Mišias 
su ekscelencijomis vysk. An
tanu Vaičiumi, vyskupu Riman
tu Norvilą, bei parapijos kuni
gais. Šv. Mišių metu vysk. 
Vaičius padovanojo ąžuolinę 
lazdą, išpuoštą liaudies orna
mentais ir skaitline “50”, bei 
apvainikavo ąžuolo lapų vai
niku. Susijaudinęs kun. Grabys 
priėmė tai su džiaugsmu ir dė
kingumu. Šventė tęsėsi svetai
nėje, prie žavingo Platelių 
ežero, skambant dainoms, kaip 
anais jaunystės metais, kai 

kės”, kurį sovietinė cenzūra il
gam laikui buvo uždariusi į ka
lėjimą - padėjusi į spec.fondus.

Albinas Bernotas literatūros 
popietės programoje pasirodė 
tris kartus. Du kartus skaitė po
eziją, vieną - prozą. Jo poeti
niai vaizdai išplaukia iš kaimo, 
žemės, gamtos reiškinių. Jei bū
tų gyvenęs išeivijoje, greičiau
siai būtų įsiterpęs į žemininkų 
grupę, kažkur netoli prisi
glaudęs prie Kazio Bradūno. 
Nors Lietuvos poetas Jonas 
Strielkūnas yra pasakęs, kad “iš
vis vargu ar galima poeziją 
skirstyti į kaimiškąją ir mies
tiškąją... Poezija yra poezija”, 
bet šioje popietėje dalyvavusio 
poeto Prano Visvydo nė per ap
sirikimą žemininku nepavadin
si. Jis, kaip pats save pristatė, 
yra įvykių poetas, su plačia er
dve nuo antikos iki šių dienų. 
Literatūriškai išprususi audito
rija gėrėjosi abiejų poetų kū
ryba.

Programoje dalyvavo, lite
ratūrologo Valentino Sventicko 
žodžiais tariant, ir “poetų kuni
gaikštis” Bernardas Brazdžio
nis. Jo trumpas pasirodymas 
kaip ir visada buvo sutiktas ir 
palydėtas gausiais plojimais.

švenčių progomis susitikdavo 
gražiabalsis Arlauskų ir Grabių 
jaunimas.

Biografija
Paprašytas atsakyti į klausi

mus, kunigas Grabys pradeda: 
“Gimiau sausio 8 d., 1923 m., 
bajorų apgyventame Dapšių 
kaime, Mažeikių apskrityje... 
Tuo laiku tėvai nuomojo ne
didelį ūkį... Aš buvau trečias 
vaikas. Pirmoji, sesuo Elena, 
buvo jau mirusi. Užaugau su 
dviem broliais ir seseria Zose, 
dar gyva ir gyvenančia Lietu
voje.

Mano abu tėvai, Kazimieras 
Grabys ir Jadvyga Arlauskaitė, 
buvo dievobaimingi žmonės. Jie 
mokė mus poterių, giedoti ro
žančių ir kitas maldas. Abi šei
mynos - gražiabalsės. Mano tė
vas, be gražaus balso, mokėjo 
groti smuiku. Buvo kaimo mu
zikantas. Namuose nestigo nei 
poterių, nei giesmių. Netrūko 
nei dainų, nei šokių... Pati 
mama mus mokė. Dar Dapšiuo-

Beletristinės kūrybos epizodą 
Albinas Bernotas skaitė iš kny
gos “Pro dūmus: deimantais nu
sėtas”. Čia vaizduojamas vienas 
įvykis iš partizaninių kovų 
meto, kai prie autoriaus tėvų 
sodybėlės, kur daržinėje ilsisi 
būrys partizanų, artėja stiprios 

Rašytojai Alė Rūta ir Albinas Bernotas kaliforniškoje žiemoje
______ ____ E. Arbo nuotr.

rusų kareivių jėgos. Partizanai 
skubiai pasiruošia gintis į priešą 
nukreiptų ginklų vamzdžiais, o 
šeimos nariai į pagalbą ateina 
malda. Kareiviams tenka eiti per 
balas, ir kažkaip jie sodybos su 
partizanais neužkliudo. Dvasinį 
atsipalaidavimą pajunta ne tik 

Po kelionės į Lietuvą kun. dr. J. Grabys su jubiliejine 
ąžuoline lazda Matulaičio poilsio namuose Putname

se, būdami maži, mokėjome ir 
šokti, ir dainuoti. Ir klierikas 
Klemukas (apie jį vėliau) davė 
mums pavyzdį. Net jau sutana 
apsivilkęs, sukdavo polkas. 

partizanai su šeimyna, bet ir li
teratūrinės popietės dalyviai.

Literatūros popietę įvadiniu 
žodžiu pradėjo LFB pirminin
kas Vytautas Vidugiris, apie li
teratūrinę popietę bažnyčioje 
kalbėjo ir salėje maldą sukalbė
jo kun. Stanislovas Anužis, už

baigė Algis Raulinaitis. Svečias 
rašytojas ilgai bendravo su po
pietės dalyviais salėje, pasira
šinėjo įsigijusiems jo knygas 
autografus, o vėliau dr. Zigmo 
Brinkio namuose susitiko su po
pietės organizatoriais ir prog
ramos dalyviais.

A. Prapuolenytės nuotr.

Tėvai, priartėję prie vidurio 
amžiaus, pravesdavo parapijo
se laidotuves.

(tęsinys sekančiame numeryje)

NEGYVOSIOS JŪROS RANKRAŠČIŲ 
PASKUTINĖS PASLAPTYS
pagal Andre Paulo knygą -Į
“Les manuserits de la mer morte ” 

(atkelta iš 3 psl.)
bandoma neseniai išleistoje H. Stegemanno knygoje) nėra jokio 
mokslinio pagrindo. Tačiau nėra pagrindo ir nemanyti, kad Jonas 
Krikštytojas ir Jėzus turėjo ryšių su esėjais. Pvz., Jeruzalės Bib
lijos ir archeologijos mokyklos profesorius, vienas geriausių pa
saulyje Kumrano rankraščių specialistų, kunigas E. Puechas ma
no, kad Jėzus Kristus paskutinę vakarienę su mokiniais valgė bu
vusiame esėjų kvartale Jeruzalėje, kur jo priešai fariziejai ir sa- 
dukiejai nebūtų drįsę ateiti jo suimti.

(Pasak Jono Evangelija besiremiančios prancūzų egzegetės 
Annie Jaubert iškeltos hipotezės, esėjai taip pat švęsdavo Vely
kas dieną anksčiau nei kiti žydai.)

Ar dar lieka Kumrane neištirtų vietų? Labai galimas dalykas, 
kad lieka dar daug neatrastų rankraščių, nes šimtai olų dar nebu
vo archeologų ištirtos. Taip pat nebuvo ištirti 1200 atpažintų esė
jų kapų.

Šiandien Kumranas yra tapęs turistiniu miestu, sulaukiančiu apie 
1000 turistų per dieną. Tai kelia mokslininkų rūpestį. Nesinori, 
kad Kumrano liekanos patirtų tokį patį likimą kaip Ain Feshkha 
griuvėsiai, kurie šiandien yra visiškai suniokoti minios lankyto
jų. Mokslininkai pageidauja, kad Kumranas patektų į UNESCO 
prieglobstį kaip žmonijos paveldas.

Pagal E.- M. Laperrousaz ir E. Puecho publikacijas žurnale 
“Lefigaro” (1997, Nr. 863)

1. Jono Krikštytojo pradžia Judėjoje

Jėzus iš Nazareto pasirodė Judėjoje, prie Jordano, o ne prie 
Negyvosios jūros šiaurėje tekančios upės. Čia jis lankydavo aske
tų bendruomenę, kuriai priklausė pranašas, vardu Jonas. Šis krikš
tydavo visus to norinčius žydus. Tuo laiku Kumrano bendruome
nė buvo gyva ir dinamiška. Niekas nežino ir, be abejo, nesuži
nos, ar Jėzus ten viešėjo. Beje, esėjų sąjūdis buvo judėjiškas. Tad 
maža tikimybės, kad jis būtų patraukęs “grynakraujį” galilėjietį.

Taigi kyla klausimas dėl Jono Krikštytojo galimo priklausymo 
visai šalia Kumrano buvusiai bendruomenei.

a) Esėjų krikšto apeigos būtų pirmasis argumentas dėl jo 
priklausymo šiai bendruomenei. Tačiau yra žinoma tai, kad Kum
rane būdavo atliekami apsivalymo ritualai, kurie vykdavo indi
vidualiai, be kieno nors kito pagalbos. Šiam tikslui buvo sukaup
tos didelės vandens atsargos. Tuo tarpu Jono Krikštytojo krikšto 
apeigos prie Jordano upės visai kitokios: jis pats buvo prototipas 
krikščioniškojo krikšto, gaunamo iš kito asmens ir visam gyve
nimui.

b) Antrasis argumentas (sąlyčio taškas) būtų tas, kad tiek Jonas 
Krikštytojas, tiek esėjai gyveno dykumoje panašų asketišką gyve
nimą.

Išvada. Šiaip ar taip, Negyvosios jūros tekstai nepateikė nei 
informacijos, nei apreiškimo, kurie padėtų konkrečiau atsakyti į 
šį klausimą. Niekur juose nėra kalbama apie Joną Krikštytoją.

a) Norisi pateikti ryškų panašumą Izaijo tekste: “Dykumoje 
paruoškite Viešpačiui kelią, stepėje ištieskite kelią mūsų Dievui” 
(Iz 40, 3). Panašių į šią citatų aptinkama “Bendruomenės regu
loje” ir evangeliniuose tekstuose apie Jono Krikštytojo pašaukimą. 
Abiem atvejais dykuma minima kaip išskirtinę ir lemiamą patirtį 
teikianti vieta.

b) Apie esėjų praktikuojamą krikštą ir apie jų gyvenimą dyku

moje gauta informacijos dar gerokai anksčiau iš antikinių šalti
nių. Antai Juozapas Flavijus šitaip rašė apie Joną Krikštytoją:

“Erodas jį nužudė, nors tai buvo doras žmogus ir skatinantis 
žydus praktikuoti dorybes, būti teisingiems kitų atžvilgiu ir pa
maldiems Dievui, kad gautų krikštą, nes Dievui malonus buvo 
krikštas, jei jis tarnaudavo ne nuodėmių atleidimui, bet kūnų ap
valymui, po to, kai teisingumu buvo apvalyta siela. Žmonės su
siburdavo apie jį, nes labai mėgdavo jo klausytis”.

Šiame portrete aptinkama esėjų bruožų. Tačiau viešas pamoks
lautojas (kas dar labiau ryšku Jėzaus iš Nazareto gyvenime), atro
do, neatitinka nei esėjų laikysenos, nei jų veiklos. Esėjai buvo 
labiau linkę į tylą ir kontempliaciją, bendruomenines apeigas ir 
studijas, nei į propagandą. Tai įsidėmėtina kaip svarbus argumen
tas, juolab kad Flavijus labai gerai pažinojo esėjus. Savo kūri
niuose jis daug kalba apie jų gyvenimo būdą ir pristato daugelį 
svarbiųjų atstovų.

2. Tikras ir netikras atradimas

Prieš dvidešimt metų pradėti debatai apie galimą Naujojo Tes
tamento tekstų egzistavimą Kumrane dar nėra baigti, nors isto
rikai, mokslininkai ir paneigė šią hipotezę. Omenyje turimas. 7- 
ojoje oloje (kurioje aptikti tekstai buvo parašyti graikiškai) rastas 
fragmentas su trumpa ištrauka iš Evangelijos pagal Morkų. Pasak 
Jose O’Callaghano, Romos Biblijos instituto profesoriaus, kai ku
riuose šios olos papiruso fragmentuose gali būti trupinių iš se
niausių skirtingų Naujojo Testamento knygų. Kaip patvirtinimas 
pateikiamas vos pašto ženklo dydžio (3,94 x 2,7 cm) fragmentas, 
kuriame, kaip teigiama, yra eilutės iš Evangelijos pagal Morkų:

“Jie nebuvo supratę duonos padauginimo stebuklo, nes jų šir
dys buvo sukietėjusios. Perplaukę ežerą, jie atvyko į Genczareto 
žemę ir prisiyrė prie kranto” (6, 52-53). ■ (bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Šventėms pasibaigus

Šventės pasibaigė. Per tą 
keletą dienų, vakarų ir naktų, 
kaip ir kiekvienais metais, dau
gumas mūsų valgėm, gėrėm ir 
uliojom!..

Daug yra prirašyta ir prikal
bėta apie dietą: ką reikia valgy
ti, ko nevalgyti, kiek ir kada val
gyti ir t.t. Apie tai girdime iki 
nuobodulio.

Paskutiniu metu medicinos 
pasaulyje vis daugiau girdėti 
nuomonė, įsitikinimas, kad va
dinamieji “mokslininkai”, nutri- 
cionistai, nuėjo per toli, be rei
kalo gąsdina žmones ir uždirba 
gerus pinigus.

Žmogaus kūnui augti ir būti 
gyvybingam paprastai reikalin
gi baltymai (proteinas), anglia-. 
vandeniai ir gliukozė. Visa, ką 
mes suvalgome, medžiagų apy
kaitos mechanizmas - metabo
lizmas - paverčia į minėtus ele
mentus. Prie jų dar prisijungia 
tam tikri metalai, mineralai, vi
taminai ir svarbiausia-vanduo. 
Medžiagų apykaitos rezultatas - 
energija, kurią matuojame ka
lorijomis (kilojules). Kai ener
gija yra nesunaudojama, tai jos 
perteklių medžiagų apykaitos 
mechanizmas paverčia rieba
lais. Išvada turi būti aiški: yra 
tik viena dieta - kalorijos. Nor
maliai suaugusio žmogaus kū
nui per 24 valandas reikalinga 
2000-3000 kalorijų, linkusiems 
tukti - 1200-1500 kalorijų. 
Nėra, pabrėžiu, gero ar blogo

A. Balbienaus nuotr.

Lietuviai krepšininkai JAV aukštųjų 
mokyklų krepšinio rinktinėse

Jau įsisiūbavo šio sezono 
JAV universitetų ir kolegijų kre
pšinio rinktinių pirmenybių su
sitikimai. Mus labiausiai domi
na NCAA lygos pirmojo diviz
iono, kuriame žaidžia 317 ko
mandų, krepšinio varžybos, o 
konkrečiai - jose pasirodantieji 
mūsų tautiečiai iš Lietuvos. Jų 
šiemet turime rekordinį skaičių 
- net 20 iš jų žaidžia aukščiau
sioje grupėje.

Dabar Amerikos televizijos 
ekranuose matome ne vien tik 
krepšinio profesionalą Arvydą 
Sabonį, bet ir daugelį kitų lietu
vių, žymiai jaunesnių už pirmą
jį, tačiau turinčių nemaža vilčių 
patekti į profesionalų ekipas.

Iš tokių daugiausia galimy
bių turi aukštaūgis Darius Son
gaila, žaidžiantis Wake Forest 
universiteto rinktinėje. Nors jis 
dar yra tik antrametis studentas, 
savo komandoje yra vienas iš 
geriausių taškų medžiotojų. 
Apie šį jauną vyrą dažnai rašo 
amerikiečių spauda, daug kalba 
ir televizijos komentatoriai, pa
brėždami, kad jis yra lietuvis, 
atvykęs iš Lietuvos.

Bet pats “lietuviškiausias” 
yra Clemson universitetas, ku
rio krepšinio ekipoje šį sezoną 
žaidžia net trys lietuviai. Šalia 
senbuvio Andriaus Jurkūno 

maisto, yra tik maistas, turtin
gas kalori jų, ir maistas su mažu 
kalorijų kiekiu. Pvz., 150 gramų 
žalios antienos turi 500 kalo
rijų, 150 gramų žalių kopūstų- 
37 kalorijas. Taigi rūgščių ko
pūstų, be spirgučių, galite val
gyti kiek norite, bet su antiena 
atsargiau.

Lentelę, kur surašytas mais
tas ir kalorijos, galite gauti vais
tinėse ar pas savo gydytoją.

Kita vertus, kai žmogus su
vartoja per daug kalorijų, sa
kysim, valgydamas per daug 
antienos, kalorijos, kurios nor
maliai dienai nėra reikalingos, 
turi būti sunaudotos, kitaip jos 
bus paverstos į riebalus. Ka
lorijos, gali būti sunaudotos 
dviem būdais: fiziniu darbu, ju
dėjimu ir protiniu, galvojimu. 
Įrodyta, kad protinis darbas per 
tą patį laiką sunaudoja 5 kar
tus daugiau kalorijų negu nor
malus pasivaikščiojimas (ne bė
gimas). Labai dažnai girdite iš 
medikų, kad vaikščiojimas yra 
pats geriausias, nepavojingiau- 
sias kalorijų naikintojas. Turė
tume dar pridėti - bevaikš
čiodami galvokite! Bet būtina 
pastebėti, kad yra didelis skir
tumas tarp galvojimo - protinio 
darbo ir svajonių - jausminio 
pasireiškimo!.. Kas sėdi ir sva
joja, tas tunka, kas vaikšto ir 
galvoja - liesėja (“Shreitender 
und denkender - ist cin schlank- 
er Mensch; sitzendcr und trau- 

matome ir du naujokus: Mont- 
gomery, Alabamoje, katalikiš
ką gimnaziją baigusį Tomą Nagį 
ir iš Western Nebraska “Ju- 
nior” koledžo persikėlusį Artūrą 
Javtoką. Jau iki šiol įvykusiose 
rungtynėse daugiausia taškų 
pelno Jurkūnas, tačiau ir šiedu 
mūsų naujokai tautiečiai jau 
turėjo progų pasižymėti.

Gerai spėjo pasirodyti Seton 
Hali universiteto rinktinės narys 
Rimas Kaukėnas, Oregon Sta
tė žaidėjas Ramūnas Petraitis, 
Delaware krepšininkas Kęstu
tis Marčiulionis, Crcighton uni
versiteto atstovas Nerijus Kar- 
likanovas, iš Rutgers universite
to - Alvydas Tenys.

Čia dar norime sužymėti bent 
pavardes ir universitetus tų mū
sų tautiečių, kuriuose jie yra 
įsitvirtinę. Tai Mantas Ignatavi
čius ir Valdas Kaukėnas (Hight 
Point universitetas), Mindaugas 
Lydeka ir Marijus Kovaliukas 
(Sacred Heart), Evaldas Jocys 
(East Carolina), Nerijus Puida 
(Honolulu, Havajuose), Rober
tas Javtokas (Arizonos univer
sitetas), Motiejus Reimeris (Flo
rida International), Arūnas Drą- 
sutis (Texas A&M - Corpus 
Gristi).

Kaip matome, skirtinguose 
universitetuose žaidžia broliai 

mender - ein Fetter”). Žinoma, 
kiekviena taisyklė turi išimčių.

Ką gi daryti, kai persivalgote 
ir blogai jaučiatės? Paprasčiau
sia - pora dienų nevalgykit, tik 
gerkite pakankamą kiekį 
skysčių, žinoma, ne alkoholį. 
Svarbu atsiminti, kad jei, paba
davus porą, trejetą dienų, blogu
mas praeina, bet po kiek laiko, 
savaitės ar dviejų, vėl pasikar
toja (pakartotinai nepersival- 
gius), būtina kreiptis į gydytoją. 
Gali būti, kad turėjote “mie
gančią” skrandžio opą, kurią 
persivalgymu pabudinot, ir gy
dymas yra būtinas. Tas pats su 
persigėrimu. Kai sunkiai sergat 
pagiriom, yra labai įvairių pata
rimų visose tautose, kurių čia 
neminėsiu. Grynai mediciniš
kai: po kelių valandų padeda 
didelė dozė - 200 mg vitamino 
B komplekso (Thiamine), įlei
džiamo į veną. Bet tai gali pa
daryti tik gydytojas (iš patyrimo 
žinau, kad padeda).

Dar vienas svarbus patari
mas. Jei po išgėrimo, kad ir iš
sipagiriojus, pajuntate skausmą, 
spaudimą dešinėje pilvo pusėje, 
po šonkauliais (ten yra kepenys) 
neikite pas gydytoją, bet BĖ
KITE!

Ar alkoholis yra kepenų vėžio 
priežastis, dėl to ginčijamasi. 
Kad alkoholis sukelia įvairias 
kepenų ligas ir pagreitina vėžio 
plėtojimąsi, dėl to nėra jokių 
abejonių.

Be kepenų būti gyvam drau
džiama (ir, be to, neįmanoma). 
Jei truputį pagąsdinau, atleis
kite! Alfonsas Vilūnas

Kaukėnai ir broliai Javtokai.
Y ra miela, kad šių jaunų vyrų 

dėka visoje Amerikoje skamba 
ne tik lietuviškos pavardės ir 
vardai, bet ir Lietuvos vardas, 
nes laikraščiai (ypatingai tų viet
ovių, kur jie žaidžia) mini lie
tuvius bei Lietuvą. Tai vis didelė 
reklama gerąja prasme, kurios 
už jokius pinigus nenupirksi.

E. bulaitis

Lietuvis - pasaulio čempionas
Šį kartą turiu progą pranešti 

gana retą ir lietuvius džiugi
nančią žinią, sakančią, jog 
gruodžio 4 d. kaunietis Kęstu
tis Arbočius tapo pasaulio čem
pionu Shidokano sporto šakoje. 
Šios pasaulio pirmenybės įvy
ko Chicagos šiaurinėje miesto 
dalyje esančio Days Inn 
viešbučio salėje, kur buvo su
sirinkę šios pilno kontakto ko
vinio sporto šakos geriausieji 
atstovai iš viso pasaulio, kurių 
tarpe buvo ir du kauniečiai, iš 
Kauno “Ąžuolo” sporto klubo, 
su savo treneriu Romu Na
vicku.

Vienas iš kauniečių - Ed
vardas Kulbekinas turėjo pasi
traukti iš pirmenybių jau pra
diniame rate. O Kęstutis pate

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimos nariai, 
Brangūs Tėvynės Lietuvos sesės ir broliai

Sužibus pirmajai Kūčių vakaro žvaigždei, 
tradicinių Kūčių apeigų paplotėlis 

tejungia visą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. 
Sveikiname po platų pasaulį pasklidusius lietuvius 

Šventų Kalėdų proga, linkėdami sėkmės ir ištvermės 
Naujuose Metuose, saugojant gyvą lietuvybę 

ir ginant tautinius idealus.
Giliai vertindami Lietuvos didvyrių mintis, 

žodžius ir veiksmus, kurie atvedė Tautą ir Tėvynę į laisvę, 
su šviesia viltimi pasitinkame 2000-uosius.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA IR TALKININKAI:

Vytautas Kamantas - pirmininkas 
Rimas Baliulis - PLJS pirmininkas

Milda Lenkauskienė, Algis Rugienius, Regina Kučienė, 
Tomas Bartusevičius, Danutė Čornij, Virginija Grybaitė, 

Viktoras Kučas, Juozas Lukas, kun. Edis Putrimas, 
Audrius Šileika, dr. Vytis Viliūnas, Gabrielius Žemkalnis, 

Horstas Žibąs, Laima Žliobienė

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname didžiai 
gerbiamą L. R. Prezidentą, L. R. Seimą, L. R. Vyriausybę ir 
visus brolius ir seses lietuvius Lietuvoje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Linkime visiems džiaugsmingų Kristaus gimi
mo švenčių ir laimingų 2000-ųjų metų.Taika ir ramybė, kuri 
sugrįžo į Lietuvą prieš dešimt metų atnaujinant krašto ne
priklausomybę, tesužiba dar ryškiau dabar ir ateityje. Telydi 
mus visus ta neužgęstanti viltis, kuri įdiegė mumyse pasi
tikėjimą savimi ir pasiryžimą kurti naują Lietuvą, kurioje ir 
fizinis ir moralinis gerbūvis augtų ir klestėtų, kurioje kiekvie
nas žmogus jaustųsi namie. Lietuvos žmonėms linkime kantry
bės, pasitikėjimo ir ištvermės, o užsienio lietuvius raginame 
savo garbingą kultūrą čia puoselėti ir visomis pastangomis 
prisidėti prie atgimstančios Lietuvos statymo.

Telaimina Dievas mūsų visų žingsnius
į naują tūkstantmetį!

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA:

Regina F. Narušienė, J. D., pirmininkė 
Dalia Badarienė, sekretorė

Sesuo Margarita Bareikaitė, Vytautas J. Bieliauskas, Ph.D., 
Jūratė Budrienė, Birutė Jasaitienė, Vytautas Jonušonis, 
Ph.D., Regina Kučienė, Vytas Maciūnas, Mike Mikolaitis, 
Ramutis Pliūra, Vytenis Rasutis, Marija Remienė ir Algis 
Tamošiūnas.

ko į baigiamąjį ratą. Ten jis 
įveikė savo varžovus, kol pak
liuvo į vidutinio svorio finalą. 
Ir finale jis buvo gerokai pra
našesnis už savo oponentą pran
cūzą F. Aguliarą, prieš kurį 4- 
tame raunde šventė pergalę 
nokautu.

Iš viso kovojama 9 raun
dai, bet mūsiškiui retai reikėjo 
varžytis iki paskutinio raundo, 
nes varžovus įveikdavo ank
sčiau. Buvo varžomasi keturių 
svorių kategorijose: lengvo, 
vidutinio, pussunkio ir sun
kaus. Kitų svorių kategorijose 
nugalėtojais buvo vengras, vo
kietis ir prancūzas.

Kaip pasakojo buvęs Kau
no “Ąžuolo” klubo narys, dabar 
jau trejus metus Chicagoje gy

venantis Linas Kevličius, ši 
kovinio sporto pilno kontakto 
šaka apjungia tris kovos sritis, 
jų tarpe ir vadinamąjį “kick- 
boksą”, ir yra labai sunki, rei
kalaujanti didžiulės ištvermės 
ir užsigrūdinimo. Jis pažymėjo, 
jog kauniečiai yra laimingi 
turėdami gerą trenerį Romą 
Navicką, kurio priežiūroje gali 
tobulėti.

Beje, šios pirmenybės vyks
ta kiekvienais metais Chicagoje 
ir kauniečiai jose yra dalyvavę 
jau prieš trejus metus, bet tuo
met jų pasirodymai buvo kuk
lesni. O šiemet 25 metų amžiaus 
kauniečio Kęstučio Arbočiaus 
asmenyje mes galime didžiuotis 
net pasaulio čempionu.

E. Š.

Spalio 17 d. Pasaulio Lietu
vių Centre, Lcmont, IL, buvo 
sutiktas pedagogo ir rašytojo, 
a. a. Vacio Kavaliūno novelių 
rinkinys “Šauksmas”, neseniai 
išleistas Lietuvoje. JAV LB 
Švietimo tarybos atstovė Vida 
Brazautytė apibūdino rašytojo 
gyvenimo kelią, išryškindama 
ir jo taurų mokytojo pašau
kimą. Rašytoja Julija Švabaitė- 
Gylienė turiningai atskleidė 
“Šauksmo” sielą visame Vacio 
Kavaliūno kūrybos fone, pa
žymėdama paskutinės novelės 
“Lapas” meditacinį aspektą. 
Algirdas Titus Antanaitis gyvai 
perskaitė novelę “Paskutinis 
valsas”, išryškindamas jos hu
moristinį pradą. Šios knygos 
sutiktuves suruošė JAV LB 
Švietimo taryba, kuriai vadova
vo Regina Kučienė, padedant 
Pasaulio Lietuvių Centro rengi
nių vadovei Bronei Nainienei.

Kompozitorius Aleksan
dras Stankevičius Kanados 
Kompozitorių Sąjungos pri
pažintas, kaip ir pereitais me
tais, 1999 metų geriausiu te
levizijos ir filmų muzikos kom
pozitoriumi. A.Stankevičius yra 
žinomas ir Europoje.

M.K.Čiurlionio 125-to- 
sioms metinėms paminėti, be 
kitų jau įvykusių ar vykstan
čių renginių, š. m. spalio 22 d. 
Lietuvos ambasada Washing- 
tone “The Corcoran” meno ga
lerijoje surengė Čiurlionio vai
kaičio, pianisto Roko Zubovo 
paskaitą-koncertą, kurio metu 
gausūs šio vakaro dalyviai ga
lėjo išgirsti ir pamatyti Čiurlio
nio muzikinę bei tapybinę kū
rybą. Renginyje dalyvavo ne
mažai mėgėjų bei aukštųjų vals
tybės pareigūnų.

Torontietė prof. Sara Gi- 
naitė-Rubinsonienė prieš 
keletą metų išleido nedidelės 
apimties knygelę “Žydų tautos 
tragedijos Lietuvoje pradžia”. 
Dabar neseniai pasirodė lei
dyklos “Margi raštai” išleista 
jos knyga “Atminimo knyga”, 
stipriai papildanti pirmąjį 
leidinį. Autorė - gyva žydų tra
gedijos Lietuvoje liudininkė, 
bandanti nagrinėti holokausto 
politines, ekonomines, religi
nes bei kitokias priežastis. Dės
toma apie lietuvius, nacių įran
kius, kurie padėjo žydus žudy
ti, ir apie tuos, kurie žydus gel
bėjo rizikuodami savo gyvybė
mis. Knygoje pateigiamas is
torinių dokumentų bei pavar
džių - nacių talkininkų ir žydų 
gelbėtojų - sąrašas.

Jubiliejinės 50-tos Š. Ame
rikos lietuvių sporto žaidynės 
įvyks 2000 metų gegužės 5-7 d., 
Baltimorėjc, MD. Visuotinio 
ŠALFASS -gos suvažiavimo 
pritarimu ir ŠALFASS-gos Cen
tro valdybos pavedimu žaidy
nes vykdo Baltimorės Lietuvių 
klubas. Programoje numatoma 
vyrų, moterų, jaunių A ir mer
gaičių A krepšinis, vyrų ir mo
terų tinklinis, stalo tenisas ir 
šachmatai. Galimas dalykas, 
raketbolas ir rankos lenkimas. 
Galutinė programa bus paskelb
ta netrukus.

Argentinos lietuvių drau
gija “Nemunas”, veikianti 
Berisso mieste, atšventė savo 
darbuotės 90 metų sukaktį. 
Šventėje dalyvavo svečiai iš 
įvairių vietovių bei oganizaci- 
jų. Draugiją sveikino Berisso 
miesto burmistras N. Tuswa, 
Lietuvos garbės konsulas A. 
Rastauskas ir kiti.
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Philadelphijos “ARO” taurės žaidynės
Gruodžio 4 d. Philadelphijos 

sporto klubas “Aras” surengė 
krepšinio žaidynes. Vyrų klasė
je dalyvavo dvi New Yorko ir 
po vieną komandą iš Philadcl- 
phijos ir Washingtono. Taip pat 
vyko rungtynės tarp Nevv Yor
ko ir Philadelphijos jaunių E 
amžiaus klasėje (8-9 m.), jau
nių D (12-13 m.), jaunių B (14- 
15 m.) ir mergaičių C.

Vyrų turnyre New Yorko ko
manda po sunkios kovos fina
le įveikė Ncw Yorko “Naujuo
sius ateivius” 52:48. Prieš fi-

nalus Nevv Yorko čiabuviai lai
mėjo prieš Washingtono “Vėją” 
38:30, o New Yorko “Naujieji 
ateiviai” prieš Philadelphijos 
“Aro” komandą. Dėl trečios 
vietos Washingtono “Vėjas” ap- 
lošė Philadelphiją 57:4 L

Jaunių B klasėje Philadel
phija laimėjo dvi rungtynes 
prieš New Yorką: vienas 57:45 
ir kitas 57:41.

Jaunių C klasėje New Yor- 
kas laimėjo rezultatu 42:10, o 
mergaičių C klasėje 27:15. Pa
čiose įdomiausiose jaunių E

rungtynėse Philadelphiją lai
mėjo 16:9.

Konkurencija vyrų klasėje 
buvo labai aštri, o žaidimo ly
gis yra kaip geros vyrų B klasės 
komandos ŠALFASS var
žybose. Washingtono komanda 
yra gana gera ir sveikinam 
VVashingtoną atgaivinus sporto 
klubą “Vėjas”!

Vienos iš įdomiausių rung
tynių, bent tikrai susilaukusios 
audringiausio žiūrovų palai
kymo, buvo E amžiaus (8-9 m.) 
varžybos. Atrodo, kad entuziaz-

Nevv Yorko LAK jaunių B amžiaus komanda per ŠALFASS 1999 m. žaidynes Clevelande

PLB Valdybos vicepirmininkė 
kultūros reikalams

kos kursus University of Indi
ana, meno istoriją - Roosvclt 
universitete ir Chicago Art In
stitute. Dvylika metų dirbo mo
kytojos darbą Beverly Shorcs ir 
Michigan City Public Schools 
(Indiana) pradžios mokyklose, 
Vasario 16-osios gimnazijoje ir 
dėstė Vakarų kultūros (muzikos, 
meno ir literatūros) apžvalgą 
Littlc Company of Mary School 
of Nursing, Evergrecn Park, II- 
linois. Priklausė American As- 
sociation of University Women 
organizacijai, buvo Evergreen 
Park Schoolboard Caucus dele
gatė, PTA (Parents and Teach- 
ers Association) sekretorė. Bu
vo Dariaus ir Girėno lituanis
tinės mokyklos valdybų iždi
ninkė ir sekretorė, dirbo su Ame-

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba padidėjo viena 
nauja bendradarbe - PLB kul
tūros reikalais dabar rūpinasi 
JAV lietuvių visuomenininke ir 
bendruomenininkė Laima Žlio- 
bienė. L.Žliobienė (Leonaitytė) 
gimė Kaune, Lietuvoje. Gimna
zijas lankė Vokietijoje: Ravcns- 
burge ir Kemptene. Priklausė 
skautėms. Į JAV atvykusi, baigė 
Hartford Public High School 
(Connecticut). Studijuodama 
buvo Hartford School of Music 
ir De Paul School of Music 
(Chicagoje) stipendininkė. 1956 
m. baigė De Paul universitetą 
bakalauro laipsniu iš modernių 
kalbų (vokiečių, prancūzų, an
glų) literatūros ir muzikos. 
1956-1957 m. lankė pedagogi-

rieans for Lithuania ’s Freedom, 
Saulute ir kitomis labdaros bei 
kultūrinėmis organizacijomis, 
buvo JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos vice
pirmininkė.

Laimos Žliobienės, PLB val
dybos vicepirmininkės kultūros 
reikalams, adresas: 1500 Lake 
Shore Drive South, Barrington, 
IL 60010. USA. Tel. 847-381- 
3772, elektroninis paštas: 
lzlioba@hotmail.com

Dabar šeši PLB valdybos na
riai yra iš JAV (V. Kamantas, R. 
Kučienė, M. Lenkauskienė, A. 
Rugienius, H.Žibąs ir L Žlio- 
bienė), du iš Kanados (kun. E. 
Putrimas ir A. Šileika), du iš 
Vokietijos (R. Baliulis ir T. Bar
tusevičius), ir po vieną iš Aus
tralijos (G. Žemkalnis), Rusijos 
(prof. dr. V. Viliūnas) ir Ukrai
nos (D. Čomij).

Vytautas Kamantas

RigaVen Travel Ine.
. We have CREAT CRUISES .

Tours to Ireland, Scotland, England and Enrope
• Discover Costa Rica •

SPECIAL REDUCED FARES 

to VILNIUS 
starting at $406.00 

with

"Call for Details"

mas, bent tėvų tarpe, tikrai pa
kilo.

Sveikinam Philadelphiją pra
dėjus rengti turnyrus ir sveiki
nam Washingtoną sukūrus krep
šinio komandą!

ŠALFASS vyrų, moterų ir 
jaunių/mergaičių A krepšinio 
varžybos įvyks Baltimorėje 
gegužės 5, 6 ir 7 dienomis. Kar
tu su krepšinio varžybomis ten 
taip pat Įvyks ir tinklinio, stalo 
teniso, šachmatų, rankų len
kimo, plaukimo ir galbūt lauko 
teniso varžybos.

P. V. Gvildys

Anksti kelsi - 
būsi surūgęs ir 
dažniau sirgsi

Londono mokslininkai nu
statė, kad anksti besikeliantys 
žmonės visą dieną jaučia di
desnę įtampą nei mėgstantys il
giau pamiegoti.

Angelą Cow su bendradar
biais iš Westminsterio univer
siteto 42 savanorių prašė po aš
tuonis kartus per dieną imti savo 
seilių bandinius. Pirmąjį ban
dinį reikėjo imti vos pabudus. 
Savanoriai kėlėsi skirtingu laiku 
nuo 5 vai. 22 iki 10 vai. 37. Iš
tyrus seiles paaiškėjo, kad anks
čiau nei pusę aštuonių atsi
kėlusių žmonių kūne buvo padi
dėjęs svarbiausio streso hormo- 
no-kortizolo kiekis, jis nesu- 
mažėdavo visą dieną. Mažai įta
kos turėjo tai, kiek žmogus bu
vo miegojęs naktį.

Chroniškas stresas sąlygoja 
depresiją ir mažą organizmo ats
parumą Po dešimties savaičių 
trukusio tyrimo paaiškėjo, kad 
„vieversiai“ dažniau skundėsi 
galvos, raumenų skausmais, 
peršalimu, jų nuotaika buvo 
daug prastesnė nei miegalių.

BVL

Call
INESE ZAKIS

136 W. Malu St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-80G-291-8311
E-mail: Rlga Ven9worldnet.att.net

&ĮĮk VILTIS - Hope
IITHUANIAN REUEF PARCEL, INC.
368 VVest Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• Siuntiniai iš Bostono į Lietuvą su pristatymu į 
namus po visą Lietuvą

• Pagalba Lietuvai - GIFT OF HOPE

• Pinigų pervedimas į Lietuvą

• Pigios telefono kortelės skambinti į Lietuvą

• Perkraustymo ir asmeninės siuntos (didesniais 
kiekiais) iš Lietuvos į Ameriką

• Vertimo paslaugos

SVEIKINAME VISUS SU ŠVENTĖMIS.
LINKIME JUMS IR JŪSŲ AR TIMIESIEMS
D A U G LAIMĖS, DŽIA UGSMO IR SĖKMĖS

A TEINANČIAIS 2000-AISIAIS METAIS! 
LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI

Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 
patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas 

ir galintis dirbti ištisus metus.

Neringos stovykla yra Nek.Pr.Marijos Seserų globoje, 
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę.

Asmenys, kurie domisi šia pozicija prašome kreiptis dabar 
prisiunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą (“CV”): 
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, įskaitant 
* Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA

* Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines
* Paskolas - namų, namų remonto, 

Home Eųuity ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesioginį pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

Musų telefonai: (201) 991-0001
arba skambinkite mums nemokamai:

1-888-SCHUYLER (1-888-724-8953)

VILNIUS
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

spalio 1 -- kovo 31 
išskyrus kalėdinį laikotarpį 

Nevv York $406
Chicago S450
Seattle $560

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų

Vytis Travel 
40-24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax: 718-423-3979

E-MAIL: VYT1OURS@EARTHLINK.NET 
vveb site: www.vytistours.com

Atl antie Espress corp
800 - 775 - SEND ▼ 1-888-205-8851

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
JANUARY PICK-UP SCHEDULE

January 11 New Britain, CT 11-12 noon
Nevv Haven, CT 2-3 p m
Waterbury, CT 4-5 p m

January 13 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 noon
Paterson, NJ 3-4 pm

January 14 Philadelphia, PA 12-1 pm
Baltimore, MD 4-5 pm

January 15 Brooklyn, NY 12-1 pm
January 18 Putnam, CT 2-3 pm
January 25 Nevv Britain, CT 11-12 noon

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

January 27 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

January 28 Philadelphia, PA 12-1 pm
January 29 Brooklyn, NY 12-1 pm

For more information please call:
1- 888-615-2148 or 1-888-205-8851

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS
■ ' -r . 1 ■ '

New York-Vilnius-New York $368r.t

One way to Vilnius $305

*

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

>

mailto:lzlioba@hotmail.com
Ven9worldnet.att.net
mailto:VYT1OURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Lietuva įvertino 
amerikiečio kunigo darbus

Algimantas S. Gečys

Pereitą pavasarį Philadel- 
phijos lietuvius apskriejo džiugi 
žinia. Vilkaviškio vyskupas J. E. 
Juozas Žemaitis paskyrė Phi- 
ladelphijos priemiestyje gyve
nantį amerikietį prelatą Leoną 
Peck-Peciukevičių Vilkaviškio 
vyskupijos kapitulos garbės ka
nauninku. Pagerbimas suteik
tas įvertinant prel. Peciukevi- 
čiaus didelę ištikimybę Lietu
vos katalikų Bažnyčiai, ir ypač 
Vilkaviškio vysku
pijai, kurios kunigų 
seminarijoje prieš 
II-jį Pasaulinį karą 
jam teko būti se
minaristu. Naujai 
paskirtą garbės ka
nauninką nuošir
džiu laišku pas
veikino Philadel- 
phijos arkivysku
pas kardinolas An- 
thony Bevelaųua, o 
arkivyskupijos 
savaitraštis The 
Catholic Standard 
& Times išsamiu 
straipsniu komen
tavo iš tolimo už
sienio atėjusį įver
tinimą ir supažin
dino su prelato 
gyvenimo vingiais 
bei pasiekimais. 
Š.m. rugsėjo 4 ir 5 
dienomis, Vilka
viškio vyskupijai 
švenčiant vyskupo J. Žemaičio 
50-ties metų kunigystės šven
timų jubiliejų ir, po daugelio 
metų pertraukos, Vilkaviškio 
seminarijos atkūrimo iškilmes, 
įvyko prel. Paciukevičiaus [ves
tuvės į kapitulos garbės ka
nauninko pareigas, {vestuvių 
iškilmių metu jam buvo įteiktas 
specialus medalionas, o su juo 
atėjo įpareigojimas keliskart 
metuose dalyvauti vyskupijos 
kapitulos posėdžiuose Lietuvoje 
ir visokeriopai talkinti vysku
pijos gerbūviui.

Šiuo straipsniu siekiama skai
tytojus supažindinti su JAV-se 
gimusio prelato Peciukevičiaus 
asmeniu ir jo gyvenimo kelio 
posūkiais, nuvedusiais jį dau
gel kartų į Lietuvą (nepriklau
somą ir svetimųjų okupuotą). 
Nors ir daugelį metų darbavę
sis svetimųjų pastoracijoje, pre
latas gyveno ir tebegyvena lie
tuviškųjų reikalų rūpesčiais.

Prel. Peciukevičiaus abu tė
vai kilme dzūkai. Tėvas iš Rat
nyčios, o mama iš Švendubrės. 
Tėvas į Ameriką atvyko 1898 
m. ir po kelių metų atsikvietė 
savo sužadėtinę. Įsikūrė Phila- 
delphijoje, Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos ribose, kur turėjo savo 
krautuvę. Šeimoje augo devyni 
vaikai. Leonui teko gimti penk
tuoju, 1915 m. balandžio 12 
dieną. Šv. Jurgio parapijai tuo 
metu neturint savos pradinės 
mokyklos, Leonas lankė kai
mynystėje esančią lenkų Šv. 
Adalberto parapijos mokyklą. 
Čia turėjo poterius išmokti ir 
anglų, ir lenkų kalbomis, čia 
pasireiškė Leono gabumai kal
boms. Su lietuvių kalba būta 
sunkiau. Vyresnieji broliai ir se
serys metėsi namuose kalbėti 
angliškai, tad ir mažesnieji se
kė jų pavyzdžiu. Tėvų verslas 
reikalavo ilgų darbo valandų, o 
kur dar gausios šeimos rūpes
čiai. Vaikystėje mokėtai lietu
vių kalbai buvo lemta būti 
primirštai. 1934 m. Leonui bai
gus Philadelphijos Pietryčių 
katalikų gimnaziją, teko svars
tyti apie tolimesnį mokslą. Šv. 
Jurgio parapijos klebonas tėvus 
ėmė kalbinti leisti į lietuvių tė
vų Marijonų vadovaujamą 
paruošiamąją mokyklą (Junior 
college) Connecticut valstijoje 

- į Marianapolį. Atvykęs Ma- 
rianapolio rektorius kun. Jonas 
Navickas, MIC, savo ruožtu 
Leoną paveikė stoti į Thomp- 
son miestelyje esančią mokyklą.

Marianapolio dvasinė at
mosfera siekė skatinti pašauki
mus į dvasinį luomą. Po dvejų 
studijų metų Marianapolyje, 
šeši baigiamosios klasės moki
niai (broliai Stanislovas ir Jonas 
Lukšiai, Ant. Kacevičius, Balys

Prel. Leonas Peck-Peciukevičius, Vilka
viškio vyskupijos kapitulos garbės ka
nauninkas

Ivanauskas, Pranas Morkūnas ir 
Leonas Peciukevičius) nutaria 
vykti į Lietuvą ir įstoti į Vilka
viškio vyskupijos kunigų se
minariją. Lietuvą jie pasiekia 
1936 m. rugsėjo mėnesį ir atsi
dėta studijoms. Čia gerai iš
moksta lietuvių kalbos, skersai 
bei išilgai išvažinėja Lietuvą. 
Seminaristui Leonui atsiveria 
galimybės vasaros metu keliau
ti po Vakarų Europą. Apsilan
kymai Paryžiuje, Briuselyje, 
Berlyne seminaristui liudija ar
tėjantį karą. Dvasines studijas 
Vilkaviškio seminarijoje nu
traukia 1940 m. birželio 15 d. 
įvykusi sovietinė okupacija.

Iš praleistų dienų Vilkaviš
kio seminarijoje prel. Peciu
kevičius šiltai prisimena kun. 
V. Padolskį (vėliau vyskupą), 
kan. A. Grigaitį, vysk. A. Ka
rosą, vysk, pagalbininką M. Rei
nį. Seminarijoje buvo dėstoma 
lotynų kalba, tad iš Amerikos 
atvykusiems seminaristams sil
pnokas lietuvių kalbos mokė
jimas didesnių kliūčių nesuda
rė. Seminaristui Leonui teko 
būti vysk. Reinio anglų kalbos 
mokytoju. Kas ketvirtadienį su 
vysk. Reiniu vaikštinėdavo 
Vilkaviškio gatvėmis. “Vysku
pas skaitė, o aš jo anglišką ta
rimą taisiau! - pasakoja prel. 
Peciukevičius. - Ir aš jaučiausi 
svarbus, kai praeiviai vyskupui 
lenkdavosi!”

Sovietinė okupacija sumaišė 
daugelio gyvenimo planus. Pa
lietė ji ir iš Amerikos į Lietuvą 
atvykusius seminaristus, studi
jas gilinusias vienuoles pran- 
ciškietes, kazimierietes ir kt. 
Lietuvą sovietams okupavus, į 
Helsinkio uostą atplaukė JAV- 
jų karo laivas Baltijos valsty
bėse esantiems Amerikos pi
liečiams išgabenti. Juo daugu
ma amerikiečių seminaristų ir 
išvyko. Leonas rizikavo oku
puotoje Lietuvoje užsilikti kiek 
ilgiau. Pagaliau 1940 m. rug
pjūčio 15 d. kartu su JAV-jų 
pasiuntiniu Lietuvai Owen. C.J. 
Norem ir dvylikos asmenų 
grupe traukiniu, vykstančiu per 
Vokietiją, Šveicariją, Prancūzi
ją ir Ispaniją, pasiekė Lisaboną 
ir laivu atvyko į JAV.

Susitrukdžius studijoms Vil
kaviškio seminarijoje, Leonas 

grįžo į gimtąją Philadelphiją ir 
1940 m. rudenį įstojo į arkivys
kupijos St. Charles Borromeo 
kunigų seminariją. 1942 m. 
Philadelphijos kardinolas Dc- 
nnis Dougherty jį įšventino 
kunigu. Pirmasis pastoracinis 
paskyrimas - vikaru į Pennsyl- 
vanijos “angliakasių Lietuvą”, 
Švč. Apreiškimo Panelės lietu
vių parapiją. (Čia vėliau kle
bonavo prel. Alg. Bartkus, Lie
tuvių seminarijos rektorius Ro
moje.) 1944 m. skiriamas vika
ru į Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapiją Philadclphijoje, talkinti 
šviesios atminties klebonui kun. 
Juozui Čepukaičiui, ilgame
čiam Lietuvių kunigų vienybės 
centro valdybos pirmininkui. 
1950 m. skiriamas vikarauti į 
Naująją Philadelphiją. Klebo
nui St. Mozūrui esant aklam, 
arkivyskupas kun. Leonui pa
veda tvarkyti parapiją su teise 
pasirašinėti čekius. Iš čia kelia
mas į lietuvių parapiją Maha- 
noy City, pas prelatą P. Čėsną. 
Nuo 1957 m. iki 1970 m. kun. 
Leonas dėstė prancūzų ir loty
nų kalbas katalikų gimnazijoje, 
gimtojoje Philadelphijos Šv. 
Jurgio parapijoje, talkindamas 
lietuvių pastoracijoje. Trylika 
gyvenimo metų skiria jaunimo 
švietimui.

Galėjo kun. Leono gyveni
mas pakrypti kita vaga. Pokario 
metais, pastebėjęs jauno kuni
go organizacinius gabumus, 
BALFo steigėjas prel. J. Kon
čius kun. Leoną pakvietė tapti 
BALFo įgaliotiniu Vokietijoje. 
Tam reikėjo vyskupo ordinaro 
leidimo. Arkivyskupas J. O’Ila- 
ra nesutiko kun. Leono iš vys
kupijos išleisti.

Užsimezgusi pažintis su prel.
L. Tulaba pakreipė kun. Peciu- 
kevičių teikti talką bei remti Lie
tuvių kolegiją Romoje. Prel. 
Tulabai buvo svarbu talkininku 
turėti svetimas kalbas mokantį 
amerikietį kunigą, gimusį JAV- 
se, kuris su daug dėmesio neat
kreipiančiu amerikietišku pasu 
galėtų nuvykti į okupuotą Lie
tuvą ir ten sugebėtų atlikti jam 
pavestus uždavinius ryšium su 
Lietuvos katalikų Bažnyčia. 
Prel. Tulabos paskatintas iš
mokti rasų kalbą, kun. Peciu
kevičius įstoja įPennsylvanijos 
universitetą, kur jam dėsto prof. 
Ant. Salys. Vasaros atostogų 
metu rasų kalbos studijas gili
na Fordhamo universiteto Ins

Amerikos Lietuvių televizijos minėjimo metu, įvykusio 
Chicagos Jaunimo Centre, daugiausia dirbęs fllmuotojas 
Aleksas Plėnys. Jo vaizdus dažnai galima matyti Lietuvių 
televizijos programose, kurios Chicagoje matomos ketvir
tadieniais ir šeštadieniais per 23-čią kanalą

E. Šulaičio nuotr.

titute of C'ontemporary Studies 
pas prof. Ant. Vasį ir prof. Jas- 
kevičių, S.J., 1960 m. - studijas 
University of Pcnnsylvania 
apvainikuoja magistro laipsniu.

Sovietinės okupacijos metais 
kun. Peciukevičiui į Lietuvą 
teko keliauti apie tuziną kartų. 
Apie jam pavestus Lietuvoje 
atlikti uždavinius jis nekalba. 
Kiek kalbesnis apie jo vežtą 
laišką Lomžos vyskupui dėl lie
tuviškų pamaldų Seinų ka
tedroje ir apsilankymą Punske 
pas kun. Dirmeiką.

Nuo 1970 m. kun. Peciu
kevičiui teko darbuotis ameri
kiečių parapijose. Tais metais 
jam pavedama vadovauti juo
dųjų katalikų parapijai Chester, 
PA. Atnaujina parapiją, iškil
mingai pamini 100 metų parapi
jos sukaktį, sutvarko lenkų ve
teranų apleistas kapines, buria 
juoduosius ir baltuosius ben
dram darbui. Miestas atsidė
kodamas jį išrenka “metų žmo
gumi”. 1973 m. skiriamas kle
bonu į Visų Šventųjų parapiją 
Philadelphijoje, o 1980 m. per
keliamas į pasiturinčią ameri
kiečių parapiją Warrington, PA, 
kur klebonauja 12 metų. 1988 
m. Philadelphijos arkivyskupas 
kardinolas John Krol jį pakelia 
[prelatus. 1992 m., būdamas 77 
metų amžiaus, išeina į užtar
nautą pensiją ir apsigyvena 
pensininkų kunigų namuose.

Nors nuo 1970-jų metų kun. 
Peciukevičiui nebuvo lemta dar
buotis lietuvių tiesioginėje pas
toracijoje, jo ryšiai su lietuviais 
nenutrūko. Kun. K. Pugevičiaus 
ir vysk. P. Baltakio skatinamas, 
jis įsijungė į talką Lietuvių Ka
talikų Religinei Šalpai. Ameri
kiečių parapijose sakydamas pa
mokslus, jis telkia lėšas Religi
nei Šalpai. Kur naudingiau į 
tikinčiuosius būta prabilti sve
timomis kalbomis, kun. Peciu
kevičius panaudodavo savo kal
binius gabumus. Užsienio lietu
vių sielovadai skirtą vyskupą P. 
Baltakį, OFM, prelatas Peciu
kevičius eilę kartą lydi kelio
nėse į Rusiją, Australiją, Sibirą, 
Hawajus, Pietų Ameriką ir t.t., 
kur lankomi lietuvių kilmės 
tikintieji. Philadelphijos arki
vyskupija prel. Peciukevičių yra 
paskyrusi būti tarpininku su 
Lietuva, Lietuvos katalikų Baž
nyčiai pervedant okupaciniu 
laikotarpiu įšaldytus tikinčiųjų 
testamentinius palikimus. II-jo 

Pasaulinio karo metu sugriau
toje ir dabar naujai atstatytoje 
Vilkaviškio katedroje savo lė
šomis prel. Peciukevičius yra 
įruošęs puošnų altorių. Tuo at
sidėkota už Vilkaviškio kunigų 
seminarijoje suteiktą auklėjimą 
ir įdiegtą meilę Lietuvai.

Kaip ir visi pensininkai, prel. 
Peciukevičius šiuo metu yra la
biau užsiėmęs negu tada, kai 
vadovavo parapijoms, atnaujin
davo bažnyčias, rūpinosi para
pijinėmis mokyklomis. Talkina 
jis nemažam skaičiui parapijų, 
pavaduodamas klebonus, sveti
momis kalbomis klausydamas 
išpažinčių. Nemažam skaičiui 
Pennsylvanijos lietuvių parapijų 
šiuo metu neturint lietuvių ku

JAV LB Kultūros taryba skelbia:
sumažintas metinės prenumeratos mokestis
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ŽURNALISTAS
BUVĘS ILGAMETIS “DIRVOS” REDAKTORIUS

A. A.
VYTAUTAS GEDGAUDAS

gimęs 1912 m. balandžio 5 d. staiga ir netikėtai mirė 1999 m. 
lapkričio 29 dieną Clevelande, čia gyvenęs nuo 1958-jų metą. 
Iš Kauno studijoms išvykęs į Paryžių 1939 m., savąją odisėją 
baigs pagaliau grįždamas Tėvynėn, kada 2000 metais vasario 
II dieną jo palaikai bus palaidoti Vilniuje.

Vytautas buvo mylimas sūnus a.a. Kazimiero ir a.a. Teodoros 
Bartkevičiūtės, brolis a.a. Bronislavos Smolkinair a.a. Valerijos 
Taškūnienės. Giliame liūdesyje liko mylinti žmona Stela 
Juodvalkytė, svainis Vincas ir Aldona su šeima, svainis Liudas 
ir Jean su šeima, jo artimieji, draugai ir bičiuliai. Lietuvoje jo 
liūdi a. a. sesers Valerijos anūkės - Marija ir Martynas Purvinai, 
Onutė ir Julius Milevičiai, - svainės Eleonoros Daukšienės 
šeima, artimieji, kolegos ir bendraminčiai.

Tylus ir ištvermingas savo užmojuose ir drabuose, yelionis 
turėjo aiškias gaires ir tikslą savo gyvenime: saugoti pagarbą 
žmogui ir laisvą tėvynę Lietuvą. Pasirinkęs žurnalistikos kelią, 
liko ištikimas jame - tiesus, nepasiduodąs. Tai liudija likę 
apdovanojimai, žymenys, pripažinimai. Jis buvo idealistas, 
žmogus ne sau.

A.a. Vytautas buvo Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, 
Lietuvių žurnalistų sąjungos, Lietuvos Skautų sąjungos ir 
Buriuotojų klubo “Marinus ” garbės narys.

Gruodžio 2 d. Dievo Motinos bažnyčioje, Clevelande, buvo 
atsisveikinta su velioniu. Šv. Mišias aukojo kun. Gediminas 
Kijauskas, S.J. Giedojo sol. Aldona Stempužienė, vargonais 
palydėjo Rita Kliorienė. Atsisveikinimo pietūs buvo “Gintaro ” 
valgykloje, Clevelando Skautininkų Draugovė paruošė 
saldumynųstalą. Pietų metu buvo prisiminta tarp mūsų buvusi 
tyli, tauri asmenybė.

Velionio atminimui [steigtas Vytauto Gedgaudo fondas, 
žurnalistikos studijųstipendijai Lietuvoje. Aukas galima siųsti: 
Lithuanian Credit Union, P.O. Box 39553, Los Angeles, CA 
90039-1826.

Širdinga padėka visiems ir kiekvienam už suteiktą moralinę 
paramą, užuojautas, gėles, aukas velionio atminimui, atvyku
siems iš toli bei gausiai atsilankiusiems, palengvinusiems 
sunkią netekties dalią. Ir iškeliavęs gyvas liks savo darbuose, 
maldose ir nedingstančiuose atminimuose.

Liūdinti žmona 
Jakubs&Son Laidotuvių Namai Stela Gedgaudienė

nigų, prel. Peciukevičius daž
nokai yra kviečiamas lietuvių 
kalba būti nuodėmklausiu. 
Daug laiko jis skiria Philadelp
hijos lietuvių šv. Andriejaus 
parapijai, kurioje jaunystėje jam 
teko vikarauti. Klebonui kun. 
Petrai Burkauskui vadovaujant, 
ši .parapija išgyvena dvasinį ir 
tautinį pakilimą. “Ačiū Dievui, 
sveikatos dar turiu. Dar daug 
suplanuotų darbų neatlikta. 
Didžiąją savaitę, 2000-siais 
metais, vėl vyksiu į Lietuvą, į 
Vilkaviškį!”, teigia senatvei ne
pasiduodantis prelatas. Mūsų 
visų nuoširdūs sveikinimai ir 
geriausi linkėjimai Vilkaviškio 
vyskupijos kapitulos garbės 
kanauninkui!
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Lietuvos Antrasis Eucharistinis kongresas

Naujieji Metai - šeštadienį, 
sausio 1.

Sausio 1 d. gimtadienius 
švenčia: kun. Jonas Pakalniškis, 
Douglaston, NY - 85-ąjį; Tėv. 
Placidas Barius, OFM, Kenne- 
bunkport, ME - 80-ąjį; vysk. Pau
lius A. Baltakis, OFM, Brooklyn, 
NY - 75-ąjį. Sveikiname!

Didžiuosiuose Jubiliejinių 
metų renginiuose aktyviai da
lyvaus ir lietuviška išeivija.

Į Romoje įvyksiančią Pasaulio 
Lietuvių dienų (kovo 1-4) vys
kupas P. Baltakis ir Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybė organizuo
ja šventkelionę. Išvykstama iš 
New Yorko JFK oro uosto vasario 
27 d. ir grįžtama kovo 5 d. Pa
grindinės iškilmės vyks šv. Ka
zimiero dieną - kovo 4 d. Po šv. 
Mišių Šv. Petro bazilikoje bus au
diencija su Šv. Tėvu. Iš Lietuvos 
tikimasi sulaukti 500 -1,000 mal
dininkų. Iš Amerikos - 20-30.

Dėl informacijų skambinti kun. 
Jonui Rikteraičiui, New Britain, 
CT. Tel. (860) 224-0341.

Ryšium su Kaune įvyksiančiu 
II Lietuvos Eucharistiniu 
kongresu birželio 1-4 d., Ame
rikos Lietuvių Kunigų Vienybė 
organizuoja 17 dienų ekskursiją 
- šventkelionę į Lietuvą. Dėl in
formacijų skambinti kun. J. Rik
teraičiui tel. (860) 224-0341 arba 
kun. A. Kontautui tel. (781) 834- 
4077.

Dar yra likusių "Darbinin
ko" kalendorių. Kas norėtu jų 
gauti, prašom skambinti Admi
nistracijai darbo valandomis tel. 
(718) 827-1351.

"Bendradarbio", Nekaltai 
Pradėtosios Švč. M. Marijos se
serų žiniaraščio, 1999 m. rudens 
laida (Vol. 43, nr. 2) gauta prieš 
Kalėdas. Šiame numeryje: Sveiki
nimas iš Lietuvos - sveikina vie
nuolijos vyriausia vadovė sesuo Al
bina Pajarskaitė; Graži 30-oji vasa
ra Neringoje; Išlydint Vilties Prezi
dentą; Putnumo padangėje; Šven
tės Marijampolėje. Žiniaraštis eina 
lygiagrečiai puslapiuose lietuvių 
ir anglų kalbomis. Daug nuot
raukų. Kas norėtų jį gauti, krei
piasi: Newsletter, Sisters of the 
Immaculate Conception, 600 
Liberty Highway, Putnam, CT 
06260.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
Darbininko prenumerata 

tik 25 dol.
JAV LB Kultūros Taryba (su 

Lietuvių Fondo parama) pridės 
prie kiekvienos prenumeratos po 
20 dol., kad nauji skaitytojai ga
lėtų pasinaudoti pigesne kaina. 
Todėl Darbininko administracija 
siūlo pirmiesiems 30-čiai naujų 
skaitytojų užsisakyti Darbininką 
už 25 dol. metams (pilna kai
na - 45 dol. metams). Gera proga 
išvykstantiems į universitetus, 
naujai į šį kraštą atvykusiems, 
pensininkams, naujai persikėlu- 
siems į Floridą, užsisakyti įdomų 
savaitraštį Darbininką.

Siųskite 25 dol. čekį adresu:
Darbininkas
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

DARBININKO leidėjai Tėvai Pranciškonai ir 
laikraščio Administracija nuoširdžiai dėkoja ponams 
E. ir B. STEPONIAMS, Seven Hills, OH, už labai 
dosnią 5,000 dol. paramą bei už mūsų pastangų 
įvertinimą ir toliau išlaikyti lietuvišką spaudą išeivijoje. 
Be rėmėjų moralinės ir finansinės paramos būtų neį
manoma tęsti lietuviškos spaudos darbo, kuris, mūsų 
manymu, lietuvių išeivijai dar vis yra reikalingas.

Irena ir Aleksandras V ak
seliai, St. Petersburg, FL, buvę 
ilgamečiai newyorkiečiai, sausio 
3 d. mini savo vedybinio gyve
nimo 60 metų sukaktį. Jų inten
cija Pranciškonų misijoje St. Pe
tersburg Beach, FL, sausio 3 d., 3 
vai. popiet bus aukojamos mi
šios. Vėliau Lietuvių klube vyks 
pagerbimo pietūs. Aleksandras 
Vakselis New Yorke buvo vienas 
žymiausių visuomenininkų, reiš
kęsis Lietuvių Bendruomenėje ir 
daugelyje kitų organizacijų. 
Sveikiname!

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Naujųjų Metų išvakarėse 

šv. Mišios bus laikomos 5 vai. 
vak. Pagal vysk. Th. Daily pagei
davimą, atžymint 2000-uosius ju
biliejinius metus, mūsų parapi
joje šv. Mišios bus aukojamos 
taip pat ir 12 vai. vidurnak
tį. Kaimyninių parapijų kunigai 
iš Holy Cross ir iš St. Stanislaus 
Kostko drauge koncelebruos mi
šias. Tikimės, kad daug parapijie
čių dalyvaus šiose Mišiose at
žymėti 2000 metų nuo krikščio
nybės pradžios ir Gerosios Nau
jienos paskelbimo.

"Giving Tree" - tai mūsų pa
rapijoje vykstantis vajus vargin
giems mūsų bendruomenės na
riams. Dėkojame visiems, kurie 
prie to vajaus prisideda.

Suaugusiųjų įvedimo į 
krikščionybę kursą lietuvių 
kalba lanko du kandidatai. Kur
sas prasidėjo gruodžio 1 d. ir 
tęsis iki balandžio 14, 2000. 
Klasės vyksta kiekvieną antra
dienį 7-8 v. v. Kas norėtų įsi
jungti į šią programą, prašome 
skambinti tel. 718-326-2236.

Prieškalėdinė išpažintis 
lietuvių kalba buvo labai 
sėkminga, ja pasinaudojo daug 
tikinčiųjų ne tik iš mūsų parapi
jos, bet iš Brooklyno ir net iš 
Westchester bei kitų apylinkių. 
Tikimės, kad ir ateityje tikintieji 
lietuviai nepamirš, kad mūsų 
parapijoje ši paslauga atliekama 
anglų ir lietuvių kalbomis.

Dėkojame Apreiškimo pa
rapijos ir mūsų parapijos jung
tiniam chorui, kurie atliko gražų 
kalėdinių giesmių giedojimą. Dė
kojame muzikui Virginijui Bar
kauskui ir muzikei Astai Barkaus
kienei už talentingą giesmių pra- 
vedimą.

Ieškomi: Elzbieta Litvinavi- 
čiūtė-Bindokienė iš Seinų apskr., 
Saltoniškės kaimo, šio šimtmečio 
pradžioje atvyko į Ameriką, at
rodo, į Philadelphiją. Turėjo 3 
sūnus: Praną Bindoką, Joną, ir 
trečiojo vardo neatsimenu; dvi 
dukras: Juzę ir, rodos, Oną. Norė
čiau sužinoti apie minėtus pus
brolius bei pusseseres arba jų 
vaikus. Aš - Elzbietos Bindokie- 
nės sesers Juzės Litvinavičiūtės- 
Vilkelienės dukra Angelė. Žinan
tieji apie giminaičių likimą 
prašom parašyti: Angelė Tamo
šaitienė, Veisiejų 28-32, Drus
kininkai 4690, Lietuva. (sk.)

Jėzuitų bažnyčia ir Kauno rotušė V. Augustino 1940 m. nuotr.

Visus užsienyje gyenančius 
lietuvius norime pakviesti atvyk
ti į Eucharistinį kongresą. 2000 
m. birželio 1-4 d. Kaune vyk
siantis Lietuvos II Eucharistinis 
kongresas (LĖK) bus Jubiliejinių 
metų šventimo Lietuvos Baž
nyčioje svarbiausias įvykis.

Tikriausiai kai kurie iš jūsų 
prisimena 1934 m. Kaune vykusį 
Pirmąjį Eucharistinį kongresą. 
Tai buvo visos mūsų tautos 
šventė, pakėlusi ir sustiprinusi 
žmonių dvasią. Dalyvaujant 
Bažnyčios hierarchijai, prezi
dentui, vyriausybei ir tūkstanti
nei tikinčiųjų miniai I-ame 
Eucharistiniame kongrese Lietu
va buvo paaukota Švč. Jėzaus 
Širdžiai.

2000 m. švęsdami Lietuvos II 
Eucharistinį kongresą, ne tik at- 
kursime sovietmečiu nutrauktą 
Eucharistinių kongresų tradici
ją, bet ir drauge su Visuotine 
Bažnyčia švęsime ypatingos 
Dievo malonės metą - Didįjį 
krikščionybės jubiliejų. Ju
biliejaus metai drauge yra ir Eu
charistijos metai. Tikimės, kad 
ateinančiais metais Viešpats mus 
apgaubs savo globa bei palai
ma.

Lietuvos Vyskupų Konferen
cija paskyrė LĖK organizacinio 
komiteto pirmininku arkivysku
pą S. Tamkevičių, SJ, vicepirmi
ninku vysk. R. Norvilą ir koordi
natore s. R. Budvytytę, SSC. Nuo 
1999 m. birželio dirbantis LĖK

Vs ..... _ ■ ■ ■■■
Juozas ir Irena Rasiai, Cam- 

bridge, MA, sveikina draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
Naujuose Metuose linki geros 
sveikatos, laimės ir džiaugsmo.

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba, per 
pirm. Vyt. Kamantą, apmokė
dama savo šventinį skelbimą, 
"Darbininko" paramai dar pridė
jo 50 dol. čekį. Nuoširdžiai dėko
jame.

JAV LB Rytinės Connecti
cut apylinkės valdyba, per 
pirm. Vyt. Alksninį, atsiuntė 
"Darbininkui" šventinius sveiki
nimus su gražiais ištvermės ir 
sėkmės linkėjimais ateinančiame 
šimtmetyje. Pridėjo ir 50 dol. 
čekį laikraščio paramai. Nuošir
džiai dėkojame už gražius linkėji
mus ir už paramą. 

organizacinis komitetas skatina 
tikinčiuosius nuoširdžiai ir uo
liai rengtis Kongresui bei kuo 
gausiau jame dalyvauti. Tikimės, 
kad lietuviai, gyvenantys už
sienyje, taip pat aktyviai įsitrauks 
į Eucharistinio kongreso šventę 
Kaune.

Lietuvos II Eucharistinio kon
greso tema: Jėzus - tikroji Gyveni
mo Duona. Rengdamiesi Kongre
sui bei jį švęsdami, siekiame tri
jų pagrindinių tikslų - užmegzti 
ir pagilinti asmeninį ryšį su Jė
zumi, atnaujinti pagarbą Eucha
ristiniam Jėzui bei atgaivinti ben
druomeninį Eucharistijos šven
timą.

Kongresas bus atidaromas 2000 
m. birželio 1 d. vigilijos šven
timu. Birželio 2-oji, penktadie
nis, skirta Viešpaties vynuogyno 
darbininkams - dvasininkams, 
pašvęstojo gyvenimo asmenims 
ir aktyviai Bažnyčioje besidar
buojantiems pasauliečiams; 
šeštadienis skirtas vaikams ir 
jaunimui; sekmadienis - šei
moms ir parapijoms.

Rengiant Eucharistinį kongresą 
tenka apimti įvairias sritis. Jau 
veikia aštuonios darbo grupės, 
atsakingos už programos sudary
mą, informaciją ir leidybą, kate- 
chezę, meninį kongreso apipa
vidalinimą, svečių priėmimą, fi
nansavimą, techninius klausi
mus bei ryšių su miesto valdžia 
palaikymą.

Manoma, kad šiuo metu itin

AJexandra Sakas, Lancas- 
ter, OH, savo vyro Jurgio 
Sakavičiaus (George Sakas), 
mirusio š. m. birželio 28 d. atmi
nimui atsiuntė "Darbininkui" 
paremti 300 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame už paramą, kuri 
laikraščiui yra labai reikalinga.

Marytė (Antanaitis) - Sha
lins, Woodhaven, NY, kuri bent 
keletą kartų metuose paremia 
mūsų laikraštį, dabar ir vėl at
siuntė 200 dol. čekį "Darbinin
ko" stiprinimui. Nuoširdžiai 
dėkojame už nenuilstamą dos
numą ir nuolatinę paramą.

Malvina Klivečkienė, 
Woodhaven, NY, nors ir mirus 
jos vyrui Jonui Klivečkai, dar ir 
šiemet palaikė jų ilgametę tradi
ciją ir apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už paramą ir mūsų pas
tangų įvertinimą.

Birutė Parockienė, Flush- 
ing, NY, šiemet dar padidino sa
vo kasmetinę dosnią paramą ir 
apmokėjo prenumeratą su 115 
dol. čekiu. Nuolatinei "Darbinin
ko" stiprintojai nuoširdžiai dėko
jame.

Irena ir Jonas Vilgaliai, 
Great Neck, NY, šiemet ir vėl, 
kaip jiems įprasta, apmokėjo 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už ilga
metę dosnią paramą. 

svarbi žmonių katechizacija Eu
charistijos tema. Jai skiriama 
daugiausia jėgų ir laiko, nes švęs
ti Eucharistinį kongresą - tai pro
tu bei širdimi priimti nukry
žiuotą ir prisikėlusį Kristų Eu
charistijoje, kuris vienintelis pa
jėgus iš esmės perkeisti ir atnau
jinti mūsų gyvenimą.

Lietuvos II Eucharistinis kon
gresas jau turi oficialų ženklą 
(autorė - dailininkė Silvija Kne- 
zekytė). Išleista Kongreso mal
da, rengiamas giesmynėlis, kate
chetiniai bei teologiniai straips
niai apie Eucharistiją. Visą pasi
rengimo Eucharistiniam kongre
sui medžiagą galima rasti inter
nete: www.lcn.lt/Eucharisti- 
ja2000. Ji nuolat atnaujinama ir 
papildoma.

Šio itin svarbaus ir reikšmingo 
visai Lietuvos Bažnyčiai rengi
nio organizavimui reikia nema
žai lėšų. Maloniai prašome Jus, 
mieli tautiečiai, savo malda bei 
dosnia auka prisidėti prie pasi
rengimo Lietuvos II Eucharisti
niam kongresui.

Arkiv. Sigitas Tamkevičius
Organizacinio komiteto 

pirmininkas

Aukas prašoma siųsti šiuo ad
resu:

Lietuvos II Eucharistinis kon
gresas c/o Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

Jonas Paulius II gavo 
naują automobili

Popiežius Jonas Paulius II 
gruodžio 22 d. gavo naują auto
mobilį - šarvuotą Lancia, kurį 
pagal užsakymą pagamino Itali
jos automobilių bendrovė Fiat. 
Tai juoda metalinio blizgesio 
mašina, ant kurios auksiniame 
fone pavaizduotas popiežiaus 
herbas.

Po savaitinės bendrosios audi
encijos mašiną popiežiui pri
statė Fiat pirmininkas Paolo Fres- 
co ir direktorius vadybininkas 
Paolo Cantarella.

Iki šiol oficialus popiežiaus au
tomobilis buvo 1997 metų Mer
cedes Benz S500.

Fiat pavadino naująjį automo
bilį Lancia Giubileo - Jubilieji
niu, - nes jis skirtas Šventiesiems 
metams, kuriuos Katalikų 
Bažnyčia minės 2000-aisiais.

Automobilis sveria maždaug 
dvi tonas. Jis turi šešių cilindrų, 
24 vožtuvų variklį bei automa
tinę pavarų dėžę. Italijos auto
mobilininkų žurnalo "Quattro- 
ruote" skaičiavimais, ši mašina 
verta 3 mlrd. lirų arba beveik 1,5 
mln. dolerių.

Mašinos salone yra sudedamas 
darbo stalas popiežiaus sekreto
riui bei garso sistema, skirta saky
ti kalbas minioms.

BNS

Tik 33 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 8,9 cen
to - JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tarptautinė telefono bendrovė IE 
COM aptarnauja lietuvius nuo 
1983 metų. Teiraukitės lietuviškai 
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, Washington, 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.)

Kerpu, šukuoju, darbu 
cheminius ir pusmetinius 
sušukavimus. Moterims, vyrams 
ir vaikams. Dirbu savo ar klien
tams pageidaujant jų namuose. 
Kainos žemesnės už amerikie
tiškas kainas. Regina Savickaitė- 
Bork, 84-20 96th Street, Wood- 
haven, NY. Tel. (718) 805- 
3612. ________ (sk.)

LIETUVOS STUDENTŲ 
CENTRAS 

patikimai ir garantuotai 
** keičia vizas JI, BĮ - B2 į F1 

arba Ll;
** padeda gauti Sočiai Security 

su leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo do

kumentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomos informaci

jos teiraukitės telefonu nuo 13 
vai.: 212-725-8807. (sk-)

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Norėtų prižiūrėti ligonį 
ir gyventi šeimoje. Turi ilgametį 
patyrimą toje srityje; geras 
rekomendacijas. Skambinti po 6 
vai. vak. (718) 641 -5003. (sk.)

Išnuomojamas kambarys 
vienam asmeniui Woodhaven 
rajone prie gero susisiekimo. 
Skambinti (718) 441-1215.

__________ (sk.)
"LIETUVOS AIDAS" - Vil

niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
7 dienas. Išaugus pašto ir leidy
bos išlaidoms, "Lietuvos aido" 
metinė prenumerata JAV kai
nuoja: metams - 360 dol.; pūsei 
metų - 180 dol. Čekiai rašomi 
"Lietuvos aido" vardu ir siun
čiami: "Lietuvos aidas", Mairo
nio 1, Vilnius 2710, Lithųania. 
Tel. 610-544, Fax. 224-876.

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

Lietuvių Katalikų Misija, Sun 
City, AZ - 100.00 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.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
sausio 15 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. 1-888-205-8851.

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

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

mailto:Darbininka@aol.com
http://www.lcn.lt/Eucharisti-ja2000
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