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MIRĖ NEW YORKO ARKIVYSKUPAS 
KARDINOLAS JOHN O’CONNOR

(1920-2000)

- Lietuvos socialdemokratų 
partijos vadovas Vytenis And
riukaitis Lietuvos Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio ini
ciatyvą išsireikalauti iš Rusijos 
pinigų už okupaciją vertina kaip 
jo norą “išlikti ateityje”.

- Minint antinacistinės ko
alicijos pergalės 55-ąsias meti
nes, Lietuvos socialdemokratų 
partija ir LDDP priekaištauja 
dešiniųjų valdžiai už menką dė
mesį karo veteranams. Spaudos 
konferencijoje gegužės 8 d. 
LDDP vadas Česlovas Juršėnas 
perskaitė bendrą abiejų partijų 
pareiškimą kuriame sveikinami 
karo veteranai, kovojusieji anti
hitlerinės koalicijos gretose.

- Iš Karinių oro pajėgų 
(KOP) vado pareigų šią savaitę 
pasitraukė pulkininkas Zenonas 
Vegelevičius, o jo pavaduotojas 
Stasys Murza - jau pensijoje. 
Z. Vegelevičius dar nežino, į ko
kį postą gali būti paskirtas ir iš 
pradžių ketina išeiti atostogų.

- Į koaliciją susijungusių 
LDDP ir Lietuvos socialdemo
kratų partijų lyderiai sukritika
vo konservatorių eurointegraci- 
jos politiką. LDDP pirmininkas 
Česlovas Juršėnas spaudos kon
ferencijoje gegužės 8 d. teigė, 
kad konservatoriai euroatlantinį 
kursą vykdo “nevykusiai”. “Tas 
pataikavimas arba superpatri- 
otiškas dievagoį imąsis, kad tik 

taip reikia daryti, kaip jie daro, 
yra Lietuvos nelaimė”, sakė jis.

- Lietuvos žydų bendruo
menės nariai, Antrojo pasauli
nio karo veteranai, pagerbė prieš 
nacistinę Vokietiją kritusius sa
vo bendražygius. Jie gegužės 8 
d., antihitlerinės koalicijos per
galės 55-jų metinių proga, pa
dėjo gėlių prie paminklo parti
zanams žydų kapinėse Vilniuje, 
o gegužės 7 d. prisiminė kovų 
metus.

- Gegužės 4 d. Kauno Tary
ba panaikino draudimą rūky
ti Laisvės alėjoje. Sprendime re
komenduojama tose vietose ne
rūkyti. Prieš 7 metus paskelbtas 
draudimas liko galioti tik Vytau
to Didžiojo karo sodelyje. Pasak 
šio sprendimo iniciatoriaus, 
Naujosios sąjungos nario Prano 
Paškevičiaus, “vieta šventa, pa
liktas draudimas, kad jaunimas 
ir užsieniečiai sodelyje nepri- 
sideginėtų nuo amžinos ugnies”. 
Taip pat Kauno Taryba reko
mendavo įvairių įmonių vado
vams aiškinti apie rūkymo žalą 
sveikatai ir skatinti darbuotojus 
nerūkyti. Svarstant šį klausimą 
Tarybos narys ir “Sveiko mies
to projekto” autorius Juozas 
Kameneckas nedalyvavo.

- Kauno Taryba panaikino 
dar vieną ankstesnės tarybos 
sprendimą ir leido mitinguoti 
bei rinktis bet kurioje miesto 
vietoje. “Nevaržykime žmonių 
laisvės, jie turi teisę pasisakyti 
prieš valdžią”, sakė Laisvės Są
jungos lyderis ir Kauno meras 
Vytautas Šustauskas. Ir pridūrė, 
kad “tai buvo konservatorių bai
mės sprendimas”. 1997 metais 
buvo nustatytos 3 nuolatinės su
sirinkimų vietos mieste - Dai
nų slėnis, Nemuno sala bei Ne
muno ir Neries santaka. Nuo 
šiol norint susitikti nereikės raš
tiško savivaldybės leidimo. Or
ganizatoriai turės tik informuo
ti savivaldybę apie renginius.

New Yorko arkivyskupas 
kardinolas John O’Connor

Š. m. gegužės 3 d., 8 vai. vak. 
savo rezidencijoje E. 50th. St. 
ir Madison Avė., prie St. Patrick 
katedros, mirė New Yorko ar- 
kidiecezijos 2,37 milijonų ka
talikų vadovas kardinolas John 
O’Connor. Pereitą rugpjūtį iš
gyvenęs smegenų auglio ope
raciją ir intensyvią radiaciją 
kardinolas neatsigavo, nors 
trumpą laiką buvo vėl pradėjęs 
eiti savo pareigas St. Patrick 
katedroje, aukojo mišias ir sa
kė pamokslus. Paskutinėm 
dienom sveikatai pablogėjus, 
l privatų jo butą susirinko gi
minės: sesuo Mary, dvi seserė
čios, draugai kunigai ir kt. Antra 
sesuo Dorothy, gyvenanti Flori
doj, kardinolo mirties valandą 
buvo pakeliui į New Yorką. 
Brolis Thomas, gyv. New Jer
sey valstijoje, nors pats sergąs, 
atvyko į laidotuves. Kardinolas' 
mirė ramiai, sustojus plakti 
širdžiai. Kardinolo atstovas 
spaudai Joe Zwilling pranešė: 
“Kardinolas pabaigė savo 
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2000 M. BALANDŽIO MĖNESĮ
Minimali mėnesinė alga (MMA) 430 Lt
Bazinė mėnesinė alga (BMA) 105 Lt
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (2000.03)

bruto 071.5 Lt
neto 756.5 Lt

iš jų
valstybinis sektorius

bruto 1123 Lt
neto 789.6 Lt

privatus sektorius
bruto 010.5 Lt
neto. 717.6Lt

Vidutinio darbo užmokesčio (neto) realus dydis,
palyginti 2000.03 su 1999.12, krito 8%

Nedarbo lygis (2000.04.01) 11.4%
Bedarbių skaičius (2000.04.01), žm. 201.3 tūkst.
Minimali bedarbio pašalpa 135 Lt
Maksimali bedarbio pašalpa 250 Lt
Per 2000 m. kovo mėn. išmokėta

vidutiniškai 1 bedarbiui 210.7 Lt
Vidutinė senatvės pensija (2000.03) 10.65 Lt
Vidutinės senatvės pensijos realus dydis,

palyginus 2000.03 su 1999.12, krito 1,2%
Socialinio draudimo bazinė pensija 138 Lt
Valstybinių pensijų bazė 138 Lt
Draudžiamosios pajamos 886 Lt
Minimalus gyvenimo lygis (MGL)

taikomas 125 Lt
skaičiuojamas (99IV ketv.) 177 Lt

Valstybės remiamos pajamos 135 Lt
Vartotojų kainų indeksas
2000.03 palyginus su 1999.12 1.013
Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Viešųjų ryšių sekretoriatas

žemišką kelionę ir parėjo namo 
pas Dievą”.

John Joseph O’Connor gimė 
Philadelphijoje 1920 m. sausio 
20 d. Buvo ketvirtas vaikas pen
kių vaikų šeimoje. Tėvai - 
Thomaš ir Dorothy O’Connor. 
Tėvas vertėsi dekoratoriaus-res- 
tauruotojo specialybe. John Jo
seph lankė ir viešąsias, ir ka
talikiškas mokyklas, kol įstojo 
į West Catholic High School for ’ 
Boys, kuri priklausė Christian 
Brothers vienuoliams. Jie ir pa
veikė busimąjį kardinolą priim
ti jaučiamą pašaukimą į kuni
gus.

Baigė St. Charles Borromeo 
kunigų seminariją 1945 m. 
gruodžio 15 d. buvo įšventintas 
kunigu.

Septynerius metus dirbo vi
karu Philadelphijos parapijoje. 
Vėliau paklausė kardinolo Spel- 
lman prašymo stoti į karinių pa
jėgų kapelionus. Pirmiausia te
ko dalyvauti Korėjos kare, vė
liau ir Vietnamo kare. Po to bu
vo perkeltas į Annapolio Navai 
Academy ir 1975 m. paskirtas 
Chief of Navy Chaplains ad
mirolo laipsniu (rear admiral). 
Iš viso karinių pajėgų kapelio
no pareigose išbuvo 27 metus. 
Tuo pačiu metu įsigijo magis
tro laipsnį iš psichologijos ir 
politinių mokslų doktoratą. 
1979 m. buvo įšventintas vys
kupu.

1983 m. paskirtas Scranton, 
PA, vyskupu. Ten išbuvo tik 8 
mėnesius, nes 1984 m. sausio 31 
d. popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė jį aštuntuoju New Yor
ko arkivyskupu St. Patrick kat
edroje. 1985 m. Šv. Tėvas jam 
suteikė kardinolo titulą. Kardi
nolas O’Connor savo konser
vatyviomis pažiūromis buvo 
nepalaužiamas, tikras popie
žiaus Jono Pauliaus II filosofi
jos pasekėjas, katalikų doktri
nos užtikrintoj as. Žymiųjų new- 

yorkiečių politikų tarpe turėjo 
daug draugų, nors dažnai kai 
kuriais atžvilgiais jie buvo ir 
filosofiniai priešai, pvz., buvęs 
meras Ed Koch, su kuriuo drau
ge parašė knygą “His Eminen- 
cė and Hizzoner” (1989), pa
vadino kardinolą “ypatingu as
meniu, kuris kaip aukščiausias 
dvasiškis buvo gerbiamas visų 
New Yorko žmonių, nežiūrint 
jų įvairiausių pažiūrų”. Neven
gė ideologinių konfrontacijų 
ir ypač užsidegusiai kovojo 
prieš abortus. Nors nepripažino 
homoseksualumo, bet sergan
tiems AIDS liga užtikrino ka
talikiškoje St. Claire ligoninė
je geriausias gydymo priemo
nes. Buvo visų skriaudžiamų
jų, vargstančiųjų ir skurstan
čiųjų užtarėjas.

Kardinolo kūnas pervežtas į 
St. Patrick katedrą penktadienį, 
gegužės 6 d. Atidarytas karstas 
išbuvo ten iki laidotuvių. Per tris 
dienas tūkstančiai žmonių ap
lankė, atsisveikino savo mylimą 
kardinolą ir pasimeldė už jį. 
Laidotuvės įvyko pimadienį, ge
gužės 8 d. 2 vai popiet buvo au
kojamos iškilmingos mišios. 
Pagrindinis celebrantas buvo 
Vatikano užsienių reikalų mi
nistras Angelo Sedano. Pamok
slą pasakė velionio geras drau
gas Bostono kardinolas Bemard 
Law. Dalyvavo apie tūkstantis 
kunigą 120 vyskupų, 15 kardi
nolų ir trys tūkstančiai kviestų 
asmeną kurių tarpe ir preziden
tas Bill Clinton, buvęs preziden
tas George Bush ir kt. Palaido
tas mauzoliejuje po St. Patrick 
katedra, atskiroje kriptoje. Mau
zoliejuje palaidoti visi 7 iki šiol 
buvę New Yorko arkivyskupai, 
pradedant 1800 metais, kada St. 
Patrick katedra buvo pastatyta.

Kardinolo laidotuvėse daly
vavo ir lietuviams atstovavo iš
eivijos vyskupas Paulius A. Bal
takis, OFM.

ZIUGANOV RAGINA 
GINTI LIETUVOJE 

TEISIAMUS 
SĄMOKSLININKUS

Rusijos komunistų vadas Ge- 
nadij Žiuganov savo pareiškime 
paragino Rusijos ir užsienio or
ganizacijas apginti Lietuvoje 
kalinamus Mykolą Burokevičią 
Leoną Bartaševičią Juozą Kuo
lelį ir Janą Prokopovičių kaip 
“SSRS piliečius”. “Kadangi kai 
kurie politiniai kaliniai yra 
SSRS piliečiai, neturintys Lietu
vos pilietybės, tai Rusija, kaip 
SSRS teisių perėmėja, turi teisę 
ir pareigą siekti, jog Lietuvoje 
nebūtų pažeidžiamos žmogaus 
teisės”, teigiama G. Ziuganovo 
pareiškime.

"Turimomis žiniomis, Lietu
vos politinių kalinių M. Buro
kevičiaus, L. Bartaševičiaus, J. 
Kuolelio ir J. Prokopovičiaus 
sveikatos būklė katastrofiškai 
blogėja. Lietuvos kalėjime lėtai 
miršta žmonės, kurių nekaltumą 
pripažįsta net jų buvę politiniai 
priešininkai”, teigia G. Ziuga- 
nov. Jis savo teiginius parėmė 
“buvusių “Sąjūdžio” vadovų 
Butkevičiaus ir Petkevičiaus” 
pareiškimais, kurie, pasak jo, 
“faktiškai patvirtino, jog Sovie
tų armijos kariai nekalti dėl 
žmonių žūties prie Vilniaus te
levizijos bokšto 1991 m. sausio 
13 d.” Omnitel Laikas

Povilas Puzinas. Dvidešimtojo amžiaus Madona

Motinos dienos proga sveikiname 
visas lietuves Motinas!

POPIEŽIUS GEGUŽES 1-osios 
MIŠIOSE ĮSPĖJO 

APIE GLOBALIZACIJOS 
KELIAMUS PAVOJUS

Popiežius Jonas Paulius II 
Gegužės 1-osios Mišiose, skir
tose viso pasaulio darbinin
kams, pabrėžė, kad ekonomikos 
ir prekybos globalizacija netu
rėtų pažeisti pagrindinių žmo
gaus teisių. 79 metų popiežius, 
Antrojo pasaulinio karo metais 
gimtojoje Lenkijoje dirbęs pa
prastu darbininku, kreipėsi į Ro
mos universiteto kieme susi
rinkusius žmones.

Tačiau vietoj lauktų kelių 
šimtų tūkstančių Mišiose daly
vavo tik dešimtys tūkstančių 
žmonių.
Popiežius, kuris perskaitė kal

bą dėl Trečiojo pasaulio skolų 
nurašymo, sakė, kad žmonija 
naująjį tūkstantmetį turėtų lai
kyti galimybe iš naujo atskleisti 
tikrąją darbo vertę.

Kreipdamasis į susirinkusiuo
sius, tarp jų ir Italijos ministrą 
pirmininką Giuliano Amato, 
Tarptautinės darbo organizaci
jos generalinį direktorių Juaną 
Somavią ir Italijos Banko va
dovą Antonio Fazio, popiežius 
sakė, kad aukštosios technologi- 
jos neturėtų skatinti vertybių 
sumenkėjimo.

Tapęs popiežiumi Jonas Pau
lius II dažnai pabrėždavo gali
mas neigiamas globalizacijos 
pasekmes, tvirtindamas, kad šio 
proceso pakelėse lieka daug 
ekonomikos našlaičių. Darbi
ninkų teisėms pontifikas yra pa-

VYTAUTAS LANDSBERGIS IEŠKO 
BŪDŲ IŠ RUSIJOS IŠSIREIKALAUTI 

PINIGŲ UŽ OKUPACIJĄ
Lietuvos Seimo pirmininkas 

Vytautas Landsbergis parengė 
įstatymo projektą įpareigojantį 
Lietuvos Vyriausybę išreikalauti 
iš Rusijos kompensaciją už So
vietų Sąjungos Lietuvai padary
tą žalą per okupaciją. V. Lands
bergio parengtame įstatymo pro
jekte sakoma, jog Rusija turėtų 
kompensuoti Lietuvai sovietme
čiu padarytą žalą mat ji pasi
skelbė esanti Sovietų Sąjungos 
teisių ir įsipareigojimų perėmė
ja.

Be to, Lietuvos piliečiai dar 
1992 metais surengtame visuo
tiniame balsavime dėl Rusijos 
armijos išvedimo pareiškė, kad

Popiežius Jonas Paulius II

skyręs vieną pagrindinių savo 
enciklikų.

Susirinkusiųjų miniai, kurioje 
buvo darbininkų delegacijos iš 
54 šalių, Katalikų Bažnyčios 
vadovas ypač pabrėžė “etinių 
garantijų” svarbą.
Popiežius, kuriam gegužės 20 

dieną sukaks 80 metų, buvo 
geros formos ir kalbėjo stipriu 
balsu, išreikšdamas ypatingą 
susirūpinimą nedarbu, išnaudo
jamais darbininkais ir žmonė
mis, kurių atlygis neatitinka jų 
darbo. Po Mišių popiežiaus gar
bei koncertavo Italijos tenoras 
Andrea Bocelli.

Toje pačioje scenoje įvyko 
Gegužės 1 -osios dienos koncer
tas, kuriame dalyvavo tokios 
žvaigždės kaip Lou Reed ir 
“Eurythmics”.

BNS

ši šalis turėtų kompensuoti ir 
Lietuvai padarytą materialinę 
žalą.
V. Landsbergio teigimu, Lietu

vos teritorijos okupacija nėra iki 
galo baigta ir dabar, mat Rusi
jos valdžios institucijos yra užė
musios Lietuvai priklausančią 
žemę ir pastatus Romoje bei 
Paryžiuje.
V. Landsbergio siūlomame 

įstatyme numatyta, kad Vy
riausybė turi įkurti specialų So
vietų Sąjungos padarytos žalos 
kompensavimo fondą bei kreip
tis į Rusiją kad ši pervestų pi
nigų lietuvių tremtinių grįžimo 
į Lietuvą programoms. BNS
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Žemaičių kultūrinis sąjūdis 
Lietuvoje tęsiasi

(pradžia nr. 15)
Kodėl reikia Žemaičių 

fondo?
Atsakydama į šį klausimą 

1998 m. kovo 11d. iniciatyvinės 
grupės vardu profesorė, lite
ratūrologė Viktorija Daujotytė 
rašė: “Kad rastųsi daugiau ga
limybių remti vaikus, moks
leivius, studentus. Kad galima 
būtų pasirūpinti tais, kuriems 
trūksta paprasčiausios globos. Ir 
tais, kurie, būdami neturtingi, 
trokšta mokslo, kūrybos, aukš
tųjų studijų, kuriuos svajonės 
veda į tolimiausią žemaičiams 
miestą - Vilnių. Reikia Žemai
čių fondo, kad neužželtų S. 
Daukanto (ir ne tik jo vieno) 
pramintas kelias į Vilnių. Kad 
gražiai žemaičiuojančių stu
dentų būtų ne tik tarp jauniau
sių Vilniaus lituanistų, bet ir tarp 
matematikų, muzikų, dailinin
kų.

Reikia Žemaičių fondo, kad 
galima būtų išleisti daugiau ge
resnių knygų apie žemaičių 
kraštą, gamtą, kalbą, papročius, 
žmones. Kad žemaičių kalba 
neliktų beraštė, kad nesumažė
tųjų mokančių.

Reikia Žemaičių fondo, kad 
būtų sukurta reali ir graži ga
limybė savo gimtojo krašto li
kimo kūryboje dalyvauti ir vers
lo, politikos moterims ir vy
rams. Apleisto vaiko globai, 
gabaus studento paramai, rei
kalingos knygos išleidimui, įdo
maus kultūrinio ar gamtosau
ginio projekto įgyvendinimui 
paskirtas litas atneš daugeriopą 
dvasinę naudą. Esame skolingi 
žemei, mus išauginusiai ir išlei
dusiai. Esame laisvi, kad dirb
tume ir kurtume, suprasdami, 
kad inteligentas yra tas, kuris

gyvena ne tik savo ir savo šei
mos gerovei. Steikime Žemai
čių fondą. Prisidėkime prie jo, 
kuo galėdami. Skatinkime savo 
bičiulius ir pažįstamus remti Že
maičiu fondą. Ką padarysime 
gero Žemaitijai, padarysime ir 
Lietuvai, mūsų tėvynei”.

Žemaičių kultūros, 
akademinio jaunimo ir 
vaikų paramos fondo 
pagrindinės 1999-2000 

metų veiklos programos
1. Svarbiausia 1999-2000 

metų Žemaičių fondo veiklos 
programa - Simono Daukanto 
namų Vilniuje įsteigimas.

Įgyvendinant ją Vilniuje nu
matyta įkurti Žemaičių kultūros, 
mokslo ir akademinio jaunimo 
centrą, kuriame veiktų Žemai
čių informacinis ir kultūros cen
tras, Žemaičių akademija, bib
lioteka, parodų, koncertų ir re
peticijų salės, kompiuterių kla
sė, būtų patalpos, pritaikytos 
gyventi Vilniuje studijuojan
čiam gabiam žemaičių jaunimui 
ir į centrą atvykstantiems sve
čiams (parodų autoriams, atlikė
jams ir kitiems Fondo įgyven
dinamų kultūrinių-švietėjiškų 
projektų dalyviams).

Dalinai ši programa jau 
pradėta įgyvendinti, sudarius ir 
pradėjus realizuoti bendros 
veiklos sutartį su Lietuvos dai
lės muziejumi. Toliau vyksta 
patalpų, reikalingų S. Daukan
to namams, paieška, kaupiamos 
lėšos, reikalingos tokių namų 
išlaikymui, kompiuterių klasės 
įkūrimui, baldams ir kt. būti
niausioms žemaičių fondo reik
mėms.

2. Mokslo siekiančių, gabių, 
perspektyvių, kultūros, meno,

vadybos srityse pasižymėjusių 
žemaičių krašto vaikų ir jauni
mo, kuriam reikalinga socialinė 
parama, rėmimo programa.

Fondas konkurso tvarka ski
ria stipendijas gabiems ir pers
pektyviems. studentams, ieško 
šių stipendijų fundatorių, pagal 
galimybes remia talentingus, 
mokslo siekiančius, tačiau ne
turtingus vaikus.

3. Knygų, žurnalų, laikraščių, 
kuriuose rašoma istorijos, kul
tūros, švietimo, mokslo, memo
rialinėmis temomis, leidybos 
programa.

nius apie Žemaitiją;
- leidinius apie muziejuose, 

bibliotekose sukauptas žemai
čių meno ir mokslo vertybes, 
Žemaitijos miestus ir kaimus;

- elektroninius, informacinius 
leidinius apie Žemaitiją žemai
čių ir užsienio kalbomis.

4. Paramos sunkioms šei
moms programa.

Jos tikslas - padėti skurstan
čioms, degraduojančioms šei
moms atkurti normalų šeimos 
gyvenimą, vaikų ir tėvų san
tykius.

5. Kitos veiklos kryptys: pa-

Platelių ežeras A. Balbieriaus nuotr.

Programos tikslas - šviesti 
Žemaitijos ir kitų Lietuvos re
gionų žmones, puoselėti ir kelti 
Žemaitijos krašto kultūrą, po
puliarinti ją pasaulyje.

Pirmiausia remiami projek
tai, numatantys leisti:

- knygų serijas “Žemaičių 
praeitis”, “Žemaičiai pasauly
je”;

- žemaitiškos prozos ir poe
zijos knygas;

- periodinį leidinį “Žemaičių 
žemė”;

- žemaičių kalbos ir rašybos 
knygas, folkloro rinktines;

- foto albumus, meno leidi-

rama kultūros, meno, mokslo 
projektams, kultūriniai fondo 
renginiai (koncertai, susitiki
mai, diskusijų klubai, moksli
nės konferencijos), folkloro ko
lektyvo “Virvytė” veikla, že
maičių bibliotekos įsteigimas, 
tarptautiniai kultūriniai projek
tai, kompiuterių klasės įsteigi
mas S. Daukanto namuose ir kt.

Fondas dėkingas visiems už 
paramą, kuri gali padėti įgy
vendinti bent vieną iš šių pro
gramos punktų. Bus dėkingas ir 
už pasiūlymus, dėmesį ir su
pratimą bei palaikymą.

Parengė D. Mitkienė

Nacių medžiotojas protestuoja prieš 
naujas sveikatos ekspertizes 

kaltinamiesiems karo nusikaltimais
Nacius persekiojančio Simon 

Wiesenthal centro atstovas para
gino Lietuvą “nevilkinti” karo 
nusikaltimais įtariamų'Aleksan- 
dro Lileikio ir Kazio Gimžausko 
teismų, skiriant jiems papildo
mas sveikatos ekspertizes. Cen
tro būstinės Jeruzalėje vadovas 
Efraim Zuroff pareiškė, kad kiek
viena teismo proceso nukėlimo 
diena “priartina kaltinamuosius 
prie išsisukimo nuo teisingumo”.

Pareiškimas paskelbtas po to, 
kai Vilniaus apygardos teismas 
iki gegužės vidurio atidėjo buvu
sio naciams pavaldžios Vilniaus 
apskrities saugumo policijos vir
šininko A. Lileikio bei buvusio 
jo pavaduotojo K. Gimžausko by
lų nagrinėjimą, kol bus atliktąją 
medicininė psichiatrijos eksper
tizė. ”Jei aukų likimas Lietuvos 
valdžiai rūpėtų bent dešimtadalį 
to, kaip rūpi teisiamųjų teisės ir 
sveikatos būklė, Lileikis ir Gim
žauskas būtų įkalinti, vos atvykę 
į Lietuvą, ir seniai būtų nuteisti”, 
rašo E. Zuroff.

Praėjusių metų pabaigoje teis
mas sustabdė A. Lileikio ir K.

Gimžausko bylas po to, kai ke
lios medikų ekspertizės nustatė, 
kad teisiamieji, kuriems dabar po 
92 metus, serga daugeliu ligų, 
tarp jų ir nepagydomomis, ir todėl 
negali dalyvauti teismo posė
džiuose.
Bylos vėl atnaujintos, Lietuvoje 

įsigaliojus Baudžiamojo proceso 
kodekso pataisoms, leidžian
čioms kaltinamuosius karo nusi
kaltimais teisti už akių, jei bloga 
sveikata jiems neleidžia atvykti į 
teismą.
Dabar psichiatrai turi nustatyti, 

ar A. Lileikis ir K.Gimžauskas 
pagal amžių ir sveikatos būklę 
gali būti proceso dalyviai - tai yra, 
ar gali atsakinėti į teisėjų, proku
rorų, advokatų klausimus, teikti 
pašymus, duoti paaiškinimus.

A. Lileikis kaltinamas per na
cių okupaciją pasmerkęs myriop 
75, K. Gimžauskas - 5 žydus.
Už praeities nuslėpimą A. Lilei

kis ir K. Gimžauskas neteko JAV 
pilietybės, iš kur buvo priversti 
ir išvykti. Jie abu savo kaltę nei
gia ir tvirtina dirbę Lietuvos an- 
tinaciniam pogrindžiui. ELTA

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

Po to, kai prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo Marijoną 
Misiukonį Gedimino ordinu, [vairiuose Lietuvos leidiniuose pa
sirodė rašinių apie paskutinįjį aktyvų Lietuvos partizaną Antaną 
Kraujelį, kuris prieš 35-erius metus žuvo po KGK atliktos ope
racijos. Joje dalyvavo ir M. Misiukonis. Apie tai rašė ir “XXI A. Kraujeliui inkriminuoti šį 
amžius ” (Nr. 20). Deja, ne visuose tuose rašiniuose norėta ieškoti 
tiesos, kai kurie žurnalistai mėgino vėl suniekinti partizanus ir 
pamiršti KGB darbus. Ypač iš visų išsiskyrė rašinys “Lietuvos 
žiniose”. Todėl aplinkinių apylinkių žmonės į šio laikraščio re
dakciją išsiuntė kolektyvinį protestą: Tačiau “Lietuvos žinios ” jo 
neišspausdino. Molėtiškis A Igirdas Siukščius, renkantis A ukštaiti- 
jospartizanųkovųistorijosfaktus, kreipėsi į “Lietuvos aidą”, kad 
bent per šį laikraštį būtų paneigti kai kurie “Lietuvos žiniose ” 
išsakyti teiginiai. Kadangi ir “Lietuvos aidas ” nespausdino šio 
rašinio. A. Siukščius kreipėsi į “XXI amžių”, kur šis straipsnis 
buvo išspausdintas. Dėl kilusios kontroversijos straipsnis ištisai 
pateikiamas ir “Darbininko ” skaitytojams.

“Pakėlė ginklą ir prieš švie
timo skyriaus vedėją. ”

Minėtoje jo personalinėje by
loje yra medžiagos, jog norima

Melo trumpos kojos,
Arba šiek tiek apie

faktą. Tačiau ne vienas asmuo 
labai gerai žino, kas nušovė Sta- 
siulionį. Juolab kad yra gyvas 
net vykdytojo brolis.

“Mokėjo išsisukti iš padėties, 
žinojo konspiracijos abėcėlę, 
buvo drąsus ir įžūlus. ”

Regis, šie paties buvusio 
Utenos KGB viršininko S. Ti- 
chomirovo žodžiai pakankamai 
gerai charakterizuoja šį partiza
ną. Beje, kaip suprasti žodį “įžū
lus”?

“Patiko merginoms, ir šios 
negailėjo j am glamonių, -pasa
kojo Skudutiškio kaimo gyven-

tojas Antanas Karalius. - Suvi
liojo jaunutę, vos 16 metų Ja
niną Snukiškytę. ”

Kad yra sakęs tokius žodžius, 
vasario 27-ąjąneigė pats A. Ka
ralius ir jo žmona, gyvenantys 
Krylių kaime. Kita vertus, ar tai 
blogai, jei vyrą myli moterys, ir 
ar partizanai privalėjo būti šven
tuoliais? Paskutinis sakinys yra 
teisingas, tačiau tai gal daugiau 
asmeninis reikalas.

“Anot Karaliaus, kaimo mer
gelės Antanui įskųsdavo joms 
neįtikusius bernaičius arba ki
tas konkurentes. Keršijama bu
vo ginklu. Kraujelis nušovęs dvi 
komjaunuoles. ”

Šiuos žodžius A. Karalius 
vėlgi neigia sakęs. Apie tokius 

(nukelta į 6 psl.)

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut 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.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

A. Svirbutavičiūtės straipsnį 
“Lietuvos žiniose” (2000.02.24)

Vyresnės kartos žmonės per
nelyg gerai prisimena paskutinį 
aktyvų Rytų Aukštaitijos ir Lie
tuvos partizaną Antaną Krau- 
jelį-Siaubūną, jog būtų galima 
nutylėti apie minėtą straipsnį na
cionaliniame dienraštyje. Jo pa
vadinimas - pakankamai sim
boliškas: “Praeities šešėliai ve
jasi dabartį”.

Tai labai primityvus, nedo
vanotinai profesionaliai žurna
listei blogai parašytas straipsnis 
(galbūt kažkieno užsakytas). Jis 
dvelkia sovietinių laikų tvaiku 
ir stiliumi (gal atsiliepia įgū
džiai, įgyti dirbant “Tiesoje” ir 
“Dienoje”). Būtina pakomen
tuoti kai kuriuos teiginius, ku
rie tikrai iškraipyti, pataisyti pa
darytas klaidas, būdingas sku
botam darbui.

"... kalbėjomės su Krylių, 
Papiškių, Skudutiškio, Velbiš- 
kio kaimų žmonėmis... ”

Einant korespondentės pėd
sakais, pavyko išsiaiškinti, jog 
jai apie A. Kraujelį pasakojo tik 
Krylių kaimo gyventojai A. Ka

ralius, M. Bražėnienė ir Papiš
kių-V. ir P. Cibai. Kyla klausi
mas, kas gi daugiau pasakojo 
apie aktyvųjį partizaną, kodėl 
nenurodytos jų pavardės, išsky
rus buvusius nomenklatūrinin
kus.

“A. Kraujelis... turėjo tris 
seseris, brolį. ”

Dar gyvos jos šešios seserys 
tikrai paneigs šį sakinį.

“Siaubūnas mokėsi gimnazi
jos devintoje klasėje. ”

Jis baigė Kaniūkuose pradinę 
mokyklą ir dvi Aluntos progim
nazijos klases.

“Gavo užduotį-nušauti gim
nazijos direktorių. Klusniai tai 
įvykdė. ”

Netgi A. Kraujeliui KGB su
kurptoje byloje (LVYIA, ar'ch. 
Nr. 181, 47478/3, t.t. 1-4) apie 
tai jokių duomenų nėra. Opera
tyvinėje Utenos rajono MGB 
byloje (LVYIA, arch. Nr. 27/23 
1.197- rašoma, jog Utenos gim- 
nazijos direktorių Kuliešių 
“burtų keliu išpuolė nušauti 
Černiauskui”.

Paminklas kritusioms už laisvę Ramybės parke Kaune
A. Balbieriaus nuotr.

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
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IŠ GAMTININKO
JONO TAUGINO DIENORAŠČIŲ

In memoriam
Jonas Tauginas (1946.04.09 -1999 06.09)

Pasitinkant 
Motinos dieną

Motinos auka prasideda už šeimos 
slenksčio, per kurį meilė perveda du jau
nus, žmones. Nuo pirmojo iki paskuti
niojo žingsnio auka motinos nebepalie- 
ka. Maži vaikai, sakoma, nuslegia jos 
rankas ir kelius, dideli slegia širdį. Vis 
dėlto, kai nuo vaiką skiriasi, jaučiasi, 
tartum būtą jos širdis atplėšiama, bet 
aukojasi dėl savarankiško vaiką gyve
nimo, kad tiktai jie būtą laimingi ir kad 
mylėtąją bent iš tolo.

Amžinas yra atėjimo, buvimo ir išėjimo ratas, Būties ratas. 
Apie tai galvojau, tai jaučiau skaitydamas pirmąjį storą Jono Tau- 
gino dienoraščio sąsiuvinį, užrašus, pirmiausia rašytus sau ir savo, 
mokslo darbams. O paties Jono jau nebėr. Įveiktas sunkios ligos, 
jis mirė birželio 9 dieną Vilniuje, greitosios medicininės pagalbos 
ligoninėje, vos kelias savaites beišgyvenęs po sunkios operacijos.

Dabar galvoju, kaip įvardinti kitiems, kas buvo Jonas Taugi- 
nas? Jis buvo ne tik gamtininkas, publicistas, bet ir tikras, nesen- 
timentalus ir nesaldus gamtos poetas, jautęs ją ir protu, ir širdi
mi. Jonas buvo aktyvus Atgimimo laiką šauklys, be kompromisą 
kartu su kitais siekęs laisvės, tiesos ir teisingumo. Buvo Lietuvos 
Žaliąjąparlamento narys, gamtosmokslądaktaras, kurį laiką da
bar jau panaikintos mišką ūkio ministerijos viceministras. Buvo 
mistinis briedžią ir elnią numestą ragą ieškotojas, tuos taurius 
įspūdžius aprašęs vienintelėje jam gyvam esant išleistoje knygoje 
“Tauragirės radiniai ”...

Tai toli gražu ne viskas, kuo savo gyvenime buvo Jonas Tau- 
ginas. Šiemet, eidamas 54-uosius,jis jau nebesulaukė savo mėgs
tamiausios metą šventės — Joninią (nes buvo Jonas) ir kartu - 
sakralinės senovės Rasą šventės. Liko straipsniai, dienoraščio pus
lapiai, atmintis žmonią mintyse ir girią medžią rievėse.

O ‘‘Žaliosios Lietuvos ” skaitytojams parinkau keletą tekstą iš 
gausaus Jono dienoraštinio palikimo. Šįsyk - iš “Ragą ieškotojo 
dienoraščio Nr. 6”.

Alis BaibieriusNegalima sakyti, kad vaikai, kokie jie beužaugtą, neišsaugotą 
meilės savo motinai. Išties toji meilė yra nugrimzdusi juose, nors 
savo gyvenimu ir darbais kartais rodosi motinos nebemylį. Vaiko 
meilė motinai kyla iš prigimties, kaip ir motinos savam vaikui. 
Motina tikriau įvertinama tiktai tada, kai jos netenkama. Kai 
brangenybė iš mūsą atimama, tiktai tada geriau suprantame jos
vertę.

Gyvenimas yra nelyginant stiklinis indas; kai lipdomas sudau
žytas, lieka randai. Motinos širdyje rastume daugiausiai tą randą, 
nes ji labai dažnai skaudinama. Ne visada motina ir pasako, kas 
jai labai skauda, ne visada jai ir pasakius vaikai ją supranta. Dėl 
to reta kuri motina apsilenkia su septynią kalaviją dūriais. Gera 
yra, kai jie varsto ne dėl jos pačios kaltės ar nebudrumo. Tada 
gali ramintis bent savo sąžinėje ar ieškoti paguodos toje Moti
noje, kuri sunkiausiai išgyveno septynis kalavijus. Tas paveikslas 
duotas mums suprasti, kad ir kilniausia motinos meilė mažiau ar 
daugiau yra saldžiai skausminga.

Motinos diena norima išreikšti pagarbą motinoms už ją auką, 
parodyti meilę už meilę ir prisiminti jau nuėjusias pirma savo 
vaiką. Ir motinos prisimena savo motinas, tik dabar geriau su
prasdamos, kokia buvo ją auka.

Motinos diena suartina motinas ir vaikus, tačiau ne tiek viešu 
minėjimu, kiek asmenišku motinos meilės pajautimu. Motinos meilė 
reiškiasi ne viešai, bet šeimos židinyje. Dėl to motinos diena, 
prasidėjusi šeimoje, kai kuriuose kraštuose ir liko tik šeimos šven
te. Kitur vieši minėjimai davė jai populiarumo, bet atitraukė vaiką 
dėmesį nuo namą židinio. Viešas minėjimas neturėtąprasmės, jeigu 
nepaskatintą vaiką tą dieną savo motiną apgaubti šilčiausia meile.

Kalbėti apie motiną - tai paliesti švelniuosius žmogaus jaus
mus. Kalbėti apie motiną - tai sužadinti žmoguje malonius ir 
gražius vaizdus. Vienam gal pasirodys liūdnas, skausmo pilnas 
veidas, pasilenkęs ties sergančio lova. Kiti gal prisimins motiną, 
besidžiaugiančią mūsą džiaugsmais.

Motinos vardas amžiais nenustojo ir nenustos savo reikšmės. 
Jos meilėje ir pirmose jos pamokose kiekvienas gali surasti savo 
veiklos ir savo sugebėjimą pirmąjį daigelį.

Žmonija instinktyviai žino, kad motina yra Kūrėjo padėjėja, tiek 
teikdama gyvybę, tiek ją puoselėdama. Jos įtaka visai žmonijai, 
ypač jos auklėjimui, yra pagrindinė.

Iš motinos veido sklindanti šviesa turi daug galios ir mažam, 
ant jas kelią sėdinčiam kūdikiui, ir savo tėviškės lizdą jau pa
tikusiems vaikams. Laimingi tie, kurie motinos akyse randa savo 
gyvenimo šviesą!

1980 m. vasario 10 diena
Viena para kaip nesnigo. Gie

dra, protarpiais tarp debesų pa
sirodo saulė. Oro temperatūra 
apie -10 C.

Keliauju slidėmis aplink 
Daunoravos mišką. Į Daunora- 
vos fermas ateita 10 elnių. Įdo
mus momentas - prisiėdę ties 
fermomis taurieji elniai paeina 
savo taku miško link apie 300 
metrų ir gulasi. Kaip žmonės - 
gerai užvalgius, reikia pailsėti! 
Pagulėję keliauja į mišką. Kaip 
jūs pasielgtumėte, jeigu įtar

V. Kapočiaus nuotr.Pieva

tumėte, kad miške gali būti 
pavojus. Tuo pačiu taku į mišką 
neitumėte, tiesa? Taip daro ir 
elniai. Grįžta kitu taku, o jei 
takas labai ilgas, prieš mišką 
išsiskleidžia.

(...) Ši diena buvo pilna ma
žų gamtos stebuklų. Didžiu
liame lauke, baltoje sniego ly
gumoje, padengtoje pusmetri
niu sniego sluoksniu, pamačiau 
juodą taškelį. Priėjau arčiau ir 
išsižiojau - sniego guolyje su-, kuri greta buvo įbesta į sniegą 
sirietęs į kamuoliuką prieš sau- smaigalį. Ant jo tupėjo ... lieps- 
lę šildėsi pilkasis pelėnas. Iš nelė. Jos raudona krūtinėlė ste-

pradžių net pagalvojau, kad jis 
nebegyvas. Tačiau atsargiai 
slidės lazda paliestas tamsus 
kamuoliukas staiga atgijo ir 
atriedėjo... prie mano kojų. 
Užsilipo ant slidžių bato viršaus 
ir tūno. Brolyti, pelėnų baimę 
užmiršai, pagalvojau. Ir lyg su 
ta mintimi pelėnas šoko į sniegą 
ir kaip mat jame dingo, palikęs 
mažą tuneliuką.

Per šimtą metrų nuo miško 
apleista sodyba. Dabar jų pilna. 
Žmonės apleidžia savo žemę, 
kad nežinia po kiek metų prie 
jos sugrįžtų. Taip bus, esu įsi
tikinęs.

Įeinu pro išlaužtas duris į se
klyčią ir nejučiom pašoku nuo 
nelaukto triukšmo. Spėju pama
tyti, kaip ilgos kiškio ausys 
šmėkšteli pro išmuštą langą 
Štai kur pilkiai įsitaisė. Namo 
šeimininkas, matyt, nė nesapna
vo, kad kada nors jo svečių kam
baryje svečiuosis ... kiškiai. Tik 
nelabai mandagūs ilgaausiai - 
pilna rudų riešutų primėtyta...

Iš trobos gerai išminti kiškių 
takai veda į tvartą klėtį ir į sodą. 
Žmogų sodas maitina vasarą o 
kiškius - žiemą.

Vienas žmogus pastebėjo, 
kad šeimininkui išsikėlus, obe
lys nuliūsta, pradeda skursti ir 
nudžiūva. Epizodas apie kiškius 
rodo, kaip žvėrys viską supran
ta, kaip gerai įvertina situaciją 
ir prie jos prisitaiko.

Miške čiuoždamas su Linu B. 
pamačiau ant kvartalinės sto
vintį raguotą elnią Abu įsispok
sojome į jį. Vėliau draugužis, 
stovėdamas už manęs, liepė at
sargiai atsigręžti atgal. Jis aki- . ragas. Nepatikėjau todėl, kad vi- 
mis parodė į savo slidžių lazdos,

buklu degė snieguotame miške. 
Paskui paukštelis purptelėjo 
draugui ant peties. Supratome: 
prašo valgyti. Išvertėme kišenes 
- radome keletą trupinių. Nori, 
sako bičiulis, liepsnelė atsitūps 
ant mano delno. Kartu su tais 
žodžiais paukštelis purptelėjo 
ant ištiesto delno ir pradėjo les
ti trupinius.

Nelaimės atveju kiekvienas 
gyvas padaras glaudžiasi prie 
žmogaus - savo didžiausio prie
šo ir savo... geriausio draugo.

1980 m. kovo 16 diena, 
Vadaktai

Mėlynas dangaus kupolas 
gaubia snieguotas lygumas ir 
miškus. Dieną jame akinamai 
spindi saulė, tačiau jos šiluma 
atsispindi nuo balto sniego ir oro 
temperatūra tepakyla vos keletą 
laipsnių aukščiau nulio. Tikras 
pavasaris negali ateiti be lietaus 
ir rūkų, godžiai ryjančių sniegą. 
Saulė tirpdo sniegą tik tada, kai 
yra už ko “užsikabinti” - juodi 
žemės lopinėliai.

Nusileidus saulei kartu su 
šiaurės vėju atslenka šaltis ir 
taip spusteli, kad dejuoja tvoros 
ir medžiai.

Pats sunkiausias metas žvė
rims. Organizmo atsargos jau 
išsekę, o pašarų miške irgi ne
daug liko. Pašėlusiai gili sniego 
danga. Baltoji mirtis pasiima ne 
vieną gyvybę. Ir labiausiai ap
maudu, kad tai įvyksta prieš pat 
atbundant žemei.

Nepatikėjau savo akimis: kir
tavietės pakraštyje, nukirsto ber
žo šakose kėpsojo puikus elnio 

są dieną klampojau mišku, snie
gas lipo prie slidžių, visai nete
kau jėgų ir praradau bet kokią 
viltį. Puikus atlyginimas už 
ištvermę ir kantrybę.

Pasitvirtino spėjimas - esant 
tokiai giliai sniego dangai žvė
rys buriasi kirtavietėse, prie šė
ryklų.. Šiuo atveju elniai nuolat 
vaikščiojo tarp kirtavietės ir si
loso duobės per kilometrą nuo 
miško pakraščio. Ragas buvo 
numestas maždaug prieš savai
tę, kai siautė baisi pūga, nes jį 
dengė sniegas. Šešių šakų, seno 
patino.

Šiais metais žiema buvo ne
šalta, visai be saulės, be atodrė
kių. Spėjau, kad žvėrys mes ra
gus vėliau, tačiau atrodo, kad 
taip nėra.

įdomu, kad elniai meta ragus 
kaip tik sunkiausiu laikotarpiu.

19.30 vai., kai dangus jau 
skaisčiai nuraudo pabučiuotas 
besileidžiančios saulės, į laukus 
peliauti išbėgo lapės. Stovėjau 
vidury lauko ir nutariau paer
zinti vieną lapę, bėgančią lauku 

(nukelta į 7 psl.)

Modernybė - vakar, 
šiandien ir rytoj

MARSHALL BERMAN 1

Yra esminis erdvės ir laiko, savęs ir kitą gyvenimo galimybių 
ir sunkumų patyrimo būdas, kuriuo šiandien dalijasi vyrai ir mo
terys visame pasaulyje. Šio patyrimo visumą vadinsiu “mo- 
demybe”. Būti moderniam - vadinasi, atrasti save aplinkoje, kuri 
mums žada nuotykį, galią džiaugsmą augimą mūsų pačių ir pa
saulio pasikeitimą- ir kartu grasina sunaikinti viską ką turime, ką 
žinome, ir viską kas esame. Modernios aplinkos ir patirtys įvei
kia visas etnografines ir etnines, klasines ir tautines, religines ir 
ideologines ribas. Šiuo atžvilgiu galima manyti, kad modemybė 
vienija visą žmoniją. Tačiau tai paradoksali vienybė - vienybė, 
kuri ne tik vieniją bet ir skiria: ji mus įsuka į amžino irimo ir 
atsinaujinimo, kovos ir prieštaravimų, dviprasmybių ir nusivyli
mų sūkurį. Būti moderniam - tai būti dalimi visatos, kurioje, pasak 
Markso, “viskas, kas tvirtą ištirpsta ore”.

Žmonės, atsidūrę šio sūkurio viduryje, linkę manyti, kad yra 
pirmieji ir galbūt vieninteliai į jį patekę. Šis jausmas skatino dau
gybės nostalgiškų Prarasto rojaus mitų atsiradimą. Tačiau, tiesą 
pasakius, vis daugiau žmonių buvo įsukta į šį sūkurį per pasta
ruosius beveik penkis šimtus metų. Nors daugelis jų modemybę 
turbūt išgyveno kaip radikalų iššūkį savo istorijai ir tradicijoms, 
per tuos penkis šimtus metų modemybė įgijo turtingą savo pa
čios istoriją ir daugelį tradicijų. Norėčiau apčiuopti ir patyrinėti 
šias tradicijas, suprasti, kaip jos gali puoselėti ir turtinti mūsų pa
čių modemybę ir kaip jos gali nuskurdinti ir aptemdyti mūsų su
pratimą kas yra modemybė ir kas ji gali būti.

Šį moderniojo gyvenimo sūkurį maitino daugybė šaltinių: di

dieji gamtos mokslų išradimai, pakeitę visatos ir mūsų vietos joje 
supratimą gamybos industrializaciją mokslo žinias transforma
vusi į technologijas, sukūrusi naujas žmogaus gyvenamąsias ap
linkas ir sunaikinusi senąsias, skubinanti gyvenimo tempą 
generuojanti naujas korporacijų ir klasių kovos formas. Tai ir 
milžiniški demografiniai pokyčiai, staigus ir dažnai kataklizmiš- 
kas miestų augimas; masinės komunikacijos sistemos; vis labiau 
stiprėjančios, biurokratiškai struktūruotos ir valdomos tautinės 
valstybės; masiniai socialiniai judėjimai; žmonės, metantys iššū
kį savo politiniams ir ekonominiams vadovams, siekiantys vis la
biau kontroliuoti savo pačių gyvenimus; ir galiausiai - drastiškai 
svyruojanti, nuolat besiplečianti ir visus juos bei jų institucijas 
veikianti kapitalistinė pasaulio rinka. Dvidešimtajame amžiuje 
socialiniai procesai, kurie sukėlė šį sūkurį ir kurie nuolatos jį palai
ko amžino tapsmo būsenos, buvo pavadinti “modernizacija”. Šie 
pasauliniai istoriniai procesai išaugino įspūdingą vizijų ir idėjų 
įvairovę, kurių tikslas - vyrus ir moteris paversti modernizacijos 
subjektais, taip pat ir objektais; suteikti jiems galią padėti atrasti 
save šiame sūkuryje ir jį prisijaukinti. Per paskutinįjį šimtmetį 
šias vizijas ir vertybes pradėta laisvai grupuoti su “modernizmo” 
sąvoka. Šis darbas - modernizmo ir modernizacijos dialektikos 
studija.

Vildamasis apčiuopti tokį platų dalyką kaip modemybės isto
rija, ją padalijau į tris etapus. Pirmajame, kuris tęsiasi maždaug 
nuo XVI amžiaus pradžios iki XVIII pabaigos, žmonės dar tik 
pradeda patirti, kas yra modemus gyvenimas; vargu ar jie suvo
kia, su kuo susidūrė. Desperatiškai, bet pusiau aklomis jie bando 
surasti atitinkamą žodyną neturi, arba turi labai menką moder
nios visuomenės arba bendruomenės supratimą kurioje galėtų da
lytis .savo viltimis ir išbandymais. Mūsų antrasis etapas praside
da su didžiąja 1790-ųjų revoliucine banga. Prancūzų revoliucijoje 
ir jos atgarsiuose staiga dramatiškai gimsta plačioji moderni 
visuomenė. Ją vienija jausmas, kad ji gyvena revoliuciniame 

amžiuje - amžiuje, kuris atneša milžiniškus sukrėtimus į kiekvie
ną privataus, socialinio ir politinio gyvenimo dimensiją. Tuo pat 
metu XIX amžiaus moderni visuomenė prisimena, ką reiškia ma
terialiai ir dvasiškai gyventi pasauliuose, kurie yra visiškai ne
modernūs. Būtent iš šios vidinės prieštaros, iš šio gyvenimo iš
kart dviejuose pasauliuose pajautos gimsta ir plėtojasi moder
nizacijos ir modernizmo idėjos. XX amžiuje, mūsų trečiajame ir 
paskutiniame etape, modernizacijos procesas išsiplečią kad apim
tų beveik visą pasaulį, ir besiplėtojanti pasaulinė modernizmo 
kultūra pasiekia įspūdingas minties ir meno aukštumas. Kita ver
tus, auganti modernioji visuomenė subyra į daugybę fragmentą 
kalbančių nesuderintomis, privačiomis kalbomis. Modernybės 
idėja, vis dažniau suvokiama fragmentiškai; praranda savo didžią
ją dalį savo gyvybingumo, įtampos, gylio ir netenka galios orga
nizuoti ir suteikti prasmę žmonių gyvenimams. Viso to rezultatas 
- šiandien atsidūrėme viduryje moderniosios eros, kuri prarado 
ryšį su savo pačios šaknimis.

Jeigu ankstyvajame modemybės etape, Amerikos ir Pranzūci- 
jos revoliucijų priešaušryje, reikėtų išskirti vieną archetipinį mo
demų balsą tai būtų Jean Jacąues Rousseau balsas. Rousseau pir
masis pardėjo vartoti žodį moderniste taip, kaip jis bus vartoja
mas XIX ir XX amžiuose. Jis - kai. kurių pačių gyvybingiausių 
mūsų modernių tradicijų šaltinis, pradedant nostalgiškomis vi
zijomis, psichoanalitine savianalize, baigiant visuotine demokra
tija. Kaip žinome, Rousseau buvo labai nepastovios vidinės bū
senos žmogus. Daug jo nerimo kilo iš priežasčių, susijusių su 
įtemptu asmeniniu gyvenimu, bet dalis atsirado iš aštraus atsako
mybės jausmo ir dėl tuo metu besiformuojančių socialinių sąly
gą kurios veikė milijonų žmonių gyvenimus. Rousseau apstul
bino savo amžininkus, paskelbęs, kad europietiškoji visuomenė 
atsidūrė “ant bedugnės krašto”, galingiausių revoliucinių sukrėti
mų išvakarėse. Kasdienybę toje visuomenėje - ypač jos sostinėje 
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■ Maskvos Didžiuosiuose 

Kremliaus Rūmuose, buvusioje 
Rusijos carų rezidencijoje, ge
gužės 7 d. šalies prezidento prie
saiką davė kovo mėnesį vyku
sius valstybės vadovo rinkimus 
įtikinama pergale laimėjęs Vla- 
dimir Putin. 11 vai. 45 min. vie
tos laiku prasidėjusi inauguraci
jos ceremonija buvo palyginti 
kukli, ir toli gražu neprilygo iš
kilmėms, kurios 1996 metais 
buvo surengtos V. Putino pirm
takui Borisui Jelcinui.
■ Latvijos prezidentė Vaira 

Vykė-Freiberga paragino šalies 
gyventojus gegužės 8-ąją daly
vauti renginiuose, skirtuose per
galei prieš fašizmą paminėti ir 
Antrojo pasaulinio karo aukų 
atminimui pagerbti. Savo krei
pimesi prezidentė pažymėjo, 
kad gegužės 8-ąją respublikos 
gyventojai “gedi dėl kančių ir 
netekčių, kurias teko išgyventi 
Latvijos ir kitų Europos šalių 
tautoms XX amžiaus viduryje”.
■ Turiningą ir neramų laiko

tarpį pradeda Lenkija, artėjant 
šalies prezidento rinkimams.

. Gegužės 7 d. “Solidarumo” rin
kimų akcijos (SRA) lyderis Ma- 
rian Krzaklewski, kalbėdamas 
regioniniame Krikščionių tau
tininkų suvažiavime, pranešė 
apie galimas personalines per
mainas vyriausybėje ir “Soli
darumo” rinkimų akcijoje.
H Australija gegužės 8 d. at

kūrė diplomatinius santykius su 
Šiaurės Korėja, taip prisijung
dama prie saujelės Vakarų šalių, 
iš naujo užmezgusių ryšius su 
šia komunistine šalimi. Užsie
nio reikalų ministras Alexander 
Downer pranešė, kad diploma
tinio atstovavimo atnaujinimas 
įsigalioja nedelsiant. Šalys ne
palaikė santykių beveik 25 me
tus.
■ Čečėnijoje federalinės pajė

gos neteko karinių oro pajėgų 
žvalgybos lėktuvo Su-24MR. 
Kaip gegužės 8 d. rytą pranešė 
Jungtinės kariuomenės gru
puotės štabas, sekmadienį lėk
tuvui atliekant užduotį virš 
Čečėnijos dingo ryšys su juo. 
Lakūnų likimas nežinomas. 
Lėktuvo ieškoma. Štabo pa
reigūnai neatmeta galimybės, 
kad lėktuvą numušė čečėnų ko
votojų priešlėktuvinės gynybos 
priemonės.

Lietuvos Prezidento 
metinis pranešimas, 

skaitytas š.m. balandžio 20 d. Lietuvos Seime
(pradžia Nr. 18)

Didžiulės vis dar negrąžintos 
kaimyninės valstybės skolos už 
mūsų tiektą energiją, skandalu 
virtusi elektros tilto į Vakarus 
statyba, nepradėtas kaupti Ig
nalinos atominės jėgainės už
darymo fondas, politinės dra
mos pobūdį įgijusi “Mažeikių 
naftos” byla - tai vis su energe
tika susijusios valstybės “bė
dos”, pernai esmingai paveiku
sios net dviejų Lietuvos vy
riausybių atsistatydinimą.

Todėl labai svarbu, kad šian
dien vąlstybinių monopolijų 
pertvarkymo darbai vyktų skai
driai, kad jie būtų aiškūs ir su
prantami visuomenei, kad juos 
darydama Vyriausybė siektų kuo 
platesnio politinių jėgų sutari
mo.
Beje, rūpestis tolesne “Mažei

kių naftos” veikla turėtų būti 
vienas iš Vyriausybės darbo pri
oritetų. Tik skubus Lietuvos naf
tos ūkio modernizavimas ir šio 
ūkio įsitvirtinimas Europos rin
koje duos mūsų žmonėms ne
abejotinos ilgalaikės naudos. 
Sėkmingas energetikos įmonių 
ir kitų valstybinių monopolijų 
pertvarkymas negalės vykti be 
Jūsų, gerbiamieji Seimo nariai, 
paramos. Ar bus išskaidytos 
monopolinės įmonės ir šitaip 
sukurtos sveikos konkurencijos 
sąlygos bei pagyvinta šalies 
pramonės ir verslo plėtotė, 
priklausys nuo Jūsų priimtų Ele
ktros ir Dujų, “Lietuvos energi
jos” ir “Lietuvos geležinkelių” 
restruktūrizavimo įstatymų.
Šiandien svarbu sudaryti tei

sines sąlygas Lietuvos verslui ir 
pramonei greičiau reaguoti į 

Vilnius A. Balbieriaus nuotr.

kintančias aplinkybes: spartinti 
neišvengiamo bankroto proce
dūras, restruktūrizuoti mer
dinčias įmones.

Nauja politika - tai sugebėji
mas šalies ūkio reikalus sieti 
su socialiniais, tai mokėjimas 
šiuos reikalus tvarkyti atsižvel
giant ir į konkretaus žmogaus, 
ir į gyvybinius tautos interesus.

Kraštą valdžiusios ir valdan
čios politinės jėgos iki šiol la
biau protegavo stambųjį kapi
talą ir daug mažiau dėmesio 
skyrė smulkiajam bei viduti
niajam verslui. Tokia valdžios 
orientacija neleido susikurti 
stipriam viduriniajam gyventojų 
sluoksniui - pilietinės visuome
nės pagrindui. Ji pasuko Lietu
vą didelių socialinių disonansų 
linkme.
Tyrimai rodo, kad tik Rusijoje 

ir Ukrainoje iš viso pokomunis
tinių šalių regiono esama dar 
didesnių skirtumų tarp tur
tingųjų ir vargšų nei Lietuvoje. 
Tai skaudūs sąmoningai nepro
jektuojamos, bet galingųjų lo- 
bizmo įtakojamos krašto raidos 
padariniai.

Manau, kad pastaraisiais me
tais susiformavusios uždaros 
skurdo bendruomenės (Didžia
salis šiuo atveju nėra išimtis) - 
tai sunkiausias senos, trumpa
regės mūsų politikos palikimas. 
Su juo pajėgsime grumtis tik vi
somis švietimo priemonėmis 
skatindami lietuvio iniciatyvu
mą ir verslumą, sudarę sąlygas 
smulkiam ir vidutiniam veršiui 
plėtoti.
Sekdami Vakarų ir Vidurio Eu

ropos šalių pavyzdžiu, priva
lome atgaivinti ir plėsti šio ver

slo konsultavimo bei informa
vimo sistemą. Be to, turime gal
voti, kaip palengvinti smulkia
jam verslui tenkančią biurokra
tinę naštą. Ar verta dabarties ap
linkybėmis atsisakyti patentų? 
Ar nebūtų geriau tiesiog juos 
diferencijuoti?
Manau, kad rūpestis smulkiuo

ju verslu mūsų valstybei šian
dien svarbus gyvybiškai. Lietu
vos darbo biržos duomenimis, 
šis verslas yra pagrindinis dar
bo vietų kūrėjas, galintis realiai 
sumažinti nedarbą šalyje. Pa
lankiomis ilgalaikėmis paskolo
mis paremtos, iš mirties taško 
galėtų pajudėti būsto ir mokyklų 
pastatų atnaujinimo programos. 
Jos ne tik atgaivintų statybų pra
monę, sukurtų naujų darbo vie
tų, bet ir spręstų opias socialines 
jaunų šeimų bei švietimo prob
lemas.

Ne mažiau svarbus mūsų ge
rovei ir tolesnis eksportinio ūkio 
augimas. Mūsų akiratyje visada 
turi būti tos ūkio šakos, kurios 
jau dabar užsitikrina nuolatinį 
eksportą.
Kartu laikas atsakingai galvo

ti apie šiuolaikinių verslų įvai
rovę, leisiančią Lietuvai plačiau 
įsitvirtinti tarptautinėse rinkose. 
Šiandien pasaulyje sparčiausiai 
plėtojama informacijos techno
logijų pramonė bei šios srities 
verslas. Jo pagrindas - žmogaus 
intelektas ir informaciniai įgū
džiai. Tai nauja ir perspektyvu. 
Tai patikimas kelias, netolimoje 
ateityje galintis vesti mūsų vi
suomenę iš sąstingio ir atsiliki
mo.

Manau, kad Lietuvai šiandien 
dar nėra per vėlu įsiklausyti į 
šios srities ekspertų balsus. Jie 
teigia, kad iš komunizmo išė
jusiems ir valstybės turtą priva
tizuojantiems kraštams išmin
tingiausia būtų bent dalį gautų 
lėšų investuoti į informacijos 

technologijas, jų pramonės ir 
verslo plėtrą.

Nauja politika ypač reikalin-/ 
ga Lietuvos kaimui. Ji privalo 
pagarbiai atsigręžti į kaimo 
žmogų. Valstybė neturi teisės 
palikti kaimo kryžkelėje - ap
gauto, pikto ir jokių išeičių ne
matančio. Laikas atvirai pripa
žinti: ligšiolinė tuščių pažadų ir 
gaisrų gesinimo politika yra žlu
gusi. Jos bankrotą skaudžiai 
pajuto žemdirbiai ir jų šeimos.

Negali ramia širdimi skaityti 
ūkininko dukters iš Linkaičių 
mokyklinio rašinio: “Labai no
rėčiau, kad mūsų tėvelių niekas 
nebeapgaudinėtų. Ar Jūs žinot, 
kaip pavargsta mano mama ir 
tėtis kiekvieną rytą tempdami į 
pieninę pilnus bidonus pieno? 
Vargstame veltui, nes pinigų 
niekas už tai nemoka. Jau ne
menką pieno upę išplukdėme už 
dyka”.

Žemdirbiai pagrįstai nori ži
noti, iš ko kaimo žmogui išgy
venti šiandien, iš ko teks gy
venti rytoj. Todėl labai svarbu, 
kad kaimo ateities projektai bū
tų tikroviški, kad juos kurtume, 
atsižvelgdami į valstybės išga
les ir savo bei užsienio rinkas. 
LDDP valdymo laikais į žemės 

ūkį investuoti keli milijardai litų 
iš esmės nepakeitė kaimo padė
ties. Tai pripažįsta ir dabarti
niai žemdirbių protestų idėji
niai vadovai. Štai Demokratinės 
darbo partijos politiką rėmęs di
delių žemių savininkas šian
dien atvirame laiške teigia, kad 
tuo metu buvo padaryta “esminė 
klaida - nesukurta ilgalaikė že
mės ūkio strategija”.

Tačiau akivaizdu, kad lygiai 
taip pat be aiškios strategijos į 
žemės ūkį sudėtas ne vienas mi
lijardas ir konservatorių valdy
mo metais. Daug subsidijų žem
dirbiams buvo pažadėta pernai. 
Deja, realiai jų duoti niekas ne
galėjo: valstybės iždas pasirodė 
esąs tuščias. Iki šiolei valstybės 
skolos žemdirbiams tebėra mi
lijoninės. Šis atotrūkis tarp pa
žadų ir tikrovės nuskurdino ūki
ninkus, sugriovė daugelio jų 
verslo planus.
Padėtis tikrai sunki. Bet kokia 

išeitis siūloma? Raginama dar 
labiau didinti biudžeto išmokas, 
užsidaryti nuo Europos bei pa
saulio ir kažkokiu būdu lietuviš
kais produktais “išmaitinti 20 
milijonų mūsų kaimynų”. Pra
našaujama, kad jei to nebus pa
daryta, “žemės ūkio veikla Lie
tuvoje mirs”, kartu žlugs ir visa 
Lietuva, nes mes, lietuviai, “nie
ko kito neturime - tik žemę”. 

Suprantu žemdirbio jausmus, 
nuoširdų rūpestį kaimo likimu. 
Aš taip pat noriu matyti gyvą ir 
pasiturintį Lietuvos kaimą. Ta
čiau žinau, kad šiais pasiūlymais 

remdamasi, nesugebės kaimo 
gerovės sukurti jokia Vyriau
sybė, jokia Seimo dauguma.

Taip, Lietuvai reikia stipraus 
žemės ūkio. Bet toks jis bus, tik 
konkuruodamas rinkose. Į šitokį 
ūkį kaimą kreipia jau seniai 
Seimo apsisprendimo laukianti 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
strategija. Ji šiandien būtina. 
Bet dar labiau reikia strategiją 
atitinkančių praktinių kaimo 
reikalų sprendimų.

Valstybė nedelsdama privalo 
imtis racionalaus ir diferenci
juoto lėšų skyrimo kaimui. Juk 
vienokios valdžios paramos rei
kia mažą sklypą turinčiam, ki
tokios - stambiam ūkininkui ar 
bendrovei, dar kitokios - iš kai
mo verslo gyvenančiam žmo
gui. Vieni turi sulaukti sociali
nės paramos, kiti - pagalbos pre
kiniam ūkiui stiprinti ir dalyvau
ti rinkoje.

Ne mažiau svarbi ir trečioji 
kaimo raidos kryptis - su žeme 
susijusių ir nesusijusių smulkių 
verslų plėtotė. Jai turėtų būti ski
riama kryptinga kaimo rėmimo 
programa, teikianti ir specialistų 
konsultacijų, ir paskolų leng
vatų.

Daugiau gyvybės kaimui 
suteiktų susikūrusi žemės rinka. 
Deja, šiandien jai formuotis 
trukdo daug dirbtinių kliūčių. 
Nėra normalu, kad ligi šiolei 
savininkams grąžinta tik pusė 
jiems priklausančios žemės. 
Darbai akivaizdžiai vilkinami, 
nors vien už žemės grąžinimo 
procedūras iš valstybės biudžeto 
jau sumokėta 180 milijonų litų.

Ar galime šiandien žmonėms 
paaiškinti, kodėl vienose apskri
tyse žemę susigrąžinti buvo 
įmanoma, kitose - atsimušta į 
neįveikiamą biurokratijos sie
ną? Kada Žemės ūkio ministe
rija pagaliau pareikalaus asme
ninės tarnautojų atsakomybės?
Kaimo ateitį sieju su atnaujin

ta švietimo sistema. Kad dabar 
šioje sistemoje esama rimtų 
spragų rodo pesimistinės kaimo 
vaikų ir jaunuolių nuotaikos. 
Apie dvasinę jaunų žmonių 
būklę daug pasako mokinių ra
šiniai.
Štai devintokė iš Trakų rajono 

rašo: “Aš nepasiduodu; Neno
riu sekti savo kaimynais, kurie 
šneka: “kaip nors pratempsiu 
mokykloje iki šešiolikos metų”. 
Pratempčiau ir aš. Bet kas to
liau? Slankioti su tais, kurie, vos 
baigę devynias klases, dabar ne
turi darbo? Jie niekam nereika
lingi, Tėvai juos dar išmaitina. 
Bet leisti mokytis toliau neiš
gali. Dešimtys jaunų žmonių 
mano kaime apimti pykčio, 
pagiežos arba abejingumo”.

(pabaiga kitame nr.)

Modernybė - vakar, 
šiandien ir rytoj

MARSHALL BERMAN 1

(atkelta iš 3 psl.).
Paryžiuje - jis išgyveno kaip sūkurį, le tourbillon sočiai. Kaip galėjo 
žmogus judėti ir gyventi tame sūkuryje?

Rousseau romantinio romano “Naujoji Eloiza” jaunasis hero
jus Saint-Preux išsiruošia į kelionę - archetipišką kelionę, kurią 
ateinančiais amžiais atliks milijonai jaunų žmonių, - iš kaimo į 
miestą. Jis rašo savo mylimajai iš to le tourbillon sočiai gelmių, 
bandydamas perteikti savo nuostabą ir baimę. Saint-Preux išgyvena 
metropolio gyvenimą kaip “nuolatinį grupuočių ir politinių klikų 
susidūrimą, nenutrūkstamą prietarų ir prieštaringų nuomonių srau
tą... Kiekvienas nuolatos prieštarauja sau pačiam” ir “viskas yra 
absurdas, tačiau niekas nieko nešokiruoja, nes visi prie visko 
įpratę”. Tai pasaulis, kuriame “gėris ir blogis, grožis ir bjaurastis, 
tiesa ir moralė turi tik vietinę ir ribotą egzistenciją”. Po kelių mė
nesių šioje aplinkoje jis rašo:

“Pradedu jausti tą girtą svaigulį, į kurį mane įmurkdė šis ne
ramus, audringas gyvenimas. Nuo tokios daugybės prieš mano akis 
pralekiančių objektų man sukasi galva. Iš visų dalykų, kurie ma
ne stebina, nė vienas neranda vietos mano širdyje, tačiau jie visi 
taip drumsčia mano jausmus, kad aš pamirštu, kas esu ir kam 
priklausau”.

Jis kartoja, kaip myli savo pirmąją meilę, kartu tai sakydamas 
nuogąstauja, kad “šiandien aš nežinau, ką mylėsiu rytoj”. Despe
ratiškai ilgisi kažko tvirto, už ko galėtų užsikabinti, tačiau “ma
tau tik fantomus, kurie patraukia mano akį, bet išnyksta, kai tik 

pabandau juos pagauti”. Šioje - nerimo ir chaoso, fizinio svaigu
lio ir girtulio, naujų potyrių galimybių gausos ir moralinių normų 
bei asmeninių ryšių destrukcijos, gatvės ir sielos vizijų - atmos
feroje gimsta modernioji pajauta.

Jeigu persikeltume šimtą metų į priekį ir pabandytume -iden
tifikuoti aiškesnius XIX amžiaus modemybės ritmus bei tem
brus, pirmiausia pastebėtume labai išvystytą, įvairialypį ir dina
mišką naują kraštovaizdį, kuriame vyksta modernusis eksperimen
tas. Tai - garo mašinų, automatizuotų gamyklų, geležinkelių, nau
jų plačių pramoninių rajonų, per naktį, dažnai su nežmoniškais 
padariniais, išdygusių didmiesčių, dienraščių, telegrafų, telefonų 
ir kitų masinės komunikacijos priemonių, vis stiprėjančių tauti
nių valstybių ir tarptautinio kapitalo koncentracijos, masinių so
cialinių judėjimų, kovojančių su modernizacijomis “iš viršaus” 
savo modernizacija “iš apačios”, vis labiau besiplečiančios pa
saulinės rinkos kraštovaizdis. Didieji XIX amžiaus modernistai 
karštai, puolė šią aplinką, bandydami ją sugriauti iš išorės arba 
susprogdinti iš vidaus. Tuo pat metu visi joje jautėsi tarytum savo 
namuose, atsiverdami jos galimybėms, teigdami net savo 
radikaliausiais neigimais, žaisdami ir ironizuodami net pačiais 
rimčiausiais bei prasmingiausiais savo veiklos momentais.

XIX amžiaus modernizmo sudėtingumą, turtingumą bei jo skir
tingybes įkvėpusias vienybes geriausiai galime pajusti trumpai 
pasiklausę dviejų ryškiausių šios epochos balsų: Nietzschės, ku
ris paprastai laikomas pirminiu daugelio mūsų modernizmų šal
tiniu, ir Markso, kuris paprastai apskritai nesiejamas su jokiais 
modernizmais.

Štai Marksas, kalbantis gremėzdiška, bet įtaigia anglų kalba 
Londone 1856 metais: “Vadinamosios 1848 m. revoliucijos bu
vo tik nedideli incidentai, maži įskilimai ir lūžiai sužiedėjusiame 
Europos visuomenės kiaute. Bet jie pranešė apie artėjančią prara
ją”. Marksas tęsė: “Mūsų XIX amžiui būdinga viena savybė, ku

rios niekas nedrįsta paneigti”. Pasak Markso, pagrindinė moder
niojo gyvenimo ypatybė yra ta, kad šis gyvenimas prieštaringas 
nuo pačių savo šaknų:

“Viena vertus, mūsų gyvenime atsirado pramonės ir mokslo jė
gų, kurių nė viena žmonijos istorijos epocha net nepajėgė 
įsivaizduoti. Kita vertus, egzistuoja puvimo simptomai, kurie kur 
kas baisesni nei vėlyvojoje Romos imperijoje. Mūsų dienomis 
viskas prieštarauja sau pačiam. Mašinos, turinčios stebuklingos 
galios sutrumpinti ir padaryti našesnį žmonių rankų darbą, juos 
verčia badauti ir nualina. Tarytum veikiant blogiems burtams, nau
jai atsiradę turto šaltiniai pavirsta skurdo šaltiniais. Meno laimė
jimai, regis, pasiekiami prarandant savastį. Tuo pačiu greičiu, ku
riuo žmonija įvaldo gamtą, žmogus, regis, tampa kitų žmonių ar
ba savo paties nešlovės vergu. Net tyroji mokslo šviesa, regis, 
nesugeba šviesti niekur kitur, tik ten, kur viešpatauja tamsi ig- 
norancija. Visi mūsų išradimai ir pažanga, regis, pavirsta tuo, kad 
materialiosioms jėgoms suteikiama intelektinė gyvybė, ir žmo
gaus gyvenimas sustingdomas ir paverčiamas materialia jėga”.

Šie vargai ir paslaptys daugelį modernių žmonių varė į neviltį. 
Vieni siūlė atsikratyti moderniųjų menų tam, kad atsikratytume 
modernių konfliktų, kiti bandė pramonės progresą suderinti su 
neoabsoliutine arba neofeodaline politikos regresija. Marksas vis 
dėlto skelbė paradigmiškai modemų tikėjimą: “Mes šios atsar
gios dvasios, kuri budinga visiems šiems prieštaravimams, niekuo 
kitu nelaikome. Žinome, [...] kad šios naujosios visuomenės jė
gos trokšta būti pažabotos tik naujųjų žmonių - o būtent tokie yra 
darbo žmonės. Jie - toks pats moderniųjį laikų išradimas kaip ir 
mašinos”.

Markso raštai garsūs Savo pabaigomis. Bet jeigu pažvelgsime į 
jį kaip į modernistą, pastebėsime dialektinį judesį, kuris pabrėžia 
ir pagyvina jo mintį, kuris neturi pabaigos ir plaukia prieš jo są
vokų ir troškimų srovę. (pabaiga kitame numeryje)
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Sveikatos kertė
Neturintys KHK rizikos faktoriaus 

gyvena 6-10 metų ilgiau
Stambūs tyrimai neleidžia 

abejoti: hipertonikai, mažinan
tys savo kraujospūdį, apsaugo 
širdies ir smegenų kraujagysles. 
Tas pats ir su riebalų vartojimu 
ir rūkymu. Kad neturėti kardio
vaskulinių rizikos faktorių yra 
verta, įrodo du tyrimai su dau
giau kaip 400,000 žmonių. 
Remdamiesi duomenimis, JAV 
mokslininkai teigia, kad tai 
prailgina gyvenimą 6-10 metų. 
Vienas projektų yra MRFIT 
(Multiple Risk Factor Interven- 
tion Trial). Jame dalyvavo virš 
300,000 vyrų. 70,000 buvo 35- 
39 metų ir daugiau kaip 270,000 
vyrų 40-57 metų. Kitame tyri
me CHA (Chicago Heart Asso- 
ciation Detection Project in In- 
dustry) dalyvavo truputį dau
giau kaip 10,000 vyrų 18-39 
metų, 7500 40-59 metų ir dau
giau kaip 6000 moterų 40-59 
metų. Visi tiriamieji buvo ištir
ti 1967 ir 1975 metais.

Tik 5-10% turėjo labai mažą 
kardiovaskulinį rizikos rakto- 
rių: kraujyje cholesterino buvo

10 priežasčių mėgautis šokoladu 
ir nejausti kaltės

1. Šokolade esantys riebalai 
nėra kenksmingi.

2. Jūs greičiausiai suvalgote 
mažiau šokolado, nei įsivaiz
duojate.

3. Savo potraukį šokoladui 
galite numalšinti puodeliu šo
koladinio pieno.

4. Šokoladas nekenkia veido 
odai.

5. 1,5 uncijos pieniško šo
kolado yra 8 procentai kalcio 
dienos normos.

6. Galite kasdien suvalgyti po

Lietuvių Fondo 37-tas 
metinis narių suvažiavimas 

Birutė Jasaitienė

Š. m. balandžio 15 d., šešta
dienį, Lemonte, Pasaulio Lietu
vių Centro Lietuvių Fondo 
salėje įvyko jau trisdešimt sep
tintasis Lietuvių Fondo narių 
suvažiavimas.

Keli mėnesiai prieš Lietuvių 
Fondo suvažiavimą lietuviškoje 
spaudoje pasirodė straipsniai, 
kur vieni puolė Lietuvių Fondą 
kiti Lietuvių Bendruomenę. 
Vieni aiškino įstatus, kiti isto
riją vieni pasisakė už įstatų pa
keitimą kiti prieš ir t.t. Net ir 
tie žmonės, kurie reiškiasi ir dir
ba Lietuvių Bendruomenės ar 
Lietuvių Fondo veikloje, nela
bai suprato, kame čia dalykas, 
ko kas nori ir kas už ką pasisa
ko. O ką jau bekalbėti apie ei
linį pilietį - tam viskas buvo vi
sai neaišku. O visas tas šurmu
lys kilo dėl to, kad JAV LB Tary
ba nepatvirtino Lietuvių Fondo 
Tarybos pristatytų įstatų pakei
timo projekto. Neaiškumai ir 
įvairūs pasisakymai spaudoje at
kreipė visuomenės dėmesį, ir 
Lietuvių Fondo suvažiavimas 
buvo gausus ne tik nariais, bet 
ir svečiais. Didelė Lietuvių Fon
do salė, kurioje pirmą kartą su
važiavimas vyko, buvo pilna lie
tuviškos visuomenės.

Suvažiavimą atidarė Lietuvių 
Fondo Tarybos pirmininkas Al
girdas Ostis. Pirmininkas Svei
kino visus dalyvaujančius suva
žiavime, iškėlė Lietuvių Fondo 
tikslus - remti finansiškai lietu
vybės išlaikymo darbus išeivi
joje.

Invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Paliokas, S.J.

Lietuvių Fondo Tarybos narė 
Ramona Steponavičiūtė prave
dė tradicinį mirusiųjų Fondo na
rių pagerbimą. Šiais metais am
žinybėn iškeliavo 110 LF narių. 
Pagerbiant mirusius narius, tra

iki 200 mg/dl, arterinis krau
jospūdis buvo 120/80 mmHG ar 
žemesnis, jie buvo nerūkantys. 
Nei vienas nesirgo cukriniu di
abetu, neturėjo miokardo infark
to ar EKG pakitimų (JAMA 
282, 1991,2012).

Po vidutiniškai 20 metų buvo 
apibendrinti duomenys ir įver
tintas mirtingumas: ypač mažas 
mirtingumas buvo tiriamųjų iki 
40 metų su mažu rizikos fakto
riumi. Jis buvo 90% mažesnis 
nei tiriamųjų su dideliu rizikos 
faktoriumi. Maždaug 78% ma
žesnis buvo mirtingumas vy
resnių tyrimo dalyvių. Mirčių 
nuo širdies priepuolių buvo ati
tinkamai 52 ir 76% mažiau. 
Bendrai paėmus mirties atvejų 
asmenims su mažu rizikos fak
toriumi atitinkamai pagal amžių 
ir lytį buvo 40-58% mažiau nei 
asmenims su didele rizika. 
Todėl žmonės be kardiovasku
linių rizikos faktorių turėtų 
gyventi priklausomai nuo lyties 
6-10 metų ilgiau.

Health

1 unciją šokolado ir nepasitai
sysite nė per centimetrą.

7. Prie šokolado nepripranta- 
ma.

8. Neatsisakykite maisto, kurį 
mėgstate, nes tai padės siekti 
tikslų.

9. Šokolade yra antioksidan
tų-

10. Mėgaukitės šokoladu. Šo
koladą reikia valgyti lėtai. Ne
būtina jo suvalgyti daug, kad 
pajustumėte malonumą.

Dr. Arūnas Akutis

dicinę žvakę uždegė Stasys Jo- 
kubauskas. Suvažiavimo prezi
diumą sudarė Povilas Kilius, 
Daina Kojelytė, dr. Jonas Va
laitis, LF Tarybos pirmininkas 
A. Ostis ir adv. Rimas Doman- 
•skis. Sekretoriauti pakviesta 
Aldona Šmulkštienė. Pirminin
kavimą perėmus dr. J. Valai
čiui,-pasidžiaugusiam gausiu 
suvažiavimu, dideliu ir reikš
mingu LF įnašu lietuvybės iš
laikymui išeivijoje, iškeltas 
svarbiausias šio suvažiavimo 
reikalas - LF įstatų pakeitimas.

Suvažiavimą sveikino Lietu
vos garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas Vytau
tas Kamantas, JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininko Donato 
Skučo sveikinimąperskaitė pre
zidiumo narė Aušrelė Sakalai- 
tė. Toliau sveikino JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė Re
gina Narušienė ir Tautos Fondo 
bei Didž. Kunigaikštienės Biru
tės draugijos vardu Zuzana Juš
kevičienė. Visi sveikintojai lin
kėjo darbingo ir darnaus suva
žiavimo.

Praėjusio suvažiavimo pro
tokolo santrauką perskaitė Al
dona Šmulkštienė.

Buvo sudarytos įvairios dar
bo komisijos, kurių branduolius 
pristatė LF Taryba, o suvažia
vimas papildė. Mandatų-regis- 
tracijos komisiją sudarė: Kęstu
tis Ječius, Vytautas Kirvelaitis, 
Alė Razmienė, Arvydas Tamu
lis ir Birutė Vindašienė. Į Nomi
nacijų komisiją įėjo: dr. Kazys 
Ambrozaitis, Stasys Baras ir 
Povilas Kilius. Balsų skaičiavi
mo komisiją sudarė: Stasys Ba
ras, Saulius Čyvas, Ramona Ste
ponavičiūtė, Salomėja Daulienė 
ir Viktoras Naudžius. Nutarimų 
komisija: dr. Kazys Ambrozai

Labai greitai paruošiamas ir nepaprastai 
skanus obuolių pyragas

Sudėtis:
6-7 vnt. obuolių,
5-6 vnt. kiaušinių,
2 stiklinės cukraus,
1,5-2 stiklinės miltų,
3 šaukšteliai cinamono,
0,5 stiklinės džiuvėsėlių,
1 šaukštas sviesto ar riebalų.
Obuolius nulupti, išimti sėk

lides, supjaustyti kubeliais - su
maišyti su cinamonu.

Tuo tarpu skardą ištepti rieba
lais (ar sviestu) ir pabarstyti 
džiuvėsėliais.

Obuolius iškrėsti vienodu 
sluoksniu.

Pranešimas žurnalo 7 laisvę” 
skaitytojams

Nuo šių, 2000-tųjų metų “Į 
laisvę” žurnalas bus redaguoja
mas ir spausdinamas Lietuvoje. 
Vyriausiu “Į laisvę” redaktoriu
mi buvo pakviestas ir sutiko būti 
Kaune gyvenantis žinomas žur
nalistas ir spaudos darbuotojas 
Vidmantas Valiušaitis. Jis jau bai
gia sudaryti ir platesnę redakcinę 
kolegiją kurioje dalyvaus bičiu
liai iš Lietuvos ir Amerikos. Žur
nalas bus spausdinamas Morkūno 
ir Ko. spaustuvėje Kaune. Šis 
perkėlimo į Lietuvą sprendimas 
buvo padarytas dėl to, kad Lietu
voje žurnalo skaitytojų skaičius 
kasmet vis auga ir šiuo metu yra 
jau beveik penkeriopai didesnis 
negu JAV. Šiaurės Amerikos kon
tinento skaitytojams skirti žurna
lo numeriai iš Kauno bus per
siunčiami dėžėmis į Chicagą bei 
Toronto ir iš ten išsiuntinėjami 
JAV bei Kanados prenumerato
riams.

Pirmąjį 2000 metų numerį 
naujasis redaktorius planuoja pa
ruošti birželio mėnesį. Numato

tis, dr. Gediminas Balukas, Vy
tautas Kamantas, dr. Ferdinan
das Kaunas, V. Kirvelaitis ir dr. 
Petras Kisielius.

Sudarius visas reikalingas su
važiavimo komisijas, sekė LF 
vadovybės pranešimai. Tarybos 
pirmininkas A. Ostis susumavo 
tarybos narių, kurių yra 18, dar
bus metų bėgyje. Užbaigdamas 
paryškino, kad yra narių, kurie 
buvo nepatenkinti esama įgalio
jimus naudojančia balsavimo 
sistema. Pereitame suvažiavime 
LF Taryba pasiūlė tiesioginę 
balsavimo sistemą kuri buvo 
LF narių 70.82 % priimta. Pa
gal LF įstatus, LF įstatų keitimui 
turi pritarti JAV LB Taryba. Bet 
prieš įstatų pakeitimą pasisakė 
JAV LB Taryba. Nežiūrint to, 
pagal įstatus, sekančio LF su
važiavimo, t.y. šio suvažiavimo, 
nariai pasisakydami 75 % “už” 
turi teisę įstatus pakeisti. Jis 
pabrėžė, kad šiandien LF nariai 
turės progą patys nuspręsti, ar 
pernai priimtas tiesioginis bal
savimas įsigalios, ar ne.

Lietuvių Fondo praeitų metų

Lietuvių Fondo narių suvažiavimo, vykusio š. m. balandžio 15 d. Lemonte, prezidiumas (iš 
k. į deš.): Tarybos pirm. Algirdas Ostis, dr. Jonas Valaitis, Daina Kojelytė, Valdybos pirm. 
Povilas Kilius, adv. Rimas Domanskis, sekr. Aldona Šmulkštienė Vyt. Jasinevičiaus nuotr.

(skanausi j)

Tešlai:
Kiaušinius gerai išplakti su 

cukrumi (galima įlašinti kva
pų), supilti miltus ir gerai iš
sukti, kad taptų grietinės tirš- 
tumo tešla. Tešlą užpilti ant 
obuolių.

Kepti orkaitėje apie 45 min.

ma žurnalą išleisti keturis kartus 
metuose. Nors žurnalas bus reda
guojamas ir spausdinamas Lietu
voje, tačiau jo leidėjais ir toliau 
pasilieka Lietuviškų studijų cen
tras (Center for Lithuanian Stu- 
dies, Ine.) Chicagoje. Žurnalo ad
ministratorius Jonas Prakapas 
taip pat yra sutikęs tęsti prenume
ratų rinkimą iš JAV bei Kanados 
skaitytojų. Tad visus skaitytojus, 
kurie iki šiol prenumeravo “Į lais
vę” žurnalą prašome pratęsti pre
numeratas sau ir savo artimie
siems, mokykloms ir bibliote
koms Lietuvoje. “Į laisvę” admi
nistratoriaus adresas; 14 Thelma 
Dr., BakersfieldCA 93305-2930.

Žurnalas ir toliau lauks įvai
rios medžiagos - straipsnią laiš
kų, atsiliepimų, nuotraukų ir kt. 
iš Amerikoje ar Kanadoje gyve
nančių bendradarbių ir skaitytojų. 
Medžiagą prašome siųsti redak
cinės kolegijos nario, buvusio re
daktoriaus Juozo Baužio adresu: 
9240 Cliffaide Ln., Orland Park 
IL 60462. J. Baužys

valdybos pirmininkei Rūtai Sta
niulienei negalint suvažiavime 
dalyvauti, jos pranešimą pers
kaitė LF valdybos narė Sigutė 
Balzekienė. Iš pranešimo paaiš
kėjo, kad pernai į LF įstojo 53. 
nauji nariai. Šiandien LF turi 
7,049 narius.

Finansų komisijos pranešimą 
padarė Saulius Čyvas. Praeitais 
metais iš narių ir palikimų buvo 
gauta 678,134 doleriai. Šian
dien sudėtas pagrindinis kapi
talas yra $9,882,020. Finansų 
komisijos tikslas yra saugiai ir 
pelningai investuoti LF kapitalą. 
Kapitalas yra investuojamas per 
“Graybill, Bartz ir Associates” 
firmą. Metų gale LF kapitalo 
biržos vertė buvo $13,287,701. 
Saulius Čyvas baigdamas pra
nešimą pasidžiaugė, kad užbai
giant šimtmetį LF pasiekė 10 
milijonų dolerių suaukoto pa
grindinio kapitalo, ir linkėjo per 
kitą šimtmetį šį kapitalą padvi
gubinti, kad jis siektų 20 mili
jonų.

Dr. Antanas Razma, Pelno 
skirstymo komisijos pirminin

Ką mums atneš 
Vandenio era?

Dažnai girdime sakant, kad 
baigiasi Žuvų era, o žmonija įžen
gia į Vandenio laikus. Panašiai kaip 
mūsų metai dalijami į 12 mėnesių, 
taip ir „didieji“ metai, kurie trun
ka apie 25,960 mūsų metų, skai
domi į 12 atkarpų.

Dabar turi prasidėti Vandenio 
era, kuri ženkliai skirsis nuo Žuvų 
eros. Daug didesnę reikšmę turės 
įgauti dvasinės vertybės, o ne ak
las materialių turtų kaupimas, nau
dos vaikymasis bet kuria kaina, 
sukeliantis siaubingus karus, gam
tos niokojimą ir kitas baisias ne
gandas, kurias žmonijai teko iš
gyventi, kol buvo Žuvų era. Ji pra
sidėjo apie 60 m. pr. Kristaus gi
mimą.

Avino era prasidėjo maždaug 
2200 m. pr. Kristaus gimimą. Tai 
buvo didžių atradimų laikotarpis, 
kai kilo ir žlugo imperijos.

Jaučio era prasidėjo daugiau 
kaip prieš 4500 m. pr. Kristaus 
gimimą. Ji pasižymėjo tuo, kad 
buvo labai religinga, žmonės kūrė 
apeigas ir uoliai jų laikėsi.

Dvynių eroje (pradžia maždaug 
6700 m. pr. Kristaus gimimą) įsi
galėjo herojų kultai, prasidėjo 
didelių tautų ir genčių judėjimas, 
buvo užmezgami ryšiai, formavo
si naujas mąstymo būdas.
Vėžio era prasidėjo daugiau kaip 

prieš 8900 m. pr. m. e. Tada lemia
mos įtakos turėjęs okeanas. Tais 
laikais turėjęs ištikti tvanas ir ki
tos katastrofos.

Liūto era prasidėjo daugiau prieš 
12,000 m. pr. Kristaus gimimą ir 
vadinama Aukso amžiumi, nes ta
da valdęs dievas Kronas - laiko 
vadovas. Tai buvę tobuli laikai, kai 
vyravusi darna su gamta.
Dar anksčiau turėjusios būti ir ki

tos eros, tačiau kol kas jų pobūžio 
išalkinti nepavykę.

Pasaulio paslaptys ir mįslės

kas, pateikė labai kruopščiai ir 
detaliai paruoštą LF pelno skirs
tymo apžvalgą. Pernai LF įvai
riems lietuviškiems reikalams 
buvo paskirstyta $907,824.

Lėšų telkimo ir palikimų ko
misijos pranešimą padarė Vac
lovas Momkus.

įstatų komisijos pirmininkas 
V. Kirvelaitis kalbėjo apie Įstatų 
komisijos darbus ruošiant tie
sioginio balsavimo gaires ir pro
cedūras.

Dr. G. Balukas, Meno globos 
komisijos pirmininkas, kalbėjo 
apie Prano Domšaičio kūrybą ir 
jos pristatymą svetimtaučių tar
pe. Yra peržiūrimi turimi pa
veikslai ir atrenkami perkėlimui 
į Lietuvą.

Pavėlavusiai atvykęs LR ge
neralinis konsulas G. Apuokas 
pasveikino Lietuvių Fondą ir 
suvažiavimo dalyvius.

LF Patikėtinių tarybos prane
šimą padarė dr. A. Razma. 1990 
m. priimtas LF narių nutari
mas paskirti vieną milijonų do
lerių Lietuvai yra vykdomas.

(nukelta į 7 psl.)

Po PLB seimo Vilniuje 
1997 m. PLB Valdyba glaudžiai 
dirba su Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga bei Pietų Ameri
kos Lietuvių Bendruomenėmis. 
PLB, PLJS paskatinta ir Lietu
vių Fondo finansiškai paremta, 
Brazilijos Lietuvių Jaunimo Są
junga 1998 m. surengė pirmąjį 
Pietų Amerikos Lietuvių Jauni
mo suvažiavimą Sao Paulo 
mieste Brazilijoje. Argentinos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos rū
pesčiu antras toks suvažiavimas 
įvyko Rosario ir Buenos Aires 
miestuose. Šiemet sausio 21-30 
d. suvažiavimas įvyko Urugva
jaus sostinėje Montevideo.

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės X-sis Seimas šau
kiamas 2000 metų rugpjūčio 
mėnesio 16-20 dienomis Vilniu
je, Lietuvoje, Lietuvos Respub
likos Seimo patalpose. Pagal 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Konstituciją PLB X-jame 
Seime teisę kalbėti, diskutuoti 
ir balsuoti turi kraštų Lietuvių 
Bendruomenių rinkti atstovai, 
PLB Valdybos nariai, kraštų 
Lietuvių Bendruomenių ir Jaun
imo Sąjungų valdybų pirminin
kai arba jų įgalioti valdybų na
riai, PLB Garbės Teismo ir Kon
trolės Komisijos pirmininkai.

PLB valdyba prašo kraštų 
Lietuvių Bendruomenes ir Jau
nimo Sąjungas visais PLB X-jo 
Seimo reikalais informuotis ir 
savo atstovus registruoti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Ats
tovybėje Vilniuje per PLB Val
dybos vicepirmininką ir PLB 
atstovą Gabrielių Žemkalnį šiuo 
adresu: PLB Atstovybė Lietu
voje, Gedimino pr. 53, LR Sei
mo III rūmai, Vilnius 2002 Lie- 
tuva-Lithuania. Telefonas 370- 
2-396 156, faksas 370-2-396 
264, e-paštas: plbav@rc.lrs.lt

Iš JAV LB Bostono Apygar
dos į JAV LB XVI tarybą ir į 
Pasaulio Lietuvių bendruo
menės X Seimą kandidatuoja 
šie asmenys: į Tarybą - Romas 
Buivydas, Gintaras Čepas, 
Česlovas Mickūnas, Daiva Na
vickienė, Irena Veitienė; į Seimą 
- Česlovas Mickūnas, Daiva 
Navickienė, Irena Veitienė.

JAV LB Bostono, Brockto- 
no, Cape Codo, Providence ir 
Worcesterio Apylinkėse rinki
mai įvyks gegužės 13,14,20 ir 
21 dienomis. Rinkimus ruošia 
LB Apylinkių rinkimų komisi
jos, kurių pirmininkai yra šie 
asmenys: Bostono - Aidas Kup
činskas, Brocktono. - Eligijus 
Sužiedėlis, Cape Codo - Bronė 
Zdanienė, Providence - Marta 
Saulėnas, Worcesterio - Juozas 
Stejnys.

S. m. balandžio 28 d. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo Cen
tre, Chicagoje, įvyko pirmoji Vi
oletos Drupaitės personalinė 
aliejumi tapytų darbų paroda 
“Eskizai”. Parodos atidarymas 
prasidėjo 7:30 v.v. poetine-mu- 
zikine kompozicija, kurios metu 
Violeta skaitė savo bei draugų 
poeziją. Parodoje taip pat buvo 
eksponuojamai naujausi Vik
toro Jašinsko kompiuterinės fo
tografijos darbai.

Lietuvos ir Europos Kick- 
boxing ir Shidokan Karate spor
to žvaigžde tapęs Kęstutis Ar- 
bočius sporto kovose “K.I.C.K. 
Sanctioned Amateur &‘Pro 
Fights” penktame kėlinyje nu
galėjo Wisconsino American 
Kickboxing čempioną ryškia 
persvara. Pagrindinė kova dėl 
pasaulio čempiono vardo vyko 
tarp dviejų Amerikos žvaigž
džių C.B. Bunkholt ir Georgio 
Bustmani.

mailto:plbav@rc.lrs.lt
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Melo trumpos kojos.
Arba šiek tiek apie

A. Svirbutavičiūtės straipsnį 
“Lietuvos žiniose" (2000.02.24)

(atkelta iš 2 psl.) kad palei pečių keistai sudėtos
faktus nėra net užuominų nei A. 
Kraujelio byloje, nei operaty
viniuose KGB dokumentuose. 
Regis, vieną komjaunuolę jis 
tikrai galėjo nušauti, tačiau par
tizanai juk neturėjo kalėjimų. 
Kaip jiems reikėjo pasielgti su 
juos šnipinėj ančių asmeniu?

“Vaikinas mėgo linksmintis, 
išgerti - o tada nesiskyrė su šau
tuvu. Pakeldavo automatą PPŠ 
arba vokišką “Schmeisser” ir 
tratindavo į lubas ”.

Taip pat nėra jokių tą patvir
tinančių dokumentų. Tik prisi
mena jo tėvo senuko žodžiai, iš
girsti iš jo lūpų: “Geras buvo 
vaikas: nei rūkė, nei gėrė”. O 
kad vėliau šiek tiek ir išgerda
vo, tai kas privertė tą daryti?

S. Tichomirovas teigia: 
“...veikia legalizacijos [staty
mas, garantavęs gyvybės iš
saugojimą ”.

Tegu žinovai pasako, koks 
tada veikė įstatymas, tačiau 
akivaizdu, ką liudija ir A. 
Kraujeliui pradėta KGB byla 
1964.05.12 (4 tomai), kad jis vis 
tiek būtų buvęs sušaudytas, nes 
kaltinamas įvykdęs bene 12 te
roristinių aktų. Gerai žinomi 
kitų suimtų partizanų likimai. 
Net jo buvęs bendražygis M. 
Urbanas-Liepa, dirbęs po su
ėmimo smogiku, po pusantrų 
metų vis tiek buvo sušaudytas.

“Vienas vyrukas pastebėjo,

grindys. Dušanskis įkišo ranką 
ir apčiuopė kablį”.

Tai, galima sakyti, smulk
menos, tačiau pati Janina, buvu
si jo žmona, pasakoja gerokai 
kitaip. Kažkodėl buvęs saugu
mietis nepasakoja, kaip siuntė į 
Vilnių prašymą, kad atvažiuotų 
dujų specialistai “išrūkyti” A. 
Kraujelį. Šitąjis gerai prisiminė 
prieš kelis metus.

Buvęs partijos I sekretorius 
teigia: “Saugumas ne itin dali
josi žiniomis su partiniais veikė
jais”.

Nereikia pamiršti, kas tuo 
metu ir visada buvo “mūsų pro
tas, sąžinė, garbė” ir t.t. Teko 
matyti ir buvusio sekretoriaus 
parašą po ne vienu KGB ope
ratyviniu dokumentu, esančiu 
LVYIA archyvuose.

“Pastaruoju metu J. Krauje- 
lienė ištekėjusi antrąkart gyve
no Kaune. ”

Gal kažkokia Kraujelienė ten 
ir gyveno, tačiau J. Mykolai- 
tienė-Snukiškytė dabar ir po 
kalėjimo iš Utenos niekur ne
buvo dingusi. Tai, be abejo, 
smulkmena, tačiau vis tiek ne 
itin objektyvu.

“Kelio rodyklė rodo, kad tik 
0,5 km...”

Pažvelkime į titulinį LŽ lapą 
ir sužinosite tikrą tiesą. Tik aki
vaizdu, kaip dirba daugelis mū
sų žurnalistų.

RigaVen Travel, Ine. 
proviae complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAI. RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

RICA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS
OR OTHER CARRIERS 

"Call for Details"

“Dabar Papiškių kaime, 
esančiame bent keli kilometrai 
nuo Utenos-Vilniausplento... ”

Tad kaipgi yra iš tikrųjų: juk 
A. Kraujelis irgi žuvo šiam 
kaimui priklausančioje sody
boje?

“Paminklėlis pastatytas prie 
O. Pinkevičienės namo. ”

Patiksliname - Ona Pin- 
kevičienė seniai mirusi ir namo 
savininkas - nebe tas. Priėjo yra 
tik akmuo su užrašu, kad čia 
žuvo A. Kraujelis-Siaubūnas. Šį 
faktą liudija ir pati nuotrauka 4 
puslapyje. Kol kas nepriklauso
moje Lietuvoje jam nėra pa
statyta jokio net paminklėlio, 
išskyrus LGGRTC lėšomis 
pastatytą ženkląbuvusioje sody
bvietėje Kaniūkų kaime.

“... pas kaimynus, gyve
nančius per dvi trobas...”

Menka detalė, tačiau kaimy
nai Cibai gyvena greta namelio, 
kuriame slėpėsi A. Kraujelis.

“Vieną atvejį, išgirstą iš 
kolegos... ”

Tai perpasakoja buvęs no
menklatūrininkas, tačiau šis 
“faktas” primena “agentūrą 
VBS” (viena boba sakė). Tarp 
kitko, A. Kraujelis neatiminė
davo iš dorų mokytojų atlygi
nimo, palikdamas tik dešimtį 
rublių pragyvenimui. Tokių fak
tų neteko užtikti ir KGB bylose.

“Velbiškių kaime gyvenanti 
Marytė Bražėnienė... ”

Ji gyvena Krylių kaime greta 
A. Karaliaus. Ir jos liudijimas 
prašosi platesnio komentaro. Tai 
tikrai reportažo verta medžiaga, 
gaila, neįrašyta į diktofono juos
telę. Du maišus žirnių paėmęs 
ne pats Kraujelis, o kitą dieną 
arkliu atvažiavęs nepažįstamas 
žmogus. Žirnius jis nuvežęs jo 
tėvui. (Tai buvo 1963-1964 me
tais, kuomet visa šeima buvo 
tremtyje Sibire.) Nepranešusi 
apie šį faktą nei Utenos, nei Mo
lėtų KGB, nes bijojusi, kad tas 
atėjęs kitą naktį ją nušausiąs. 
Esą. net po jo žūties dar buvo 
likę jo draugų.

Si moteriškė sakė, kad apdo
vanotų M. Misiukonį visais Lie
tuvos medaliais už nuopelnus. 
O Sadūnaitė ir Terleckas patys 
gal esą tokie kaip ir Kraujelis, 
j eigų j į užtaria. Ji dar tik primyg
tinai prašė, kad neatvažiuotų iš

televizijos, nes nenori rodytis 
visai Lietuvai. Gal iš viso ne- 
sileisianti į jokias kalbas, pa
mačiusi tokią pačią automaši
ną- geriau užsidarysianti.

“Tokių nutikimų galima iš
girsti kone kiekvienoje aplin
kinių kaimų troboje. ”

Regis, tai kaip tik skatina 
išsamiai apklausti visus A. 
Kraujelio veiklos apylinkėse gy
venančius anų metų liudinin
kus ir pabandyti surasti tikrą 
tiesą. Keistoka, kad šis mergi
šius, girtuoklis, teroristas ir t.t. 
sugebėjo išlikti gyvas beveik 20 
metų, kai tuo tarpu visi jo ne
kentė, bijojo (net po žūties). 
Keista, jog prieš porąmetų jį dar 
apdovanojo Vyčio kryžiaus III 
laipsnio ordinu.

“Bet jis juk ėjo pas “geras ” 
moteris, pagerdavo. Tos panos 
aiškindavo, kurie joms patinka, 
.kurie ne. Tai tas keršydavo. ”

Šių, nevajo pasakytų, žodžių 
A. Karalius taip pat atsisako.

“A. Kraujelio kaltė, kad klyst
keliais pasuko dar vienas gim
nazijos mokinys - Edmundas 
Satkūnas. ”

Šis epizodas jau tiek kartų ap
rašytas, jog net koktu priėjo vėl 
grįžti. Pageidaujantieji gali pa
sisakyti įvairiuose leidiniuose 
(Liaudies gynėjų žodis, 1988, p. 
28-32; LVYIA byla F. 16, ap. 
29; minėta A. Kraujelio byla, 
Laisvės kovų archyvas, nr. 10, 
p. 149; Kaimų istorijos, I tomas, 
p. 306).

“ Visi, mums tądien pasakoję 
apie A. Kraujelį, dar kartą iš
gyveno anų dienų ir naktų 
siaubą. Visi jie tikino - ne tiems 
žmonėms statomi paminklai.'”

Tokiai straipsnio pabaigai ko
mentarai net nebūtini. Galima 
būtų pasiūlyti praeities pasiil- 
gusiems Grūto parką. Ne veltui 
dėl jo dabar jau verda aistros.

Pabaigai - komentaras apie 
“šmėklų” fotografiją. Juk įma
noma ir iš normalios nuotraukos 
padaryti labai nevykusią kopiją. 
Tam reikia visai nedaug pa
stangų ir norimas efektas bus 
pasiektas.
Algirdas Šiukščius,
Buvęs Lietuvos gyventojųgeno- 
cido ir rezistencijos tyrimo cen
tro neetatinis darbuotojas, 
Molėtai

Susilpnėjus regėjimui 
pablogėja nuotaika

Kartais dirbant kompiuteriu 
ima mirgėti akyse, pavargsta 
akys. Jei žmogus yra trumpa
regis, regėjimas gali dar labiau 
pablogėti.

Dirbant prie kompiuterio, 
akys turi labai įsitempti, nes žiū
rima į mirgantį vaizdą. Kaip ir 
fotoaparato objektyvui, akiai 
reikia dažnai keisti fokusą, kad 
ekrano “nuotrauka” būtų kuo 
ryškesnė. Tam reikia sunaudoti 
daug energijos ir rodopsino - 
pagrindinio regos pigmento.

Trumparegiai šiam reikalui jo 
sunaudoja daugiau.

Smegenys net 80% informa
cijos gauna iš regos organo, to
dėl nenuostabu, kad, sutrikus jo 
veiklai, pablogėja nuotaika. Gy
dytojai jau seniai žino, kad žmo
nės, kuriems sparčiai blogėja 
regėjimas, dažnai suserga de
presija. Jie gauna mažiau švie
sos, kuri labai reikalinga darbin
gumą ir gerą nuotaiką skati
nančio hormono - seratonino ga
mybai. “PC and Health”

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

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

INESE ZAKIS
136 W. Malu St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 631-665-4455 Fax 631-665-6164 

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

Dzūkijoje jau prasidėjo 
grybavimo sezonas

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼___ 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
MAY PICK-UP SCHEDULE

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

• VISŲ SIUNTĖJŲ DĖMESIUI: Tikimės, kad visi 
mūsų 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

• Perkraustymo į Lietuvą paslaugos

• Pinigų persiuntimas į Lietuvą

• Pigios telefono paslaugos

• Telefono kortelės skambinti į Lietuvą

• Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos į Ameriką 
tik didesniais kiekiais)

• Perkraustymas iš Lietuvos į Ameriką

• Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką

Atšilus orams, ėmė dygti 
bobausiai. Varėnoje įsikūrusi 
bendrovė “Ertra” jau pradėjo 
supirkinėti šiuos pavasarinius 
grybus. Per keletą dienų ben
drovė supirko apie 200 kg 
bobausių. Už kilogramą švie
žių bobausių grybautojams 
mokama iki 2,5 lito, o už džio
vintų kilogramą 10 kartų dau
giau. “Ertra” vienintelė Dzūki

joje supirkinėja šiuos grybus ir 
džiovintus bei sūdytus ekspor
tuoja į Skandinaviją. Per metus 
į užsienį iškeliauja apie toną 
džiovintų grybų. Pirmieji grybų 
pardavėjai su pilnomis bobau
sių pintinėmis jau pradėjo ri
kiuotis ir miškuose prie didžių
jų Dzūkijos kelių, vedančių į 
didmiesčius.

Respublika

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriif metu sukakti!

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

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

H ome Eątiily ir autom otulių
* ATM naują mašiną ir korteles
* t iesioginį pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos

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

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

May 16 New Haven, CT 
New Britain, CT 
Waterbury, CT

12-1 pm
2-3 pm
4-5 pm

May 18 Elizabeth, NJ 
Kearny, NJ 
Paterson, NJ

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

May 19 Philadelphia, PA 11-12 noon

May 20 Brooklyn, NY 12-1 pm

May 23 Putnam, CT 1-2 pm

May 30 New Haven, CT 
New Britain, CT 
Waterbury, CT

12-1 pm
2-3 pm
4-5 pm

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vii nius-New York $575r.t.

One way to Vilnius $375

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 

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

r

i

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
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Berniuko likimas valstybių rankose
Visąžiniasklaidąjau senokai 

dominuoja Elian Gonzalez, še- 
šerių metų berniuko, likimas. 
Pereitų metų Padėkos dienos na
ktį jis buvo išgelbėtas nuo pas
kendimo jūroje, su motina bė
gant Amerikos link, bet jo moti
na, deja, žuvo. Vienoje Miami 
miesto dalyje, pavadintoje 
“Mažoji Havana”, ir jo apylin
kėse gyvena didelis skaičius iš 
Kubos pabėgusių imigrantų, ku
rių tarpe yra ir Eliano gan arti
mi giminaičiai. Jie pradėjo jį 
globoti su didele meile ir rū
pesčiu, tačiau, žiniasklaidai pa
skelbus jo apgyvendinimą pas 
gimines Miami mieste, Kubos 
diktatorius Fidel Castro pradėjo 
reikalauti, kad berniukas būtų 
grąžintas jo tėvui. Deja, niekur 
neminima ir neaiškinama, kodėl 
jo motina buvo nutarusi imi
gruoti į Ameriką. Iš paskutinių 
žinių, Amerikon atvykus Eliano 
tėvui su žmona ir pusantrų metų 
sūneliu, pradeda aiškėti, kad tuo

Lietuvių Fondo 37-tas 
metinis narių suvažiavimas

(atkelta iš 5 psl.)
Didžiausi remiami projektai yra 
M.K. Čiurlionio Dailės muzie
jus ir Vytauto Didžiojo Univer
siteto biblioteka.

Perėmęs pirmininkavimą P. 
Kilius pakvietė Dalią Puškorie- 
nę peskaityti Kontrolės komisi
jos pranešimą. Komisija rado, 
kad visa finansinė atsakomybė 
yra vedama labai kruopščiai, 
tvarkingai ir teisingai.

Kęstutis Ječius Registracijos 
jr mandatų komisijos vardu pra
nešė, kad suvažiavime dalyvau
ja 140 LF narių su 11,660 balsų.

Visiems pranešimams pasi
baigus, buvo renkami trims atei
nantiems metams trečdalis, t.y. 
šeši LF Tarybos nariai. Buvo pa
siūlyti ir vienbalsiai išrinkti dr. 
G. Balukas, D. Kojelytė, V. 
Momkus, A. Ostis, dr. A. Raz
ma ir dr. J. Valaitis.

Kontrolės komisijon pasiūlyti 
šeši kandidatai, iš kurių reikėjo 
išrinkti tris. Slaptu balsavimu į 
Kontrolės komisiją išrinkti: D. 
Puškorienė, P. Stončius ir V. 
Kleiza. Kandidatais liko: A. Sa
kalaitė, Z. Juškevičienė ir A. 
Saulis.

Prieita prie svarbiausio punk
to - įstatų pakeitimo. P. Kilius 
pakvietė V. Maciūną pasisakyti 
šiuo klausimu. Vyko gyvos dis
kusijos, kuriose dalyvavo A. 
Ostis, A. Juodvalkis, A. Rugie
nius, dr. P. Kisielius, V. Kaman
tas, R. Narušienė, D. Kojelytė ir 
kiti. Po visų diskusijų vyko slap
tas balsavimas dėl įstatų pakei
timo. Skaičiuojant balsavimo re
zultatus vyko diskusijos dėl pra
nešimų. Taip pat suvažiavimo 
dalyviai buvo supažindinti su LF 
įkūrėjo dr. A. Jįazmos steigiama 
premija. Šis projektas yra LF Ta
rybos priimtas, bet yra dar pla
navimo stadijoje, todėl verta vi
sus supažindinti su dr. J. Valai
čio padarytu pranešimu, kurį to
liau perteikiame:

“Lietuvos ir užsienio lietuvių 
kūrybos skatinimui steigiamos
LF steigėjo dr. Antano Razmos 
premijos, kurias gali laimėti as
menys, institucijos ir organiza
cijos, dirbančios lietuvių švieti
mo, mokslo, kultūros ir visuo
meninės veiklos srityse.

Švietimo premija suteikiama 
asmeniui, institucijai ir organi
zacijai, kuri tais metais švietimo 
srityje ypatingai pasitarnavo 
Lietuvos universitetams, mo
kykloms ir lietuvybės išlaikymui 
užsienyje. Mokslo premija sutei
kiama mokslininkui, moksli
ninkų grupei ir moksliniam ins
titutui, kuris tais metais chemi
jos, fizikos ir biologijos moksle 
ypatingai pasitarnavo lietuvių 
mokslininkų ir Lietuvos išgarsi-

Aurelija M. Balašaitienė 

metu, kai Eliano motina vyko 
Amerikos link, jis jau turėjo kitą 
žmoną ir kitą sūnų. Deja, apie 
tą visiems žinomą faktą yra są
moningai nutylima.

Amerikos vyriausybės vy
riausia prokurorė Janet Reno 
viešai ir griežtai pasisakė, kad 
sūnus privalo būti grąžintas tė
vui, o Fidel Castro ją už tą la
bai pagyrė. Abejonės nėra, kad 
gerokai pinigų kainuojantis 
Eliano tėvo su šeima atvykimas 
į Ameriką ir advokato pasam- 
dymas yra finansuojamas Ku
bos diktatoriaus, o jei tėvas Ku- 
bon grįžtų be sūnaus, jam gre
sia sankcijos, kaip tai priimta 
komunistinėje santvarkoje. Be 
to, pereitos savaitės gale Ame
rikon atvyko jo pusbroliai, jo 
močiutė, jo vaikų darželio mo
kytoja su keturiais vaikučiais ir 
dar keli asmenys, kuriuos taip 
pat atsiuntė Castro vyriausybė.

nimui.
Kultūros premija suteikiama 

asmeniui, institucijai ir organi
zacijai už kūrybingumą mene, 
dailėje, literatūroje, muzikoje ir 
teatre, tarnaujant Lietuvos iš
garsinimui ir lietuvybės išlaiky
mui užsienyje.

Visuomeninė premija skiria
ma asmeniui, institucijai ir or
ganizacijai, pasižymėjusiems 
visuomeninėje veikloje Lietu
voje arba užsienyje. Visuome
ninė premija turėtų skatinti 
jaunąją kartą aukotis kilniems 
darbams, lietuvių moralės puo
selėjimui ir socialinių problemų 
sprendimui.

Pradžiai kasmet per sekan
čius 4 metus skiriamos ketu
rios premijos: mokslo, švieti
mo, kultūros ir visuomeninė; 
dvi premijos laimėtojams už
sienyje ir dvi premijos laimėto
jams Lietuvoje.

Premijoms finansuoti, LF Ta
rybai nutarus, sekančiame LF 
narių suvažiavime bus siūloma 
priimti šį nutarimą: sekantiems 
keturiems metams premijų 
finansavimui LF Taryba priva
lo iš “capital gains” realizuoti 
1,000,000 dolerių, juos inves

Lietuvių Fondo narių suvažiavimo, vykusio š. m. balandžio 15 d. Lemonte, nariai (iš k. į 
deš.): p. Zemkalnienė, dr. Edmundas Lenkauskas, PLB pirm. Vytautas Kamantas, Gražina 
Kamantienė, Gabrielius Žemkalnis, Algis Rugienius Vyt. Jasinevičiaus nuotr.

tuoti ir gaunamą metinį pelną 
skirti premijoms. Premijų dydis 
negali būti didesnis kaip 25,000 
dolerių.

Po keturių metų LF Taryba 
persvarstys premijų naudin
gumą ir padarys sprendimą to
liau premijas remti arba nerem
ti. Jeigu remti, tai nutars pre
mijų dydį ir skaičių. Bet ku
riais metais nesant premijų už
sitarnavusių laimėtojų, viena, 
dvi, trys arba visos keturios 
premijos gali būti perkeltos į 
sekančius metus.

LF Taryba sudaro premijoms 
skirti dvi komisijas: Lietuvių 
komisiją iš šešių narių ir užsie
nio komisiją iš šešių narių. LF 

Atrodo, kad vyksta savotiška 
moralinė dvikova tarp “kapita
lizmo” ir “proletariato”.

Buvo pasibaisėtina televizi
joje stebėti, kai ginkluoti saugu
miečiai įsiveržė į Eliano gimi
naičių namus ir jį prievarta išga
beno Washingtono link su tiks
lu, kad jis susitiktų su savo tėvu. 
Spaudoje skelbiama, kad dar 
prieš aušrą buvo išlaužtos ber
niuko giminaičių namų durys, 
kad buvo panaudotos ašarinės 
dujos ir kad į šeimos narius bu
vo nukreipti ginklai. Generalinė 
prokurorė Janet Reno stengiasi 
visa tai paneigti, tačiau saugu
miečių įsibrovimo liudininkai 
visiškai priešingai nušviečia tą 
graudų įvykį. Miami mieste 
vyksta triukšmingos demons
tracijos ir protestai, o į Washin- 
gotoną iš Miami atvykusiems 
giminaičiams neleidžiama sus
itikti su berniuku, kuris yra ap
gyvendintas viename dvare apie 
70 mylių nuo Washingtono ir

Taryba kiekvienai komisijai vie
ną iš jos narių skiria pirmi- 
ninku(-e). Kiekviena komisija 
pati išsirenka sekretorių(-ę). Pa- 
geidaujama, kad kiekvienoje 
komisijoje du nariai būtų švieti
mo ir mokslo žinovai, du nariai 
- kultūros žinovai ir du nariai - 
visuomeninės veiklos žinovai. 
Nutarimai komisijoje daromi 
penkių šeštadalių balsų daugu
ma. LF Taryba tvirtina arba at
meta komisijų nutarimus.

Rekomendacijos premijoms 
gauti siunčiamos komisijų nuro
dytu adresu iki kiekvienų metų 
balandžio 30 dienos. Komisijos 
padaro sprendimus iki tų metų 
birželio 30 dienos ir juos pa
siunčia LF Tarybai, kuri savo 
sprendimus padaro iki rugsėjo 
30 dienos.

LF Taryba sudaro LF 
STEIGĖJO DR. ANTANO 
RAZMOS PREMIJOS koordi
nacinę komisiją iš trijų LF Tary
bos narių. Ši komisija palaiko 
ryšius su Lietuvos ir užsienio 
komisijomis ir pateikia komisijų 
nutarimus LF Tarybai, kuri ko
misijų nutarimus tvirtina arba 
atmeta”.

Kadangi šis premijų projek
tas buvo labai naujas, kilo gy
vos diskusijos, į kurias įsitraukė 
nemažai asmenų.

Po diskusijų V. Naudžius pra
nešė balsavimo už įstatų pakei
timą rezultatus. Už pakeitimą 
pasisakė 8,048, prieš - 3,596. 
Ne-gavus % balsų už pakeitimą, 
įstatai pasilieka tie patys, t.y. - 
nariai suvažiavime dalyvauja 
asmeniškai arba pažymėjimu 
įgalioja kitus. Tiesioginio bal
savimo būdas buvo atmestas.

Vyko trumpos diskusijos dėl 
LF vadovybės padarytų prane
šimų.

Darbotvarkėje įrašytas punk
tas - pranešimai iš paskirų vie
tovių buvo labai trumpas, nes tik 
t). Puškorienė padarė pranešimą 
iš Clevelando vietovės.

Buvo patarimų remti įvairius 

saugomas nuo bet kokių lan
kytojų. Jam tuo tarpu nelei
džiama išvykti iš Amerikos, kol 
teismai nepadarys galutinio 
sprendimo.

Kas bus toliau? Atrodo, kad 
jo pasilikimas Amerikoje tarp jį 
mylinčių giminaičių jam būtų 
puikios ateities garantija, o gy
venimas su pamote ir jo moti
ną palikusiu tėvu vargiai jam 
užtikrins šviesią ateitį Kuboje. 
Šiuo metu keliuose teismuose 
vyksta bylos ir laukiama galu
tinio sprendimo. Viename teis
me buvo pasakyta, kad dar per 
anksti nuspręsti, ar tėvas turi 
pilną teisę būti sūnelio globėju. 
Tuo tarpu spaudoje skelbiama, 
kad visa toji byla Amerikos 
mokesčių mokėtojams jau kaš
tuoja virš 578,000 dolerių.

Graudu, kad vos šešerių me
tų vaikutis tapo didžiulės sen
sacijos dėmesio centru, ir dar 
sunku spėlioti, koks iš tikro bus 
jo likimas - ar gyvenimas 
laisves gerbiančioje Amerikoje, 
ar komunizmo replėse kenčian
čioje Kuboje.

pasireiškimus Lietuvoje.
Suvažiavimo nutarimus per

skaitė V. Kamantas, galbūt jie 
detaliai bus išspausdinti spau
doje vėliau. Sutrauktai nutari
mai skambėjo taip: dėkota LF 
nariams už aukas, pritarta sie
kimui sutelkti pagrindinį kapi
talą iki 20 milijonų dolerių, nu
tarta kreipti dėmesį į lietuvybės 
išlaikymąišeivijoje, remti lietu
višką spaudą, radiją, informa
ciją, prašyta testamentinių pa
likimų ir naujų LF narių-auko- 
tojų.

Suvažiavimo uždaromąją 
kalbą pasakė D. Kojelytė. Su
giedojus Lietuvos himną, buvo 
užbaigtas gausus dalyviais 37- 
asis LF narių suvažiavimas.

Šis suvažiavimas parodė, kad 
galima gražiai, be ginčų ir pik
tumų, paklūstant visuomenės 
norui spręsti reikalus.

Prieš 38 metus įkurtas Lietu
vių Fondas su tikslu sutelkti mi
lijoną dolerių, kad iš palūkanų 
galima būtų remti lietuvišką 
švietimą, kultūrą, visuomeni
nius reikalus išeivijoje, pasi
teisino ir prašoko^ bet kokius 
steigėjų lūkesčius. ŠiandienąLF 
pagrindinis kapitalas siekia virš 
10 milijonų dolerių, o šiais me
tais paremti lietuvišką švietimą, 
kultūrą ir lietuvišką veiklą pa
skirta vienas milijonas dolerių.

Ar gali būti geriau?
Lietuviškoje visuomenėje 

dažnai girdisi negailestingi kri
tikos žodžiai dirbantiems visuo
meninį darbą, ar tai būtų skirta 
Lietuvių Fondo, ar Lietuvių 
Bendruomenės, ar kitos organi
zacijos žmonėms. O to neturėtų 
būti! Šiandien žmonių, kurie 
dirba veltui, aukoja savo laiką, 
sugebėjimus lietuviškai veiklai, 
gretos mažėja. Turėtume džiau
gtis ir dėkoti žmonėms, kurie 
dirba, o ne juos kritikuoti. O kal
bant apie Lietuvių Fondo Tary
bos ir Valdybos žmones, Dieve 
jiems padėk, tegul jie tik dirba, 
augina dolerius, o paskui juos 
mums dalina!

IŠ GAMTININKO
JONO TAUGINO DIENORAŠČIŲ

In memoriam
Jonas Tauginas (1946.04.09 -1999.06.09)

(atkelta iš 3 psl.)
už 150 m. Cyptelėjau pele ir 
sustingau. Lapė irgi sustojo lyg 
įkalta ir pradėjo klausytis. Vėl 
cyptelėjau. Rudauodegė kaip be 
galvos puolė į priekį. Taip jąpri- 
siviliojau per 20 metrų ir įsiti
kinau, kad lapės stovinčio žmo
gaus nelabai skiria nuo negyvų 
daiktų. Kai lapė labiausiai pri
siartino, aš jai vis dėlto pasi
rodžiau įtartinas. Žiūrėdama į 
mane, ji įlindo į gretimus krū
melius. Po kiek laiko baisiau
siai nustebau, pamatęs lapės 
galvą išlendant iš krūmų visai 
greta manęs. Štai ką reiškia 
smalsumas!

Kol kas miške karaliauju aš 
vienas. Kiti ragų ieškotojai ne-, 
turi jėgų klampoti per tokį gilų 
sniegą.

1980 m. balandžio 30 diena
Amžiną maldą šnabžda 

Verknė. Tik atrodo, kad vis tą 
patį. įsiklausyk ir pagalvok.

Kaip skambėtų šiuolaikinio 
estrados dainininko balsas be 
gero orkestro, be ritmo? Kaip 
ožio mekenimas, ar ne ? Taip ir 
gamtoje yra orkestras ir yra so

Gauti padėkos laiškai 
iš Lietuvos

Lietuvos Vyčių padalinys 
“Pagalba Lietuvai” susilaukė 
padėkos laiškų iš Lietuvos.

Petronėlė Valatkevičrenė, 
Vilniaus apskrities sutrikusio 
vystymosi kūdikių namų 
direktorė, rašo: “Vilniaus ap
skrities sutrikusio vystymosi 
kūdikių namai nuoširdžiai dė
koja Jums už padovanotus vais
tus ir vitaminus. Kadangi dau
guma pas mus augančių vai
kučių turi vienokių ar kitokių 
sveikatos problemų, todėl ši la
bdara mums yra labai reikalin
ga. Be to, siaučiant gripo epi
demijai ir kitoms peršalimo li
goms vaistai, skirti suaugu
siems, labai pravertė ir darbuo
tojams”.

Antakalnio Poliklinikos 
direktorė B. Galkaūskienė 
rašo: “Nuoširdžiai dėkojame 
Jums už suteiktą labdarą me
dikamentais. Jie bus panaudoti 
socialiniai remtinų asmenų ir

Žemė yra lengvesnė, negu manyta, 
sako JAV mokslininkai

Amerikos mokslininkai nu
statė, kad Žemė yra lengvesnė, 
negu anksčiau manyta. Fizikai 
atradimą padarė, panaudodami 
naujągravitacijos jėgos matavi
mo būdą. Naujais skaičiavimais, 
Žemė sveria 5,972 sekstilijonus 
tonų (6,067 ,92,000,000,000, 
000,000,000 kilogramų). Tai 
reiškia, kad Žemė yra leng
vesnė, negu buvo manoma ank
sčiau. Naujieji skaičiavimai 
pagrįsti tikslesniais gravitacijos 
jėgos matavimais.

Pastaraisiais metais matuojant 
gravitaciją būdavo gaunami la
bai skirtingi rezultatai, kurie tik 
didino netikrumą. Mėgindami 
rasti naują skaičiavimo būdą, 
Washingtono Universiteto mok
slininkai prisiminė praeitį ir ry

A. t A.
STASIUI BALTAUSKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiu velionio žmonai MARYTEI, 

dukterims ir jų šeimoms Ir kartu liūdžiu.

Kostas Jurkevičius

listai. Solistai šį pavasario va
karą šalia Verknės upelio - ki
kiliai, pečialindos, musinukės, 
strazdai. O orkestras, palaikan
tis ritmą ir suteikiantis foną 
skaidriems paukščių balsams - 
veržli Verknė.

Yra trys nuolat grojantys or
kestrai gamtoje - Jūra, Vėjas, 
Upė.

Dabar stebimės - mažai kas 
besupranta simfoninę klasikinę 
muziką. Žmonės susižavėję pi
giais šlageriais, “čiastuškomis” 
ir t.t. Dėl to nesielvartaukime. 
Yra didesnis negandas - žmo
nės nebesupranta upelio muzi
kos, jūros ošimo!

Klausaisi Verknės, ir visas 
gyvenimas stoja prieš akis. Kie
kviena srovelė, lyg gerai pride
rinta styga lieja savo melodiją.

Kai rašysiu savo knygą, apie 
tai papasakosiu. Mano knyga 
bus apie miško žvėris, tačiau 
skirta ne briedžiams, elniams ir 
šernams, o žmonėms. Todėl 
žmonių jausmus ir mintis ji turi 
atspindėti. Kitaip žmonės nesu
pras. Juk gamtą suprantame ne 
tik protu, bet ir jaučiame visais 
pojūčiais (...) 

neįgaliųjų gydymui”.
Širvintų savivaldybės gydy

tojas A. Iridžius rašo: “Sjuo 
metu rajono gydymo įstaigos 
pergyvena lėšų stygių, tai atsi
liepia apsirūpinant medika
mentais, medicinos įranga. Jū
sų labdaringa parama mūsų ra
jono asmens sveikatos prie
žiūros įstaigoms buvo labai rei
kalinga ir efektyvi, ypač buvu
sios gripo epidemijos metu. Dė
kojame Jums už paramą mūsų 
rajono žmonėms”.

Paramos fondo “Spindu
lys” valdybos pirmininkė O. 
Pliopienė sako, jog fondas 
“nuoširdžiai dėkoja visų on
kologinėmis ligoninėmis ser
gančių Lietuvos ligonių vardu 
už jautrų ir geraširdišką atsi
liepimą mūsų prašymams pagel
bėti sunkiai sergantiems”.

Paruošė Regina Juškaitė- 
Švobienė 

žosi modernesnėmis sąlygomis 
pakartoti eksperimentą, kuris 
pirmą kartą buvo atliktas dar 
XVIII amžiuje.

Naujuosius duomenis moks
lininkai gavo matavimo prie
taisu registruodami keturių ne
rūdijančio pieno rutuliukų gra
vitacinį poveikį paauksuotai 
plokštelei. Jei šie duomenys bus 
pripažinti, tai sumažins netik
rumą dėl gravitacijos jėgos, ir 
bus galima tiksliau apskaičiuo
ti Žemės masę.

Tačiau galutinė instancija - 
Tarptautinis mokslo ir techno
logijos duomenų komitetas - ne
keis oficialiai pripažinto Žemės 
svorio, kol nebus baigti kiti ek
sperimentai.

ETA
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Vyskupas Paulius Bal
takis, OFM, gegužės 7 d. suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą Lemont, 
IL, lietuviams. Gegužės 8 d. sku
biai grįžo į New Yorką ir dalyva
vo kardinolo John O'Connor 
lai dotuvėse. Žiūr. straipsnį apie 
kardinolo laidotuves pirmame 
puslapyje.

JAV LB New Yorko Apy
gardos metinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gegužės 20 d., 
10 vai. ryto Kultūros Židinio apa
tinėje salėje.

Motinos Dienos novenos 
mišios Pranciškonų koplyčioje 
Brooklyn, NY, yra aukojamos kas
dien, pradedant gegužės 14 d. už 
gyvas ir mirusias motinas, kurių 
vardai yra atsiųsti vienuolynui.

N Y LB Great Neck apy
linkė rengia vakaronę su Pau
lium Jurkum penktadienį, 
gegužės 19 d., 7:30 vai. vak. Vil- 
galių namuose, 36 Hicks Lane, 
Great Neck, NY. Kviečiami nariai 
ir svečiai.

Apreiškimo parapijos 
žinios
Lietuviškos mišios vyksta 

sekmadieniais 10 vai. ryto.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
skelbia rinkimus

Bus renkami:
1. Atstovai į JAV LB Tarybą;
2. Atstovai į Pasaulio lietuvių 

seimą, kuris įvyks š. m. vasarą 
Lietuvoje.

Balsavimai vyks gegužės mėne
sio antrąjį ir trečiąjį savaitgalį, t. 
y. gegužės 13 d. ir 14 d., ir taip pat 
gegužės 20 d. ir 21 d.

New Yorke Brooklyn-Queens 
apylinkėje balsavimai vyks paštu 
arba akivaizdiniu būdu sekančia 
tvarka:

sekmadieniais, t. y. gegužės 14 
ir gegužės 21d. Apreiškimo parapi
jos apatinėje salėje tuojau po 10 
vai. lietuviškų mišių (259 North 
Fifth St., Brooklyn, NY 11211);

šeštadienį, gegužės 20 d., nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. popiet: 85-07 
106th St., Richmond Hill, NY 
11418.

Balsavimo lapai ir vokai jau 
išsiuntinėti. Balsuojantieji paštu 
prašomi vokus išsiųsti iki gegužės 
16 d.

Kandidatai į LB Tarybą: Ra
mutė Česnavičienė, Audra Lu- 
koševičiūtė, Kęstutis Miklas, Rai
mundas Sližys. Nors į LB Tarybą 
galima balsuoti už keturis kandi
datus, tačiau kiek New Yorko at
stovų dalyvaus LB Taryboje, pri- 
lausys nuo balsuotojų skaičiaus.

Kandidatai į Pasaulio lietuvių 
X-ąjįseimą: Edmundas Adomaitis, 
Kęstutis Miklas. Galima balsuoti 
už du narius.

Š. m. gegužės 14 d. sueina

51 metai,
kai

Marytė R. Antanaitis Shalins 
patarnauja lietuviams 
savo laidojimo koplyčiose 
VVoodhaven, NY.

Sveikiname ir linkime geriausios sveikatos ir Dievo Palaimos!

Newyorkiečiai dėkoja Jums už nuoširdų ir draugišką 
patarnavimą. Plačioje New Yorko apylinkėje teliko tik 

viena - tai Jūsų lietuvių rankose esanti laidojimo įstaiga.

E-mail: Darbininka@aol.com

Redakcija ...... (718) 827-1352
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 
Kiekvieną trečiadienį vyks

ta paruošimo pamokos septy
niems suaugusiems priimti Su
tvirtinimo sakramentą, kurį jie 
gaus per Sekmines, birželio 11d. 
10 vai. r. mišių metu. CCD klasėse 
ruošiamas jaunimas priimti pir
mąją komuniją, kurią jie priims 
gegužės 21 d., 10 vai. r. mišių 
metu. Parapijos kunigai dėkoja 
visiems pasišventusiems mokyto
jams, kurie kruopščiai paruošia 
kandidatus. Prašo prisiminti vi
sus kandidatus savo maldose.

Antrąjį ir ketvirtąjį mėne
sio trečiadienį visi lektoriai ren
kasi parapijos salėje padiskutuoti 
sekančių dviejų savaičių skaiti
nius ir evangelijas, geriau įsigilin
ti į Gerosios Naujienos skelbimo 
reikšmę.

Pasibaigus krepšinio se
zonui, parapijos jaunimas kiek
vieną šeštadienį įsijungia į beis
bolo žaidynes (iki birželio mėn). 
Dėkojame sporto koordinatoriams 
Andrevv Horton ir Michael Wier- 
zbicki.

Sekantis Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks sekma
dienį, gegužės 28 d., tuojau po 
11:30 vai. mišių parapijos salėje. 
Vyčiai taip pat dalyvaus Memo- 
rial Day parade tą pačią dieną. Visi 
lietuviai kviečiami įsijungti į šį 
paradą.

Išpažintys yra klausomos 
kiekvieną šeštadienį nuo 4 vai. 
popiet iki 4:45 vai. popiet. Galima 
atlikti lietuvių arba anglų kalbo
mis.

Pavasariniai pietūs Aušros 
Vartų parapijoje (32 Domi- 
nick St., Manhattan, NY) įvyks 
sekmadienį, gegužės 21 d. tuo
jau po 11:15 vai. sumos parapijos 
salėje. Auka suaugusiems 25 dol., 
jaunimui 15 dol. Klebonas kun. E. 
Savickis kviečia visus dalyvauti. 
Vietas užsisakyti iš anksto skam
binant (212) 255-2648.

"Jesus", nauja keturių va
landų, dviejų dalių miniserija 
apie Kristaus gyvenimą bus 
rodoma CBS (New Yorke - an
trame) kanale sekmadienį, 
gegužės 14 d. ir trečiadienį, 
gegužės 17 d. 9 vai. vak. Kristų 
vaidina Jeremy Sisto. Mariją, 
Kristaus motiną - Jacqueline Bis- 
set. Scenarijų parašė moteris - Su- 
zette Coutour. Jos vaizduojamas 
Kristus yra besišypsantis vyras, 
žaidžiąs su vaikais, turįs žmogiškų 
išyvenimų, nors visiems aišku, 
kad Jis - Dievo Sūnus. TheTablet, 
Brooklyno diocezijos katalikiškas 
laikraštis, rekomenduoja šią mini- 
seriją pamatyti.

Iškilus koncertas Kultūros Židiny:
Judita Leitaitė, Vladimiras Prudnikovas, Nijolė Ralytė

Nepamiršome, ne, kad balan
džio 2 d., sekmadienį, Kultūros 
Židiny buvo iškilus koncertas, 
kaip reta! Jį suorganizavo JAV LB 
Kultūros taryba, kuriai rūpestin
gai pirmininkauja Marija Re
inienė. Ji iš Lietuvos pakvietė tris 
profesionalus: Juditą Leitaitę, so
praną, Vilniaus Filharmonijos 
solistę; Vladimirą Prudnikovą, 
bosą, Vilniaus Operos solistą; 
jiems akompanavo Nijolė Ralytė, 
koncertmeisterė, šią discipliną 
dėstanti pianistams Lietuvos Mu
zikos akademijoje.

Ši trijulė JAV-jose gastroliavo 
visą mėnesį: pradėjo kovo 1 d., 
baigė balandžio 2 d. Jų koncertai 
įvyko: St. Petersburg, FL, Los An
geles, CA, Seattle, WA, Omaha, 
NE, Detroit, MI, Cleveland, OH, 
Chicago, IL, Washington, DC, 
Hartford, CT, ir New York, NY. Iš 
čia balandžio 3 d. išskrido į Lietu
vą.

Rengėjai iš anksto išspausdino 
visiems koncertams bendrą pro

MALDOS KELIONĖ APLINK LIETUVĄ 
NEŠANT KRYŽIŲ

Švenčiant 2000 metų krikščio
nybės jubiliejų Pranciškonų tre
čiojo ordino broliai organizuoja 
maldos kelionę, nešant kryžių 
pėsčiomis aplink Tėvynę Lietuvą 
permaldavimo intencija už dva
sinį žmonių atgimimą, prašant 
didžiųjų malonių - Tikėjimo, Vil
ties ir Meilės.

Kelionės trukmė - 80 dienų.
Kelionės pradžia: š. m. gegužės 

4 d., 7 vai. vak. maldininkai 
klaipėdiškiai iškeliavo autobusu 
nuo Marijos Taikos Karalienės 
bažnyčios į Nidą. Gegužės 5 d., 8 
vai. ryto šv. Mišios, kurioms pasi
baigus prasideda kelione pėsčio
mis iš Nidos.

Pabaiga: liepos 23 d. Klaipėdos 
Marijos Taikos Karalienės bažny
čia, 6 vai. vak. šv. Mišios.

Gegužės 7 d. Klaipėdos Kristaus 
Karaliaus bažnyčioje 9 vai. Mišias 
aukoja Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius.

Gegužės 21 d. Joniškio baž
nyčioje rytmetines Mišias aukoja 
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartu
lis.

Gegužės 26 d. Biržų bažnyčioje 
rytmetines Mišias aukoja Pane
vėžio vyskupas Juozas Preikšas.

Liepos 5 d. Rudaminos baž

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus:

(tąsa iš 14 numerio)
Po 5 dol.:
F. Jakaitis, Miami Bch, FL; J. 

Sodaitis, Ormond Bch., FL; V. 
Abraitis, Palm Coast, FL; Zita 
Budrevicius, Palm Beach Gardens, 
FL; S. Vencius, Panama City, FL; 
Valerie Šileikis, Port Orange, FL; 
Eugenia Donohue, Port Richey, 
FL; Elena Damijonaitis, Riviera 
Bch, FL; A. Daunys, St. Peters
burg, FL; Aldona Stasiukevicius, 
St. Pete, FL; MrsV. Gedmintas, St. 
Petersburg Bch, FL; Marija Viibic- 
kas, St. Petersburg Bch, FL; J. Mi
kalauskas, Seminole, FL; V. Staš- 
kus, Seminole, FL; F. Misiūnas, 
Stuart, FL; Julianna Chapukas, 
Sunny Hills, FL; V. Labutis, Sunny 
Hills, FL; V. Butvydas, Welling- 
ton, FL; J. Mikutaitis, Chicago, IL;
J. Tricis, Chicago, IL; V. Kuprys, 
Cicero, IL; Theodora Zailskas, Ci
cero, IL; L. Šimutis, Evergreen Park, 
IL; K. Bružas, Homewood, IL; Sofi
ja Beiga, Lemont, IL; V. Kleiza, 
Lockport, IL; A. Čepėnas, Oak 
Lawn, IL; J. Baužys, Orland Park, 
IL; B. Juodelis, Willowbrook, IL;
K. Keblys, Baton Rouge, LA; B. 
Galinaitis, Annapolis, MD; Z. 

gramą, kur buvo supažindinta su 
atlikėjais, aprašytas jų muzikinis 
pasirengimas, pasiekimai ir dabar
tinė veikla. Suminėti ir gastrolių 
JAV metu koncertuose atliekami 
kūriniai. Tai kūriniai lietuvių 
kompozitorių: Prano Tamošaičio, 
Juozo Tallat-Kelpšos, Kazimiero 
V. Banaičio, Vytauto Klovos, Alek
sandro Kačanausko, Giedros 
Gudauskienės, ir tarptautinių 
kompozitorių: Giuseppe Verdi, 
Jean Sibelius, Edvard Grieg, Ana- 
tolij Šenderov, Maurice Ravel, 
George Bizet, Franz Schubert, Ju
lės Massenet, Richard Sttauss, 
George Gershvvin.

Šiuos kūrinius solistai atliko 
ne pagal programoje paskelbtą 
tvarką, bet laisvai pakeisdami jų 
eilę, įvesdami ir naujų kūrinių, 
asmeniškai pristatydami.

Tai buvo tikrai pirmaeilių 
solistų koncertas, kuriame atlikėjų 
talento ir dainavimo jėgos dėka 
visi kūriniai buvo nuostabūs. Dai
na po dainos, arija po arijos, kiek

nyčioje sumos Mišias aukoja Kau
no arkivyskupijos metropolitas 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Liepos 23 d. Klaipėdos Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčioje 6 vai. 
vak. Mišias aukoja Telšių vysku
pas Antanas Vaičius.

Redakcijos pastaba: Turime

Bucevičius, Baltimore, MD; G. 
Mikužis, Baltimore, MD; A. 
Praščiūnas, Baltimore, MD; E. 
Ąžuolas, Myersville, MD; Bronė 
Kuodis, Arlington, MA; Teresė 
Miliauskas, Arlington, MA; B. Po- 
vilavičius, Arlington, MA; J. Gai
lumas, Athol, MA; Konstancija Va
siliauskas, Boston, MA; V. Viz
baras, Boston, MA; A. Barulis, 
Brockton, MA; Elena Strazdas, 
Centerville, MA; V. Rūtenis, Hyan- 
nis, MA; Ursula Narkus, Lawrence, 
MA; Stanislova Cibas, Milton, MA; 
Anna Bacevičius, Newton, MA; 
Vita Hodges, Plymouth, MA; Kun. 
A. Jansonis, Pocasset, MA; S. Mi- 
leika, Randolph, MA; V. Kazakaitis, 
So. Boston, MA; S. Rudys, Ux- 
bridge, MA; J. Kucinas, West Yar- 
mouth, MA; J. Spakevicius, West- 
wood, MA; K. Lietuvninkas, 
Worcester, MA; J. Suopys, Detroit, 
MI; V. Kamantas, Grand Rapids, 
MI; Ą. Dumbrą, Saginaw, MI; So- 
phie Radę, St. Louis, MO; J. Si
mutis, Nashua, NH; P. Tutinas, 
North Hampton, NH; S. Baraus
kas, W. Hynnisport, MA; J. No- 
rušis, Allentown, NJ; Bronė Liau- 
danskis, Camano Island, MA; V. 
Sabaliauskas, Colonia, NJ; P. Šid
lauskas, Delran, NJ; J. Budraitis, 
Harrington Park, NJ; V. Tumelis, 
Linden, NJ; Lilia Sollish, Mays 

vienas žodis, kiekviena frazė buvo 
kūrybingai atiduota klausytojams! 
Širdyse giliai įsirašė tokios dainos 
kaip Juditos Leitaitės atlikta "Kad 
aš našlaitėlė (liet, liaudies daina, 
harmonizuota Aleksandro Kača
nausko), Vlaidimiro Prudnikovo 
sudainuota Pilypo arija iš Verdi 
operos "Don Carlos" ir kt.

Publika labai šiltai sutiko šiuos 
tris- menininkus, plojo ir plojo. 
Žmonių buvo susirinkę apie 250.

Koncertą trumpu žodžiu pradė- 
jo ir baigė LB apygardos pirminin
kas Kęstutis Bileris. Svečiams jis 
įteikė dovanų - po knygą apie New 
Yorką.

Visi trys atlikėjai buvo apsisto
ję svetinguose Danutės ir Karei 
Dvoržakų namuose. Po koncerto į 
tuos namus menininkais pasi
džiaugti susirinko apie 30 new- 
yorkiečių. Sekančią dieną, balan
džio 3, svečiai išskrido atgal į 
Vilnių, kur jų laukė nauji įsipa
reigojimai.

Paulius Jurkus

smulkų šios kelionės tvarkaraštį, 
kur surašyta apie 80 vardų vieto
vių, kur šv. Mišios bus aukoja
mos, ir nurodytos datos ir laikas. 
Kas norėtų gauti šio tvarkaraščio 
kopiją, prašom skambinti į admi
nistraciją, tel. 718 827-1351. 
Atsiųsime.

Landing, NJ; Walter Shestak, 
Mountainside, NJ; Birutė Plioplys, 
New Brunswick, NJ; J. Mauragas, 
New Providence, NJ; Mrs. K. Senu
lis, Paterson, NJ; Maria Wysocki, 
Parlin, NJ; Susan Covalesky - Savai- 
ko, Randolph, NJ; Natalie Armi
nas, Lakevvood, NJ; L. Morkūnas, 
Toms River, NJ; Danutė Surdėnas, 
Turnersville, NJ; Emilia Sadonis, 
Verona, NJ; V. Matyckas, Warren, 
NJ; F. Petrauskas, Baldwinsville, 
NY; J. Cesnavičius, Croton Hud- 
son, NY; Birutė Ashebergas, Elm- 
hurst, NY; Casimira Genevich, 
Elmhurst, NY; V. Alones, Florai 
Park, NY. (Bus daugiau)

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI. Laikraščio atei
tis, tuo.pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų galima 
išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

"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.).

SKELBIMAI

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.

Moteris iš Lietuvos skubiai 
ieško darbo. Gailestingoji se
suo, 56 metų, gali prižiūrėti ligo
nį, šeimininkauti ir gyventi šei
moje. Nori pasilikti St. Peters
burg, FL, apylinkėje. Skambin
ti po 5 vai. vak. (727) 360-7830. 
Kviesti Genutę, (sk.).

Woodhaven rajone išnuo
mojamas didelis, šviesus kam
barys prie gero susisiekimo 1 - 2 
moterims. Galima naudotis vir
tuve. Skambinti dieną: 718-459- 
5755; vakare 718-850-3314. Kvies
ti Rimą, (sk.)

LIETUVOS STUDENTU 
CENTRAS

patikimai ir garantuotai
** keičia vizas JI, BĮ - 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 DARBINININKO Nr. 29, 
aukojo:

Algis Vailokaitis, Chicago, IL - 
10.00 dol.

Leo Bagdonas, Sunny Valley, 
OR - 100 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. 
birželio 17 d., šeštadienį, 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 
gegužės 20 d., nuo 12 iki 1 vai. 
p.p. Kultūros Židinio kieme. Dėl 
inforrhacijų skambinkite tel. 1- 
888-205-8851.

mailto:Darbininka@aol.com
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