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- Lietuvos Seimo narys 
Rimantas Dagys sunerimo dėl 
“Lietuvos energijos” pertvarky
mo įstatyme nepaminėtos Elek
trėnų elektrinės. Balandžio 17 d. 
spaudos konferencijoje R. Da
gys sakė, kad Lietuvos Seime 
svarstomas “Lietuvos energi
jos” pertvarkymo įstatymo pro
jektas neatitinka siekių užtik
rinti Lietuvos energetikos ne
priklausomumą ir integraciją į 
Vakarus.

- Balandžio 16 d. orui Vil
niuje įšilus iki 19 laipsnių Cel
sijaus šilumos, mieste rengia
masi baigti šildymo sezoną. 
Miesto meras Rolandas Paksas 
balandžio 17 d. spaudos konfe
rencijoje sakė, kad šiandien ati
tinkamą potvarkį pasirašys sa
vivaldybės ekonomikos depar
tamento vadovas. Paprastai ši
lumos tiekimui vartotojams nu
traukti prireikia dienos ar kelių.

- Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerija (KAM) balandžio 
17 d. patvirtino, kad savaitgalį 
Lenkijos pasienyje nuo bėgių 
nuriedėjusiame vagone buvo 
kariuomenei skirti šaudmenys. 
Pasak KAM pranešimo, vagone 
buvo “šaudmenys šaunamie
siems ginklams”.

- Lietuvos Seimo Ekono
minių nusikaltimų tyrimo ko
misija, atsižvelgdama į valsty
bės lėšų užvaldymą nusikalsta
mais veiksmais, siūlo Vyriau
sybei tobulinti šiuo metu funk
cionuojančią mokesčių admi
nistravimo sistemą. Tai nuspręs
ta praėjusią savaitę vykusiame 
komisijos išplėstiniame posėdy
je, kuriame buvo svarstytos ty
rimo dėl apgaulingo eksporto ir 
neteisėto PVM susigrąžinimo iš 
valstybės biudžeto išvados.

- Vienu svarbiausių savo 
uždavinių Lenkijos-Lietuvos 
mylėtojų klubas laiko gerai pa
siruošti po metų Lenkijoje ren
giamoms Lietuvos kultūros die
noms, pareiškė klubo pirminin
kas Leon Brodovvski. Balandžio 
16 d. Varšuvos istorijos muzie
juje įvyko šios organizacijos 
ataskaitinis ir rinkimų susirinki
mas.

- Statistikos departamentas 
paskelbė streikų statistikos atas
kaitos ir streikų statistinių duo
menų pateikimo tvarką. Nuo 
šiol darbdaviui pranešus raštu 
Statistikos departamentui apie 
streiko pradžią, Statistikos de
partamentas išsiųs streikų statis
tikos ataskaitos blankus ir me
todinius paaiškinimus ataskaitai 
papildyti.

- LDDP lyderis Česlovas 
Juršėnas teigia, kad konserva
torių nesėkmė renkant merus 
rodo tautos ir kitų politinių jėgų 
norą “kuo greičiau demontuoti 
konservatorių valdžią”. Č. Jur
šėnas BNS korespondentui sa
kė, kad pirmasis konservatorių 
valdžios “demontavimo” etapas 
buvo po 1997 metų savivaldy
bių tarybų rinkimų.

- Lietuvos prezidento įsteig
ta komisija nacių ir sovietų 
okupaciniams režimams įvertin
ti ketina bendradarbiauti su pa
našia JAV komisija. Galimybes 
užmegzti dvišalius ryšius apta
ria Lietuvoje viešintis JAV pre
zidento sudarytos komisijos ho
lokausto turto klausimais vyk
domasis direktorius Kenneth 
Klothen.

LIETUVOS INTELEKTUALAI SIŪLO 
TOBULINTI SVETIMVARDŽIŲ RAŠYBĄ

Didelis būrys Lietuvos intele
ktualų Valstybinės kalbos ko
misijos paprašė, nepažeidžiant 
rašomosios kalbos sistemos, iš
saugoti originalią svetimvardžių 
rašybos formą.

158 Lietuvos intelektualai 
kreipėsi į Valstybinę kalbos ko- 
misiją, siūlydami patobulinti 
nutarimą “Dėl lietuvių kalbos 
•skyrybos ir rašybos”. Laišką, be 
kitų, pasirašė žymiausi lietuvių 
rašytojai ir kalbininkai.

Intelektualai mano, jog nelie
tuviški tikriniai vardai gro
žiniuose kūriniuose turi būti 
pateikiami pagal tarimą, mok
slinėje literatūroje, informaci
niuose leidiniuose - turi būti 
rašomi lietuviškais rašmenimis 
pagal tarimą, tačiau pirmą kar
tą minint, skliausteliuose nu- 
rodytinos ir lotyniško pagrindo 
abėcėles vartojančių kalbų tik
rinių vardų originalios formos.

Enciklopedinio pobūdžio lei
diniuose siūloma atitinkamoje 
vietoje pažymėti nelietuviško 
tikrinio vardo originalią formą

su nuoroda į vietą, kur pateikia
ma visa informacija.

“Sutinkame, kad reikia vie
nodai gerbti lietuviškus ir neli
etuviškus tikrinius vardus, 
saugoti jų autentiškumą. Tačiau 
kitų kalbų tikrinių vardų tikrą, 
o ne tariamą autentiką galime iš
saugoti tik tuo atveju, jeigu juos 
rašysime lietuviškais rašmeni 
mis pagal tarimą, o skliauste
liuose nurodysime lietuviško
mis galūnėmis neiškreiptą jų 
originalią grafišką formą”, rašo 
intelektualai.

Kaip sakė Valstybinės kalbos 
komisijos pirmininkės pavaduo
toja Jūratė Palionytė, intelek
tualų, kurie kreipėsi į komisiją, 
netenkina spaudoje rašomų ki
tų kalbų vardų ir pavardžių ra
šyba, ir jie nori šiek tiek pakeis
ti komisijos nutarimą. “Tie žmo
nės mano, kad taip, kaip rašo
mi asmenvardžiai spaudoje, kur 
nenurodomas greta apytikslis 
tarimas, kai kuriems žmonėms 
sunkiai perskaitomi. Jie nori 
šiek tiek sugriežtinti tą nuta

rimą, kad visais atvejais būtų 
rašoma adaptuota forma ar pa
gal apytikslį tarimą, o originali 
forma būtų nurodoma greta 
skliausteliuose”, sakė J. Palio
nytė.

Dėl lenkiškų pavardžių ra
šybos gimtąja kalba prieš 6 me
tus savo nuomonę reiškė Len
kijos seimo tautinių ir etninių 
mažumų pirmininkas Jacekas 
Kuronis, pasak kurio “tai sun
kiai įgyvendinama idėja, ka
dangi lietuvių ir lenkų rašybos 
reikės apmokyti tūkstančius 
žmonių”. “Koks gi lenkas su
gebės lietuviškai perskaityti pa
vardę Krikščiūnaitė arba koks 
lietuvis perskaitys lenkišką pa
vardę Stszczembosz?”, klausė 
jis.

Anot J. Palionytės, tai jokiu 
būdu nesusiję su lenkų ar ne su 
lenkų pavardėmis, “tai susiję su 
visomis originalo kalba rašo
momis pavardėmis, tų šalių, ku
rios vartoja lotyniško pagrindo 
abėcėlę”.

BNS

TARPTAUTINIS KO-OP 
SEMINARAS VILNIUJE

ARTŪRAS PAULAUSKAS PRIEŠ 
KAZĮ PĖDNYČIĄ

Buvęs Lietuvos generalinis 
prokuroras Artūras Paulauskas 
atsakė į kaltinimus vilkinus 
Rainių žudynių tyrimą, pats ap
kaltindamas dabartinį Lietuvos 
generalinės prokuratūros va
dovą tapus “konservatorių įran
kiu”. Į generalinio prokuroro 
Kazio Pėdnyčios kaltinimus 
A. Paulauskas atsakė per savo 
vadovaujamos Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) informacinį 
centrą.

K. Pėdnyčia neseniai raštu in
formavo Lietuvos Seimo pir
mininką Vytautą Landsbergį 
apie žudynių Rainių miškelyje 
1941 metais bylą ir apkaltino 
ankstesnį prokurorą A. Pau
lauską bylos tyrimą vilkinus bei 
leidus pabėgti į Rusiją pagrin
diniam kaltinamajam byloje 
Petrui Raslanui.
Socialliberalų pranešime spau

dai reiškiama nuomonė, kad to
kiu būdu K. Pėdnyčia “bandė 
įsiteikti Seimo pirmininkui”.

”Šis faktas įrodo, kad Gene
ralinė prokuratūra yra konserva
torių įrankis, o K. Pėdnyčia pel
nytai gali būti vadinamas “ki
šeniniu”, rašo socialliberalai. 
Socialliberalų pranešime spau

dai teigiama, kad teisiškai P.

Raslaną apkaltinti 
buvo galima tik po 
1992 metų balandžio, 
kai buvo priimtas 
įstatymas dėl atsako
mybės už Lietuvos 
gyventojų genocidą, o 
P. Raslanas pabėgo iš 
Lietuvos dar 1991 me
tais.

’Tki šio įstatymo 
priėmimo nebuvo 
įmanoma P. Raslano

Dabartinis generalinis prokuroras K. 
Pėdnyčia (k.) ir buvęs generalinis pro-

kaltinti net dėl nužu- kuroras A. Paulauskas

Dr. Petras Šimanskas, ilga
metis Lietuvos Vartotojų Koo
peratyvų Sąjungos pirminin
kas, visuotiniame Sąjungos 
narių suvažiavime buvo per
rinktas trejiems metams. Taip 
pat buvo perrinkta Valdyba ir 
Revizijos komisija.

Balandžio 27 d. LVKS rū
muose, Vilniuje, įvyks tarptau
tinis Rytų ir Centro Europos ko
operatyvų atstovų seminaras. Jį 
finansuoja PHARE organiza
cija, o Švedų Kooperatyvų Są
junga prisideda prie seminaro 
paruošimo.

LVKS sekretoriatas palaiko 
ryšius ir su Amerikos koopera
tininkais. Jų prašymu jiems 
pasiųsta 10 puslapių anglų kal
ba Lietuvos Kooperatyvų įsta

tymas.
Vienas iš entuziastiškiausių 

lietuvių rėmėjų yra Lee Ruth- 
Rutkauskas (Sacramento, CA), 
tarptautiniu mastu žinomas ko
operatyvų organizatorius pa
saulyje. Jis taipgi remia Vytau
to Šliūpo kuriamą Auksučių pa
vyzdinį ūkį šiaurės Lietuvoje, 
kurio tikslas teikti patarimus 
smulkiesiems ūkininkams.

Lee-Ruth sieką suvesti lie
tuvius kooperatininkus su JAV- 
jų National Cooperative Busi- 
ness Association centro pirmin
inku Paul Hazen, Washingtone, 
kurį jis yra supažindinęs su- 
lietuvių kooperacijos plėtra ir 
kuris esąs susidomėjęs skatin
ti tarpusavio bendradarbiavimą.

alsa
dymo, nes buvo įsi-
galiojęs senaties terminas”, pa
žymima pranešime.
Pasak pranešimo, “jeigu “leis

damas” išvykti P. Raslanui tuo
metinis generalinis šalies pro
kuroras “nusikalto”, tai kaip rei
kėtų vertinti K. Pėdnyčios veik
lą, nuo teisingumo pasitraukus 
Petrikui, Bulatovui ir kitiems 
veikėjams?”

P. Raslano, kuriam dabar 85- 
eri, byla yra perduota Šiaulių 
apygardos teismui, bet Rusijos 
teisėsauga, nepaisant Lietuvos 
teisinės pagalbos prašymų, ne
užtikrina, kad jam būtų įteiktas 
šaukimas į teismą.
Įtariama, jog P. Raslanas 1941 

metų birželio 24 dieną, dirb

damas okupacinės sovietų val
džios Valstybės saugumo liau
dies komisariato (NKVD) Tel
šių apskrities skyriaus virši
ninku, organizavo ir vadovavo 
76 beginklių civilių Lietuvos 
gyventojų žudynėms. Šis nu
sikaltimas buvo įvykdytas 1941 
metų birželio 25-sios naktį Tel
šių rajone, Rainių miškelyje.

Kadangi A. Raslanas vengia 
bendrauti su Lietuvos teisėsau
ga, jis gali būti teisiamas už 
akių, kaip numato Baudžiamojo 
proceso kodeksas. Tereikia, kad 
jam būtų įteikta kaltinamoji iš
vada ir kad teismas žinotų, jog 
šaukimas į posėdį jam įteiktas.

BNS

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIA 
ATSIPRAŠO

Iškilmėmis prie Nežinomo 
kareivio kapo balandžio 13 d. 
Lenkijos sostinėje buvo iškil
mingai pažymėtos 60-osios Ka- 
tynės žudynių metinės.

Lenkijos bažnyčiose už len
kų karininkus, žuvusius nuo 
NKVD rankų, buvo aukojamos 
mišios, taip pat buvo padėti vai
nikai prie paminklų, kurie įam
žina šią skaudžią lenkų trage
diją.

1940 m. balandyje SSKP Po
litinio biuro sprendimu NKVD 
sušaudė 22 tūkstančius lenkų 
karo belaisvių, kurių dauguma 
buvo karininkai.

Antrojo pasaulinio karo me
tais apie šią tragediją pirmieji 
pranešė naciai, kurie Katynėje, 
netoli Smolensko, aptiko masi
nių žudynių kapavietes. Tačiau 
SSRS paskubėjo paskelbti, jog

LENKIJA PAMINĖJO 60-ąsias 
KATYNĖS ŽUDYNIŲ METINES

Lietuvos Katalikų Bažnyčia vi
sos krikščioniškos visuomenės var
du atsiprašo prieš Dievą užjos klai
das, įskaitant lietuvių tautos abe
jingumą holokaustui.

Balandžio 14 d. Lietuvos Vys
kupų Konferencijos (LVK) pirmi
ninkas arkivyskupas Sigitas Tam- 
kevičius žurnalistams pristatė Lie
tuvos ganytojų Atgailos ir at
siprašymo laišką.

“Šventasis Tėvas pirmasis pa
rodė pavyzdį, šių metų kovo 12 
dieną ypatingomis Atsiprašymo 
apeigomis melsdamas Dievą atlei
dimo už praeityje padarytas kata
likų klaidas. Mes, Lietuvos Vys
kupai, vienybėje su Šventuoju Tė
vu ir visa Bažnyčia, trokštame pa
sinaudoti Jubiliejaus metų malonės

dovanomis ir skelbiame Lietuvos 
katalikų Atgailos ir atsiprašymo 
dieną”, rašoma Atgailos ir atsi
prašymo laiške.

Lietuvos vyskupai Atgailos ir 
atsiprašymo laiške įvardija savo 
klaidas: kad Bažnyčios vaikai 
tikėjimui Lietuvoje skleisti bei gin
ti kartais griebdavosi netinkamų 
priemonių, kad Bažnyčia amžių 
bėgyje leisdavosi įtraukiama (tau
tybių kivirčus ir reikiamai nesi
priešindavo.

Vyskupai apgaili, kad “dalis 
Bažnyčios vaikų Antrojo Pasau
linio karo metais stokojo meilės 
persekiojamiems žydams, ne
išnaudojo visų įmanomų būdų 
jiems ginti, o ypač, kad stokojo 

(atkelta iš 1 psl.)

■tai pačių vokiečių darbas, nes 
žuvusieji buvo sušaudyti iš vo
kiškų ginklų.

Šios įvykių kloties aiškinimo 
SSRS ir komunistinė Lenkija 
laikėsi iki pat 1989 metų, nors 
Vakarų Europoje jau seniai buvo 
pateikta nepaneigiamų faktų, 
įrodančių, jog tai NKVD nusi
kaltimas.

Kai Maskva nebegalėjo toliau 
neigti akivaizdžių faktų, apie 
tikrąsias Katynės žudynių ap
linkybes pirmasis buvo privers
tas viešai prabilti tuometinis Ru
sijos prezidentas Boris Jelcin.

Prasidėjus istorijos “baltųjų 
dėmių” išaiškinimo vajui, buvo 
rastos lenkų karininkų masinių 
žudynių kapavietės Katynėje, 
Tvėrėje, Charkove, Kijeve ir 
Minske. Tačiau iki šiol dar nėra 
žinoma 7 tūkstančių karininkų

sušaudymo vieta.
Balandžio 12 d. per telefono 

pokalbį su Lenkijos prezidentu 
Aleksandru Kvasnevskiu Rusi
jos prezidentas Vladimir Putin 
pranešė apie Smolensko apylin
kėse aptiktas naujas kapavietes 
ir pakvietė Lenkijos prokuratūrą 
dalyvauti nustatant žuvusiuo
sius.

Lenkijoje šį Rusijos vadovo 
siūlymą įvertino kaip kilnų ge
ros valios gestą.

Balandžio 12 d. 60-ųjų Ka
tynės žudynių metinių proga 
Lenkijos Senatas pagerbė 
NKVD aukų atminimą.

Šia proga priimtoje rezoliuci
joje senatoriai pareiškė, kad Ka
tynės žudynės yra karo nusikal
timas bei nusikaltimas žmoniš
kumui ir senatis jam negalioja.

AP

Velykų džiaugsmo ir paguodos 
visiems lietuviams!
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Žemaičių kultūrinis sąjūdis 
Lietuvoje tęsiasi

(pradžia nr. 15)

Žemaičių kultūros 
draugija

Šio amžiaus devintojo de
šimtmečio viduryje Lietuvoje 
prasidėjęs tautinis atgimimas iš 
pat pradžių itin ryškus ir savitas 
buvo Žemaitijoje. Jį inicijavo ir 
jam vadovavo šiame krašte gy
venantys, iš Žemaitijos kilę ir 
ryšių su ja nenutraukę meno, 
mokslo ir kultūros darbuotojai. 
1987 m. įvyko pirmoji Varnių 
konferencija, skirta Biržulio 
ežero baseino tyrinėjimo deš
imtmečiui. Minėtoje konferen
cijoje primą kartą viešai buvo 
išsakyta mintis, kad reikėtų bur
tis į Žemaičių kultūros draugiją 
(toliau - ŽKD). Šią idėją kon
ferencijoje kėlė Vaclovas Vai
vada ir istorikas Antanas Ku
lakauskas. 1988 m. lapkričio 27 
dieną Telšiuose, “Alkos” mu
ziejuje, susirinko 46 Žemaitijos

ŽKD rūpesčiu pastatyta ko
plyčia-paminklas.

Nuo pat įsikūrimo pradžios 
ŽKD rūpinosi, kad būtų tęsia
mos tarpukario metais Prano 
Genio iniciatyva Žemaičių “Al
kos” muziejuje įkurtos Žemai
čių senovės mėgėjų draugijos 
veiklos tradicijos. Siame mu-

kuose, Biržuose, Panevėžyje, 
Joniškyje. Draugijos I-asis su
važiavimas įvyko 1991-ųjų m. 
gegužės 25 d. Aktyviai draugi
jos veikloje nuo pat pirmųjų 
metų dalyvavo 1989 m. įsteig
ta profesoriaus Juozo Girdzi
jausko vadovaujama S. Stane
vičiaus bendrija. Ji savo veiklą 
plėtoja pietryčių Žemaitijoje: or
ganizuoja mokslines konferen
cijas, leidžia metraštį “Aitva
rai”.

Draugijoje didelis dėmesys 
skiriamas žemaitiškos kalbos

Sodyba Žemaitijos nacionaliniame parkekrašto kultūriniu palikimu, jos 
dabartimi ir ateitimi susirūpinę 
žemaičiai. Buvo įkurta ŽKD. 
Jos pirmininku išrinktas Stasys 
Kasparavičius.

ŽKD - savarankiška vi
suomeninė organizacija. Svar
biausias jos tikslas - kelti Že
maitijos gyventojų kultūrą, is
torinę savimonę, stiprinti ne
priklausomą Lietuvos valstybę. 
Vienas, iš svarbiausių to laiko
tarpio masinių renginių, turė
jusių didelį atgarsį visuomenėje 
ir suvienijusių žemaičius ben
driems Atgimimo darbams - 
Rainių tragedijos 48-ųjų meti
nių minėjimas, įvykęs 1989 m. 
birželio 24-ąją. 1991 m. vasa
rą greta Rainių žudynių vietos 
už visuomenės paaukotas lėšas

ziejuje 1989 m. įkurtas ir ŽKD 
centras. Draugija rūpinasi Že
maitijos simbolikos atkūrimu, 
krašto istorijos tyrinėjimais, et
nografija, literatūra, spauda, 
Žemaitijos šviesuolių atminimo 
įamžinimu. Per trumpą laiką 
ŽKD skyriai, bendrijos įsikūrė 
beveik visuose Žemaitijos ra
jonuose ir didesniuose Lietu
vos miestuose: Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, Aly
tuje, Panevėžyje. 1994-1997 m. 
draugijos veikla vis labiau ėmė 
dominti toliau nuo Žemaitijos 
gyvenančius žemaičius - įsi
steigė nauji ŽKD skyriai Vilka
viškyje. Rietave, Druskinin-

reikalams, jos sugrąžinimui į 
viešąjį gyvenimą. Nuo 1991 m. 
gegužės Palangoje buvo lei
džiamas pirmasis žemaitiškas 
laikraštis “A mon sakaa?” (re
daktorė Danutė Mukienė). Že
maitiški skyreliai, atskiri pusla
piai žemaičių kalba buvo spaus
dinami daugelio Žemaitijos ra
jonų ir miestų laikraščiuose. 
Klaipėdoje “Žemaičių alkie
riaus” vadovė Janina Zvonku- 
vienė ėmėsi organizuoti žemai
tiškas televizijos laidas. 1993 m. 
rudenį išleistas pirmasis že
maitiškas žurnalas “Žemaitija”, 
kuris nuo antrojo numerio vadi
nasi “Žemaičių žemė”. Šis lei

dinys pakeitė iki tol ėjusį Že
maičių laikraštį “A mon sa
kaa?”. 1995 m. redakcija iš Pa
langos persikėlė į Vilnių. Čia, 
redakcijoje, įsikūrė ŽKD Infor
macinis kultūros centras, jo ba
zėje 1996 m. pabaigoje - Aka
deminio žemaičių jaunimo kor
poracija “Samogitia”.

1995-1999 m. draugija dide
lį dėmesį skyrė leidybai: ketvir
tyje kartą leido “Žemaičių že
mės” žurnalą, spaudai parengė 
ir išleido nemažai knygų. Po
puliarios žemaitės žurnalistės 
Jūratės Grabytės iniciatyva per 
Lietuvos radijąorganizuojamos 
žemaitiškos radijo laidos “Būds 
žemaitiu”.

1994 m. liepos 21 d. Lietu
vos Heraldikos komisija patvir
tino Žemaitijos herbą ir vėlia
vą. 1994 m. vasarą Plungėje, 
Oginskių rūmuose, atidarytas 
Žemaičių dailės muziejus.

1993-1999 m. draugija dau
giausia rūpinosi Varnių archi
tektūros ir kultūros paminklų 
atstatymo darbais. Žemaičių 
akademijos ir žemaičių kultūros 
draugijos iniciatyva užbaigtas 
atstatyti Varnių kunigų semi
narijos pastatas, pastatytas pa
minklas Žemaičių vyskupui 
M. Giedraičiui ir kan. M. Dauk
šai (skulpt. Arūnas Sakalaus- 
kasj.

ŽKD trečiojo suvažiavimo 
dieną - 1996 m. sausio 6-ąją - 
Telšiuose, virš žemaičių “Al
kos” muziejaus pirmą kartą iš
kelta atkurtoji Žemaitijos vėlia
va.

Draugija plečiasi, stiprėja. 
Pastaraisiais metais skyriai pra
dėjo kurtis jau ir nedideliuose 
miesteliuose. 1999 m. nauji 
draugijos skyriai įsikūrė Tau
ragėje, Prienuose, Švėkšnoje, 
Pabradėje. Draugijos centras, 
kaip ir anksčiau - Žemaitijos 
sostinėje Telšiuose.

(tęsinys kitame nr.)

Vėl žydi tulpės R. Kisieliaus nuotr.

NEW JERSEY NEW JERSEY NEVV JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė Nevv 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.

BATUNas - mūsų komanda 
Jungtinėse Tautose

Netrukus sueis devyneri me
tai, kai Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo priimtos į Jungtines Tau
tas. Prieš tai apie baltij iečių sie
kius ir interesus pasaulinę or
ganizaciją informuodavo, įjos 
duris ir jos narių sąžinę be per
stojo belsdavosi BATUN - Bal- 
tijiečių Draugija Jungtinėms 
Tautoms.

“Mūsų veiklos pobūdis pa
sikeitė, kai prie Jungtinių Tau
tų pastato suplevėsavo Baltijos 
valstybių vėliavos”, savo meti
niame pranešime kovo mėnesį 
pareiškė BATUNo pirmininkas 
Urmas Wompa. “Tačiau mums 
tebėra daug darbo”.

Nors Baltijos valstybės su
sigrąžino nepriklausomybę, 
Wompa nemano, kad jų padėtis 
saugi ir užtikrinta. “Mes galime 
tikėtis, kad Europa skaudžiai 
pasimokė iš 20-tojo šimtme
čio”, rašo jis, “bet mes matome 
ir Bosnijos, Kosovo, ir Čečė
nijos tikrovę. Vienintelės mūsų 
ateities garantijos yra tos, kurias 
mes patys susikursime”.

Baltijiečių veikėjas nesutin
ka su JAV Valstybės Departa
mentu, kurio manymu Jelcino 
politinis ratelis tebėra geriausia 
Rusijos viltis. Mes, sako jis, 
turime teisę pasibaisėti, jei ke
lias į Rusijos prezidentūrą nu
klojamas čečėnų lavonais.

Ar Rusija tikrai pasikeitė? - 
klausia Wompa. Jei taip, kuo ji 
pavirto? Ar mes Rusijoje ne
matome to paties, ką Baltijos 
šalys patyrė prieš 60 metų: me
lus, užkariavimą etninį valymą 
ir teroro veiksmus prieš civilius 
gyventojus?

Wompa cituoja Amerikoje 
veikiančios Žmogaus Teisių 
Sargybos (Human Rights 
Watch) neseniai paskelbtą pra
nešimą kuris apima visą pa

saulį. Jame neminimi jokie 
žmogaus teisių pažeidimai Bal
tijos šalyse. JAV-ėms paskirti 
keli kritiški puslapiai, o visad 
ilga Rusijos prasižengimų ap
žvalga šįmet dar ilgesnė: Če
čėnija, policijos smurtas, dis
kriminacija, žurnalistų per
sekiojimas, Federalinės Saugu
mo Tarnybos (FBS) pastangos 
kontroliuoti internetą ir telefo
nus, netradicinių religijų per
sekiojimas, antisemitizmas, at
sisakymas registruoti žmogaus 
teisių organizacijas ir t.t.

Ar iš Rusijos sielvartų ir ne
laimių iškils demagogas, pa
žadėsiantis “atstatyti tvarką” ir 
atgauti Rusijoje “protėvių že
mes?” - klausia Wompa. Ar 
Rusijos naujasis laikinasis pre
zidentas Putin, buvęs KGB 
agentas ir FBS pareigūnas, yra 
tasai vadovas? Rusija yra keb
lus ir varginantis kaimynas, ir 
kol Baltijos valstybės įsijungs į 
NATO, jos liks nesaugios. Todėl 
taip svarbu išlaikyti ir atnauji
nti mūsų per trečdalį šimtmečio 
pastatytą BATUNo infrastruk
tūrą kuri tarnavo Baltijos šalių 
nepriklausomybės atstatymui.

Nepastovi, nuskurdusi ir eks
tremistinių politikų retorikos 
lengvai pažeidžiama Rusija te
bėra grėsmė taikai ir saugumui 
Baltijos erdvėje - rašo Wompa. 
Nuo 1991 m. Rusiją apsėdusi 
manija susigrąžinti savo praras
tą imperiją pasireiškė prieš Bal
tijos valstybes nukreipta dezin
formacija, nuolatiniais bandy
mais jas įbauginti ir ūkinėmis 
sankcijomis. BATUNas tiki, kad 
plunksna galingesnė už kardą. 
Todėl mes stengsimės, kad bal
tijiečių balsas skardėtų tarp
tautinėje bendruomenėje ir at
remtų tą grėsmę.

Ar Amerikoje išsisklaidę bal

tij iečiai gali kaip nors paveikti 
savo kilmės šalių ir tarptautinę 
padėtį? “Jei pergalę nulemtų tik
tai gausumas ir grubi jėga, Bal
tijos tautų istorija būtų pasibai
gusi 1940 metais”, atsako BA
TUNo pirmininkas.

BATUNo darbą dabar dirba 
būrelis nuolatinių veikėjų, dau
giausia latviai ir estai. Jie kvie
čia į talką visus baltijiečius, 
ypač gyvenančius Manhattane - 
net ir kelios valandos savaitėje 
labai praverstų. Besidomintieji 
kviečiami apsilankyti BATUNo 
susirinkimuose. Nariai, užsimo- 
kėję kuklų mokestį, gauna 
išsamią mėnesinę apžvalgąBal
tic Chronology.

1991 m. penki BATUNo 
veikėjai tapo nuolatiniais Bal
tijos valstybių diplomatais. Kiti 
laikinai padėjo naujosioms J.T. 
misijoms. Vienas BATUNo tal
kininkų buvo išrinktas į Estijos 
parlamentą kitas vadovavo Lat
vijos žmogaus teisių komisijoj e, 
trečias dirbo Lietuvos Seimo 
spaudos įstaigoje 1991 m. kri
zių metu. ai

Kaune paminėtas 
prelatas 

Jokūbauskis
Kovo 18 d. Kauno kunigų 

seminarijos rektorato salėje 
surengtas prelatui Stanislovui 
Jokūbauskiui skirtas minėji
mas. Kunigui prelatui, Gedi
mino ordino kavalieriui, Sta
nislovui Jokūbauskiui š.m. 
vasario 10 d. Vilniuje Izraelio 
ambasadorė Baltijos šalims 
Ronit Ben Dor įteikė Pasaulio 
Tautų Teisuolio medalį už dvi
dešimties žydų vaikų išgel
bėjimą II Pasaulinio karo me
tais. Tuo metu prelatas buvo 
Kauno kunigų seminarijos vi- 
cerektoriumi, vėliau - arkivys
kupijos valdytoju. Dievui ir 
Bažnyčiai pasišventęs prelatas 
1946 m., būdamas 66 metų ir 
pakankamai stiprios sveikatos, 
staiga bei neaiškiomis aplinky
bėmis mirė Kaune.
Kauno arkivyskupijos spaudos 
tarnyba

Eimuntas Nekrošius toliau žavi »
pasaulį savo darbais

Venesuelos sostinėje balandžio 
8 d. pasibaigusiame XII tarptauti
niame teatro festivalyje “Karaka- 
sas 2000” pristatytas Eimunto Nek- 
rošiaus režisuotas spektaklis 
“Hamletas” sulaukė didžiulio pa
sisekimo. Kas dvejus metus rengia
mas festivalis yra vienas svar
biausių meno forumų Lotynų Ame
rikoje. Jame dalyvavo 26 teatro 
trupės iš Argentinos, Australijos, 
Bolivijos, Brazilijos, Čekijos, Či
lės, Graikijos, Italijos, Ispanijos, 
Izraelio, Kanados, Kolumbijos,
Kubos, Lietuvos, Prancūzijos, 
Šveicarijos, Urugvajaus, Vengrijos 
ir Vokietijos, taip pat 16 Venesu
elos teatro trupių.
Kaip pranešė Lietuvos ambasada 

Venesueloje, teatro gerbėjai buvo 
itin sudominti išgirdę apie origi-

naliąE. Nekrošiaus “Hamleto” in
terpretaciją.

Iš viso per festivalį buvo suvai
dinti keturi “Hamleto” spektak
liai. Pranešime teigiama, kad po 
spektaklių kritikų straipsniuose 
spaudoje E. Nekrošiaus darbas bu
vo vertinamas kaip režisieriaus 
“opus magnum”.

"Lietuviškame Hamlete yra vis
ko: ugnies, ledo, medžio, popie
riaus, galybės, metalo, šviesos ir 
žodžio, taip pat muzikos”, “Žiaurus 
ir draskantis - šis Hamletas yra E. 
Nekrošiaus opus magnum, jo tam
saus ir veriančio žvilgsnio į viską 
kas egzistuoja, bei tokios pripa
žįstamos poetiškos aktorių trupės 
lydinys”, spaudos vertinimus ci-
tuoja Lietuvos ambasada Venesue
loje. Omnitel Laikas

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

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO 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. Winter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgevvood, 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, NY 11364. Tel. 
718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

r

X.

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

pisolino
* MEM0RIALS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

66 - 86 80 ST. MIDDLE V1LLAGE, 
QUEENSN.Y. 11379

PHONES ( 718) 326 - 1282 ; 326-3150
■ TAI MOŠŲ VIENINTELĖ VIETA -

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

aol.com
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Riteris sans peur, sans reproche

Šv. Velykų proga spausdiname Prelato Antano Kučingio žodį

Velykinė 
meditacija

Velykos yra vienintelė šventė, turinti 
tridieni, kurį galime charakterizuoti 
taip: išdavystės, kančios ir laukimo die
nos. Šioje Kristaus kančios misterijoje 
lengvai suvokiame savo gyvenimą, 
savąją kančią ir savosios tautos likimą.

Didysis ketvirtadienis, tai Meilės sa
kramento įsteigimas ir išdavystės die

na. Judas Iskariotas už 30 niekšybės sidabrinių nusipirko dirvą 
kurioje pasikoręs pusiau perplyšo (Plg. Apd 1,18). Apaštalai, kaip 
bailios avys, pamačiusios vilką išbėgiojo.

Bėglią netrūksta ir mūsą laikais. Netrūksta ir su Pilotu nusi
plaunančią rankas. “Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs 
žinokite” (Mt 27,24). Judo likimo mes nelinkime mūsą laiką 
judams. Juos teis Dievas ir Istorijos teismas. O mūsą dieną pilo
tams mes primename, kad ne viskas nuplaunama vandeniu.

Penktadienis: kančios ir mirties diena. “O jūs visi, kurie einate 
keliu, žiūrėkite ir įsiminkite, ar yra jūsą skausmas, kaip mano 
skausmas? ” (Jer 1,2).

Po kryžiumi mažai kas domisi Kristaus kančia. Kareiviai metė 
burtus, fariziejai ir Rašto žinovai tyčiojosi, o dar kiti, praeidami 
pro šalį, galvas kraipė sakydami: “Kitus gelbėjo, o savęs išgelbė
ti negali” (Mt 27,42).

Ir taip baigėsi Kalvarijos auka, tačiau nesibaigė žmonią ir tau
tą kentėjimai, nes šiame absurdo, kančios ir prievartos pasaulyje 
visada buvo ir bus šokančią ir burtus metančią besityčiojančią ir 
galvas kraipančią. Tai tie, kuriems terūpi linksmintis, turėti ir vieš
patauti.

Ir taip geso penktadienis ir aušo šeštadienis. Tai laukimo ir 
nerimo diena. Tai buvusią vilčią sudužimas.

Tragiškiausias suklupimas, tai suklupimas prie pergalės slen
ksčio. Niekada žmogus nėra taip arti laimėjimo, kaip tada, kai 
sakoma: “ Viskas pralaimėta ”. Tamsiausia valanda yra prieš auš
rą. Ji, tiesa, yra toliausiai nuo saulės nusileidimo, bet arčiausiai 
saulės užtekėjimo. Mes laukėme beveik 50 metą kol Lietuvai pa
sirodė pirmieji laisvės spinduliai. Žmogui dažnai atrodo, kad Vieš
paties laikrodis vėluoja. Jis nevėluoja, tik užsuktas visai amžinybei. 
Dievas kariais uždaro duris, bet palieka atvirus langus.

Ir pagaliau sekmadienis. Viešpats ilsėjosi kape. Jo kapo angą 
priešai užrito dideliu akmeniu, uždėjo antspaudus ir pastatė sar
gybas. Ar bereikia tikresnio įrodymo, kad Kristus nugalėtas, su
naikintas? Ir net moterys, penktadienį stovėjusios po kryžiumi ir 
ėjusios sekmadienio rytą patepti Kristaus kūno tepalais, bėdojo: 
“Kas mums nuris akmenį nuo kapo angos?” (Mt 16,3). Kai mo
terys eidamos taip bėdojo, akmuo jau buvo nuristas ir sargyba 
išbėgiojusi. Velykos jau buvo įvykusios. Jie visi buvo pamiršę vie
ną dalyką kad Kristus ir grandinėse, ir ant kryžiaus, ir akmens 
kape pasilieka Dievas per amžius.

Bažnyčia, nustatydama Velyką šventės datą parinko europinį 
pavasario foną įsakydama švęsti Velykas ne anksčiau, kaip pirmąjį 
sekmadienį po dienos susilyginimo su naktimi. Gamta yra žmogui 
lyg koks sakramentas, simbolis, ženklinąs aukštesnį gyvenimo 
atspindį. Kitaip tariant, pavasaris yra ženklas to, kas įvyko prieš 
2000 metą žmogaus atpirkimo istorijoje: gyvybės pergalė prieš 
mirtj gėrio prieš blogi šviesos prieš tamsą dienos prieš naktį... 
Tad šiandien Prisikėlimo ženkle viskas virsta šventu. Šventa žemė
ir šventa prisikėlusio žmogaus širdis. Pavasaris gamtoje, pavasa
ris sieloje. Aleliuja!

Vasario 16 proga prezidentas 
Valdas Adamkus apdovanojo 
buvusį vidaus reikalų ministrą 
ir KGB karininką MarijonąMi- 
siukonį trečiojo laipsnio Gedi
mino ordinu. Misiukonio ordi
nui prezidentas suteikia daug 
reikšmės. Vasario 29 d. spaudos 
konferencijoje, kurioje jis ap
žvelgė pirmuosius dvejus savo 
kadencijos metus, Adamkus 
trečdalį savo parengtos kalbos 
paskyrė ordino suteikimo teisi
nimui. Prezidentas teigė, (1) kad 
nors negalima “ištrinti ribos tarp 
gėrio ir blogio..., atkurtoji Lietu
vos valstybė turi duoti žmogui 
galimybę atsitiesti”; (2) “mes 
privalome turėti drąsos matyti 
savo istoriją sudėtingą ir prieš
taringą”; (3) “būtina, kad galė
tume be baimės ir neapykantos 
žiūrėti vienas kitam į akis”. Ga
lima, tiesiog privaloma, pritarti 
visiems trims teiginiams, bet nė 
vienas jų nesuteikia jokio pa
grindo Misiukonio apdovano
jimui, o antrasis prezidento tvir
tinimas nurodo priežastį, dėl ku
rios šį apdovanojimą reikia lai
kyti sentimentaliu nesusipra
timu.

Misiukoniui proga atsitiesti 
buvo suteikta 1990 m., kai jis 
buvo paskirtas vidaus reikalų 
ministru. Žmogus, uoliai tarna
vęs sovietų represiniuose orga
nuose, gavo galimybę tarnauti 
savo tautai ir valstybei, geru dar
bu atpirkti savo negarbingą pra
eitį. Lietuva gali būti jam dė
kinga, kad jis išlaikė egzaminą, 
kaip Misiukonis turi būti dė
kingas už suteiktą progą. Bet tuo 
viskas turi ir baigtis - be jokių 
specialių apdovanojimų ar or
dinų, kurių, nors ir be saiko 
švaistomų, negauna dauguma 

j dorų piliečių.
Į • Svarbu palaikyti principą, 

kad žmogus yra atsakingas už 
savo veiksmus. Kai kuriose ša
lyse teistas žmogus negali būti 
prezidentas ar teisėjas, krauju 
susitepęs negali tapti dva
sininku. Katalikas negali antrą 
kartą tuoktis, kol žmona gyva. 
Panašiai karjeros kagėbisto 
praeities darbai turėtų užkirsti 
kelią į ordinus. Juk apdovanoji
mas yra keletas žingsnių toliau 
negu proga atsitiesti, o Misiuko
nis neketina atsiprašyti už savo 
praeitį ar dėl jos apgailestauti.

Misiukonio sprendimas dirbti 
KGB nebuvo koks nors neap
galvotas, staigus jaunuolio poel
gis, dėl kurio jis greit gailėjosi, 
bet kurio negalėjo atsiimti. Dvi
dešimties metų karjera ne tik pa
ženklina žmogų, bet dažnai jį iš 
esmės pakeičia. Be to, KGB bu-

Kęstutis K. Girnius

vo ne medžiotojų klubas 
ar futbolo komanda. Iki 
1955 m. tai buvo organi
zacija, kuri niekuo nesi
skyrė nuo Gestapo. Ne
paisant romantizuotų pa
sakoj imu apie čekistų 
kovą su mafija ar užsie
nio žvalgybomis, KGB 
darbuotojai stebėjo ir se
kė, verbavo ir šantažavo 
Lietuvos piliečius, perse
kiojo tikinčiuosius, nuo
sekliai pažeidinėjo žmo
gaus teises. Jie visa savo 
nemenka galia slopino 
ne tik nepriklausomybės 
ir laisvės ilgesį, bet nor
malius tautinius jausmus per
krikštydavo nacionalizmu ir slo
pindavo. Į šią represinę organi
zaciją galėjo stoti tie, kurie ne
matė ar nenorėjo suprasti jos 
siekių ir metodų, ar tie, kurie 
matė, bet į visa tai numojo ran
ka. Pirmieji buvo doroviniu po
žiūriu akli ar beraščiai, antrieji 
- cinikai ar prisitaikėliai. Nei 
vienų, nei kitų nedera apdova
noti, ypač Nepriklausomybės 
dieną.

Prezidentas sakė, kad reikia 
drąsos matyti savo istoriją sudė
tingą ir prieštaringą, atsisakyti 
patogių ir savimeilę glostančių 
iliuzijų. Taip, ne visi partizanai 
buvo taurūs, ne kiekvienas jų 
žygis vertas garbės. Bet Lietu
voje apstu drąsuolių, pasiryžu
sių smerkti “banditus” ir “su
prasti” čekistus. Gerokai mažiau 
linkusių kritiškai vertinti pagrin
dinius šių laikų mitus, pavyz
džiui, kad tarybinė okupacija iš 
esmės nepaveikė tautinės savi
monės ir sąmonės ir kad už pa
grindinius okupacijos nusikalti
mus bei blogybes atsakingi sve
timtaučiai, o ne broliai lietu
viai. Šie mitai labai gajūs, ka
dangi jie labai patogūs: tauta - 
taigi tu ir aš - niekuo dėta, o 
niekšai - svetimi. Kadaise pa
našiomis tezėmis aiškintas ho
lokaustas. Esą antisemitinė pro
paganda nepaveikė lietuvių, o 
žydus šaudė tik persirengę vo
kiečiai, girtuokliai ar lietuvių 
padugnės. Tokie aiškinimai jau 
diskredituoti, laikas palaidoti ir 
dabartinį jų pakaitalą.

Šiuos du centrinius mitus 
puoselėja ir palaiko kelios nusi
stovėjusios legendos. Tautinės 
sąmonės ir patriotiškumo tęsti
numą esą patvirtina tai, kad ko
ne visi sirgdavo už “Žalgirį”, kai 
Lietuvos krepšininkai žaisdavo 
su Maskvos komandomis ir kad 
kelis kartus įvyko demonstraci

“Laisvosios Europos” radijo Lietuvių 
skyriaus vedėjas K. Girnius

jos ar riaušės po rungtynių. Be 
to, pabrėžiama, kad 1988-1989 
m. tauta palaikė Sąjūdį ir jo siekį 
atkurti nepriklausomybę. Patri
otizmas esą visą laiką ruseno ir 
pirma proga vėl suliepsnojo.

Bet parama “Žalgiriui” ir ki
tiems lietuviams sportininkams, 
didžiavimasis paskirų lietuvių 
laimėjimais daugeliu atžvilgiu 
primena Europos futbolo sirga
lių entuziazmądėl savo koman
dos. Sirgalių ištikimybė tvirta. 
Ji reiškiama įvairiais būdais - ir 
aukomis, ir ryžtu dėl klubo muš
tis, ji gali tęstis iki gilios senat
vės. Bet toks kaimo patriotiz
mas yra ribotas, emocijos ir įsi
pareigojimas kreipiami į ne tą 
objektą. Kaimo patriotizmą daž
nai papildo etninis priešiškumas 
- polinkis iš aukšto žiūrėti į 
tuos, kurių išvaizda, kalba, pa
pročiai ir elgesys skirtingi, juos 
laikyti atsakingais už nesėkmes 
ir bėdas. Ne visi kaimo patrio
tai nemėgsta kitataučių. Ir lietu
viai “rusofilai” rėmė “Žalgirį”. 
Tačiau visa tai - joks tautišku
mas ar patriotizmas. Trūksta 
valstybingumo elemento, nuos
tatos, kad tauta turėtų sukurti 
tautinę valstybę, kadangi tokioje 
valstybėje lengviausia sukurti 
sąlygas tautos, jos žmonių lais
vės ir jos kultūros klestėjimui.

Esu įsitikinęs, kad dauguma 
tų, kurie sirgo dėl “Žalgirio” ar 
koneveikė rusus arba lenkus, tai 
darė net negalvodami, kad Lie
tuva turėtų būti nepriklausoma 
valstybė arba kad nepriklauso
mybė - vertybė. Mąstymas poli
tinėmis kategorijomis, valsty
bingumo pabrėžimas jiems bu
vo svetimi.

Toks kaimo patriotizmas 
Maskvai buvo nepavojingas, net 
gana parankus. “Žalgirio” per
galė buvo kukli kaina už vienos 
imperijos provincijos nuramini
mą. O jei pykstama ant kaimy

no ruso, gal paprasto darbinin
ko, tai palankiau bus žiūrima į 
tautietį aparatčiką, uoliai vyk
dantį partijos nurodymus. Neno
riu sakyti, kad Maskva būtų są
moningai skatinusi tokį antiru- 
siškumą, bet manyčiau, kad bu
vo žmonių, kurie suprato jo nau
dą.

Didelės buvo daugelio lietu
vių emocinės investicijos į 
šiuos du nepilnaverčius ar ma- 
žakraujus patriotizmo pakaita
lus. Ypač komunistų, kurie vie
nu šūviu galėjo nušauti du zui
kius. Tapdami partijos nariais, 
jie užsitikrino sau geresnį, jei ne 
gerą gyvenimą. O pasikliaudami 
šiais pakaitalais, jie galėjo aiš
kinti, po kiek laiko net nuošir
džiai galvoti, kad stodami į par
tiją jie mažina svetimtaučių įta
ką, tad beveik vykdo tautinę pa
reigą. Nepaisant nuolat links
niuojamo internacionalizmo ir 
didžiosios rusų tautos nuopelnų, 
iš dalies gal ir dėl šios propa
gandos, kompartijos gretose ne
trūko antirusiškų sentimentų. 
Bet tokių antirusiškų nuostatų, 
nepasitenkinimo centro organų 
kišimosi į Lietuvos reikalus ne
galima laikyti tautiškumo išraiš
ka.

Ir kiti gyventojų sluoksniai 
susitaikė su tarybine tikrove. 
Reveransai valdžiai, kuriems 
taip buvo priešinamasi pokario 
metais, tapo norma. Kai nebė
gai vojama apie valstybės atkū
rimą arba manoma, kad tai ne
įvyks numatomoje ateityje, pasi
daro beprasmiška dėl valstybės 
aukotis ar kentėti. Prisitaiky
mas, nors ir sunkiai išvengia
mas, turėjo savo kainą. Racio
naliame gyvenimo plane Lietu
vos valstybingumo siekiui ne
likus vietos, ilgainiui blėso su 
valstybingumu susietas patri
otizmas. “Žalgiris”, tautinių šo
kių ir dainų šventės, įvairūs kul
tūros renginiai nukreipdavo dė
mesį nuo valstybės netekties. Ir 
tą netektį pavertė savaime su
prantamu reiškiniu.

Susitaikymas su likimu, prisi
taikymas prie sąlygų yra įpras
tas reiškinys. Komplikacijos 
kilo tik tada, kai Lietuva pradė
jo laisvėti. Antrasis tautinis atgi
mimas buvo stulbinantis reiški
nys. Pirma, viskas vyko nepa
prastai sparčiai. Praėjo vos treji 
metai nuo Sąjūdžio įsteigimo iki 
Sovietų Sąjungos išnykimo. An
tra, beveik apsieita be aukų ir 
aukojimosi. Būta šiurpių mo
mentų, bet laisvėjimo procesas 
buvo panašesnis į ilgą, nors ir 
šiek tiek smurtingą rinkimų ka
mpaniją negu į revoliuciją ar ka
rą. Trečia, žmonių vaidmuo ne
buvo labai diferencijuotas, į 

(nukelta į 4 psl.)

Apie metafizinį lemties paradoksalumą 
(Mickevičius ir Slovackis)
JUSTINAS MIKUTIS 3

(pradžia Nr. 14)
Toks didelis yra jo vidinis meilės poreikis, kad, nebegalėdamas 

pakelti tos vidinės tuštumos, atsirandančios iš visiško abejingu
mo meilei, daro viską, kad sukeltų nors neapykantą - kaip Camus 
herojus Merso, kuris tuo būdu laimi ir lašelį meilės, išsklaidančios 
mirtiną j o paties pagiežą.

Tuo tarpu labiau žavi meilės reiškimosi formos, ne pati meilė. 
Meilė jai - savotiškas atsimainymo stebuklas, išpažinties aktas, 
apeiga, už kurią ji gali paaukoti ir visą gyvenimą, ir net vertinti 
pačią meilę, nes moteris geriau supranta, jog be meilės negali būti 
ir jos apsireiškimo. Ji labiau negu vyras supranta, jog be meilės 
objektyvizacijos neturi galų gale prasmės ir pati meilė, nors mei
lės realizavimo bei to realizavimo formų poreikis jai yra didesnis 
negu pačios meilės poreikis.

Atrodo, kad Klara iš Camus “Malentendu” savo žmogžudys
tėmis tiek yra išniekinusi patį meilės principą, jog jai nieko kito 
nebelieka, kaip tik nužudyti savo brolį, netikėtai užklydusi įjos 
lindynę, kad pažinusi jį (tą meilės principą) galėtų, prieš nužudy
mą šauktis Dievo - tai čia reiškia ne poreikį rasti Dievą, bet po
reikį realizuoti bent meilės apgailėjimą, kad ir vienintelio, jos 
manymu, net neegzistuojančio, liudininko (Dievo!) akivaizdoje.

Nekalbant apie pačią žmoniškumo problemą ir blogį, kuris čia 
atstoja anatominį skalpelį, atidengiantį prigimties galių ir poreikių 
gelmes, galima sakyti, kad moters prigimty, būties esmė ir jos re
alizavimo formos yra arčiau viena kitos, tad nesugadinta moteris 
yra tobulesnė savo psichinėm galiom, negu vyras - nors tiek, kad 
pastebės, jog ji vis dėlto yra netobula. Tuo tarpu tikras vyras yra 

pakankamai netobulas, kad justų būtinumą mobilizuoti ne tik savo 
vyriškas psichines galias, bet ir apvaldyti moteriškas - todėl vyras 
gali būti genijum, nebūdamas šventuoju, ir žmogum, nebūdamas 
krikščioniu.

Jei, kalbėdami apie Mickevičių, turėjome reikalą su idealiu vyru, 
idealiai įsisavinančiu ir idealios moters savybes, ir patį genialu
mą, privedantį prie šventumo ribos - nors nebūdamas juo neilgai 
prie tos ribos išsilaikysi, - tai, pavyzdžiui, Kafka, atrodo, tiek su
sigundė moters psichine struktūra, jog visiškai pateko jos įtakon 
ir baigė tuo, nuo ko tikras vyras pradeda - nuo metafizinio paju
timo (Faulkneris nuo to pradeda ir tuo pačiu mėgina baigti!).

Kafka teigia, kad idėja ir jos realizavimas yra viena ir tas pats, 
o prieina prie spragos tarp jų - ir ne “dėl išraiškos priemonių ne
tobulumo”, kaip mėgstama skųstis, o dėl to, kad turinio realiza
vimas pralenkia patį turinį, - taigi prieina prie paradoksalumo, 
kurį galima priimti už absurdiškumą (Schloss). Ta prasme Kafkos 
kūryba yra “moters” kūryba. Taigi Goethes amžino moteriškumo 
ieškojimo idėja čia suplakama su pačia moters vaidmens vaidy
ba - bent kūryboj, - ką didžiajame Istorijos teatre atlieka Rusija.

Tas šių dviejų sąvokų suplakimas, kurį sukėlė pirmoji nuodėmė, 
turi fatališkas pasekmes - net pati moteriškumo idėja sumaišoma 
su vyriškąja. Pvz., neigimo neigimo idėja (revoliucinga teigiama 
prasme, arba tiesiog kūrybinė idėja) laikoma vyriškąja, kadangi 
reiškiasi aktyviai, o žmoniškumo idėja - moteriška. Tuo tarpu 
žmoniškumas, žiūrint į jį žmogiškosios dialektikos požiūriu, yra 
metafizinio “aš” ir kūrybinio mistiškojo to “aš” kūno sintezė, kuri 
savo ruožtu yra pasyvusis moteriškasis pradas, jei žiūrėsime į ją 
dieviškosios dialektikos požiūriu.

Norint perskaityti “Poną Tadą” reikės galbūt visai Rytų Euro
pai pasidaryti tam tikra prasme lenkiškais lietuviais. Tam, kad “su
prastum” A. Mickevičiaus kalbą, reikia ne tik mokėti lenkiškai, 
bet ir mylėti Lietuvą. Žiūrėdami iš Rytų Europos tautų ambicijos 
jausmo pamatysime, kad joms labiau priderėtų sugrįžti prie Mic

kevičiaus, parašiusio, galima sakyti, tik “Poną Tadą” ir dar gal 
įžangą į jį, kur jis iš esmės yra Europos “wolnych narodovv” patri
otas, - negu prie Mickevičiaus, kuris pradėtu keliu eidamas gal 
būtų sukūręs kokias 9-ias Pono Tado simfonijas.

Jei apsiriboti “Ponu Tadu” buvo Mickevičiaus pareiga, tai tei
sę atlikti tąpareigąjis turėjo pirkti atpuolimo nuo katalikybės kai
na, nes būti krikščioniškojo, kūrybiškai surasto misticizmo atmos
feroje ir konkrečiai nekurti būtų neįmanoma - jei tokiu atveju ne
kurtų Mickevičius, tai akmenys turėtų kurti!

Tą pat, deja, reikia pasakyti ir apie Slovackį. Tai, kąjis sukūrė 
geriausio, buvo prieš pat atsiverčiant ir tik ką priėmus religiją: 
“Himnas ir 66 eilėraščiai”, “Anhelli”, “Šveicarijoj”, “Maru už
krėstųjų tėvas”. Toliau jis giliau pasineria į ligūstą misticizmą ir 
individualizmą, pasiekiantį, tiesa, apokaliptinio monumentalumo, 
bet nebegalintį paslėpti ir savo didžiųjų tūkumų, žvelgiant net ir 
kūrybiniu požiūriu.

Kad mes, lietuviai, nesustingtumėm savo “didybėje”, turime 
išmokti psichiškai gerai virškinti visų kaimynų kultūrą ir psichiką, 
neišskiriant nė paties kiečiausio riešuto - latvių. Bet ypač daug 
turėsime įdėti triūso, kol suprasime, jog mūsų tikroji paskirtis yra 
mokyti lenkus aristokratiškumo, o patiems iš jų mokytis skonio 
(tik ne tokio, koks jis pas juos dabar; turime būti atsargūs - tik 
meilės nušviesta intuicija gali parodyti reikiamą ribą). Lyriškiau
sios Chopino ir Slovackio vietos yra žavingos (ir pavojingos) kaip 
tik tuo, kad miesčioniškam skoniui jos neatima teisės į jas žiūrėti 
kaip į saldžias, o geram skoniui - kaip į poetiką, nepaisant “saldu
mo”.

Lietuva, pajutusi metą išeiti į plačiąją areną, turės priimti abs
traktesnę lietuviškumo idėją ir išeities tašku pasirinkti A. Mic
kevičių, kas nėra nesuderinama su mūsų, kaip europiečių, būtinu 
poreikiu pasirinkti Romos idėjos tašką ir savo ruožtu krikščio
niškuosius viduramžius.

(Apie 1967-1970) (pabaiga)
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f “Oskarų” ceremonijoje triumfavo
Amerikos grožybės

pasaulį

55 pasauli
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■ NATO pajėgų Europoje vy
riausiasis vadas generolas Wes- 
ley Clark Taline pareiškė, jog 
NATO plėtimas bus naudingas 
visai Europai ir suteiks Rytų Eu
ropai stabilumo. “Mūsų nuo
mone, šis plėtimas yra naudin
gas visoms Europos valstybėms, 
taip pat ir Rusijai. Galų gale, kas 
galėtų geriau užtikrinti Rusijos 
saugumą ir stabilumą kaip NA
TO plėtimas”, sakė jis. Trijų 
buvusių Rytų bloko valstybių - 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos - 
priėmimą į NATO 1999 m. 
Clark pavadino sėkmingu ir ska
tinančiu tolesnį plėtimąsi. Clark 
tokį pareiškimą padarė jautrių 
Maskvos ir NATO santykių me
tu, be to, tai įvyko šalyje, sie
kiančioje kuo greičiau įstoti į 
NATO. Maskva priešinasi bet 
kurios Baltijos valstybės stoji
mui įšiąorganizaciją. Visos trys 
Baltijos valstybės yra pasirašiu
sios partnerystės chartiją su JAV, 
kaip žingsnį kelyje į NATO. Es
tija tvirtina, jog ji bus pasiren
gusi narystei 2002 m. Ji yra įsi
pareigojusi skirti 1,6% nuo BVP 
(bendro vidutinio produkto) gy
nybos išlaidoms 2000 m. ir pa
didinti šias išlaidas iki 1,8% 
2001 m. bei iki 2% 2002 m.
■ Rusijos prezidento rinki

muose iškovojęs pergalę Vla- 
dimir Putin ketina suderinti Ru
sijos prezidento ir ministro pir
mininko postus. Tai jis pareiškė, 
kalbėdamasis su žurnalistais 
balandžio 16 d. vakarą Londo
ne. Drauge jis pabrėžė, kad ke
tina būti “arčiau vyriausybės ir 
glaudžiau dirbti su ja .
■ Jungtinių Valstijų preziden

tas Bili Ciinton ir išrinktasis Ru
sijos prezidentas Vladimir Pu
tin balandžio 15 d. telefonu su
sitarė artimiausiu metu sureng
ti pirmąjį viršūnių susitikimą, 
pranešė Baltieji rūmai.
■ JAV vyriausybė balandžio 

14 d. įspėjo Elian Gonzalez gi
mines Majamyje, kad jie netei
sėtai laiko 6 metų berniuką, ne
turėdami jo kubiečio tėvo ir imi
gracijos pareigūnų leidimo. Imi
gracijos ir natūralizacijos tarny
ba (INS) berniuko motinos dė
dei Lazaro Gonzalezui laiške iš
aiškino, jog jis neteko teisės rū
pintis Elianu, balandžio 13 d. 
pasibaigus paskutiniam ter
minui pristatyti berniuką į neto
liese esantį oro uostą, kad šis 
būtų grąžintas pas tėvą.

Tragikomiškoms “Amerikos 
grožybėms” (American Beauty) 
apie gyvenimo sunkumus įveik
ti bandančią šeimą atiteko 5 
“Oskarai”. Tarp jų yra apdova
nojimai geriausiam filmui, ge
riausiam režisieriui - debiutuo
jančiam britui Sam Mendes ir 
geriausiam aktoriui Kevin Spa- 
cey . “Tai mano karjeros viršū
nė. Viliuosi, kad dabar nebus 
lemta tik ristis žemyn”, juoka
vo K. Spacey. Tai buvojo antra
sis “Oskaras”, pirmąjį jis gavo 
1995 metais kaip geriausias 
antrojo plano aktorius.
“Oskarai” atiteko ir “Amerikos 

grožybių” scenaristui Alan Bali 
bei operatoriui Conrad L. Hali.

Hilary Swank, nepriklauso
mame filme “Vaikinai neverkia” 
(Boys Don 't Cry) suvaidinusi 
vyru apsimetančią moterį, tapo 
geriausia 1999-ųjų aktore.

"Prieš pusantrų ar dvejus me
tus tokio filmo negalėjo būti. 
Visi šiam filmui atidavė širdį ir 
sielą, ir, Dievas mato, niekas ne
gavo atlygio”, sakė H. Swank.

Aktorė padėkojo tikrai gyve
nusiai filmo prototipei Brandon 
Teen, kuri buvo nužudyta 1993 
metais Nebraskoje, kai išaiškė
jo jos apgavystė.

”Jo palikimas yra mūsų filme, 
jis primena mums, kad visada 
būtume savimi, klausytume sa
vo širdies, o ne mėgintume su
sitaikyti su esama padėtimi. 
Meldžiu, kad vieną dieną mes 
ne tik pripažintume savo skir
tumus, bet ir švęstume savo 
įvairovę”, sakė H. Swank.

Geriausiais antrojo plano ak
toriais tapo Michael Caine, su
vaidinęs mielą našlaičių prie
glaudos vedėją“Sidro namų tai

I

Ispanų režisierius Pedro Almodovar (viduryje) gavo “Oskarą” už geriausią užsienio filmą. 
Šalia stovi prizą įteikę Penelope Cruz (k.) ir Antonio Banderas (deš.)

syklėse” (The Cider House 
Rules), ir Angelina Jolie “Merg
inoje su trūkumais” (Giri, Inter- 
rupted) atlikusi psichikos li
gonės rolę.

24 metų A. Jolie tėvas Jon 
Voight taip pat buvo laimėjęs 
“Oskarą” kaip geriausias akto
rius už 1978-ųjų “Grįžimą na
mo” (Coming Home).

A. Jolie padėkojo tėvui. “Tu 
esi puikus aktorius, bet dar ge
resnis tėvas”, sakė ji. Aktorė ap
kabino savo brolį Jamie ir abu 
vos neapsiverkė.

M. Caine, atsiimdamas “Os
karą”, išgyrė visus kitus kandi
datus - TomąCruise, Haley Joelį 
Osmentą, Michaelą Clarke 
Duncaną ir Jude Law. 67 metų
M. Caine sakė, kad turbūt la
biausiai vertas apdovanojimo 
buvo 11-mėtis H. J. Osment.

”Atstovauju jus visus”, sakė
M. Caine, o 5 tūkst. įžymybių 
auditorija plojo atsistojusi.
Filmas “Matrica” (The Matrix) 

apie kompiuterių įsilaužėlį, 
kuriam gyvenimas tėra iliuzija, 
buvo apdovanotas 4 “Oskarais” 
- už montažą, garsą, garso efek
tus ir vaizdo efektus.

"Sidro namų taisyklės” buvo 
apdovanotos ir už adaptuotą 
scenarijų. “Oskaras” atiteko 
Johnui Irvingui, parašiusiam 
romaną. J. Irving padėkojo už 
filmo apie abortus pripažinimą, 
o savo kalbą baigė padėka “Pla
nuotai tėvystei” ir Nacionalinei 
teisės į abortus lygai. Tai sukėlė 
auditorijos aplodismentus.

Popmuzikos žvaigždė Phil 
Collins buvo pagerbtas “Oska
ru” už geriausią originalią dai
ną “You’ll be in My Heart”, 
skambėjusią animaciniame 

“Disney” filme “Tarzanas”. P. 
Collins padėkojo trims savo vai
kams ir sakė, kad tai jie para
šė šią dainą j am.

Už geriausią muziką (“Rau
donas smuikas”, The Red Vio- 
liri) apdovanotas John Corigli- 
ano, o geriausiai apipavidalintu 
filmu pripažinta “Mieguista 
loma” (Sleepy Holloyv).

Ispanų režisieriaus Pedro A1-, 
modovaro filmas “Visa tiesa 
apie mano motiną” (Ali About 
My Mother) tapo geriausiu už
sienio filmu. Kai P. Almodova- 
ro kalba užtruko, nugalėtoją pa
skelbęs Antonio Banderas ap
simetė stumiąs režisierių nuo 
scenos.

Drama “Aukštyn kojomis” 
(Topsy-Turvy) “Oskarais” buvo 
apdovanota už geriausią grimą 
ir kostiumus.

Geriausiu trumpametražiu fil
mu tapo “Mano mama sapnuo
ja šėtono mokinius New Yorke” 
(My Mother Dreams the Satan ’s 
Disciples in New York), geriau
siu trumpametražiu animaciniu 
filmu - “Senis ir jūra”, geriau
siu trumpametražiu dokumen
tiniu filmu - “Karalius Gimpas” 
(King Gimp).
Kiek nusivilta tuo, kad geriau

siu dokumentiniu filmu išrink
ta “Viena rugsėjo diena” (One 
Day in September) apie Izrae
lio atletų žudynes Miuncheno 
Olimpiadoje, o ne ypač popu
liarus “Buena Vista” klubas” 
(Buena Vista Sočiai Club), 
sukėlęs didžiulį susidomėjimą 
Kubos džiazu.

Šiemetinė “Oskarų” teikimo 
ceremonija vos nežlugo dingus 
balsavimo biuleteniams, kurie 
buvo išsiųsti Akademijos na-

Prodiuseris, režisierius ir aktorius Warren Beatty (deš.) gavo 
garbės apdovanojimą “The Irving G. Thaberg memorial v
Avvard”. Salia jo - apdovanojimą įteikęs jo geras draugas akt. 
Jack Nickolson
riams, o vėliau - pavogus 55 
“Oskarų” statulėles iš kompa
nijos “Roadway Express” doko 
sandėlio.

Akademijos darbuotojai sku
biai parengė naujus balsavimo 
biuletenius. Dingusieji vėliau 
buvo rasti pašte. 52 statulėles 
šiukšlių dėžėse Los Angeles 
priemiestyje rado 61 metų Wil- 
lie Fulgear, o jų vagyste buvo 
apkaltintas “Roadvvay Express” 
vairuotojas.

W. Fulgear iškart tapo įžy
mybe, o kompanija jam įteikė 
50 tūkst. dolerių premiją bei 2 
bilietus į sekmadienį vakare vy
kusią “Oskarų” teikimo ceremo
niją. “Willie gavo 50 tūkstančių 
už rastus 52 “Oskarus”. Tai pa
lyginti menka sumelė, turint gal

V. Putin apie meną
Rusijos prezidento pareigas 

einantis Vladimir Putin kreipė
si į parlamentą, rekomenduo- 

' damas peržiūrėti ginčytinai ver- 
; tinamą įstatymą, dėl Antrojo pa- 
I saulinio karo metais iš kitų ša

lių išgabentų meno vertybių. 
Konstitucinio teismo nurodymu 
Dūmoje kartą jau pataisytą įsta
tymą reikėtų dar kartą “rimtai 
perdirbti ir papildyti”, parla
mento žemųjų rūmų pirmi
ninkui Genadijui Selezniovui 
patarė V. Putin, - perdavė Rusi- 
jos žiniasklaidos priemonės. 
Dūma lapkričio pabaigoje pir
mu svarstymu pritarė pakeiti
mams, kuriuos nurodė padaryti 
Konstitucinis teismas. Pakeis
tuose straipsniuose esama prieš
taravimų, kritikavo V. Putin. 
Kas jam konkrečiai nepatiko, 
nepranešama. Kol kas tik aiš
ku, kad laikinasis prezidentas 
nesiūlo keisti straipsnio, ku
riuo iki Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos iš Vokietijos išvež
tos meno vertybės yra paskel

voje, kad “Miramax” ir “Dream 
Works” išleidžia milijonus, kad 
gautų vos vieną”, juokavo vaka
ro vedėjas Billy Crystal.

Suknelė su iškirpte iki bam
bos ir didžiausiu įmanomu skel
tuku, kurią per “Grammy” ap
dovanojimus praėjusį mėnesį 
vilkėjo Jennifer Lopez ir apie 
kurią kalbėjo visas Holivudas, 
netikėtai pasirodė ir “Oskarų” 
ceremonijoje. Ją dėvėjo vienas 
“Pietų parko” (South Park) 
kūrėjų Trey Parker.
T. Parkerį lydėjo jo bendradar

bis Matt Stone, apsirengęs raus
va suknele, tokia pačia, kokią 
pernai per “Oskarų” teikimo 
ceremoniją vilkėjo tuomet ge
riausia aktore tapusi Gwyneth 
Paltrovv. AP 

biamos Rusijos nuosavybe. 
Konstitucinis teismas tokią 
nuostatą pripažino neprieštarau- 
jančia pagrindiniam Rusijos 
įstatymui. Kita vertus, teismas 
nusprendė, kad reikia skirti tarp 
Vokietijos ir jos sąjungininkių 
Bulgarijos, Rumunijos, Veng
rijos, Suomijos ir Italijos, ku
rios neturinčios teisės į išvežtų 
meno vertybių grąžinimą, ir tų 
šalių - pavyzdžiui, Prancūzijos, 
Olandijos, Lenkijos, Čekoslova
kijos, Danijos ir Norvegijos, 
kurios karo metais buvo visai 
arba iš dalies okupuotos. Joms 
esą negalima automatiškai tai
kyti nuostatos, kad jų meno ver
tybės tampa Rusijos nuosavybe. 
Vokietijos ekspertai ir politikai 
įstatymą vadina prieštaraujan
čiu tarptautinės teisės normoms. 
Šiuo įstatymu Rusijos nuosa
vybe tikriausiai taps 200 tūkst. 
Vokietijos meno objektų, 2 mln. 
vertingiausių knygų ir archy
vinės medžiagos.

DPA

Istoriniai pakaruokliai
ĄNJANĄS MUSTEIKIS 1

I. Atsklanda
Paradoksas (graikiškai para reiškia prieš, doxa - nuomonė) yra 

teiginys, aštriai prieštaraujantis įsitvirtinusiai nuomonei bei svei
kam protui. Paradoksus žmonės įvairiai priima: vieni jais žavisi, 
kiti juos “tramdo”. Jie dilgino protą visais laikais, o šiame šimt
metyje labiausiai paplito. Dažna žurnalistika bei žiniasklaida para
doksais bei jiems artimomis šviežiomis mintimis bando į save 
patraukti dėmesį bei išgarsėti visuomenėje. Kai kurie JAV dien
raščiai yra įsivedę specialią šmaikštybių skiltį, pvz., pavadintą 
“Olaf Fub Sez”, t.y. “Olafo (norvegų karaliaus) juokdarys sako”. 
Jos paskirtis yra dažniausiai prajuokinti skaitytojus.

Ne visi paradoksai iškraipo ar klastoja tikrovę. Kartais ir vy
raujanti nuomonė, iškulta mokslo spragilais, subliūkšta. Šioje ap
žvalgoje teks susitelkti ties pačiais ryškiaisiais paradoksais, ku
rie aptemdė ir tebetemdo dvidešimtąjį šimtmeti. Tokie paradoksai 
savo paskirtimi verti palyginti su pakaruokliais.

Pasikorimas bene nuo krikščionybės pradžios yra pats negarbin
giausias nusižudymo būdas. Judas, išdavęs Kristų, pasikorė. Kaip 
rodo mūsų tautosaką pasikorėlis būdavo laidojamas pelkynuose, 
toli nuo sodybų, kad nekenktų gyviesiems, pasivertęs vaiduok
liu. Šiuo mitiniu ar tikroviniu kenkimo atžvilgiu didieji paradok
sai, galima sakyti, yra didieji istorijos pakaruokliai.

Kad nebūčiau pakaltintas vienašališkumu ar siaurumu, šia pro
ga panagrinėsiu ne tik mūsų kaimynų rusų, vokiečių, lenkų, žy-dų 
ir lietuvių paradoksus - pakaruoklius. Pradėsiu nuo savųjų.

II. Lietuviškos šmėklos
Dvidešimtojo amžiaus Lietuva tris kartus atkūrė savo neprik

lausomybę bei laisvę. Kritiškais laikais niekas iš galingųjų pa
saulio valstybių lietuviams nepadėjo. Jie liko, prof. Juozo Am- 
brazevičiaus-Brazaičio žodžiais, vienų vieni. Tūkstančiai ir šim
tai tūkstančių mažiau ir labiau mokytų lietuvių atvira ir pasyvia 
kova gelbėjo savo tėvynę, kai okupantas juos prievartavo, kan
kino, žudė, trėmė. Tėvynainių žygius matuojant tiksliausiomis 
svarstyklėmis, galima tvirtinti, kad didžioji laisvės gynėjų dalis 
buvo tikri karžygiai, panašūs į Juozą Lukšą-Daumantą. Bet ar ne 
keista, kad viena lietuvių išeivių dalis - “atviro žodžio” skelbėjai - 
nė vienoju neprilygino prie Vytauto Didžiojo, išskyrus... atminti
ną nomenklatūrininką?

Visų pirma reikia pripažinti, kad jis buvo bene darbščiausias iš 
tos rūšies “operatyvinių idealistų”. Jo įsakas “visai slaptai”, pa
sirašytas 1940 m. liepos 7 d., paruošė patį pirmąjį vadovaujančių 
Lietuvos žmonių naikinimą (“likvidaciją”), naujakalbe dar vadi
namą atskyrimą - “izoliaciją”. Buvo sudarytos penkios grupės 
“operatyvinių” darbuotojų, susidedančios nuo vieno ligi keturių 
asmenų. (Daug ką pasako šių grupių vadovų pavardės: Krastin, 
Dembo, Finkelstein, Komodaitė ir Macevičius.) Jos sudarė trem
iamųjų sąrašą pagal kurį liepos 11 d. vidurnaktį pradėti masiniai 
areštai ir trėmimai. Tai buvo pirmoji tautžudystės banga,-išbloškusi 
iš savo krašto 2000 aukų. Kitų metų birželio 14-18 d. sekė kita 
banga, nuvilnijusi per 34,000 “liaudies priešų”, o po Antrojo pa
saulinio karo įvairios deportacijos išbloškė iš savo tėvynės kelis 
šimtus tūkstančių nelaimingųjų. Ir visais šiais atvejais tituluotasis 
iškamša išbuvo LKP pirmuoju (generaliniu) sekretoriumi, nuož
miausiu vietiniu tautžudystės atsakovu, paklusniausiu maskvinių 
okupantų parankiniu.

Toji Vytauto Didžiojo iškamša buvo Antanas Sniečkus, di
džiausias dvidešimtojo šimtmečio lietuvių nusikaltėlis, apipintas 
mitinėmis dingstimis. Esą jis ilgiausiai išsilaikęs valdžios vir

šūnėje, tad neleidęs rusams kolonistams įsitvirtinti Lietuvoje (?!). 
Iš tikrųjų jis išliko fanatiškiausiu komunistiniu prievartautoju ne 
tik stalinistiniu, bet ir antistalinistiniu laikotarpiu, vykdydamas be
sikeičiančios Kremliaus valdžios įgeidžius. Tad ir laikinai sušvel
ninti nutautinimo varžtai po Stalino mirties buvo ne Sniečkaus 
nuopelnas, o Kremliaus pastangos ieškoti atpirkimo ožių. Ir ma
žesnis rusų kolonistų skaičius Lietuvoje buvo ne dėka Sniečkaus, 
o dėl nelabai išplėtotos pramonės poreikių ir ypač dėl lietuvių par
tizanų aktyvaus pasipriešinimo. Kolonistai nesiveržė į Lietuvą ri
zikuoti savo gyvybe krašto sodybose, sovchozuose ar tarnybose, 
kai laisvės kovotojai lipo ant jų kulnų.

Sniečkus tebegarbino “vyresnįjį brolį”, o jo motina su dviem jo 
broliais ir trim seserimis pabėgo nuo jo niokojamos tėvynės į už
sienį. Kaip liudijo Juozas Sniečkus, Antano brolis, Kersteno ko
misijai, jo motina rėžė: “Aš prakeikiu tą dieną kada pagimdžiau 
tą išdaviką kuris kankina savo šalį...” O vis dėlto kartais prasikiša 
pažeistų šaknų paveldo liekanos, kai išgirsti tikinimą- naująpara- 
doksą jog “sunkųjį (Sniečkų) vadinti išdaviku”.

Klausimas, ar svetimi engėjai (kolonistai) nuožmiau nei Snieč
kus dorojosi su okupuotaisiais, vargiai apsprendžiamas, bet atro
do, kad savus kankintojus sunkiau pakęsti nei svetimus. Įsivaiz
duokite, kas blogiau: rusas, šaudantis lietuvę motiną ar jos sūnus, 
tai darantis?

Galima paminėti ir paradoksinę naujieną - atsigręžimą “veidu 
į Lietuvą”, kai tikrumoje tai buvo kai kurių išeivių glėbesčiavi- 
masis - kultūros mainų pretekstu - vien su okupanto savanoriškais 
ar daugiau mažiau priverstiniais pataikūnais, peršančiais išcen
zūruotos lietuvių kultūros pavidalus. Arba vėl - tikinama, kad ru
siškais sovietinės okupacijos metais lietuviai sukosmopolitėjo (?!), 
kas iš tikrųjų reiškė prievartinį lietuvių tremtinių bendravimą gu
lago voratinklyje su kitų tautybių pavergtaisiais, saugant “vyres
niojo kosmopolito” akiai.

(tęsinys kitame numeryje)
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Laiškas jauniems menininkams
Elena Urbaitis

Ištraukos iš užrašų Observations on Contemporary Art, 1953-1993
Mano galvojimas apie meną 

buvo suformuotas epochos, ku
rią aš pergyvenau New Yorke 
nuo 1953 m. iki šios dienos.

Amerikoje gimusi tech
nologija ir jos vystymasis darė 
didžiulę įtaką žmogui, jo gyve
nimo būdui, mąstymui, psi
chologijai. Išreikšti šį naują pa
saulį mene reikalavo kitokių iš
raiškos būdų, kitokių vizuali
nių teiginių. New Yorke lengvai 
prieinami muziejai, kuriuose 
gali matyti mūsų praeities civi
lizacijų įvairių epochos meno 
darbų, taip pat šimtai galerijų, 
kurios rodo menininkų bandy
mus įvairiose plotmėse dabar
tiniame mene. Universitetuose, 
meno departamentuose vyksta 
diskusijos apie dabartinį meną 
sąryšyje su menu jau istorijoje. 
Visa tai suteikė man galimybę 
įdomiai intelektualinei kelionei 
vizualinio meno erdvėse.

Tapybos studijas pradėjau 
Freiburgo meno mokykloje 
Vokietijoje. Atvykus į New 
Yorką, toliau dirbau tapyboje ir 
rengiau tapybos parodas.

Nevv Yorke, T.C. Columbia 
Universitete 1960 m. mano pro
fesoriai pastebėjo, kad aš esu 
“gimusi skulptore”. Iki šiol dir
bu dviejose meno šakose, nors 
jų ribos kartais pradeda susilie
ti (kas yra taip pat šių dienų gan 
įprastas reiškinys). Šie mano 
užrašai daugiau liečia tapybą.

Laiškas jauniems 
tapytojams

* Nesivadovaukite senomis 
estetikomis. Kurkite tai, kas 
vyksta dabar. Tai, kas karšta, kas 
yra dabar.

* Unikalumas yra meno isto
rijos raida.

* Tapyti, kas neįprasta, yra 
unikalu.

* Kaip Jūs apibrėžtumėte 
“neįprasta” ir “ekscentriška”? 
Nebijokite rizikos!

* Tai, kas unikalu ir nenudai
linta, provokuoja, todėl Jūsų 
darbai iššaukia daug kritikos, 
nes jie nėra patogūs žiūrėti.

* Dailininkai Nevv Yorke 5- 
ame ir 6-ame dešimtmečiuose 
stengėsi, kad jų darbai būtų 
“neįprasti” (Jackson Pollock).

* Vizualiai stebinanti išraiš
ka yra siektina.

* Apsispręskite, ko siekiate ir 
ką kuriate: spaudos meną, poli
tinį meną, meną korporacijoms, 
visuomenei ar sau.

* Jūs turite kovoti už tvir
tesnę, labiau iššaukiančią įdo
mesnę koncepciją. Turite klausti 
savęs: ką aš noriu pasakyti savo 
darbu?

* Būkite priekyje, nestovėkite 
už kieno nors nugaros.

* Sukurkite vizualius stebuk
lus. Paveikslai stiprūs išlieka 
apie penkiasdešimt metų, po to 
juos tarsi okeano bangos užlieja 
nauja generacija.

* Atpažinkite savo turtus ir 
vystykite juos.

* Ieškokite pačių ekscentriš- 
kiausių galimybių. Ekscentriš
kumas stumia pirmyn.

* Tai, kas nuolatos verčia ta
pyti, turėtų būti ekscentrišku
mas.

* Gražus ir ekscentriškas ne
siderina.

* Jackson Pollock buvo eks
centriškas.

* Georgia O’Keeffe fenome
nalūs kūriniai yra nuostabūs.

* Mąstykite ekstremaliai. 
Nebūkite saugūs.

* Ką bedarytumėte, darykite 
“ypač ekstremaliai”, stumkite 
pirmyn.

* Naudokite neįprastas me
džiagas ir derinkite jas.

* Stenkitės pamatyti naują 
kelią. Kaip iliuziją tapyboje 
paversti objektu? Si idėja labai

Dailininkė Elena Urbaitis prie savo tapybos darbų

aktuali būtent dabar.
* Jei norite, kad darbas taptų 

labiau objektas, sugriaukite 
kompozicijos taisykles.

* Tapyboje jūs siekiate tiks
lo: nebūkite savo medžiagos 
vergu.

* Jei bijote prarasti, neverta 
laikyti.

* Neramu yra atvira.
* Atvira yra teiginys, duodan

tis užuominą tapybai, bet ji nėra 
visai aiški.

* Atvira tai sprendimo išva
da.

* Neramu yra atvira, o jei už
dara -jūs sužinojote viską. Jei 
atvira - jūs žinote ne viską. Sie
kite to, kas nežinoma.

* Juoda sukuria didesnį mis
tiškumą (fizinė sąlyga), j uodą- 
labiau atvira.

* Jei yra dvi ar daugiau da
lių tapyboje, jos turi būti pri
klausomos viena nuo kitos, bet 
nebūti išbaigtos viena kitoje.

Elena Urbaitis, Skulptūra. 1999 m. Technikos bibliotekos 
kiemelis, Vilnius

* Imkite žinomus simbolius 
ir juos pateikite nematytu būdu.

* Kūrinio neįmanoma sukur
ti visiškai sumąstyto, tačiau tu
rite turėti koncepciją.

* Kuomet jaučiate, jog tai 
beveik neįmanoma, daugiau 
įdėkite savęs. Jei esate pamišęs 
dėl to, kas neįmanomą tai labai 
gerai. Robert Ryman, Agnės 
Martin siekė to, kas neįmanoma.

. * Tapykite tai, kas yra ne
paprastai svarbu jums, vėliau tai 
bus svarbu ir kitiems.

* Tapyba dabar - nauj ai atras
ta praeitis.

* Spontaniškumas duoda ta
pybai jėgos ir šviežumo.

* Kaip neprarasti spontaniš
kumo tapyboje? Technikos dė
ka įmanoma vėl išgyventi pir
minį spontaniškumą ir nekal
tumą tapyboje.

* Kurdami naudokitės tuo, 
kas yra dabar. Svarbu fenome
nas, o ne estetika.

* Šiandieniniame ver
dančiame puode saugokite savo 
nepriklausomybę nuo praeities.

* Jei remiatės praeitimi, jos 
nekartokite.

* Spalvą^ tepkite keliais 
sluoksniais. Žiūrėkite į tai, kas 
atskleidžią persimato. Stenkitės 
uždėti tris sluoksnius, gal net 
daugiau.

* Jėga be jokių abejonių pri
valo būti meno darbe, apskritai 

nesama jokių absoliutų. Eikite 
link to, kas nežinoma, čia rasite 
jėgos šaltinį.

* Svarbi problema-kaip me
ne įkūnyti tai, kas esate Jūs.

* Mene dėmesį sutelkite į tai, 
kiek daug ar mažai parodote 
(atskleidžiate).

* Modernistinis mąstymo bū
das kilęs prieš tris tūkstančius 
metų.

* Pop stiliaus esmė yra tai, 
kas bendra visiems.

* Andy Warhol instaliavo 
“Soup Cans”, pasakydamas 
mums kuo mažiau apie šį “pro
jektą”. Tikslas buvo patraukti 
žmonių dėmesį.

* Jei baigėte spręsti vieną 
problemą tapyboje, įžengsite į 
kitą etapą kur jų bus daugiau.

* Sėkmė gali suvaržyti ir Jūs 
galite jaustis paralyžiuotas kur
ti kitus dalykus.

* Netapykite ant senų dro
bių, nes jos yra Jūsų istorija. Ne

leiskite praeičiai diktuoti Jūsų 
naujų darbų. Viską darykite 
šviežiai.

* Šiandien egzistuoja kola- 
boratyvūs paveikslai.

* Jei gerai sukurta tapyba ne
turi sielos - blogai.

* Kažkas turi slypėti už dar
bo proceso: dvasinė kokybė ar
ba idėja.

* Naudokitės tomis prie
monėmis, kurias turite savo na
muose.

* Bandykite sudaryti įspūdį, 
kad Jūsų darbas nebuvo sunkus 
sukurti. Tuo Jūs rodote pasi
tikėjimą savimi.

* Linijos, mastelio, formos 
problemos priklauso vakardie
nos tapybai. Šiandien svarbu 
paviršius. Kurkite neįprastus 
paviršius. Yra daug medžiagų, 
kurias reikia ištirti. Jūs galite 
padaryti įdomų paviršių trinant, 
transformuojant vieną medžia
gą į kitą. Paviršius gali būti 
turiniu. Turinys gali išplaukti iš 
paviršiaus. Jei tapydami pa
viršių randate turinį, turite būti 
patenkintas.

* Pasistenkite matyti pavir
šius, esančius aplink jus. Visas 
pasaulis pasiekiamas per pavir
šių. Paviršių pasiekiame per 
lietimą procesą ir medžiagą.

(pabaiga kitame “Meno ir Kul
tūros ” psl.)

Ingmar Bergman sako galis
surežisuoti ir savo paties mirtį
Švedų režisierius 

Ingmar Bergman vie
name iš retų interviu pa- 
reiškė greičiau nu- 
sižudysiąs, nei Įeisiąs 
sielai kalėti ligotame 
kūne. 81 metų I. Berg
man beveik niekada 
nekalba spaudai, o da
bar duoti televizijos in
terviu sutiko tik todėl, 
kad su juo šnekėtis pa
sisiūlė senas draugas 
aktorius Erland Joseph- 
son.

”Vienintelis dalykas, 
kuris man atrodo bai
sus - tai staiga tapti 
“daržove” ir būti našta 

t 1 1
ar, ,

kitiems. Siela palengva švedų 
miršta, įkalinta vis la
biau mane sabotuojan
čiame kūne - štai kas, mano 
nuomone, siaubinga”, sakė 
režisierius.

’Tačiau yra išeičių. Galima 
apsispręsti, ar nori tęsti gyve
nimą ir aš tikiuosi turėsiąs pa
kankamai proto priimti tokį 
sprendimą”, per TV4 televiziją 
transliuotame interviu sakė I. 
Bergman.

”Atimti sau gyvybę?”, pa
klausė žurnalistas.

"Žinoma, ir man tai ne tušti 
plepalai. Man tai būtų visiškai 
natūrali pabaiga. Tikiuosi, kad 
turėsiu pakankamai nuovokos, 
kad galėčiau tai suplanuoti ir 
įgyvendinti”, atsakė režisierius.
I. Bergmano filmams ir pje

sėms būdingas vaizdingumas ir 
simbolizmas. Ypač išgarsėjo jo 
filmai “Vasaros nakties šyps
niai” (Sommarnattens leendė), 
“Septintasis antspaudas” (Dėt

Arthur Clark pranašauja
Į žymiojo rašytojo progno

zes verta įsiklausyti, nes nema
žai jo pranašysčių išsipildė. Štai 
1945-aisiais jis tiksliai numatė, 
kada Žemės orbitoje atsiras ry
šių palydovai. Tiesa, pats fan
tastas prisipažįsta „pasikarščia
vęs”, kai tvirtino, jog žmogus 
Marse išsilaipins 1994 metais. 
Kai rašytojas tvirtino, kad į 
Mėnulį žmonės nuskris 1978 
metais, pats tuo abejojo, tačiau 
mokslas aplenkė jo prognozes 
dešimtmečiu.

Dabar Artūras Klarkas tvirti
ną kad:

2002 m. bus gauta pirmoji 
„švari ir nepavojinga” energija, 
kurią pagamins komercinis įren
ginys, naudojantis žemos tem
peratūros branduolinę reakci
ją. Tai bus naftos eros pabaiga. 
1989 m. atradę „šaltąją” bran
duolinę reakciją Pons ir Fleis- 
man gaus Nobelio fizikos pre
miją.
2004 m. bus klonuotas pirma

sis žmogus.
2009 m. vienas iš besivys

tančių šalių miestų bus sunai
kintas per atsitiktinę branduo
linio įrenginio avariją. Po trum
pos aptarties Jungtinėse Tauto
se branduoliniai ginklai Žemė
je bus sunaikinti.

2014 m. Žemės orbitoje bus 
pradėtas statyti kosminis vieš
butis.

Lenkijos laikraštis Vilnių 
prilygina Prahai ir Vienai

Vienas didžiausių Lenkijos 
dienraščių “Rzeczpospolita” 
rašo, kad “Vilnius - tai miestas 
tiems, kas gerai jaučiasi Vie
noje, Prahoje, Krokuvoje”.

“Savaitgalio išvykos į Kroku- 
,vą Vieną arba Prahą - tai gal
imybė pabėgti nuo kasdienybės, 
tačiau nuo Varšuvos vos už 450 
kilometrų yra miestas, kuriame 
galima pamiršti, jog eina pasku-

kino režisierius I. Bergman

Sjunde inseglet), “Žemuogių 
pievelė” (Smultronstallet), “Fa- 
ni ir Aleksandras” (Fanny och 
Alexander). Režisierius taip pat 
pastatė ir teatro spektaklių, tarp 
jų - Augusto Strindbergo 
“Šmėklų sonatą” (Spoksona- 
ten), dabar einančią Stokholme.

I. Bergman sakė, kad po 
žmonos Ingrid mirties 1985 
metais jam visiškai neberūpi jo 
paties gyvybė.

”Tai buvo niūriausias įvykis 
mano gyvenime, padaręs mane 
invalidu”, prisipažino I. Berg
man. "Manau, kad gyventi yra 
našta. Tai, kad daugiau nieka
da nebesutiksiu Ingrid, žlugdo 
mane. Tai siaubinga mintis”, 
pridūrė jis.

Garsioji kino aktorė Ingrid 
Bergman yra tik I. Bergmano 
žmonos bendravardė ir ben- 
drapavardė. ETA

2016 m. visi dabartiniai pi
niginiai vienetai bus panaikinti. 
Mainų vienetu taps megavat- 
valandė.

2019 m. Šiaurės ašigalio ra
jone nukris stambus meteoritas. 
Aukų nebus, bet milžiniška cu
nami nusiaubs Grenlandijos ir 
Kanados pakrantes.

2020 m. dirbtinis intelektas 
pasieks žmogaus lygį ir nuo to 
laiko Žemėje bus dvi intelektu
alios esybės, be to, dirbtinės to
bulės kur kas greičiau nei bio
loginės.

2021 m. žmonės išsilaipins 
Marse, ir tas išsilaipinimas at
neš ne itin malonias staigme
nas.

2023 m. atsiras klonuotų di
nozaurų iš kompiuteriu sukurtų 
DNR.

2024 m. mokslininkai aptiks 
iš Galaktikos centro sklindan
čius infraraudonuosius signalus, 
tačiau jų iššifruoti nepavyks.

2033 m. neurochirurginiai ty
rimai leis perprasti viso, kas gy
va, esmę.
2057 m. bus švenčiamos 100- 

osios pirmojo dirbtinio Žemės 
palydovo paleidimo metinės.

2061 m. sugrįš Halio kometa.
2095 m. bus sukurti kosmi

niai laivai, galintys skristi švie
sos greičiu.

2100 m. žmonių istorija 
prasidės iš naujo... BNS 

tinieji XX amžiaus mėnesiai. 
Vilnius - Jogailaičių laikais vie
nas didžiausių Vidurio Europos 
miestų ir antroji, greta Kroku
vos, abiejų tautų respublikos 
sostinė”, rašo laikraštis, ne
gailėdamas daug pagyrų ir gerų 
žodžių Lietuvos sostinei.

Iliustruotas reportažas apie 
Lietuvos sostinę išspausdintas 
balandžio 14 d. BNS

Lietuvos valstybiniame M. 
K.Čiurlionio dailės muziejuje 
atidaryta nauja salė, kurią su
projektavo architektai Eugeni
jus ir Geraldas Balaišiai ir Gra
žina Bernotienė. Anot muzie
jaus direktoriaus Osvaldo Dau- . 
gelio, lankytojai buvo pripratę 
prie trijų salių, ir jie iš 220 dai
lininko kūrinių galėjo pamaty
ti 112; dabar bus rodomi tik 69. 
Iš senosios 1969 m. pastatytos 
specialiosios galerijos M.K. 
Čiurlionio paveikslus teko iš
gabenti dėl . liūčių, nes stogas 
praleido drėgmę. LietuviųFon
das atsiliepė į muziejaus va
dovybės prašymą ir pertvarky
mo statybai paskyrė 300,000 
dolerių. Pastaraisiais metais 
M.K.Čiurlionio darbais vis dau
giau domisi pasaulio muziejai. 
“Žvaigždžių sonata” ir garsusis 
“Rex” netrukus bus rodomi Ve
necijoje, Italijoje. Rudenį Čiur
lionio darbų paroda rengiama 
Paryžiaus Orse muziejuje.

Lietuvos Muzikų rėmimo 
fondas Vilniuje surengė antrą 
festivalį “Sugrįžimai 2000”. Jis 
skirtas M.K. Čiurlionio 125- 
osioms gimimo metinėms. Fes
tivalio metu įvyks 12 koncertų, 
kuriuose muzikuos 13 Lietuvos 
ir 5 užsienio atlikėjai. Pirma
jame koncerte grojo Norvegijoje 
Bergeno mieste studijuojanti 
Ieva Stružaitė, su kuria koncer
tavo ir Bergeno filharmonijos 
orkestro violončelininkė Bodile 
Erdal. Kituose koncertuose gros 
pianistai Guoda Gedvilaitė, Ieva 
loKŪbavič.Jūtė, Audrius Z'abys 
ir Kasparas.Uinskas, daininin
kai Genadijus Jergorulko ir Vil
ma Pigagaitė, altistės Ūla Žeb- 
riūnaitė ir Indrė Miknienė, trom- 
bonininkas Egidijus Miknys, 
violončelininkas Edvardas Ar- 
monas. Vienas festivalio vaka
ras bus skirtas kompozitorei 
Giedrai Nasvytytei - Gudauskie
nei, kurios kūrinius dažnai at
lieka Los Angeles gyvenanti pi
anistė Raimonda Apeikytė.

Balandžio 7-23 dienomis 
Kolumbijos sostinėje Bogotoje 
vykusiame VII Pietų Amerikos 
teatro festivalyje dalyvavo ir du 
spektakliai iš Lietuvos. Tai Ri
mo Tumino režisuoti spektak
liai “Edipas karalius” ir “Mas
karadas”. Vienas pastatytas Na
cionaliniame dramos teatre, o 
kitas - Vilniaus Mažajame te
atre. Festivalyje dalyvavo teat
rai iš 31 pasaulio šalies, buvo 
parodyta per 70 spektaklių. Be 
to, Rimas Tuminas vedė prak
tinius režisūros, o aktoriai Au
drius Žebrauskas ir Arvydas 
Dapšys - aktoriaus meistrišku
mo kursus.

Vilniuje kovo 20 d. Taiko
mosios dailės muziejuje vei
kiančioje parodoje “Krikščiony
bė Lietuvos mene” įvyko va
karas, skirtas kardinolui Vincen
tui Sladkevičiui. Vakare dalyva
vo Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, Kaišiadorių vyskupas 
Juozapas Matulaitis, literatūros 
profesorė Viktorija Daujotytė, 
poetas Justinas Marcinkevičius, 
“Santara” vadovas Romualdas 
Norkus bei knygos autorė I. Pet- 
raitienė. Grigališkąsias giesmes 
giedojo choro “Aidija” solistų 
grupė. Kardinolas V. Slad
kevičius yra apdovanotas Vytau
to Didžiojo I laipsnio ordinu bei 
“Santarvės” premija už ypatin
gus nuopelnus Lietuvos dvasi
nio gyvenimo taurinimui. V. 
Sladkevičius yra antrasis Lietu
vos kardinolas. Prieš 400 metų 
Vilniaus vyskupas kunigaikštis 
Jurgis Radvila buvo pakeltas 
pirmuoju Lietuvos kardinolu.
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Politinių studijų savaitgalio išvadų 
patikslinimas

Audietur et altera p ar s
Darbininke 2000 kovo 24 dieną tilpo p. Juozo Kojelio straips

nis apie tariamas Los Angeles Lietuvių fronto bičiulių š. m. sau
sio 29-30 dienomis surengto politinių studijų savaitgalio išvadas. 
Apgalvotai rašau “tariamas”, nes nei svarstybų dalyviai, nei rengė
jai jokių bendru (mano pabraukta) išvadų nepriėjo.

Pono Kojelio pateiktos išvados yra daugiau svarstytų klausimų 
aprašymas. Dauguma jo išdėstytų 10 punktų gan tiksliai perduo
da svarstybų eigą.

Ketvirtame punkte ponas Kojelis rašo: “Ar nebūtų geriausia skel
bti visuotinę amnestiją, atleidžiančią nuo bausmės, bet ne nuo mo
ralinės ir istorinės atsakomybės”. Žinoma, tai asmeninė nuomonė, 
nes svarstybose žodis “amnestija” tebuvo tik vieną kartą paminė
tas, paskaitininkui nedarant kokių nors siūlymų tuo klausimu. 
Tačiau pažiūrėkime ką reiškia amnestija: 1. Bausmės sumažinimas 
ar visiškas jos dovanojimas, vykdomas pagal įstatymą tam tikros 
kategorijos nuteistiesiems. 2. (Perkeltine reikšme) Paleidimas, do
vanojimas, malonės suteikimas (Lietuvių kalbos žodynas, I to
mas, 12 J psl.). Atseit, prieš skelbiant amnestiją reikia norimus 
amnestuoti asmenis nuteisti.

Atrodo, kad Nijolė Sadūnaitė buvo teisi pareikšdama, kad ap
dovanojami ir budeliai, ir aukos, bei retoriškai užklausdama: “Už 
ką?” Prieš dalindami bausmių atleidimus, turėtume, mažiausiai, 
reikalauti, kad būtų ir prisipažinimas, ir atgaila. Tą pripažįsta ir 
ponas Kojelis penktame punkte teigdamas: “Mūsų generacijos 
pareiga ištirti tautžudystės nusikaltimų ir pasipriešinimo tikruo
sius faktus”. Paskelbus siūlomą “visuotinę amnestiją” toks nusikal
timų tyrimas pasidarytų beveik neįmanomas.

Septintame studijų savaitgalio aprašymo punkte teigiama: “Bet 
už 10-ties savaičių vietoje TAS atsirado antidemokratiškas hibri
das - Tėvynės Sąjunga/Lietuvos Konservatoriai. Antidemokratiškų 
įstatų TS/LK atsikratė tik 1999 m. lapkričio 13 d.” Pagal Dabar
tinės lietuvių kalbos žodyną, priešdėlis anti- naudojamas priešin
gumui ar priešiškumui reikšti. Nesu Tėvynės sąjungos narys, bet

negaliu sutikti, kad Tėvynės sąjunga yra nusistačiusi prieš 
demokratiją.

Taip pat nemanau, kad “TAS iniciatoriai turėtų viešai paaiškin
ti, kas lėmė, kad 1993 m. vietoj TAS atsirado TS/LK ir dėl to 
Lietuva patyrė sunkių nuostolių”.

Negi pradėsime reikalauti, kad reikia visada skelbti „kas, ką ir 
kada pasakė”? Algis Raulinaitis

Burbank, CA

Virginijaus Barkausko koncertas
Virginijaus Barkausko koncertas, įvykęs Bostone balandžio 2 

d. prestižinėje “First and Second Church” salėje, sukėlė man ne
sulaikomą įkarštį brūkštelėti nors keletą sakinių apie tą ramų, kuk
lų, bet didelės kūrybinės jėgos asmenį. Jau po pirmo rankų pas
paudimo supratau, kad turiu garbę ir progą kalbėti su aukštos 
kultūros jaunu žmogumi, nesididžiuojančių nei savo laimėjimais, 
nei gabumais.

Nuo pirmų J. S. Bacho akordų ligi prancūzų vargonų atlikimo 
ir kūrybos meistrų, buvo puikiai išlaikyta stilių įvairovės ilius
tracija, jų įmantri technika ir spalvų charakteristika. O jau artiku
liacija - kuri daugelio vargonų solistų šlubuoja - fantastiška! Ypač 
jis tai parodė J. Guillou labai sunkioje toccatoje.

Staigios dinaminės pakopos galėjo kai ką priblokšti, bet tai yra 
normali vargonų muzikos savybė, kurios koncertuojantysis šim
taprocentiniai laikėsi, suteikdamas kūriniams daugiau gyvybės ir 
efekto. Dinaminė kaita sutapo su grojamų kūrinių struktūromis, 
tirštų akordų blokai gražiai ir aiškiai išsiryškino įvairiose padė
tyse.

Tai leido sekti muzikinių formų architektūrinę slinktį. Apie V. 
Barkausko koncertą galima būtų parašyti visą pedagoginę studi
ją, bet čia ne vieta plėstis į detales.

Noėčiau tik pabrėžti, kad mes, lietuviai, turėtume skirti dau
giau dėmesio ir pagarbos šiam jaunam asmeniui. Mūsų blan
kiame skonio atžvilgiu renginių pasirinkime mes vis daugiau 
grimztame į antikultūrinį veiklos stovį. Štai dabar, kaip kokia švie
si žvaigždė, didis muzikos atlikėjas sušvito mūsų padangėje. Jei 
bus kada proga jį išgirsti, ar atsiliepsime?

Jeronimas Kačinskas
So. Boston, MA

Riteris sans peur, sans reproche

RigaVen Travel, Ine.
VVe provide complefe Travel Services 
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INESE ZAKIS
136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 631-665-4455 Fax 631-665-6164

1-800-291-8311
E-mail: RigaVen@worldnet.att.net

- Hope
LITHUANIAN REUEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• VISŲ SIUNTĖJŲ DĖMESIUI: Tikimės, kad visi 
mūšų siuntėjai jau yra gavę paštu naujus siuntinių su
rinkimo tvarkaraščius. Kaip ir pernai, siuntinių surin
kimo datos yra sudarytos visiems 2000 metams, pa
pildomo datų siuntimo paštu rudenį nebus. Jeigu jūsų 
adresas pasikeitė ir negavote naujo tvarkaraščio ar no
rėtumėte gauti papildomų tvarkaraščio kopijų, prašo
me kreiptis į “Vilties” įstaigą. Siuntinių surinkimo 
ir konteinerių datos bus taip pat skelbiamos “Dar
bininko” laikraštyje.

• Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE 
programą

• Per kraustymo į Lietuvą paslaugos

• Pinigų persiuntimas į Lietuvą

• Pigios telefono paslaugos

• Telefono kortelės skambinti j Lietuvą

• Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos į Ameriką 
tik didesniais kiekiais)

• Perkraustymas iš Lietuvos į Ameriką

• Komercinės siuntos iš Lietuvos j Ameriką

(atkelta iš 3 psl.)
Sąjūdžio renginius galėjo eiti 
visi, partijos vadovai buvo 
įprasti svečiai. Jei pokario 
metais buvo stribai ir partizanai. 
1918-1920 m. savanoriai kūrė
jai, Sąjūdžio laikais patriotizmo 
skraiste galėjo gaubti s ’'isi 
norintys.

Šiomis sąlygomis atsirado 
puiki terpė tautinei amnezijai, 
kurią dar skatino įtakingi as
menys, dažnai buvę komunistai 
ir kiti senosios santvarkos šulai, 
kuriems valstybingumu grin
džiamas patriotizmas buvo sve
timas, o atviras žvilgsnis į pra
eitį atgrasus. Kaimo patriotizmą 
ir etninį priešiškumą sutapatinus 
su tautiškumu, tik mažas žings
nis kagėbistus paversti patriotais 
specialistais, partijos darbuoto
jus kitamaniais ir disidentais, 
ginčą dėl šiltos vietos aparate 
priešinimusi rusų skverbimuisi 
į Lietuvą.

Bet ar tai blogai? Ar nebūtų 
geriau nusigręžti nuo praeities, 
skatinti susitaikymą? Taip ir ne. 
Nuo praeities nepabėgsi, tai ro
do holokaustas ir kaltinimai dėl 
žydų žudymų. Susitaikymas yra 
vienas dalykas, o išteisinimas

kitas. Ir jų nereikia suplakti, kaip 
nereikėtų manyti, kad 50 sovie
tinės okupacijos metų nepa
veikė žmonių mąstymo ar ver
tybių ir kad šitokio mąstymo 
pėdsakus taip pat lengva paša 
lint- kaij. iškeisb tarybinį pasą į 
lietuvišką.
'■ Prezidentas neklydo teigda
mas, kad turėtume be baimės ir 
neapykantos žiūrėti vienas ki
tam į akis. Neginčijama, kad 
vienas kitas karštuolis ar megz
ta beretė nesuvaldo liežuvio, gal 
iš tiesų nekenčia buvusiųjų. Bet 
neapykantos turbūt dažniau su
laukia buvę disidentai, kaip Sa
dūnaitė ir Svarinskas, linkę ne
paisyti etiketo taisyklių, negu 
puikiais automobiliais keliau
jantys, tad ir neturintys su hoi 
polloi autobuse alkūnėmis trin
tis kadriniai KGB darbuotojai, 
tapę Villono savininkais.

Vargu ar baimė iškreipia bu
vusios tarybinės ūkio nomen
klatūros veidus. Naujų kapita
lizmo erelių skvarbūs žvilgsniai 
tikrai nenukreipti į skurdžius 
Nepriklausomybės aikštės de
monstrantus. Jie seniai dispo
nuoja turtais, prestižu, geru gy
venimu. Atėjo eilė ir ordinams.

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 D avi s Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-kerių metu sukakti!

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

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

Home Eąuily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* liesiogin j pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

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

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

Tik Biblijoje rašoma, kad nuo
lankieji paveldės žemę. Naujoji, 
kaip ir senoji sovietinė, Lietuva 
jau atsikratė prietarų.

Redakcijos prierašas: Pastara
sis Kęstučio Girniaus straipsnis, 
čia ištisai perspausdintas iš Nau
jojo židinio-Aidų (2000 m. Nr.3), 
visapusiškai ir iš akivaizdžios 
krikščioniškos moralinės perspek
tyvos atliepia į kai kuriuos itin 
skandalingus pastarųjų mėnesių 
įvykius Lietuvoje, susijusius su 
iškiliais valstybiniais apdovanoji
mais, teiktais sovietų represiniuo
se organuose tarnautojams (KGB 
karininkui Marijonui Misiuko- 
niui). Šia proga belieka apgailes
tauti, kad paskubėjome įdėti elek

troniniu paštu gautą itin vienpu
sišką mums nežinomos A. Svir- 
butavičiūtės straipsnį, kuris, vėliau 
paaiškėjo, buvo skelbtas bulvari
nėje Lietuvos spaudoje (“Lietuvos 
žiniose”). Nebuvo žinoma ir tai, 
kad A. Svirbutavičiūtė ilgus metus 
dirbo “Tiesoje”...

Atsiųsta paminėti

SKAUTŲ AIDAS. Vol. 77, 
No 1, 2000 sausis-vasaris. Lei
džia Lietuvos Skautų Sąjunga, 
4613 W. 106th Place, Oak 
Lawn, IL 60453-5246.

VENĮ. Lietuvių Šv. Kazimie
ro bažnyčios laikraštėlis, 2000 
kovas, Nr. 4. 21 The Ovai , 
Hackney Rd., London E2 9DT.

2000 vasarą visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

Finnair ir kitomis oro linijomis iš 
New Yorko Chicagos 
Floridos Clevelando 
Detroito Bostono 
Los Angeles ir kitų miestų

* Mašinų rezervacijos
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

-- Prašykite mūsų brošiūros— 

Vytis Travel 
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161 

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

auO - 775 - SENDT 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus

i LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
APRIL AND MAY PICK-UP SCHEDULE

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

i Atlantic Express corp.

e-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
web site: www.vytlstours.com

siuntinių pristatymas 
nuo DURŲ iki DURŲ 

Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 
o oro paštu - per 14-a darbo dienų

April 21 Philadelphia, PA 11-12 noon
April 22 Brooklyn, NY 12-1 pm
April 25 Putnam, CT 1-2 pm ..

May 2 Nevv Haven, CT 12-1 pm
Nevv Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

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

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

May 6 Brooklyn, NY 12-1 pm
May 16 Nevv Haven, CT 12-1 pm

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

May 18 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

May 19 Philadelphia, PA 11-12 noon

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $575r.t.

One way to Vilnius $365

FREGATA TRAVEL
250 West57th Street, 1211 

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

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytlstours.com
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Ar tai tiesa, 
ar tik pretenzijos?

“Vakarinės Palangos” šešta
dienio “Kava” priede 1999 lap
kričio 13-17 d. tilpo M. Tam- 
kevičienės straipsnis: “Silva 
Kondratienė: Šventinę darbo 
nuotaiką gadina teismai”. Jame 
S. Kondratienė insinuacijomis 
kaltina visus Palangoje: jos val
džią (“...nesąžininga, savanau
dė, biurokratinė, korumpuo- 
ta...”), mano advokatą F. Užpel
kį (“...tuometinį Vykdomojo Ko
miteto pirmininko pavaduoto
ją...”) ir mane - Vytautą Šliūpą, 
už tai, kad noriu atgauti savo tė
vo nuosavybę Palangoje, į ku
rią S. Kondratienė ir Co. kėsi
nasi (“...galėjome suirutės me
tais dokumentus sutvarkyti taip, 
kad namelis būtų mūsų privati 
nuosavybė. Tokia mintis kilo 
neseniai...”).

Pagal straipsnį atrodytų, kad 
tiktai S. Kondratienė yra nekal
toji, nuskriaustoji, nesuprastoji. 
Bet pagal seną išmintį - “ne visi 
angelai yra tokie balti kaip 
piešiami, ir ne visi velniai tokie 
juodi”. .

Kadangi straipsnis tendencin
gai nukreiptas prieš mane (“ban
dėme gražiuoju tartis su V. J. 
Šliūpu, prašyti piniginės kom
pensacijos arba kito pastato, ta
čiau viskas veltui... prarandamas 
pasitikėjimas mūsų teisingu
mu...”), tai noriu palangiškiams 
pristatyti ir savąją nuomonę, taip 
sakant - antrąją medalio pusę.

Ir aš esu Palangiškis. Čia gi
miau, augau ir ėjau į pradžios 
mokyklą bei gimnaziją. Karo 
metu pasitraukėme į Vakarus ti
kėdami greitai grįžti, bet tas bu
vo neįmanoma dėl visiems ge
rai žinomų priežasčių. Mano 
mama Grasilda Grauslytė-ŠIiū- 
pienė irgi gimusi Palangoje, o 
pagal naujausiąją 1999 m. knygą 
“Palangos istorija” matome, kad 
1816 m. Palangoje gyveno bei 
nuosavybę turėjo motinos prose
nelis Petras (Piotr) Grauslys.

Dabartines nuosavybes, įskai
tant ir mažąjį “Namelį”, į kurį 
pretenduoja Kondratai (neva 
Kraštotyrininkų draugijos var
du, bet tikrumoje savo pačių), 
tėvai įsigijo iš Bronislavos Ma- 
tusevičienės 1931 metais sumo
kėdami 30,000 litų. Tais laikais 
tai buvo tikrai nemaža suma pi
nigų. Nuo 1988 metų, kada buvo 
jau galima drąsiau apsilankyti 
Lietuvoje, atvykęs į Palangą aš 
tuometinei valdžiai pareiškiau, 
kad norėsiu pilnai atstatyti “na
cionalizuotąsias” (geriau pasa
kius “pavogtąsias”) nuosavybes, 
nes noriu tenai užtikrinti savo 
tėvo atminčiai Memorialą, tokį 
kokie dabar yra Maironiui Kau
ne, M.K. Čiurlioniui Druski
ninkuose ir kt. O kad tai galėčiau 
įvykdyti, tas viskas turi būti ma
no nuosavose rankose. Kitaip, 
kas žino, kas gali atsitikti - val
džios ar muziejai pritrūkę lėšų 
gali parduoti, o privatūs as
menys (kaip Kondratai) tiktai 
nori asmeniško pelno. Kovą dėl 
nuosavybių vedu jau 9 metus ir 
tikrai neplanuoju pasiduoti.

S. Kondratienė sako, kad 
Kraštotyrininkų Draugija į “Na
melio” atremontavimąįdėjo be
veik 80 tūkst. rublių. Bet tie pi
nigai buvo ne dabartinių “Kraš
totyrininkų”, o perleisti iš Cen
tro, ir dar Sovietų laikais, Taip
gi, turite žinoti, kad buvusioji 
Kraštotyrininkų Draugija pri
klausė Centrui Vilniuje (anot jos 
pirmininkės I. Seliukaitės, pa
langiškiai atsi skirdami neteisė
tai savinosi Centro turtą), o da
bar įkurtoji “Kraštotyrininkų” 
(Kondratų) draugija (kuri kažin 
ar veikia kraštotyros labui?) 
savo įstatuose visiškai nemini 
jokio materialinio turto. Taipgi 
jie žino, kad “Namelis” jiems 
nepriklauso. Pervedimas iš 
Miesto balanso į tuometinės 
Organizacijos balansą dar ne
reiškė nuosavybės įsigijimo. 

Miesto valdžia namelį prieš tai 
tik valdė, o nebuvo jo savininkė. 
Tai kaip gi Kondratai dabar gali 
sakyti, kad nuosavybė pasida
riusi jų? Be to, dabartiniai 
“kraštotyrininkai” atsiskirdami 
pareiškė, kad jie sukuria naują 
organizaciją, nesurištą jokiais 
ryšiais su buvusiąja arba su 
Centru.

Kaip gali S. Kondratienė 
teigti, kad jie bandė gražiuoju 
tartis su manimi, kada tai nėra 
teisybė. Aš buvau tas, kuris nuė
jau pas Kondratus, pasiūliau 
jiems pasirašyti Ketinimų pro
tokolą, pagal kurį jiems leidau 
“Namelyje” pasilikti ir toliau 
prekiauti. Pats Kondratas suti
ko, bet dėl pasirašymo sakėsi tu
rįs pasikalbėti su “kitais”. Se
kančią dieną jie atsisakė tai pa
daryti, matyt gobšumo jausmas 
buvo stipresnis negu sąžinin
gumas ir moralumas, o į teismus 
traukiu ne aš juos, bet jie mane. 
Jeigu S. Kondratienei “teismai 
nuotaiką gadina”, yra greitas ke
lias tą nuotaiką pataisyti - nu
traukite bergždžius bylinėji- 
mus!

Aš pats esu Kraštotyros mė
gėjas ir tam darbui pritariu. Ta
čiau iš dabartinių Palangos 
“kraštotyrininkų” veiklos ne
matau, kad jie bet kuo nors kitu 
negu turistinių suvenyrų bizniu 
užsiimtų. Net ir jų minimas Ar
chyvas, atrodo, nebuvo panau
dotas mokslininkų, rašiusių is
torines knygas apie Palangą.

Kada atstatysiu pilnai savas 
nuosavybes Palangoje, aš no
rėsiu jose - tame Aušrininko dr. 
Jono Šliūpo Memoriale - maty
ti tikrą kultūros centrą, kuriame 
tilptų ir J. Šliūpo muziejus, ir 
Palangos praeities muziejus, bei 
Amerikos lietuvių veiklos mu
ziejus. Tenai būtų galima patal
pinti mano surinktą didžiulį 
Archyvą (sudovanota 390-ties 
lietuvių!). Taipgi tenai sau vie
tos rastų ir organizacijos: skau
tai, tremtiniai, na ir kraštoty
rininkai - tiktai jie turėtų būti 
rimta organizacija, o ne bizniui 
sukurta kelių giminių ir kai
mynų grupelė.

P.S. Palangos m. valdyba 
1996.10.11 ir 1998.10.13 spren
dimais atkūrė Vytautui Šliūpui 
nuosavybės teises natūra į na
melį, esantį Vytauto g. 23, Pa
langoje. Taip pat Palangos m. 
valdyba 1998.10.13 panaikino 
1990.4.5 sprendimą, pervedan
tį namelį iš Miesto balanso į 
Kraštotyrininkų balansą. Kon- 
drotai šiuos sprendimus ap
skundė Palangos m. apylinkės 
teismui. Tačiau teismas po ilgų 
nagrinėjimų 1999.10.13 visus 
tris skundus atmetė ir įsakė 
Kondrotams perduoti patalpas 
Vyt. Šliūpui. Kondrotai tada 
apeliaciniu skundu kreipėsi į 
Klaipėdos apygardos teismą 
prašydami Palangos teismo 
sprendimą panaikinti. Klaipė
dos apygardos teismas (susi
dedantis iš kolegijos teisėjų B. 
Valiaus, D. Martinavičienės ir
J. Pesliako) 2000.2.2 apeliaci
nį skundą tenkino ir bylą per
davė iš naujo nagrinėti pirmo
sios instancijos (Palangos) teis
mui.

Jeigu kas norėtų pareikšti 
savo nuomonę, galima rašyti: 
T. Zaicevo “Vakarinė Palan
ga”, Vytauto g. 124, LT-5720 
Palanga; E-mail: vakpalan- 
ga@is.lt
Vytautas J. Šliūpas, P. E.

Atsiųsta paminėti
Pasaulio lietuvis. Vasaris Nr 

2/364, 2000. Lemont, IL, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba.

Gintautas Česnys, Didžiuo
juosi savo tėvu. Vilnius, VDK 
1-ka, 1999.

Bostonas, MA
Kaziuko mugė

Žmonės sakydavo, kad pir
mą giesmę vieversiai užgieda 
jau per Kazimierą (kovo 4 die
ną). Ilgėliau užsibuvusi saulutė 
dar labiau tirpina sniegą. Nuo 
stogą jau taip laša, kad ne tik 
gaidys, bet ir jautis gali po stogu 
atsigerti. Per Kazimierą buvo 
stengiamasi gyvulius iš tvartą 
išleisti palakstyti, tikint, kad tai 
padės jiems sparčiau augti.

Lietuvoje pavasario mugės 
buvo rengiamos šventojo Ka
zimiero dieną Vilniuje. Liaudy

v

Kaziuko mugės organizatorės: Birutė Ziaugrienė (k.) ir 
Glorija Adomkaitis (deš.)

Spektaklio “Raudonkepuraitė” metu R. Miksen nuotr.

je jos prigijo Kaziuko mugės 
vardu. 19 a. jos vykdavo ka
tedros aikštėje, vėliau Lukiškią 
aikštėje. Pastaruoju metu Ka
ziuko mugės vyksta Vilniaus se
namiestyje ir Kalvariją turguje.

Elizabeth, NJ

Lietuvos “Ainių” koncertas
Lietuviškos muzikos ansamblis 

“Ainiai” iš Kauno šiais metais 
minintis savo kūrybinės veiklos 
dešimtmetį, š. m. gegužės mėnesį 
pradeda koncertinį turą Amerikoje.

“Ainių” kolektyvą sudaro de
šimt profesionalių atlikėjų (aštuo- 
ni muzikantai ir du solistai). An
samblis įdomus ir originalus instru
mentų gausa ir įvairove. Koncer
tuose skamba 20 skirtingų lietu
viškų instrumentų. Šiais instru
mentais atliekamos ne tik papras
tos lietuvių liaudies melodijos, bet 
ir originalūs kompozitorių kūrini
ai, lyrinės, humoristinės dainos, 
sakralinės giesmės.

Tikimės, kad “Ainiai”, su di
džiuliu pasisekimu koncertavę Lie
tuvoje ir užsienio šalyse - Rusijoje, 
Ukrainoje (1992), Vokietijoje 
(1992, 1993), Lenkijoje (1994), 
Anglijoje (1993, 1997), Prancūzi
joje (1994), Norvegijoje (1995- 
1998), JAV, Kanadoje (1996) - 
savo jubiliejine programa nu
džiugins gausiai į koncertus susi
renkančius Amerikos lietuvius.

S. m. gegužės 13 d., šeštadienį, 
7:00 vai. vak. profesionalus nacio
nalinis meno ir instrumentų kole
ktyvas “Ainiai” koncertuos Šv. 
Petro ir Povilo parapijos sve
tainėje, 216 Ripley Place, Eliza
beth, New Jersey. Tuoj po koncer
to bus susitikimas su atlikėjais ir 

Prekiaujama mediniais ir pin
tais rakandais, keramika ir au
diniais, vaistažolėmis, verbo
mis, riestainiais, meduoliais ir 
įvairiais suvenyrais. Šiuo metu 
prekią asortimentas yra labai 
išplėstas. Į Kaziuko mugę su
važiuoja žmonės iš visos Lietu
vos. Tai nepaprastai smagi ir 
populiari šventė Lietuvoje.

Bostono skaučių ir skautų 
tuntų Kaziuko mugė lietuvių 
bendruomenėje taip pat labai 

populiari šventė. Kovo 5 dieną 
Lietuvių piliečių klubas šurmu
liavo ir klegėjo nuo daugybės 
lankytojų. Skautininkai įdėjo 
daug triūso ir darbo besiruo
šiant šiai šventei.

vakaronė su šokiais ir dainom. 
Koncertą, skirtą Motinos dienai, 
organizuoja New Jersey sporto 
klubas “Liepsna” bei Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios parapija. Nuo
širdžiai kviečiame visas mamas ir 
jų šeimos narius. Prieš koncertą ir 
po jo bus galima pasivaišinti lietu
viškais cepelinais, veiks baras. 
Nurodymai, kaip atvažiuoti: NJ 
Turnpike Exit 13-A, laikytis 
dešines (Jersey Gardens Blvd). 
Prie antrų šviesų sukti į dešinę 
(Veterans Memorial Blvd.), vėl 
prie šviesų į kairę (Trumbull St.); 
laikytis dešinės (Msgr. Kemezis 
Place); automobilių aikštelė de
šinėje pusėje. Bilietus galima 
užsisakyti paštu atsiunčiant čekį ar 
money-order: Rimgaudas Radze
vičius, 377 Rutgers Lane, Buil- 
ding 16, Parsippany, NJ 07054. 
Tel. 973-439-1169. Bilieto kaina - 
$12.00 (perkant iš anksto), prie 
durų - $15.00.

Bilietus platina šie asmenys: 
Rimgaudas Radzevičius, 973-439- 
1169; Julė Jesaitis, 908-241-3491, 
Jurgita Vaitkienė, 718-739-8257; 
Vida Lanytė-Anton, 732-531- 
1513; Gražina Gedgaudaitė, 516- 
569-7776; Ellie Nakrošius, 201- 
998-9641; Emilia Sadonis, 973- 
857-3277; Julius Veblaitis, 908- 
687-4943; Donatas Stančiauskas, 
718-486-8208.

Tik įžengus į salę, pasitiko 
įspūdingai papuošti vartai, kvie
čiantys į “2000 m. kovo 5 d. 
Bostono skautų ir skaučių tun
tų Kaziuko mugę”.

Kiekviena draugovė labai iš
radingai pristatė savo gaminius, 
sugalvodami įdomius pavadi
nimus, mokėdami sudominti ir 
prisivilioti pirkėją. Tad pake
liaukime ir pasižvalgykime kuo 
gi ši mugė turtinga? Nukryps
ta akys į pačių mažiausiųjų 
skautininkų stendus: “Paukšty
tės ir liepsnelės”, “Geniai ir sa
gutės” vilioja lankytojus įvai
riais žaidimais: “Antyčių žaidi
mai su vandeniu”, “Smėlio me
nas”, “Laimės šulinys”, “Pupų 
vaikučiai” ir daug kitų. Žaidimai 
ir loterija pritaikyta mažiems 
vaikučiams. Mažieji lankytojai 
čia buvo labai aktyvūs.

Prityrusieji skautai “Šatrijos 
raganos”, Gedimino stulpai” 
viliojo lankytojus įvairiais ska
nėstais, saldumynais, gaiviais 
gėrimais ir įdomia loterija. 
“Kęstučio draugovė” turėjo 
įdomių rankų darbų: “Laikro
dukai medžio drožinyje”, 
“Kanklės - durų skambutis” ir 
kt.

Vyr. skautės-židinietės iš
siskyrė savo rankdarbiais: gė
lių pinti vainikai, mezginiai, 
įvairūs audiniai, tautiniai dra
bužiai, meno kūriniai, paveiks
lai, gintaro dirbiniai, medžio 
raižiniai ir daug kitų. Galėjai 
nusipirkti tikros lietuviškos ru
ginės duonos, lietuviško pyra
go ir sūrio. Taip pat turtinga 
įvairiais suvenyrais loterija.

Vyčiai, “Dariaus būrelis” ir 
“Lapinų būrelis”, aktyviai pa
rėmė statant spektaklį “Rau
donkepuraitė”, organizavo sce
nos apipavidalinimą ir dekora
cijas.

Skautininkų mamos norėda
mos paremti skautų organizaci
ja, ypač aktyviai dalyvavo su sa
vo kepiniais. Stalas buvo tur
tingas įvairiausiais kepiniais ir 
tortais.

Virtuvė siūlė skanius lietu
viškus pietus: grybų sriuba, lie
tuviškos dešrelės su kopūstais, 
blyneliai su varške ir kiti ska
numynai. Lankytojai turėjo 
progos pavalgyti pietus, pa
ragauti įvairių tortų ir kepsnių, 
išbandyti savo laimę žaidimuo
se bei loterijoje ir nusipirkti sau 
mielą prekę.

Popietėje visi buvo pakvies

Lietuvos Katalikų bažnyčia atsiprašo
(atkelta iš 1 psl.) 
ryžto paveikti tuos, kurie talkin
davo naciams. Bažnyčios at
mintį slegia visos praeities an
tisemitizmo apraiškos, kurias at
sakomybės ir krikščioniškos 
meilės stokojantys žmonės ban
do pakurstyti ir mūsų dieno
mis”.

Per Antrąj į pasaulinį karą žu
vo apie 95 procentus iš maždaug 
220 tūkstančių prieškarinės žy
dų bendruomenės.

Atgailos ir atsiprašymo laiške 
apgailima dėl žmogiškojo silp
numo, baimės ar net asmeninės 
naudos prisitaikant prie nusi
kalstamų okupacinių režimų bei 
talkinant pavergėjams, dėl jau
trumo stokos skurdo, priespau
dos ir socialinės neteisybės aki
vaizdoje, dėl nejautrumo pradė
tai žmogiškai gyvybei.

Vilniaus arkivyskupas Juozas 
Audrys Bačkis žurnalistams sa
kė, jog Atgailos ir atsiprašymo 
laiške nėra įvardintos visos Baž
nyčios nuodėmės - “atsiprašo
ma už kai kuriuos dalykus, ku
rie yra būdingi mūsų kraštui, kur 
jaučiame, kad slegia mūsų 
sąžinę, ir manome, kad dėl to 
reikėtų nuoširdžiai gailėtis”.

“Savo nuodėmių išpažinimas 
neturi virsti kieno nors kaltini
mu, bet pasitarnauti atminties 
apvalymui ir tikram atsinauji
nimui. Kiekviena nuodėmė, kal
tė yra asmeniška, negalima kal

ti į vaikučių spektaklį “Rau
donkepuraitės nuotykiai”.

Brolių Grimų Raudonke
puraitė yra ta švelni mergaitė, 
kurios pasaulyje vyrauja tik jos 
mylima senelė ir piktas vilkas. 
Tačiau šių metų Kaziuko mugės 
vaidinimas paįvairina Rau
donkepuraitės pasaulį su pažįs
tamais charakteriais iš kitų žmo
nių pasakų ir dabartinio moder
naus gyvenimo.

Raudonkepuraitė susitinka 
su pasiklydusiais Jonuku ir Gre- 
tute, ieškančiais kelio namo, ir 
su Vytės Nemunėlio meškiuku 
Rudnosiuku, kuris bičių veja
mas apgailestauja, kad neklau
sė mamytės. Taip pat Raudon
kepuraitės miške apsilanko 
lietuviukai skautukai, stiprūs 
elektros bendrovės vyrai dar
bininkai ir žavingos pleputės 
poniutės, bėgančios į priešves- 
tuvinę kavutę. Nors šie keisto
ki nuotykiai labai stebina mūsų 
Raudonkepuraitę, ji drąsiai žen
gia link savo pagrindinio tiks
lo - aplankyti senelę ir tuo pa
čiu iškelti tokį pokylį, kokio 
miškas dar nėra regėjęs.

Nepaprastai išradingi ir puoš
nūs artistų kostiumai. Vaiku
čiai vaidino su dideliu entuziaz
mu ir pakilimu, o žiūrovai ne
gailėjo jiems plojimų. Galima 
tik stebėtis (vyr. režisierė - Li
na Subatienė, režisierės pad. - 
Daiva Kiliulytė, kostiumai - 
Daiva Kleinaitė-Hickey, re
žisierės padėj. - Eglė Šukienė, 
ypatingi efektai - Dariaus s.v. 
būrelis, redaktorė - Marija Hau- 
ser, scenos apipavidalinimas - 
Šen. Lapinų s.v. būrelis) viso šio 
kolektyvo išradingumu, kūry
bingumu ir laiko aukojimu. Vai
kučių tėveliai dėkingi šiam 
spektaklio statytojų kolektyvui, 
nes rezultatai akivaizdūs. Vai
kai tobulina savo sceninius ga
bumus, sugebėjimą išreikšti 
save scenoje, o.svarbiausia, tur
tina savo lietuvių kalbą.

Atsakingi už visos “Kaziuko 
mugės” organizavimą buvo: 
Birutė Žiaugrienė, Glorija 
Adomkaitis ir Algis Adomkai
tis. Kaziuko mugės organiza
toriams ir visiems skautinin
kams mūsų bendruomenė ta
ria didelį ačiū. Tokios šventės 
mums primena mūsų tautos pa
pročius, tradicijas, kultūrą. Ka
ziuko mugę aplankė didelis 
lankytojų būrys. Daugiau tokių 
įdomių renginių!

Gabrielė Miksen

tinti visos institucijos, o kito 
nuodėmių išpažinimas neteikia 
žmogui išganymo. Tik tas prisi
pažinimas, kad buvo blogai elg
tasi, yra paraginimas pažadinti 
kiekvieno sąžinę ir atverti kelią 
kiekvieno iš mūsų atsivertimui, 
kad tokie dalykai daugiau nebe
pasikartotų”, sakė A. Bačkis.

Anot jo, atsiprašymas tai atsa
kas, kad šalia gėrio pripažįstame 
ir žmogiškus trūkumus, silpny
bes.

“Šią Atgailos ir atsiprašymo 
dieną kreipiamės į Dievą, tik jis 
gali atleisti nuodėmes. Tai - dva
sinio religinio pobūdžio veiks
mas, tai nėra išorinis veiksmas, 
nėra istorinis visų klaidų įverti
nimas. Mes neštoj ame prieš tri
bunolą, mes stojame prieš Die
vą ir prašome, atgailaujame”, 
sakė arkivyskupas A. Bačkis.

Bažnyčia jaučiasi atsakinga 
už šių dienų blogį, todėl vysku
pai mano, jog ši diena nuskais
tins atmintį, kad nebūtų pakar
totos tos pačios klaidos, paska
tins nuolatinį Bažnyčios atsi
naujinimą.

Atgailos bei atsiprašymo pa
maldos įvyko Vilniaus Arkika
tedroje bazilikoje balandžio 15 
d. vidurdienį.

LVK šių metų pradžioje 
viešai atsiprašė už kai kurių 
kunigų bendradarbiavimą su 
sovietų KGB.

BNS
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Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 23 d. - Velykos, Kristaus 
Prisikėlimo šventė.

Apreiškimo parapijos 
žinios

Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: Didįjį ketvirtadienį, D. 
penktadienį ir D. šeštadienį spe
cialios pamaldos vyks 7 vai. vak.

Velykų rytą, balandžio 23 
d., 7 vai. ryte Prisikėlimo 
mišios. Pamaldas praves vysku
pas Paulius A. Baltakis, OFM. Po 
mišių velykiniai pusryčiai parapi
jos salėje. Paskutinis atsisveikini
mas su buvusiu klebonu kun. Vyt. 
Palubinsku, kuris balandžio 25 d. 
išvyksta pastoviam apsigyvenimui 
į Lietuvą.

Vilniaus Aušros Vartų 
parapijoje Manhattane, NY, 
Prisikėlimo mišios bus Velykų 
rytą, balandžio 23 d., 9 vai. Po 
mišių parapijos salėje vyks velyki
nis pobūvis.

Susitikimas su Lietuvos 
užsienio reikalų ministru Algir
du Saudargu įvyks š. m. 
balandžio 25 d. (antradienį), 7 
vai. vak. Kultūros Židinio apa
tinėje salėje. Rengia Lietuvos kon
sulatas ir LB New Yorko apygarda.

Tautos Fondo visuotinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
šeštadienį, balandžio 29 d. 
Kultūros Židinyje Brooklyne. 9 vai. 
bus pamaldos Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje. Posėdžių pradžia 10 
vai. Darbotvarkėje: pranešimai, 
sveikinimai ir paskaita Lietuvos 
demokratizacijos tema. Kalbės 
Rūta Avulytė, Tarptautinių moks
lų magistrante, studijuojanti Co- 
lumbia universitete. Veiklos pra
nešimus padarys Tarybos pirm. 
Jonas Vilgalys, Valdybos pirm. 
Algis Vedeckas ir atstovybių įgalio
tiniai. Per paskutinius septyne
rius metus Tautos Fondas paskyrė 
per milijoną 800 tūkstančių dol. 
paramos Lietuvai. Kovo 10 d. buvo 
įteiktos premijos Lietuvos laisvės 
kovų ir kančių konkurso nuga- 
lėtojams.Tautos Fondo vadovybė 
tikisi, kad naujai pastatytoji Tau
tos Fondo lėšomis Lavoriškių 
mokykla netoli Vilniaus atvers 
savo duris mokytojams ir moki
niams jau šiais metais rugsėjo mė
nesį. Jau pradėtas Lietuvos mo
kyklų įdukrinimo vajus. Apie 
šiuos ir kitus Tautos Fondo pro
jektus bus kalbama suvažiavime 
balandžio 29 d. Pakvietimai į šį 
metinį ssirinkimą jau išsiuntinė
ti. Tautos Fondo nariai, negavę 
pakvietimo, prašomi kreiptis į 
Tautos Fondo raštinę, 351 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
Tel. (718) 277-0682. Tautos Fon
do vadovybė maloniai kviečia vi
sus narius ir svečius šiame su
sirinkime dalyvauti.

Skaidraus Šv. Velykų džiaugsmo 

visiems sesėms ir broliams lietuviams

linki

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA:

Kęstutis Bileris, pirmininkas,

ir valdybos nariai: 
Dr. Algimantas Pliūra 
Malvina Klivečkienė 
Laima Šileikytė-Hood 

Donatas Banaitis 
Raimundas Šližys

E-mail: Darbininka@aol.com

Redakcija ...... (718) 827-13§2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr......... (718) 827-1351

Spaustuvė ..... (718)827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas ...... (718) 827-7932
Salė (kor.) ...... (718) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Velykų Vigilijos mišios: 

Didįjį šeštadienį, balandžio 22 d., 
8 vai. vak. Pagrindinis celebran
tas vyskupas Paulius A. Baltakis, 
OFM. Mišių metu du lietuviai kan
didatai bus įvesdinti į krikščionių 
eiles. Pamaldos lietuviškai ir an
gliškai.

Velykų dieną - balandžio 23 
- mišių tvarka: Prisikėlimo 
mišios lietuviškai - 6:30 vai. ryto. 
Kitos mišios 8 vai. ryto, 10 vai. 
ryto ir 12:30 vai. popiet.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks š. m. 
balandžio 30 d. parapijos salėje 
tuojau po 11:30 vai. lietuviškų 
mišių.

Pradedant kovo 26 d. lie
tuviškos mišios sekmadie
niais mūsų parapijoje yra auko
jamos 11:30 vai. ryto.

New Yorko Lietuvių Gy
dytojų ir Dantų Gydytojų 
Draugijos narių susirinkimas 
įvyks 2000 m. balandžio 29 d., 
šeštadienį, Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Prieš pradedant susirinkimą, 9 vai. 
ryto Tėvų Pranciškonų koplyčioje 
bus atnašaujamos mišios už mi
rusius draugijos narius ir jų šei
mas. Po pamaldų 9:30 vai. 
Kultūros Židinio posėdžių menėje 
seks registracija ir susirinkimas. 
Visus narius ir svečius kviečiame 
atvykti. Prašome pasižymėti datą, 
nes atskiri pakvietimai nebus 
siuntinėjami.

NYLG ir DG Draugijos 
valdyba

Rašytojos Onos Balčiū
nienės - Audronės mirties 
metinių proga balandžio 14 d. 
mišios už velionę buvo aukotos 
Pranciškonų koplyčioje Brook
lyne, NY. Mišias užprašė velionės 
kaimynai Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai.

JAV Lietuvių Bendruo
menė skelbia rinkimus. Šiemet 
bus 2 rinkimai: vienas sąrašas su 
kandidatais į 16-tą JAV LB Tarybą, 
o kitas su kandidatais į Pasaulio 
Lietuvių seimą, kuris šią vasarą 
vyks Vilniuje. Balsavimai vyks 
gegužės 13,14 ir 20, 21 d. Visi 
lietuviai ir lietuvių kilmės asme
nys, turintys daugiau kaip 18 
metų, turi teisę balsuoti. Reikia 
užsiregistruoti savo LB apylinkėse.

Amerikos Lietuvių Tary
bos raštinės adresas pasikeitė. 
Dabartinis yra: 6500 South Pulas- 
ki Road, Chicago, IL 60629-5136. 
Darbo valandos: antradienį, trečia
dienį ir ketvirtadienį nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. popiet. Tel. (773) 
735-6677. Fax: (773) 735-3946.

Lietuvos II Eucharistinio kongreso 
programa

2000 m. birželio 1 ■ 4 d.
KVIETIMAS

Svarbiausias Jubiliejinių metų 
renginys Lietuvoje - Eucharistinis 
kongresas - vyks š. m. birželio 1-4 
d. Kaune.

1934 m. įvykęs I Eucharistinis 
kongresas turėjo didelį dvasinį po
veikį visai mūsų tautai, todėl tiki
masi, kad ir šis prisidės prie tautos 
dvasinio, moralinio ir socialinio 
gyvenimo atsinaujinimo.

Lietuvos Vyskupų konferencijos 
ir II LĖK organizacinio komiteto 
pirmininkas arkivyskupas metropo
litas S. Tamkevičius nuoširdžiai 
kviečia mus visus, gyvenančius už 
Lietuvos ribų, organizuotai ir pavie
niui dalyvauti šioje itin svarbioje 
Lietuvos Bažnyčios šventėje.

Į atostogų ir apsilankymo Tė
vynėje programą įtraukime ir daly
vavimą Lietuvos II Eucharistiniame 
kongrese.

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
O.F.M.

VIGILIJA, 
KONGRESO ATIDARYMAS

Birželio 1 d. (ketvirtadienis)

16:00 Dalyvių ir svečių regis
tracija.

18:00 Eucharistinio kongreso 
atidarymas Katedroje. Svečių ir 
bažnyčios vadovų susirinkimas. 
Komiteto pirmininko arkivysk. S. 
Tamkevičiaus kalba.

18:30 Eucharistijos šventimas.
19:30 Eucharistinė procesija į 

Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčią kur vyks nepertraukia
ma 3-jų dienų adoracija.

21:00 Muzikinė valanda.
22:00 Naktinė adoracija.

VIEŠPATIES VYNUOGYNO
DARBININKŲ DIENA

Birželio 2 d. (penktadienis)

9:00 Dalyvių ir svečių regis
tracija Kauno halėje. Bažnytinių 
institucijų pristatymas vyks prie Kau
no halės birželio 2-3 dienomis.

10:00 Liturginių Valandų šven
timas.

10:45 Bendra konferencija, te-

Pereitą savaitę gavome šį laišką:
JAV Lietuvių Bendruo

menės Connecticut apygar
dos valdyba nuoširdžiai dėkoja 
"Darbininko" laikraščiui už sklei
dimą informacijų įvairiais lietu
viškais reikalais. Taip pat už 
įdėjimą žinių apie Connecticut 
valstijoje vykstančius lietuviams 
svarbius renginius. Kaip padėką 
prideda 100 dol. čekį "Darbinin
ko" tolimesnį leidimą paremti.

(pas.) Laima Karosienė, pirm.
Nuoširdžiai dėkojame JAV LB 

Connecticut apygardos valdybai ir 
nariams už paramą mūsų savai
traščiui. Be Jūsų visų dosnumo 
laikraštis neišsilaikytų.

Dana Sakalas, Vero Beach, 
FL, šiemet ir vėl, kaip jai įprasta, 
apmokėjo prenumeratą su 150 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
dosniai rėmėjai už nenutrūkstamą 
dosnią paramą mūsų laikraščio 
išlaikymui.

Aldona D. Jonynas, Clark- 
dale, AZ, apmokėdama prenume
ratą, pridėjo 100 dol. auką savo 
tėvo a. a. Stasio Griežės-Ju- 
rgelevičiaus atminimui. 
Nuoširdžiai dėkojame už dosnią 
paramą mūsų spaudos išlaikymui.

II Eucharistinio kongreso 
ženklas

ma "Eucharistijos šventimas - gy
vosios Bažnyčios atspindys".

11:45 Asmeniniai ludijimai.
12:45 Meninė dalis.
13:00- 15:00 Pietūs.
15:30 Konferencija atskiroms 

grupėms.
18:00 Eucharistijos šventimas 

Prisikėlimo bažnyčioje.
20:30 Viešpaties Vynuogyno 

darbininkų vakaronė Kauno 
halėje.

VAIKŲ IR JAUNIMO DIENA
Birželio 3 d. (šeštadienis)

VAIKŲ PROGRAMA (6-11 m.)
10:00 Vaikų registracija Rotu

šėje, ateinant Valančiaus gatve 
nuo Pilies. Po registracijos eina
ma pro Maironio muziejų į Santa
ką.

11:00 Pasiruošimas Eucharis
tijos šventimui. Konferencija te
ma: "Šv. Raštas. Susitaikymas. Jė
zus Ostijoje".

Šv. Raštas, gyvosios Bažnyčios 
pristatymas;

Šv. Raštas, muzikinis pasi
ruošimas.

12:00 Eucharistijos šventimas. 
13:00 Pertrauka - pietūs (spec. 

tarnybų pagalba).
14:30 Darbas kūrybiniuose 

būreliuosė.

Auna Milukas Trainis, 
Richmond Hill, NY, kasmet 
paremdavo "Darbininką" dosnia 
auka, o šiemet atskubėjo į pagal
bą, apmokėdama prenumeratą su 
300 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už nuolatinę paramą ir mūsų 
pastangų įvertinimą.

Rūta Graudušytė-Andries, 
Media, PA, šiemet ir vėl, kaip jau 
daugelį metų, apmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už nuolatinį 
mūsų laikraščio stiprinimą.

Prel. Ignatius Urbonas, 
Lemont, IL, apmokėjo prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Gerbiamam 
Prelatui nuoširdžiai dėkojame už 
paramą mūsų spaudai ir mūsų pa
stangų įvertinimą.

Bronius Šilas, Elizabeth, NJ, 
visada paremdavo "Darbininką" 
didesne auka, o šiemet apmokėjo 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už nuolatinę 
dosnią paramą.

Kęstutis J. Katinas, Fleisch- 
manns, NY, padidino savo nuo
latinę paramą, šiemet apmokė
damas prenumeratą su 95 dol. 
čekiu. Dosniam aukotojui nuo
širdžiai dėkojame.

Dr. B. M. Covalesky, Ran- 
dolph, NJ, šiemet ir vėl, kaip kas
met, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už dosnią nuolatinę paramą 
mūsų spaudai.

16:00 Visų bendras džiaugs
mas.

17:00 Iškilmingas vaikų išly
dėjimas Valančiaus gatve. Auto
busai lauks prie Pilies.

Pastaba: Norintiems ir arčiau 
gyvenantiems vaikams.

18:00 Bibliniai spektakliai ir 
vaikų grupių ar kolektyvų krikš
čioniškas koncertas. Vieta: prie 
Kauno pilies, Šv. Jurgio bažnyčia, 
Jėzuitų gimnazijos salė, Kateche
tinio centro salė, seminarijos kie
melis, Teologijos fakulteto kieme
lis.

JAUNIMO DIENOS 
PROGRAMA

9:00 Registracija didžiojoje 
Prisikėlimo bažnyčioje.

10:00 Giesmės, sveikinimas, 
įvadas į dieną.

11:15 Vykimas į grupių už
siėmimo vietas nuo Prisikėlimo 
bažnyčios Žemaičių gatve link 
Vienybės aikštės.

12:00 Užsiėmimai grupėse 
Senamiestyje, Centre ir Žaliakal
nyje esančiose parapijose, vie
nuolijų centruose.

13:30 Pietūs užsiėmimų vie
tose.

16:00 Džiaugsminga eisena iš 
Rotušės a. į Kauno halę. Sustoji
mas Eucharistijos pagarbinimui 
prie Įgulos bažnyčios, po to vyki
mas Parodos gatve iki Kauno halės.

18:00 Eucharistijos šventimas 
Kauno halėje.

20:00 Koncertas.
22:00 Jaunimo dienos užbai

gimas.

ŠEIMŲ IR PARAPIJŲ DIENA 
Birželio 4 d. (sekmadienis)

10:00 Iškilminga sekmadienio 
rytmetinė malda Santakoje.

11:00 Šeimų liudijimai.
12:30 Pertrauka.
14:00 Eucharistinė procesija iš 

Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčios į Katedrą ir į Santaką.

16:00 Eucharistijos šventimas: 
vadovauja Švento Tėvo atstovas.

Tautos paaukojimas Švč. Jė
zaus Širdžiai.

Eucharistinio kongreso užda
rymas.

Vakaronė - koncertas.

Vincas Skladaitis, Water- 
bury, CT, šiemet dar padidino sa
vo įprastinę paramą, apmokė
damas prenumeratą su 125 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame mie
lam rėmėjui už nuolatinį mūsų spau
dos stiprinimą.

Vytautas Trečiokas, Terra 
Motei savininkas, Wethersfield, 
CT, šiemet padidino savo paramą, 
apmokėdamas prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už nuolatinę dosnią paramą.

Vytautas Žukas. Great Neck, 
NY, šiemet ir vėl, kaip kasmet, 
apmokėjo prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuolatiniam dosniam 
mūsų laikraščio stiprintojui nuo- 
širdžiai dėkojame.______________

"Neringos" stovykla Marl- 
boro, Vermont, ieško šei
mininkių dirbti stovykloje lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais. Turi 
turėti leidimą dirbti Amerikoje. 
Darbas atlyginamas gyvenviete ir 
maistu vasarai ir savaitine alga. 
Skambinti Danai Grajauskaitei: 
(617) 923-4583. (sk.)

Išnuomojamas basement 
studio apartment Woodside 
rajone, prie gero susisiekimo. Kai
na 550 dol. mėnesiui. Skambinti 
Jūratei (718) 847-7452. (sk.)

Išnuomojamas kambarys 
vienam asmeniui Richmond Hill 
rajone. Galima naudotis virtuve. 
Skambintijūratei (718) 847-7452. 
(sk.)

f (SKELBIMAI

V- - y
Tik 33 centai už minutę 

skambinant į Lietuvą; 8,9 cento - 
JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tarptautinė 
telefono bendrovė IE COM aptarnau
ja lietuvius nuo 1983 metų. Teirau
kitės lietuviškai 708-386-0556. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikalbėti 
angliškai, mėgti vaikus, žinoti namų 
ruošos darbus. Patikima agentūra. Tel. 
(516) 377-1401. (sk)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping - maintenance) ben
drovės savininkas Washington, DC, 
ieško dviejų darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo lei
dimas. Suteikiamas pigus butas -130 
dol. mėnesiui. Tel. (202) 244-2373.

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Pasinaudokite šia pro
ga, kreipkitės: Vilią Maria, P. O. 
Box 155, Thompson, CT. 06277.

Parduodamas vienos šei
mos namas: 7 kambariai, 3 
miegamieji, 2 prausyklos, 2 auto- 
mob. garažas, mažo judėjimo 
gatvė, arti lietuvių vienuolyno 
Putnam, CT. Tel. (860) 928-7434 
(po 6 vai. vak.); arba į vienuolyno 
raštinę (860) 928-7955. (sk.).

Parduodamos kanklės.
Skambinti 1-203-323-2062. (sk.).

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali prižiūrėti ligonį, ga
minti valgį, tvarkyti namus ir 
gyventi šeimoje. Susikalba angliš
kai. Skambinti po 7 vai. vak. (718) 
847-8063. (sk.).

LIETUVOS STUDENTU 
CENTRAS patikimai ir garantuotai 

** keičia vizas J1, B1 - B2 į F1 arba 
Ll;

** padeda gauti Sočiai Security su 
leidimu dirbti;

** ruošia visus pakvietimo doku
mentus;

** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomų informacijų teirau

kitės telefonu nuo 1 vai. p.p. 212- 
725-8807. (sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vilniuje 
leidžiamas patriotinės minties ir 
plačios informacijos dienraštis, siun
tinėjamas oro paštu kas savaitę po 5 
numerius viename voke, skaitytoją 
pasiekia per 7 dienas. Išaugus pašto ir 
leidybos išlaidoms, "Lietuvos aido" 
metinė prenumerata JAV kainuoja: 
metams - 360 dol.; pusei metų -180 
dol. Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir siunčiami: "Lietuvos aidas", 
Maironio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 011-370-2-610-544, Fax011-370- 
2-224-876.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo: kun. Vytas Memenąs, 
Riverside, IL - 500.00 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi au
kas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai. __________

VILTIES siuntinių agen
tūra praneša, kad į Brooklyną 
Vilties atstovai atvyks š. m. 
balandžio 29 d., šeštadieni, ir 
nuo 12 iki 4 vai. p.p. priims siun
tinius Kultūros Židinio kieme, 
buv. spaustuvės patalpose. Brook
lyne mūsų atstovas yra Alg. 
Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Susitarus paims siuntinius 
iš namų. __________

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
balandžio 22 d., nuo 12 iki 1 
vai. p.p. Kultūros Židinio kieme. 
Dėl informacijų skambinkite tel. 
1-888-205-8851.

mailto:Darbininka@aol.com
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