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NAUJASIS BALTIJOS KRAŠTŲ 
RĖMĖJAS

- Ekspremjeras Gediminas 
Vagnorius gegužės 11 d. pa
skelbė apie Lietuvos konserva
torių sąjungos steigimą. Spau
dos konferencijoje Seimo Nuo
saikiųjų (konservatorių) frakci
jos narys G. Vagnorius perskaitė 
Lietuvos konservatorių sąjun
gos steigėjų iniciatyvinės grupės 
deklaraciją, kurią pasirašė 32 
asmenys. Tarp pasirašiusiųjų - 
pats G. Vagnorius ir visi 11 jo 
bendraminčių Nuosaikiųjų kon
servatorių frakcijos narių, taip 
pat teisininkas Kęstutis Cilins- 
kas, muzikologas Vytautas Ge
rulaitis, buvęs premjero atstovas 
spaudai Albinas Pilipauskas, 
buvęs premjero padėjėjas ir Mo
kesčių inspekcijos viršininkas 
Jaunius Žiogas, teisininkai, eko
nomistai, inžinieriai, gydytojai, 
ūkininkai. Anot G. Vagnoriaus, 
naujoji partija pasiūlys Lietuvos 
žmonėms “šiuolaikinio konser- 
vatyvizmo ekonomikos vysty
mo modelį”, kurio prioritetai 
bus švietimas, pajamų, naudo
jamų darbo vietoms kurti ir 
verslui plėtoti, neapmokestini- 
mas, eksporto skatinimas ir 
vidaus rinkos gaivinimas, griež
ta finansų politika ir teisinė tvar
ka, kova prieš šešėlinę ekono
miką ir pareigūnų piktnaudžia
vimus, teisingos socialinės ga
rantijos pensininkams bei para
ma neįgaliesiems.

- Vyriausybinė Europos In
tegracijos komisija (VEIK) 
gegužės 11d. patvirtino Lietu
vos pasirengimo narystei ES 
programą (Nacionalinę Acųuis 
priėmimo programą) 2000-2003 
m. Sėkmingai įgyvendinus šią 
programą, Lietuva bus pasiren
gusi narystei Europos Sąjungoje 
(ES). Europos komiteto prie 
Lietuvos Vyriausybės parengta 
programa yra pagrindinis Lietu
vos integracijos į ES proceso 
planavimo ir valdymo įrankis.

- Dviejų socialdemokratinių 
partijų vadovai visiškai skir
tingai vertina Socialdemokratų 
partijos (LSDP) garbės pirmi
ninko Aloyzo Sakalo sprendimą 
atsistatydinti iš LSDP frakcijos 
Seime seniūno pareigų. LSDP 
pirmininkas Vytenis Andriukai
tis patvirtino gavęs A. Sakalo at
sistatydinimo prašymą, tačiau jį 
vertina “tik kaip ketinimų sta
diją”. Su Lietuvos Seimo dele
gacija Berlyne viešintis partijos 
“Socialdemokratija 2000” pir
mininkas Rimantas Dagys įver
tino A. Sakalo sprendimą kaip 
principingą. Anot jo, LSDP 
struktūrų sprendimai yra netei
sėti, nes LSDP suvažiavimų 
nutarimais draudžiama sudary
ti dvipartines koalicijas su 
LDDP.

- Seimo rinkimų pagal par
tinius sąrašus priešininkai ge
gužės 21 d. pradėjo rinkti para
šus naujam referendumui inici
juoti. Vyriausioji rinkimų ko
misija (VRK) šią savaitę užre
gistravo 33 piliečių iniciatyvinę 
grupę referendumui paskelbti. 
Iniciatoriai siūlo surengti re
ferendumą šiomis nuostatomis: 
pakeisti Konstitucijos 55 
straipsnį taip, kad Seime dirbtų 
71 narys, nuo referendumo re
zultatų įsigaliojimo nutraukiant 
pagal partijų sąrašus rinktų 70 
Seimo narių įgaliojimus.

ABIEJŲ KORĖJŲ VADOVAI SURENGS 
PIRMĄJĮ VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMĄ

Pietų ir Šiaurės Korėjos pra
nešė, kad birželio mėnesį įvyks 
jų vadovų susitikimas. Tai bus 
didžiausias diplomatinis šių 
šalių pasiekimas po pusės šimt
mečio konflikto. Pietų Korėjos 
prezidento Kim Dae-jung ir 
Siaurės Korėjos vadovo Kim 
Jong II susitikimas bus pirma
sis abiejų vadovų susitikimas 
nuo tada, kai Korėjos pusiasa
lis 1945 metais buvo padaly
tas į komunistinę Šiaurės Korė
ją ir JAV remiamą Pietų Korė
ją-

Tačiau viršūnių susitikimui 
dar esama kliūčių. Jo dieno
tvarkė dar nenustatyta, o abi 
pusės iš esmės nesutaria dėl 

LIETUVOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 
SIŪLO TOBULINTI ĮVAIKINIMO TVARKĄ

Prezidentas Valdas Adamkus, apsaugos tarnybų nuostatas. interesų gynimą. Siekiant už-
siekdamas, kad būtų geriau su
reguliuotos įvaikinimo proce
dūros, siūlo greičiau įsteigti 
Įvaikinimo tarnybą prie Social
inės apsaugos ir darbo ministe
rijos. Prezidento spaudos tarny
ba gegužės 11 d. pranešė, kad 
V. Adamkus raštu kreipėsi į 
premjerą su konkrečiais pasiū
lymais, kaip pagerinti be tėvų 
likusių vaikų teisių apsaugą.

Laiške V. Adamkus atkreipė 
ministro pirmininko dėmesį į 
tai, kad vaikų teisių apsaugos 
tarnyba prie minėtos ministeri
jos nepakankamai vykdo savo 
funkcijas.
Įsteigus Vaikų teisių apsaugos 

kontrolieriaus instituciją, pre
zidentas siūlo atskirti vaikų tei
sių įgyvendinimą nuo jų 
priežiūros. Tam reikėtų tobulin
ti šalies ir rajonų Vaikų teisių

KAUNE ATIDARYTAS LOZORAIČIŲ KABINETAS
Kaune Vytauto Didžiojo uni

versitetui priklausančiame na
me atidaryta buvusio užsienio 
reikalų ministro Stasio Lozo
raičio (1898 -1983) ir jo sūnaus 
Stasio Lozoraičio (1924 -1994) 
atminimui skirta memorialinė 
ekspozicija. Restauravus dvi
aukštį buvusių Ministrų rūmų 
pastatą, jame įsikūrė Vytauto 
Didžiojo universiteto rektora
tas, o buvusio užsienio reikalų 
ministro Stasio Lozoraičio dar
bo kabinete įrengtas muzie
jus.

Autentišką raižyto medžio

LIETUVOS BENDRADARBIAVIMAS 
SU PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJA

Pasaulio sveikatos organi
zacija (PSO) - tai Jungtinių Tau
tų institucija, stambiausia tarp
tautinė sveikatos organizacija, 
paskelbusi, kad pagrindinis jos 
tikslas - “siekti aukščiausio 
sveikatos lygio visose pasaulio 
šalyse”. Ji įkurta 1948 metais, 
ir šiuo metu jai priklauso 191 
šalis. Lietuva tikrąja šios or
ganizacijos nare tapo 1991 m. 
lapkričio 25 dieną. Lietuva kar
tu su kitomis 50 šalių priklauso 
Europos regioniniam biurui, 
esančiam Kopenhagoje. Euro
pos Regioninio biuro direkto
riumi 15 metų išdirbo norvegas 
dr. J.E.Asvall, jo kadencija bai
giasi 2000 m. vasario 1 d. Nau
juoju direktoriumi 49-oje PSO 
sesijoje išrinktas prancūzas 
Mare Danzon. 

virtinės svarbių klausimų. Vie
nas jų - nuolatinis 37,000 JAV 
kareivių buvimas Pietų Korė
joje, siekiant jąapginti nuo šiau
rinės kaimynės keliamos grės
mės.

Seulas ir Pchenjanas pranešė, 
kad susitikimas įvyks birželio 
12-14 dienomis Pchenjane. Jo 
tikslas bus skatinti mainus, su- 
sitaikymąir taikų susivienijimą.

Po 1950-1953 metų Korėjos 
karas buvo užbaigtas tik paliau
bų sutartimi, ir formaliai tarp 
abiejų priešiškų šalių tebėra 
karo padėtis.
Prezidentas Kim Dae-jung bu

vo nustebęs, kad Pchenjanas 
taip greitai priėmėjo pasiūlymą

V. Adamkaus nuomone, būti
na išsiaiškinti, kiek vaikų, esan
čių be tėvų globos, per įvairias 
švietimo, gydymo ir kitas pro
gramas dabar yra išvykę į už
sienį ir negrįžę į Lietuvą, bei 
imtis priemonių šių vaikų su
grąžinimui į tėvynę.

Balandžio viduryje preziden
tas pateikė Seimui kelių įsta
tymų pataisas, kuriomis siekia
ma užtikrinti efektyvią vaikų 
teisių apsaugą, padaryti aiškes
ne įvaikinimo procedūrą.

Sausį suburta ekspertų grupė, 
vadovaujama Lietuvos žmogaus 
teisių centro direktorės Tomos 
Birmontienės, parengė Santuo
kos ir šeimos kodekso bei 
Vaiko globos įstatymo pakeiti
mo ir papildymo projektus.

Pataisų tikslas - užtikrinti be 
tėvų priežiūros likusių vaikų 

darbo stalą, krėslą, rašomąją 
mašinėlę, ministro Stasio Lo
zoraičio mėgto poeto Dante’s 
Alighieri biustą, antspaudą, 
kitas darbo stalo relikvijas pa
dovanojo Lozoraičių šeimos 
nariai iš Italijos. Iš Italijos bu
vo atvežti ministro žmonos 
Vincentos portretas ir peizažas 
su lietuvišku kryžiumi. Viena
me ekspozicijos kampe stovi 
drabužių kabykla, ant kurios 
pakabintas S. Lozoraičio jau
nesniojo paltas, kuriuo vilkė
damas jis su žmona Daniela 
1993 metais Lietuvos Prezi

Be Europos biuro, pasaulyje 
yra dar 5 PSO regioniniai biu
rai, o generalinė būstinė yra Že
nevoje, kur dirba ir generali
nė direktorė norvegė dr. G.H. 
Brundtland. Pagrindinis PSO 
veiklos principas yra “Sveikata 
visiems”. Šiam tikslui pasiekti 
patvirtinti 21 viską apimantys 
tarpžinybinės veiklos pobūdžio 
siekiniai 21-ajam amžiui. Pa
grindinės PSO veiklos kryptys 
tokios: kova su užkrečiamosio
mis ir neužkrečiamosiomis ligo
mis; pagalba ugdant naciona
linės sveikatos priežiūros tarny
bas; sveikatos politika ir strate
gija; tarptautinio bendradarbia
vimo organizavimas sveikatos 
apsaugos srityje (karantinas, li
gų klasifikacija, statistika, mo
nitoringas, profilaktika, imuni

dėl viršūnių susitikimo. Nuskur
dusi Šiaurės Korėja jau seniai 
laiko savo pietinę kaimynę JAV 
marionete ir iki šiol atmesdavo 
pasiūlymus surengti aukščiau
sio lygio derybas. Dabartinis 
susitarimas buvo pasiektas po 
virtinės slaptų dvišalių kontak
tų Kinijoje.

Abiejų Korėjų vadovai anks
čiau planavo susitikti 1994 me
tų vasarą. Tačiau susitikimas 
buvo atšauktas, kai, likus vos 
kelioms savaitėms, mirė Šiau
rės Korėjos vadovas Kim II 
Sung. Po šio Šiaurės Korėjos 
diktatoriaus mirties, valdžią 
šalyje perėmė jo sūnus Kim 
Jong II. BNS 

kirsti kelią nelegaliam vaikų 
išvežimui į užsienį, projekte yra 
nuostata, apribojanti užsienio 
piliečių galimybę tapti vaiko 
globėju, jo neįsivaikinant.

Dabar Lietuvos vaikų globos 
įstaigose gyvena per 15 tūkst. 
vaikų, kurių 40 proc. yra naš
laičiai ar formaliai netekę tėvų 
globos.

Kasmet vaikų, netenkančių 
tėvų globos, daugėja, tačiau 
įvaikinimų mažėja. 1997 me
tais įvaikintas 421 vaikas, 1998 
- 362 vaikai, per pirmąjį pra
ėjusių metų pusmetį šeimose 
apsigyveno 118 vaiku.

Šių metų pradžioje eilėje 
įsivaikinti laukė apie .350 už
sienyje gyvenančių ir 70 - Lie
tuvos šeimų.

Omnitel Laikas

dento rinkimų kampanijos metu 
apkeliavo visą Lietuvą.

Antrame pastato aukšte 1935 
- 1939 metais gyveno visa Lo
zoraičių šeima. Dabar šiame 
bute yra VDU prorektoriaus ir 
sekretorės kabinetai. Lozorai
čių atminimą saugantis pastatas 
reikšmingas ir Prezidentui Val
dui Adamkui, nes jis čia buvo 
pakrikštytas. Valdas Adamkus, 
Lozoraičių kabineto atidarymo 
šventei ir ją surengusiam uni
versitetui atsiuntė sveikinimo 
laišką.

Lietuvos rytas

zacija, vaistai, narkotikai ir t.t.), 
solidarumo ir lygybės bei priei
namumo skatinimas sveikatos 
srityje. Taip pat koordinuojami 
svarbiausi moksliniai sveikatos 
apsaugos srities darbai ir tyri
nėjimai, padedama juos vykdy
ti.

Buvusioje Sovietų Sąjungoje 
bet kokia tarptautinė veikla įvai
riose medicinos ir kitose srityse 
buvo griežtai kontroliuojama 
Maskvos, ir buvusioms TSRS 
respublikoms betarpiškai ben
dradarbiauti su užsienio šali
mis buvo beveik neįmanoma. 
Tačiau 1970 m. Lietuvoje bu
vo pradėta vykdyti pirmoji 
tarptautinė miokardo infarkto 
registro programa. Tai įvyko 
tuometinio Kauno medicinos 

(nukelta į 7 psl.)

Artėjant Amerikos preziden
to ir Kongreso rinkimams, Con- 
neetieuto Estų, latvių ir lietuvių 
sąjunga (ELLA of Connecticut) 
stengiasi įtraukti kuo daugiau 
Kongreso atstovų į Baltijos 
kraštų rėmėjų ratą (Baltic Cau- 
cus). Šiuo metu iš Connecticut 
valstijos jam priklauso tik se
natorius Joseph Lieberman ir at
stovas Sam Gejdenson.

Gegužės 5 d. ELLA delegaci
ja susitiko su atstovu John Lar- 
son (CT-D). Delegacija sudarė 
estas, ELLA pirmininkas, Enn 
Koiva, Algimantas Gureckas, 
latvis advokatas Valdis Vinkels 
ir Edvinas Giedrimas, kuris at
stovavo Hartfordo Amerikos 
lietuvių bendruomenei. Dar 
prieš susitikimąELLA pasiuntė 
atstovui Larson memorandumą; 
kur nurodė, kad, priėmus į 
NATO Lenkiją Čekiją ir Ven

PASKIRTAS NAUJAS 
VYSKUPAS TELŠIUOSE

2000 m., gegužės 13 d., 
Popiežius Jonas Paulius II Tel
šių vyskupu pagalbininku ir ti
tuliniu Forkonijo (Forconio) 
vyskupu paskyrė Telšių kunigų 
seminarijos dvasios tėvą mon
sinjorą Joną Kaunecką.

Vyskupas nominatas Jonas 
Kauneckas gimė 1938 metais 
birželio 6 d. Pasvalio rajo
ne, Krinčino parapijoje, Trajo- 
niškio kaime, valstiečių šei
moje.

1945-1949 metais mokėsi 
Suntautų pradžios mokykloje, 
1949-1953 metais - Krinčino 
septynmetėje mokykloje, 1953- 
1954 metais - Pasvalio vidu
rinėje mokykloje. Dar besimo
kydamas mokykloje 1952-1954 
metais dirbo Pasvalio rajono 
“Artojo” kolūkyje. 1954-1958 
metais mokėsi Panevėžio hid- 
romelioracijos technikume. Jį 
baigęs, 1958-1959 metais dirbo 
Tauragės Melioracijos mašinų 
stotyje techniku, 1959-1963 
metais dirbo Alytaus Meliora
cijos statybos valdyboje darbų 
vykdytoju, o 1963-1972 me
tais Alytaus Sausinimų siste
mų valdyboje vyr. inžinieriu
mi. Dirbdamas šiose įstaigose 
inžinieriumi, neakivaizdiniu bū
du studijavo Maskvoje Aukš
tuosiuose užsienio kalbų kur
suose vokiečių kalbą. Juos 
baigęs, Vilniaus Universitete 
studijavo lituanistiką.

Nuo 1959 m. kasmet mė
gindavo įstoti į Kauno tarp- 

griją Baltijos valstybės yra pa
liktos pilkojoj zonoj tarp Rusi
jos ir NATO narės Lenkijos. 
Amerikos' tikslas išlaikyti Eu
ropoj pastovumą ir taiką todėl 
svarbu Baltijos kraštus įtraukti 
į NATO, kad Rusija negalėtų į 
juos žiūrėti kaip į savo įtakos 
sferą laukdama progos juos vėl 
pasiglemžti. Pokalbyje atstovas 
Larson pabrėžė jog šiais glo
balinių politinių bei ekonomi
nių santykių laikais, Amerika, 
būdama vienintele geros valios 
didžąja galybe, turi pareigą 
saugoti pasaulio pastovumą ir 
taiką ir jis mielai sutiko prisidė
ti prie Baltijos kraštų rėmėjų.

Ateityje ELLA numato kreip
tis į kitus Connecticut valstijos 
atstovus Kongrese ir į senatorių 
Christopher Dodd, ragindama ir 
juos įsijungti į Baltijos kraštų rė
mėjų ratą. ELLA inf.

diecezinę kunigų seminariją, 
tačiau dėl civilinės valdžios 
trukdymų nebūdavo priimtas. 
Tik po trylikos metų atkaklių 
pastangų, 1972 metais, Jonas 
Kauneckas įstojo į Kauno tarp- 
diecezinę kunigų seminariją 
kurią baigė 1977 metais. Ku
nigu įšventintas Kauno arkika
tedroje 1977 metų gegužės 22 
dieną.

1977 metais buvo paskirtas 
Telšių katedros vikaru ir šias 
pąreigas ėjo iki 1983 metų. 
1983-1990 metais buvo Skaud
vilės ir Adakavo parapijų kle
bonu. 1990 metų liepos 23 die
ną buvo paskirtas Telšių kuni
gų seminarijos vicerek tori ūmi 
ir seminarijos dėstytoju. Nuo 
1992 metų gruodžio 11 dienos 
- Telšių seminarijos dvasios 
tėvas.

1978-1984 metais Jonas Kau
neckas buvo tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto nariu. Nuo 1990 
metų yra Telšių vyskupijos 
kunigų tarybos narys, nuo 1994 
metų priklauso Telšių vysku
pijos konsultorių kolegijai. 1993 
metų spalio 8 dieną Šventa
sis Tėvas Jonas Paulius II 
kunigą Joną Kaunecką pasky
rė savo kapelionu - monsinjo
ru. Nuo 1994 m. sausio 6 d. Te
lšių ateitininkų dvasios tėvas. 
Nuo 1996 m. sausio 15 d. Tel
šių atstovas “Bažnyčios žinių” 
redakcijoje.

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos sekretoriatas
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Atskirkime tiesą 
nuo mito

Finansiniai patarėjai seniai 
pastebėjo, kad kai kurie žmonės 
girdi įvairiausius patarimus, ku
rie nėra jokiu metodu ar prakti
ka pagrįsti. Tačiau žmonės jais 
vis tiek tiki ir nori jais vadovau
tis savo finansiniuose reikaluo
se. ~

Čia pateikiame šešis netikrus 
finansinius patarimus - mitus, 
kuriais daugelis žmonių tiki, bet 
kurie nėra tikri ir sudūžta rea
lybėje. Jei kuris šių prietarų yra 
paveikęs jūsų finansinį galvo
jimą, susimąstykite!

Pirmas mitas - lengviausias 
kelias gauti finansinę pagalbą 
universiteto studijoms yra pa
rodyti blogą savo finansinę 
būklę.

Yra žmonių, kurie galvoja, 
kad skolindamiesi iš savo pen
sijos planų arba paimdami antrą 
paskolą savo namui, arba 
“home-equity” paskolą, jie taip 
gali sumažinti savo turtą ir tuo 
pačiu pagerinti galimybes gau
ti paskolą universiteto studi
joms. Didžioji dalis įstaigų, 
tvarkančių universitetinių studi
jų paskolas, neatsižvelgia į pen
sijų planą ar namo paskolos si
tuaciją. Jie gali peržiūrėti, koks 
procentas skiriamas pensijos 
fondui, bet jie nelaiko jūsų 
401 (k) pinigų jūsų turto dali
mi, iš kurios galėtumėte mokėti 
už studijas.

Trumpai, jei savo finansinę 
padėtį “bloginate”, pvz., užsi
traukdami antrą namo paskolą 
ar imdami pinigus iš savo pen
sijos plano, tas nepagerins ga
limybės gauti finansinės para
mos studijoms, o tik sumaišys 
ir pablogins jūsų finansus.

Atminkite, Kad 60 proc. fi
nansinės paramos studijoms tei
kiama paskolomis, kurias vėliau 
reikia sumokėti, o ne “grant” 
forma, kuomet nereikia mokė
ti. Ir jei jūs savo finansinę padėtį

dar bloginate, imdami kitas 
paskolas prieš prašydami pasko
los studijoms, tai tik parodo, kad 
jums bus sunkiau išmokėti uni
versiteto studijų skolas, nes jau 
ir taip būsite prisidaręs daug 
skolų.

Yra žmonių, kurie galvoja, 
kad nereikia taupyti studijoms, 
nes taupant gaus mažiau fi
nansinės paramos. Tiesa betgi 
yra tokia - jei daugiau pats su
sitaupote studijoms, tuo geriau 
galite savo ateitį planuoti. Tie
sa, kad į jūsų santaupas bus at
sižvelgiama, teikiant jums fi
nansinę pagalbą studijoms, bet 
kadangi ši pagalba greičiausiai 
bus teikiama paskolų forma, 
kurias reikės atmokėti, yra ge
riau turėti daugiau santaupų stu
dijoms ir taip sumažinti sumą, 
kuriąjums reikės skolintis.

Antras mitas - visada turė
kite paskolą namui, kad ga
lėtumėte paskolos procentus 
nusirašyti, pildant mokesčius. 
Yra tiesa, kad namo paskolos 
procentai palengvina reikalus 
pajamų mokesčių mokėjimo 
metu. Bet daugeliui žmonių 
namo paskola sutrukdo visus jų 
finansinius planus. Kai kurie fi
nansininkai pataria žmonėms, 
esantiems arti pensijos amžiaus 
ir baigiantiems išmokėti namo 
paskolą, paimti “home-equity” 
paskolą ar perfinansuoti nuo
savybę. Taip jie gali planuoti 
išlaikyti galimybę mokesčių 
nurašymui ir panaudoti naujos 
paskolos pinigus investicijoms. 
Bet taip pat reikia atsiminti, kad 
nurašymai ne visuomet yra to
kie vertingi, kaip žmonės galvo- 
ja. Pradžiai - tam tikra suma 
nurašymui yra verta diskusijų, 
nes ją gaunate vis tiek, nau
dojant standartinį nurašymą. 
Kas po to seka, gali turėti vertės, 
bet vertės turi ir žinojimas, kad 
nebereikia kas mėnesį mokėti

namo paskolos. Ir kai žmogaus 
pajamos gerokai padidėja, namo 
paskolos nurašymo galimybė 
vis darosi mažesnė, ir ji pamažu 
išnyksta, maždaug po to, kai 
jūsų “adjusted” pajamos pasie
kia 160,000 dol.

Trečias mitas - investavimas. 
Sakoma, kad investuojant sa
vo pinigus į biržą galite ilgai 
ir patogiai išėję pensijon gy
venti.

Tai yra naujausia pasakėlė, 
sukurta paskutinį dešimtmetį vis 
kylančių akcijų biržoje dėka. 
Yra galvojama, kad santaupos 
ne taip svarbu, svarbiausia, kaip 
jūs su jomis tvarkotės. Galvo
jama, kad jums nereikia atidėti 
pakankamai pinigų į jūsų pen
sijos planą, kur pinigai pasto
viai augtų ir didėtų jūsų geresnio 
gyvenimo galimybė išėjus į pen
siją. Bet yra svarbu įsigyti “hot 
stock” ir jį parduoti internete - 
ir jau būsite pakeliui į finansinę 
sėkmę. Bet tie “hot stocks” ne 
visada yra sėkmingi, kartais 
galite prarasti viską. O kas tada?

Žmonės neapsvarsto, kokią 
dalį pajamų reikia taupyti. Pa
prastai taupo, kiek gali, ir tikisi, 
kad to užteks patogiai nugyventi 
pensijos amžių. Jei jūsų santau
pos nėra pakankamos, tai ri
zikuojate, kad jums to užteks. 
Bet daugeliui žmonių to ne
užtenka.

Ketvirtas mitas - pirmiausia 
užmokėkite visas skolas.

Niekas neabejoja, kad geriau
sia finansinė padėtis yra tokia, 
kada turima kuo mažiau skolų. 
Svarbu užmokėti aukšto procen
to kredito kortelių skolą, bet 
skola daugeliui amerikiečių yra 
jų gyvenimo būdas. Tai gerai, 
kol skola yra atitinkamai tvarko
ma, nes, atidedant pinigus tau
pymui ir investavimui, jie gali 
didėti aukštesniu procentu, negu 
turimos skolos procentai. Pvz., 
taupant “Christmas Club” Ka
lėdų pirkiniams iš 3 proc. yra ne
patartina bet kam, kai turi kre
dito kortelės skolą su 18 proc. 
Bet atidėti tam tikrą sumą il

galaikiam taupymui pensijai yra 
patartina, tol, kol palūkanos už 
tuos pinigus yra didesnės negu 
procentai, mokami už skolas.

Svarbu mokėti tvarkyti skolą, 
nusprendžiant, kaip jos mokė
jimas atsilieps jūsų ilgalaikiams 
finansiniams planams. Jūs gal
būt norite kuo greičiau atsikra
tyti skola, bet neatidėkite taupy
mo nenumatytam laikui.

Penktas mitas - jums reikia 
skolintis pinigų, kad sudary
tumėte sau kredito istoriją.

Kažkada tai buvo tiesa, bet 
šiomis dienomis yra paskolų da
vėjų, kurie skolina bet kam, jų 
tarpe ir žmonėms, kurie skoli
nasi gan vėlai savo gyvenime.

Yra visai gerai savo kredito 
patikimumą įsigyti anksti gy
venime, bet tai neturėtų būti 
priežastis bristi į nereikalingas 
skolas. Šiais laikais gimnazijos 
mokiniams siūlomos kredito 
kortelės, nors jie neturi jokios 
kredito istorijos. Taigi šiandie
ną visada bus skolintojų, kurie 
pasitikės žmogumi, neturinčiu 
jokios skolos.

Šeštas mitas - jei turite 
įstaigą savo namuose (home 
office), tai jos išlaikymo nenu
sirašykite nuo mokesčių, nes 
būsite IRS įstaigos auka. To
dėl geriausia tų išlaidų ne
nurašyti. Tai keistas pasiūly
mas, net ir nusirašant “home 
office” išlaidas, turite mažiau 
negu 1 proc. būti patikrintas. 
Svarbu yra žinoti Intemal Re- 
venue Service taisykles dėl “ho
me office” ir jų reikia laikytis. 
Ką galite teisėtai nusirašyti, nu
sirašykite, nevenkite dėl patik
rinimo baimės. Jus tikrinant, 
IRS turi įrodyti, kad kas nors 
buvo netvarkoje. Jei jie negali 
rasti netvarkos, jei viską darėte 
teisėtai, tai ir nesirūpinkite.

JT V LB Krašto valdybos So
cialinių Reikalų Taryba

Parengė: B. Jasaitienė ir A. 
Smulkštienė

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos

Jaunieji Pasvalio ūkininkai
Pasvalio krašte jaunųjų ūki

ninkų ratelių veikloje dalyvau
ja per 200 busimųjų ūkininkų. 
Rateliai veikia Pumpėnų, Puša
loto, Vaškų vidurinėse, Krikli
nių, Pajiešmenių, Pasvalio, Us- 
tukių pagrindinėse, Joniškėlio 
aukštesniojoje žemės ūkio mo
kykloje. Jaunieji ūkininkai so
dina sodus prie mokyklų, renka 
medžiagą apie savo pirmtakų 
veiklą, užsiima sėklininkyste, 
augina daržoves savo mokyklų 
valgykloms, mokytojai juos

moko senųjų amatų. Pasvalio 
mokiniai tyrinėja karsto reiški
nius, per kuriuos griūva namai 
mieste, vandens užterštumą. Ra
telių nariai savo išaugintas gė
les, daržoves, amatų dirbinius 
atveža į Kauną ir Vilnių per 
žemės ūkio parodas, rengia mu
ges savo rajonuose. Jaunųjų ūki
ninkų rateliai pradėjo atsikurti 
tuojau po Nepriklausomybės 
paskelbimo. Ustukių pagrin
dinėje mokykloje ratelis susikū
rė 1990 metais. Lietuvos aidas

Kėdainiuose švaresnis oras
Kėdainių centrinė katilinė 

1999 metais į atmosferą išmetė 
tik 0.5 tonos teršalų - apie 1000 
kartų mažiau negu anksčiau. To 
pasiekta todėl, kad 1998 - ųjų 
pabaigoje Kėdainiams šildyti 
pradėta naudoti papildomai iš
siskiriančią energij ą bendrovėj e 
“Lifosa”, kuri gamina minera
lines trąšas. Šios energijos pa
kanka kėdainiečių naudojamam 
vandeniui ir patalpoms šildyti, 
jei oro temperatūra lauke nenu

krinta žemiau 15 laipsnių šalčio. 
Pernai tokių šalčių nebuvo, tad 
centrinės katilinės kaminas be
veik nerūko. Žalą aplinkai su
mažino ir kitos Kėdainių įmo
nės. Pernai iš jų visų į atmos
ferą buvo išmesta apie 2.7 tūkst. 
tonų teršalų. Oro taršos rekor
das buvo pasiektas 1985 metais, 
kuomet vien Chemijos gamyk
la - dabartinė “Lifosa” - į aplinką 
išmetė daugiau kaip 10 tūkst. 
tonų teršalų.

Lietuvos rytas

NEVV JERSEY NEW JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje Nevv Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę Z1NE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DW1 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

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

Labdara pasibaigė
Pasibaigė trejus metus trukusi 

Švedijos vyriausybės paramos 
Baltijos šalių visuomeniniam 
transportui programa. Švedai 
padovanojo daugiau kaip 120 
naudotų autobusų “Volvo” ir 
“Scania” Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Alytaus autobusų par
kams. Be to, švedai nutarė ap
rengti vienodomis uniformomis 
ir Šiaulių bendrovės “Busturas” 
darbuotojus. Pernai 1.5 min. litų 
nuostolio patyrusiai bendrovei

švedai padovanojo 500 darbo 
drabužių komplektų, kurie pa
gal švedų užsakymą ir modelį 
buvo pasiūti vienoje Kauno 
įmonėje. Švedai ketina apreng
ti ir Kauno miesto transporto 
darbuotojus. Per trejus metus 
Baltijos šalims švedai padova
nojo 230 naudotų autobusų. Iš 
jų 110 atiteko Latvijos ir Esti
jos miestų parkams. Švedijos 
vyriausybei ši labdara kainavo 
apie 20 min. litų.

Lietuvos aidas

Vilniaus viešbutis “Astorija” 
didėja ir gražėja

Vilniaus viešbutis “Radisson 
SAS Astorija” padidėjo dvigu
bai. Dabar jame yra 120 nume
rių. Viešbutis padidėjo sujungus 
du 200 ir 300 metų senumo pas
tatus. Senasis “Astorijos” vieš
butis buvo restauruotas jau be
veik prieš dešimtmetį, dabar 
priėjo per stiklinį koridorių an
trame aukšte buvo prijungtas 
gretimas pastatas, kažkada bu
vęs kinoteatras, vėliau Vilniaus 
Modelių namai. “Radisson SAS

Hotels World Wide” Rytų Eu
ropos regiono direktorius di
džiuojasi pirmiausia geros ko
kybės kambariais, kuriuos su
kūrė Švedijos firma “Living De- 
signe”, paskui puikiu aptarnau
jančiu personalu ir jo intelektu, 
dėmesiu svečiams, ir pastatais, 
kuriuos supa puiki senamiesčio 
aplinka ir pro kurių langus at
siveria nuostabūs Vilniaus vaiz
dai.

Respublika

Microsoft prekiaus 
nekilnojamu turtu

“Microsoft”, “Freggie Mac”, 
“Chase Manhattan”, “GMAC 
Residential Funding”, “Nonvest 
Mortgage” ir “Bank of Ame- 
rica” kuria bendrą prekybos 
nekilnojamu turtu kompaniją 
“HomeAdvisor Technologies”. 
Jos įkūrėjai tvirtina, jog nekil
nojamo turto operacijose įvyks 
revoliuciniai pokyčiai. Visos 
būtinos operacijos bus vykdo

mos internete “Microsoft” tech
nologijų pagrindu. Be to, kredi
tą grąžinusiems klientams ža
dama dovanoti po kompiuterį. 
“Microsoft” atstovo teigimu, jie 
suinteresuoti sukurti visų svar
bių verslo sričių, tokių kaip 
prekybos automobiliais, nekil
nojamu turtu, medicinos pre
paratais ir kt. intemetinius ati
tikmenis. Net Nevvs

Globai Finance paskelbė geriausių 
Centrinės ir Rytų Europos bankų sąrašą

New Yorke leidžiamas žurnalas 
Globai Finance gegužės mėn. nu- 
meiyje išspausdino kylančių rinkų 
šalių geriausių bankų sąrašą ir jų 
apžvalgą. Tarp sąraše esančių ban
kų - Estijos Hansapank, Latvijos 
Unibanka, Lietuvos Vilniaus ban
kas, Lenkijos Pekao bankas.

Šis žurnalas jau septinti metai 
paeiliui renka geriausius šio regi
ono šalių bankus. Bankų atranka

remiasi išsamiomis tiriamų šalių 
bei pasaulio finansų centrų ekono
minėmis ataskaitomis, pranešė žur
nalo vyriausiojo redaktoriaus pava
duotojas Emest McCrary.

Globai Finance — mėnesinis 
žurnalas, turintis per 300.000 skai
tytojų 185 pasaulio valstybėse.

Vilniaus banko ryšių su visuomene 
ir spauda skyrius

Ąžuoliukas A. Žižiūno nuotr.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY i 1227. T ei. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

PRISTATOMI K VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
KSTAIGA PRIE ŲV. JONO KAPINIO.
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

Atminties
vainikai

Vainikų diena 
švenčiama Ameri
koje šį pirmadienį, 
prisimenant už lais
vę žuvusius. 1968 m. 
generolas J. A. Lo- 
gan įsakė papuošti 
Amerikos civilinia
me kare kritusiųjų 

kapus. Vėliau šventės prasmė išplėsta, prisimenant visų karų 
žuvusiuosius. Tai ne vien vainikų, bet ir maldos diena.

Amerika, gindama laisvę įvairiuose pasaulio kraštuose, yra 
praradusi daug gyvybių. Tai aukos už laisvę. Bet ką byloja kiti 
skaičiai, palyginti su šių didvyrių aukomis? JAV kelių nelaimėse 
žūva daug daugiau. Ar šios mirtys prasmingos? Ar žuvusieji ne
tapo vien savivaliavimo, bet ne laisvės aukomis?

Lietuviai laisvės kovose, nė nebandant svarstyti proporcijų su 
Amerika ar kitais kraštais aukų atžvilgiu, kritusiųjų skaičiumi ge
rokai lenkia amerikiečius. Nors lietuvių tautos didvyriai fiziškai 
nužudyti ar kritę nelygioje kovoje, bet jų dvasia tebėra gyva ir 
stipri - galinga paskata saviems. Mirusiųjų herojiško pavyzdžio 
testamentas dar labiau patraukia ir įpareigoja, negu besimainan
tis gyvųjų žodis. Kapo antspaudu paženklinta tiesa byloja visu 
savo aiškumu.

Nenuostabu, kad ir tautos priešas stengėsi iš gyvųjų ištrinti tą 
mirusiųjųdidvyriųprisiminimą ir prie jųprisirišimą. Nežinomojo 
kareivio kapas sovietinės okupacijos metu tėvynėje buvo panaikin
tas, kad neprimintų laisvės kovų didvyrių ir nestiprintųpavergtųjų 
laisvės siekime galingu savo pavyzdžiu. Herojai partizanai ir ko
votojai buvo laikomi banditais ir žmogžudžiais, kad bet kokia jų 
įtaka būtų sumažinta.

Mirusiųjųpagerbimas senas kaip pati žmonija. To beveik visuo
tinio pagarbos išreiškimo pėdsakų randame ne vien raštuose, bet 
ir tautųpapročiuose, kapinynuose. Krikščionybė pomirtinio gyve
nimo tiesą dar labiau sustiprina paties Dievo apreiškimu. Ne vien 
Šventraščio žodžiai, bet ir paties Kristaus prisikėlimas stiprina 
mintį apie sielos nemirtingumą ir kūnų prisikėlimą.

Ne vien paprotys, bet ir krikščioniško tikėjimo pareiga ragina 
prisiminti savo mirusius, už juos melstis. Išpažįstamas tikinčiųjų 
bendravimas jungia visus kovojančios, kenčiančios ir triumfuo
jančios Bažnyčios narius.

Kai šeimos mirusių narių prisiminimas siejamas su asmenine 
meile, o tikėjimo bendruomenės narių atminime jaučiama reli
ginė pareiga, žuvusių savo tautiečių pagerbime įžvelgiama jau 
tautos būties reikalas.

Ne tiek patiems kovoje kritusiems didvyriams reikalingas tas 
pagarbos pareiškimas, kiek jų žygių ir aukos prisiminimas bū
tinas mums patiems. Tai priminimas, paskatinimas ir sustiprini
mas. Mirusiųjų pelenai savo laiku kūrė tėvynę. Ankstesnių kartų 
tautos senoliai sudegė tėvynės meilėje, kad mes toliau pajėgtume 
tame tėvynės aukure palaikyti gyvą laisvės ugnelę. Už tą pasiau
kojimą gerbiame savo karžygius ir juos prisimindami puošiame 
jų kapus, neužmirštame savo maldose.

Vidinis meilės baisas

HENRY NOUWEN 2

(pradžia praeitame nr.)
Toliau pasitikėk Dievo pašaukimu

Kai supranti, jog Dievas tau rodo ženklą truputį pasislėpti nuo 
žmonių ir veiklos, nebijok šio kvietimo. Metų metus leidai, kad 
tavo gyvenimą valdytų balsai, šaukę tave veikti ir būti regimam. 
Tu tebemanai, nepaisydamas savo geriausių nuojautų, jog turi 
nuveikti darbus ir būti regimas, idant laikytumeisi savo pašau
kimo. Tačiau dabar išgirsi Dievo balsą sakant: “Pasilik namie 
ir pasitikėk, jog tavo gyvenimas neš vaisių, net jei ir bus pasi
slėpęs”.

Nebus lengva klausyti Dievo kvietimo. Tavo nesaugumas, abe
jonės savimi, stiprus poreikis save teigti atima iš tavęs pasitikėjimą 
vidiniu balsu ir nuveja tave nuo tavęs paties. Tačiau žinai, kad 
Dievas tau kalba per vidinį balsą ir kad atrasi džiaugsmą su ramybe, 
jeigu jo paisysi. Taip, tavo dvasia noriai sektų, tačiau tavo kūnas 
silpnas.

Turi draugų, kurie žino, jog tavo vidinis balsas sako tiesą, ir 
kurie gali patvirtinti tai, ką sako ir jis. Jie siūlo tau saugią erdvę, 
kur gali patvirtinti tai, ką sako jis. Jie siūlo saugią erdvę, kur gali 
leisti šiam balsui garsėti ir skaidrėti. Bus žmonių, kurie kalbės, 
kad eikvoji laiką ir gabumus, kad bėgi nuo tikros atsakomybės, 
kad nepanaudoji visos savo turimos įtakos. Bet nesileisk suklai
dinamas. Jie kalba ne Dievo vardu. Pasitikėk tuo keletu, kurie 
pažįsta tavo vidinę kelionę ir nori, kad liktum jai ištikimas. Jie 
padės tau likti ištikimam Dievo kvietimui.
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"Dirbau, krutėjau, kiek tik galėjau... ”

Matas Jonas Slančiauskas

Šiemet sukanka 150 metų, 
kai gimė Matas Jonas Slančiaus
kas (1850.02.21 -1924.03.11)- 
vienas žymiausių ir labiausiai 
nusipelniusių XIX amžiaus pa
baigos - XX amžiaus pradžios 
Lietuvos šviesuolių, švietėjų ir 
tautosakininkų, užrašęs iš žmo
nių nugirstas dainas, pasakas, 
patarles - iš viso apie 3000 kū
rinių. Siuvėjas, lyg koks Palan
gos Juzė, keliavo per gimtųjų 
Joniškio, Žagarės, Skaistgirio, 
Gruzdžių apylinkių kaimus. Jis 
ne tik siūdavo. Savamokslis 
amatininkas, ne taip stipriai pri
sirišęs prie žemės, todėl lais
vesnis nei kiti, neatkreipdamas 
caro žandarų dėmesio platino 
draudžiamus lietuviškus raštus, 
švietė žmones ir slapta mokė 
vaikus skaityti gimtąja kalba. 
Ateis į kaimą siūti - atsidaro 
slapta mokykla, mažyliams pa
vakariais, jaunimui - sekmadie
niais. Kartais ūkininkas sutik
davo, kad tris savaites pas jį 
siūtų, o paskutiniąją mėnesio 
savaitę - mokytų.

Šiaulių “Aušros” muziejuje 
saugoma nemažai eksponatų, 
nušviečiančių šios įdomios as
menybės gyvenimą ir veiklą. 
M.Slančiauskas laiške, rašyta
me 1921 metais kultūros vei
kėjui ir bendražygiui P. Avižo- 
niui, prabėgus trims dešimt
mečiams nuo jo aktyvios veik
los pradžios, išdėstė savo bio
grafiją: gimęs Trumpaičių kai
me, Rudiškių apylinkėje, Jo
niškio rajone, bežemio medinių 
indų dirbėjo šeimoje. Tėvas jį 
mokė “iš lenkiško elemento
riaus”, sakydamas, kad “kai 
vaiką išmokysiu lenkiškai, tai 
lietuviškai ir nesimokęs mo
kės”. Vėliau kas žiemą po ke
lias savaites mokėsi Rudiškiuo
se, Gruzdžiuose ir Joniškyje.

M.Slančiauskas, savarankiš-
kai pramokęs latvių, lenkų, rusų,

Olga Čapkevičienė

vokiečių, prancūzų, esperanto 
kalbų, šiek tiek lotynų, mokėjęs 
graikų abėcėlę, savo pažiūro
mis, darbštumu ir visuomenine 
veikla, tautosakos rinkimu, tu
rėjusiu mokslinę vertę, praaugo 
daugelį to meto inteligentų. 
“Aušra”, pirmasis lietuviškas 
laikraštis, padėjo daugeliui ap
sispręsti ir pradėti sąmoningą 
švietėjišką bei “litvomanišką”

Gruzdžių apylinkėse. Jos inici
atorius ir siela buvo M. Slan
čiauskas.

Įsteigti “Atgajos” draugiją ir 
M. Slančiauskui didelės įtakos 
turėjo kilęs iš kaimyninio Ra
kandžių kaimo energingasis 
aušrininkas dr. J. Šliūpas. Jam 
M. Slančiauskas skuba praneš
ti apie draugijos įkūrimą, jos 
veiklos tikslus: “Mes pamūšie- 

.čiuose du, būdami karštesnės 
dvasios iš prastų arba paprastų

veiklą. Tarp tokių žmonių buvo lietuviškų artojų (viens artojus, 
ir M. Slančiauskas, vėliau įtrau
kęs į tą darbą ir savo bendra
minčius. Jis siuntė žinutes ir 
savo kūrybą bei surinktą tau
tosaką nelegaliai spaudai, mez
gė ryšius su drąsuoliais knyg
nešiais ir kitus bendražygius 
ragino tai daryti. P.Avižonis 
“Knygnešyje” rašė: “Aušros” 
užžiebtoji šviesa plito labai lė
tai, daug lėčiau, negu Slan
čiausko norėta. Vėliau jis labai 
sielojosi ir dažnai man nusiskųs
davo, kad jo apylinkėje tik vie
nas kitas ūkininkaitis retkar
čiais teskaitąs, kad visi kiti, - 
tiek seni, tiek jauni, šventomis 
dienomis be degtinės ir kortų, o 
jaunimas dar be kamaros ir muš
tynių, kitokios šventadienio pra
mogos nežiną ir neiešką”.

Užgesus “Aušrai”, jos “ga
dynė” tęsėsi: pabudinta tautinė 
sąmonė, rusenusi beveik ketvirtį 
amžiaus, kvietė telktis, burtis į 
draugijas, kurti tautinę pro
gramą. Valstiečius vienijančių 
švietėjiškų ir litvomaniškų idėjų 
įgyvendinimą palengvino būri
masis į slaptas draugijas, padė
jusias geriau išvystyti pavojingą 
veiklą, pavieniams asmenims 
dažnai neįveikiamą ir dėl lėšų 
stokos. Viena iš tokių organi
zacijų Šiaurės Lietuvoje buvo 
“Atgajos” draugija, veikusi 
1889-1895 metais Joniškio ir

antras kriaučius), sutarėm už
sidėti savitarpinę lietuvišką 
draugystę “Atgaja”, (...) vilioti, 
gundyti, ragyti, ukvatyti, trauk
ti prie skaitymo lietuviškų kny
gelių. (rokuoti, kad mūsų drau
gai užsiimtų mokytis lietuviškai 
lotyniškomis literomis, rašytų 
pasakas, patarles ir dainiuškas”.

Laiške pasakoma ir draugijos 
įkūrimo data: 1889 m. gegužės 
7 d. Nė neįtardamas, kad ši die
na - gegužės 7-oji - po 15 metų 
taps viena šviesiausių dienų (lie
tuviškos spaudos atgavimas), 
įrašė šią datą, kaip “Atgajos” 
gimimo dieną, į savo poezijos 
rankraščių knygelę ir Jonas 
Trumpulis, M. Slančiausko ben
dražygis.

Tik tokia pasišventusi ir ne
paprasta asmenybė galėjo su
telkti bendraminčių, panašaus 
amžiaus - trisdešimtmečių - 
šviesuolių būrį į slaptą draugiją, 
kuri veikė spaudos draudimo 
sąlygomis net šešerius metus. 
1889 metais tokių ūkininkų ir 
darbininkų draugijoje buvo 10, 
1894 metais - jau 18, jiems va
dovavo 39—erių metų M. Slan
čiauskas. Areštavus M. Slan-
čiauską, pasirašinėjusi ir A. At- tebegyvuojant “Atgajai”, buvo 
gajiečio, Pupų Dėdės, Atgajučio paskelbtos ttys M. Slančiausko 
slapyvardžiais, draugijos veik- užrašytos pasakos.
la nutrūko. Kad galėtų mokyti vaikus,

M. Slančiauskas tautosaką (nukelta į 6psl.)

stengėsi užrašyti taip, kaip 
girdėjo iš žmonių, nurodydamas 
funkcinę paskirtį ir metrikos 
duomenis, todėl jo surinkta 
medžiaga ypač vertinga. Darb- 
štųjį savamokslį, 1907 metais 
tapusį Lietuvių mokslo draugi
jos nariu korespondentu, aukš
tai vertino -žymus suomių ir 
lietuvių folkloro tyrinėtojas 
prof. A. R. Niemis.

“Aušros” muziejuje saugomi 
M. Slančiausko susiūti sąsiuvi
nėliai, kuriuose paties ir jo ben
dražygių Augustino Baranaus
ko, J. Trumpulio eilės, artimos 
liaudies dainoms, tik jose dau
giau didaktikos ir švietėjiškų 
idėjų išaukštinimo. Panašaus 
pobūdžio, gal tik įtaigesni atvi
rukai, kuriuose M. Slančiauskas 
šalia piešinėlio prirašydavęs 
posmelį, pavyzdžiui:

Turi gerą galvelę, / Pirk iš
manęs knygelę, / Skaityti, jei 
nori, / Sesute ar broli.

Šiuos atvirukus, platintus vi
soje Lietuvoje, M. Slančiauskui 
padėjo leisti J. Jablonskis. Anot 
V. Biržiškos, jie pasirodė pasku
tiniajame spaudos draudimo 
dešimtmetyje.

Mato Slančiausko būta gero 
daraktoriaus - jis ir pats darė 
švietimo priemones. Iš J. Ja
blonskio gramatikos, persirašy
tos į sąsiuvinėlį (saugomas 
“Aušros” muziejuje), M. Slan
čiauskas mokėsi ir mokė vaikus 
fonetikos, morfologijos, sintak
sės. Ir pats J.Jablonskis savo 
darbų “Lietuvių kalbos sintak
sė” (1911 m.), “Linksniai ir 
prielinksniai” (1928 m.) pra
tarmėse pažymėjo, kad panau
dojo M. Slančiausko surinktą 
kalbinę medžiagą, tautosaką, 
kalbininko parengtame pasakų 
rinkinėlyje, pasirodžiusiame dar

Užupio langas V. Kelero nuotr.

Tvirtink, kad nugalėjai
Tu vis bijaisi mirties. Ši baimė susijusi su baime, jog tu nesi 

mylimas. Tavo klausimas “ar Myli mane?” ir tavo klausimas “Ar 
turiu mirti?” yra glaudžiai susiję. Tu uždavei šiuos klausimus, 
būdamas mažas vaikas, ir tu juos užduodi iki šiol.

Kai tik sužinojai, jog esi visiškai mylimas, tu drauge sužinojai, 
kad neturi bijoti mirties. Meilė stipresnė už mirtį; Dievo meilė 
buvo jau tada, kai dar nebuvai gimęs, ir neišnyks, kai būsi mi
ręs.

Jėzus pašaukė tave dar tada, kai buvo audžiamas savo motinos 
įsčiose. Tavo pašaukimas - meilę priimti ir duoti. Tačiau nuo pat 
pradžios patyrei mirties jėgas. Jos puldinėjo tave per visus augi
mo metus. Buvai ištikimas savo pašaukimui, nors dažnai jauteisi 
apgultas tamsybių. Dabar žinai, kad šios tamsios jėgos galiausiai 
tavęs neįveikė. Laimėjo tave pašaukęs Jėzus. Jis dėl tavęs įveikė 
mirties jėgą, kad galėtum gyventi laisvas.

Turi tvirtinti, kad nugalėjai, ir negyveni taip, tarsi mirtis tave ir 
toliau valdo. Tavo siela žino apie šią pergalę, tačiau tavo protas ir 
jausmai dar negalutinai ją priėmė. Jie ir toliau kovoja. Šiuo 
atžvilgiu tu lieki mažatikis. Pasitikėk pergale ir leisk, kad tavo 
protas ir jausmai pamažu atsisuktų į tiesą. Tu patirsi naują 
džiaugsmą ir naują ramybę, kai leisi tiesai persmelkti visas tavo 
būties dalis. Nepamiršk: pergalė iškovota, tamsybių jėgos dau
giau nebevaldo, meilė stipresnė už mirtį.

Laikykis priešo akivaizdoje
Kuo aiškiau matai, kad tavo pašaukimas yra liudyti pasauliui 

Dievo meilę, kuo labiau pasiryžti šį pašaukimą įvykdyti, tuo priešo 
puolimas stiprėja. Išgirsi balsus, sakančius: “Esi bevertis, neturi 
ką duoti, esi nepatrauklus, nenorimas, nevertas meilės”. Kuo la
biau jauti Dievo pašaukimą, tuo labiau savo paties sieloje surasi 
visuotinę Dievo ir šėtono kovą. Nebijok. Stiprink savo įsitiki
nimą, kad Dievo meilės tau pakanka, kad esi saugiose rankose,

kad kiekvienas tavo žingsnis kelyje yra prižiūrimas. Nesistebėk 
demono puolimais. Jie gausės, bet jei laikysiesi prieš juos be 
baimės, pamatysi, kad jie bejėgiai.

Svarbiausia yra laikytis įsikibus tikros, nesiliaujančios, nedvi
prasmiškos Jėzaus meilės. Kai tik ja suabejoji, grįžk į savo dvasi
nius namus ir įsiklausyk į šios meilės balsą. Tiktai kai savo gi
liausioje būtyje žinai, kad esi mylimas kaip artimiausias bičiulis, 
gali išlaikyti nesusigundęs tamsiais priešo balsais.

Jėzaus meilė tau suteiks vis skaidresnį tavo pašaukimo balsą ir 
vis labiau parodys gausias pastangas, kurios tave mėgina nuo 
pašaukimo atitraukti. Kuo labiau esi kviečiamas kalbėti Dievo 
meilės vardu, tuo labiau savo paties širdyje turėsi sutvirtinti 
žinojimą apie šią meilę. Kuo toliau tave nuves išorinė kelionė, tuo 
giliau turi nuvesti vidinė kelionė. Tik tada, kai tavo šaknys bus 
gilios, tavo vaisiai galės būti gausūs. Šalia stovi tavo priešas, ty
kantis tave pargriauti, tačiau gali stovėti priešais jį be baimės, kai 
žinai, kad tave saugiai laiko Jėzaus meilė.

Nesiliauk ieškojęs bendrystės
Bendrystės troškimas lydi tave nuo pat gimimo. Išsiskyrimo 

skausmas, kurį patyrei vaikystėje ir patiri iki šiol, parodo, koks 
stiprus šis tavo alkis. Visą gyvenimą ieškojai bendrystės, kuri su
naikintų tavąją mirties baimę. Šis troškimas nuoširdus. Nelaikyk 
jo savo priklausomybės išraiška arba neurozės požymiu. Jis kyla 
iš Dievo ir yra tavo pašaukimo dalis.

Vis dėlto tu taip smarkiai bijai būti paliktas ir atmestas, kad 
bendrystės troškimą dažnai keičia konkrečios draugystės ar jaus
mo išraiškos ilgesys. Tu nori gilios bendrystės, tačiau galiausiai 
imi vaikytis pakvietimų, laiškų, skambučių, dovanėlių ir panašių 
ženklų. Kai jie tave pasiekia ne taip, kaip norėtum, imi abejoti net 
savo giliuoju bendrystės troškimu. Dažnai tu ieškai bendrystės la
bai toli nuo ten, kur galima rasti tikrąją bendrystę.

(nukelta į 4 psl.)
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pasaulį

■ Jugoslavijos prezidentas 
Slobodan Miloševič gali baigti 
savo karjerą kartuvėse, o jo bu
deliu tapti pati serbų tauta, sako 
Kroatijos prezidentas Stjepan 
Mesič neseniai išspausdintame 
interviu. S. Mesič, kuris suren
gė oficialų vizitą į Prancūziją, 
taip pat sakė, kad Kroatija vi
siškai bendradarbiaus su Jung
tinių tautų (JT) karo nusikalti
mų tribunolu Hagoje ir teiks jam 
bet kokią pageidaujamą infor
maciją - net ir apie Kroatijos 
karininkus. Interviu dienraščiui 
“Le Figaro” S. Mesič sakė, jog 
dar prieš devynerius metus, 
Jugoslavijos konflikto pradžio
je, jis įspėjo S. Miloševičių, kad 
jo siekis sukurti Didžiąją Serbi
ją baigsis šios šalies sumažė
jimu iki sostinės Belgrado apy
gardos. “Aš j am pasakiau: “Kai 
serbai supras, kas atsakingas dėl 
šios tragedijos, jie jus pakars”. 
Jis, rūkydamas cigaretę, atsakė: 
“Kas pakars, dar pamatysime”, 
pasakojo S. Mesič. Jis buvo 
tuometinės Jugoslavijos Fede
racijos prezidentas. Pasak jo, 
“Miloševičiaus galas artėja su 
kiekviena diena... Jis gali pra
laimėti rinkimus, jis gali būti nu
šalintas”. Paklaustas, ar S. Mi
loševič tikrai gali būti pakartas, 
S. Mesič atsakė: “Kodėl ne? Jis 
yra nusikaltėlis... Jis suplanavo 
karą, jis davė įsakymus vykdy
ti žudynes”. JT Tarptautinis 
kriminalinis tribunolas buvu
siai Jugoslavijai yra pareiškęs S. 
Miloševičiui kaltinimus dėl ka
ro nusikaltimų.
■ Estijos Civilinės aviacijos 

administracija pranešė, kad ji 
yra pasirengusi atverti savo oro 
maršrutų rinką Europos Sąjun
gai. tačiau dėl atidėliojimų 
Briuselyje sutarties pasirašymas 
gali užtrukti iki rudens. Pana
šias sutartis, kuriomis siekiama 
padidinti tranzitinių keleivių 
skaičių Talino oro uoste, Esti
ja yra pasirašiusi su Suomija 
ir Rusija. Keleivių skaičius Ta
lino oro uoste pernai smuko 
2,3%. 1999 m. pabaigoje Tali
ne buvo atidarytas pertvarky
tas keleivių terminalas. Šiuo 
metu vyksta derybos tarp ES ir 
10 kandidačių dėl bendros Eu
ropos aviacijos erdvės, kuri li
beralizuotų oro maršrutų rin
ką.

Anglijoje, kaip ir Lietuvoje
Kaip ir Lietuvoje, Anglijos 

spaudoje pastaruoju metu pa
gausėjo aršių ginčų apie Lon
dono viešosiose erdvėse sto
vinčias skulptūras.

Lapkritį, kai buvo minimas 
Pirmojo pasaulinio karo pabai
gos 80-metis, “The Express” 
pradėjo kampaniją, kad būtų 
nuversta generolo Haig pamin
klinė statula. Gruodį “Daily 
Mail” - priešingai - pareiškė, 
kad naujasis paminklas Oscarui 
Wilde, pastatytas netoli pamin
klo Haigui, yra baisi gėda. 
Abiejuose laikraščiuose buvo 
teigiama, kad nė vienam iš šių 
vyrų neturėtų būti reiškiama 
pagarba: Haig buvęs tikras sker
dikas, o Wilde - pedofilas.

Kažkas teisingai pasakė, kad 
panašios istorijos yra sukelia
mos nesibaigiančių akademi
nio elito ir viešosios nuomonės 
persiorientavimų. Dar visiokios 
smulkmenos - pavyzdžiui, tai, 
kad kai “The Express” nepa
vyko sumenkinti “Daily Mail” 
įtakos konservatyviausiai nusi
teikusiose Anglijos žemėse, jis 
ėmėsi progresyviojo laikraščio 
strategijų. Tačiau kas būtų pa
galvojęs, kad aistroms pakurs
tyti galima panaudoti visiems 
įprastas skulptūras?

Naujasis Londono Oscar

Artimuosius
Ketvirtas pagal dydį Ameri

kos bankas “Bank One“ įkūrė 
interneto tarnybą “eMoney- 
Mail“, skirtą pinigams perduoti 
ir pasiimti per internetą. 

“Bank One“ teigimu, tarnyba 
“eMoneyMail“ jungia elektro
ninio pašto, bakinių sąskaitų iki 
pareikalavimo, kreditinių ir de- 
betiniųkorteliųprivalumus. Per 
“eMoneyMail“ bet kuriuo metu 
galima išsiųsti arba pasiimti iki 
500 dolerių grynaisiais. Tam net

Naujas “Bank of America” 
rekordas

Antras pagal dydį Amerikos 
bankas “Bank of America” šią 
savaitę paskelbė, kad jo interak
tyvių paslaugų vartotojų skai
čius išaugo iki 2 milijonų. 
“Bank of America” tapo pir
muoju banku, peržengusiu 2 
milijonų interaktyvių vartotojų 
ribą. Iš viso bankas šalyje tu
ri 30 milijonų klientų, taigi jo 
interneto paslaugomis kol kas 
naudojasi tik 7 procentai iš jų.

Banko atstovai kol kas neko

Wilde - Maggi 
Hambling’o su
kurtas biustas, 
pakylėtas ant 
tamsaus šlifuoto 
granito pjedesta
lo, išvaizda ir 
dydžiu panašaus 
į karstą. Tiesa, 
nuožulniosios jo 
plokštumos su
kuria panašumą į 
patrauklesnį ob
jektą-kušetę. O.
Wilde pasisukęs į užrašą: “Mes 
esame kanalizacijos griovyje, 
bet kai kurie iš mūsų žvelgia į 
žvaigždes”. Iš granito plokštu
mos kyšanti plaštaka - su ciga
rete. Yra ne tik Wilde pavardė, 
kas jis buvo, gyvenimo datos, 
bet ir skulptūros pavadinimas - 
pasiūlymas: “Pasikalbėjimas su 
Oscaru Wilde”. Paminklas yra 
žemiau praeivių žvilgsnių ly
gio, ir galima suprasti kodėl. 
Oscar Wilde - vienas iš mūsų, 
ne “herojus ant pjedestalo”; bet 
kas - girtuoklis, elgeta, lunati
kas, romantikas galėtų pary
moti ant granito plokštės, akis į 
akį su Wilde, tarsi taip iš tikrų
jų pasikalbėtų su juo (nors ka
žin ar policija nenutemptų ša
lin).

Atidžiau įsižiūrėjus, įspūdis 

galima paremti ir per internetą
nebūtina būti “Bank One“ klien
tu ar turėti sąskaitą “eMoney
Mail“.

Norintiems išsiųsti pinigus 
savo artimiesiems ar gimi
naičiams reikia “eMoneyMail“ 
interneto puslapyje parinkti vi
eną iš trijų transakcijos būdų - 
kreditinę arba debetinę VISA 
kortelę ar banko sąskaitą iki pa- 
reikalavimo. Be to dar nurodyti 
siunčiamą pinigų sumą ir gavė
jo elektroninio pašto adresą. Po 

mentuoja, kiek lėšų sutaupė 
įkūrę interneto tarnybą. Buvo 
pranešta tik tai, jog šiai sistemai 
įdiegti išleista labai daug pini
gų. Nepaisant to, vyriausioji 
viceprezidentė Susan Baumann 
pareiškė, jog visi kapitalo in
dėliai jau duoda vaisių.

Manoma, jog šių metų pa
baigoje “Bank of America” in
terneto klientų skaičius pasieks 
3 milijonus...

“NEWSbyte”

Stephen Fry ir Lucian Holland paminklo 
Oscarui Wilde atidarymo metu

net atstumiantis: pažaliavęs 
varis tose vietose, kurios papras
tai parausvinamos, o tuščiavi
duris galvos skliautas - tarsi 
susipynusių kirmėlių raizga
lynė. Tai primena jau pusiau 
apirusį lavoną, tarsi jis būtų 
ėmęs ir prasikaltęs pro karsto 
antvožą. Ar tai užuomina, kad 
mirtis visus sulygina? Bet 
Wilde nebuvo “rašantis liau
džiai”. Nebuvo jis ir vien kan
kinys homoseksualas. Jeigu jis 
pats nebūtų primygtinai at
kreipęs į save - kaip “tokį” dė
mesio, niekas nebūtų ėmęs jo 
persekioti. Bet jis podraug buvo 
didis dramaturgas. Tad, Iano 
Jacko įsitikinimu, derėtų didin
gesnis paminklas, toks, kad į jį 
tektų žvelgti iš apačios.

Bet ar tikrai? - ima ir suabe

kurio laiko gavėjas elektroni
niu paštu gaus žinutę, kad jam 
atsiųsta tam tikra pinigų suma. 
Gavėjui tereikės nueiti į “eMon
eyMail“ tinklapį ir nurodyti, 
kokiu būdu nori gauti atsiųstus 
pinigus: kad jie būtų pervesti į 
kreditinę arba debetinę VISA 
kortelę, bankinę sąskaitą, ar 
išsiųsti čekiu per įprastą paštą.

Banko komisiniai sudaro 1 
dolerį už vieną transakciją.

“eMoneyMail“

Auskarai 
padeda

Nedideli lengvi auskarai - ne 
tik puošia, bet ir yra naudingi 
sveikatai. Ausies kriauklėje yra 
labai daug aktyvių taškų, lemi
ančių žmogaus savijautą. Aus
karų lengvai sudirgintas ausies 
spenelis skatina hormonų iš
siskyrimą į kraują ir didina ben
drą organizmo tonusą. Ir at
virkščiai: dideli ir sunkūs aus
karai gali sukelti galvos skaus
mą, taip pat slegiantį nuovargio 
pojūtį ir nervingumą.

Vakarų ekspresas 

joja ir pats I. Jack, stebėdamas, 
kaip žmonės stabteli prie Wilde 
paminko, net per lietų, o turistės 
susižvalgiusios pasako: “Gerai 
padaryta”. Jis dabar pastebimas 
dėl savo kuklumo, kuris įam
žintajam šiaip jau nebuvo bū
dingas. Tiesa, kuklumas ir gė
dos jausmas apskritai išnykęs 
moderniajame gyvenime: pa
sukęs nuo paminklo į artimiau
sią turistams skirtą parduotu
vėlę, apstulbsi, koks ten suve
nyrinių seksualinių simbolių pa
sirinkimas - kalbantys, varomi 
laikrodžio mechanizmų, žvakės, 
saldainiai, šokoladukai, pastos 
tūtelės, formelės, kurias galima 
pripildyti vaisių sulčių ir paskui, 
šaldant kameroje, pasigaminti 
ledų. Pirkėjai pasidairo - ir jo
kio apmaudaus atodūsio. O kito
je pusėje - Karališkasis teatras, 
ir jo fojė priešais Šekspyrą įsi
taisęs Noel Coward, prieš pusę 
amžiaus atrodęs toks įžūlus sek
sualumą varžančių normų pa
žeidėjas. Praėjusių metų gruodį 
skulptūrą atidengė jo buvusi 
draugė senoji Anglijos karalie
nė. Ir su Cowardu “bendrauja
ma tuo pačiu lygiu”, tik Šek
spyras bestypso stačias: tipiška 
vyriška povyza, misijonierius. 
Statula. Tik karaliai dar joja ant 
arklių, tik karalienės dar pūpso 
sostuose.

Trafalgar aikštėje yra likęs 
tuščias postamentas - kadaise

Pasaulyje veikia
436 atominės jėgainės

Tarptautinės atominės ener
gijos agentūros (LAEA) paskelb
tais duomenimis, pasaulyje 
1999 m. veikė 436 atominės jė
gainės, dar 38 buvo statomos. 
Atominės jėgainės patenkino 
75 proc. elektros energijos po
reikio Prancūzijoje (1 vieta 
pasaulyje), antroje vietoje bu
vo Lietuva (73 proc.) su dviem

Ar tikrai mėnulis 
veikia mūsų gyvenimą?

Nustatyta, kad prieš pat pil
natį gimsta akivaizdžiai daugiau 
kūdikių. Žiaurių nusikaltimų, 
taip pat apsinuodijimų padau
gėja per pačią pilnatį, o jaunam 
Mėnuliui patekėjus, padaugėja 
savižudybių.

Rimti teismo medicinos eks
pertai iš Baden Vurtembergo ne
seniai viešai paskelbė, kad prieš 
pat pilnatį ir jauną Mėnulį su
vartojama daugiau alkoholio. 
Pastebėta, kad girtų asmenų pa
daugėja iki 175 per parą, kai iki 
pilnaties arbajauno Mėnulio lie
ka kelios dienos. Tuo tarpu pra

nebebuvo surinkta pinigų Karo
liui IV. Bet renkasi komitetas, 
kuris sugalvos, ką ant jo užkel
ti. Yra siūloma keisti skulptū
ras: kiekvieną palaikyti apie 
metus, o po to perkelti jas į skul
ptūrų parką. Rachel Whiteread 
projektas būtų paprasčiausiai 
apdengti postamentą - ji su
vokusi, koks chaotiškas Lon
dono centro gyvenimas; geriau
sia, kas būtų įmanoma - pauzė, 
erdvė, kuri palikta ramybėje.

Bet paprasčiausias sprendi
mas vėlgi būtų - pastatyti ant 
postamento paminklinę skulp
tūrą kokiam nors asmeniui. Lon
dono enciklopedijoje yra pami
nėtos 286 skulptūros, stūksan
čios viešojoje erdvėje. Bet-de
vynios karaliui Edvardui VII, 
septynios karalienei Viktorijai. 
Daugiausia jų pristatyta 1830- 
1914 m. Tik 10 procentų skulp
tūrų moterims, mažiau nei pro
centas - ne baltiesiems. Per ma
žai visų rūšių žmonių. Nėra net 
paminklo Dickensui - o jis taip 
pat prisidėjo prie Londono 
sukūrimo. Jam nėra nieko to
kio, kas būtų didinga. Jokios 
skulptūros, kuri stovėtų visu 
ūgiu, - patikslina Jack. Reikė
tų atgaivinti Viktorijos laikų 
paprotį statyti tokius skulptūri
nius paminklus. Tai iš naujo 
keistų mūsų praeities įsivaizda
vimus.

Rima Pociūtė

Ignalinos AE blokais, kurių 
saugumas, švelniai kalbant, yra 
ne be trūkumų. Po šių dviejų 
šalių sekė Belgija (58 j>roc.), 
Bulgarija, Slovakija ir Švedija 
(visose - po 47 proc.). Vokie
tijoje 19 atominių jėgainių ten
kino 34 proc. šalies elektros 
energijos poreikio.

Frankfurtcr Rundschau 

ėjus trims dienoms po jauno 
Mėnulio arba šešioms dienoms 
po pilnaties, girtuoklių paslap
tingai sumažėja iki 120.

V. Mejer pabrėžia, kad ligi 
šiol nė vienas specialistas negali 
griežtai tvirtinti, kokio esama 
ryšio tarp Mėnulio traukos jėgos 
ir alkoholio vartojimo. Jis siūlo 
kitokį paaiškinimą: „Galbūt, 
stojus pilnačiai arba jaunam 
Mėnuliui, policininkams užeina 
noras patruliuoti judresnėmis 
gatvėmis, tuomet jie, žinoma, 
sučiumpa daugiau padauginusių 
alkoholio asmenų“.

Respublika

Vidinis meilės balsas
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(atkelta iš 3 psl.)
Tačiau iš tikro tu trokšti bendrystės, ir ji bus tau duota. Tačiau 

turi išdrįsti liautis siekęs dovanų ir paslaugų nelyg irzlus vaikas; 
turi pasitikėti, kad tavo giliausias ilgesys išsipildys. Drįsk prarasti 
gyvenimą ir jį atrasti. Pasitikėk Jėzaus žodžiais: “Nėra nė vieno, 
kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar 
seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir kuris jau dabar, 
šiuo metu, negautų šimteriopai brolių, seserų, motinų, vaikų ir 
laukų (kartu su persekiojimais) ir busimajame pasaulyje - amžino 
gyvenimo” (Mk 10, 29-30).

Atskirk netikrus skausmus nuo tikrojo
Tavo širdyje yra tikras skausmas, skausmas, kuris išties tau 

priklauso. Žinai, kad negali išvengti, nepaisyti ar užgniaužti jo. 
Tai skausmas, kuris atskleidžia tau, jog esi pašauktas gyventi so
lidariai su pažeista žmonių gimine.

Tačiau turi rūpestingai skirti savo skausmą ir skausmus, kurie 
priė jo priskreto, tačiau iš tikro nėra tavieji. Kai jautiesi atmestas, 
kai laikai save nevykėliu ar netikėliu, turi saugotis, kad šie jaus
mai ir mintys nepervertų tavo širdies. Tu nesi nevykėlis ar netikė
lis. Todėl šiuos jausmus turi atstumti kaip netikrus. Jie gali tave 
sukaustyti ir sukliudyti tau mylėti taip, kaip esi pašauktas.

Skirti tikrą skausmą nuo netikrų yra kova. Tačiau kuo toliau 
kovosi, tuo aiškiau matysi ypatingą pašaukimą mylėti. Kai matysi 
šį pašaukimą, tada vis labiau savo tikrąjį skausmą laikysi išskir
tiniu keliu į šlovę.

Dažnai sakyk: “Viešpatie, pasigailėk”
Svarstai, ką daryti, kai jautiesi, kad tave iš visų pusių puola iš 

pažiūros neatmušamos jėgos, užlieja ir parversti mėgina bangos. 
Kartais tos bangos - tai pojūtis, kad esi atstumtas, kad esi užmirštas, 
kad esi nesuprastas. Kartais jos yra pyktis, pagieža ar net troški
mas atkeršyti, o kartais savęs gailestis ar savęs neigimas. Tos ban
gos verčia tave jaustis kaip tėvų paliktam vaikui.

Ką tau reikia daryti? Sąmoningai pasirink nusukti savo nera
mios širdies dėmesį šalin nuo tų bangų ir pakreipti į tą, kuris per 
jas žengia ir sako: “Nebijok, tai aš” (Mt 14, 27; Mk 6, 50; Jn 6, 
20). Nuolat kreipk savo akis į jį ir nesiliauk tikėjęs, kad jis tavo 
širdžiai suteiks ramybę. Žiūrėk įjį ir sakyk: “Viešpatie, pasigailėk”. 
Kartok tai ir kartok, ne nerimaudamas, bet pasitikėdamas, jog jis 
arti tavęs ir suteiks tavo sielai ramybę.

Leisk Dievui kalbėti per tave
Tau vėl tenka rinktis: ar leisi kalbėti Dievui, ar leisi šaukti tavo 

sužeistajam “aš”. Nors turi būti vieta, kur galėtum savo sužeistajai 
daliai suteikti reikiamą dėmesį, tavo pašaukimas yra kalbėti iš vie
tos, kur tavyje gyvena Dievas.

Kai leisi savo sužeistajam “aš” išreikšti save atsiprašymu, ar
gumentu ar skundu - per kurįjis negali būti iš tikro išgirstas, - tu 
tik vis labiau nusivilsi ir vis labiau jausiesi atstumtas. Šaukis Die
vo, kuris yra tavyje, ir leisk jam kalbėti atleidžiančius, gydančius 
ir sutaikančius žodžius, kurie ragina paklusti, visiškai atsiduoti ir 
tarnauti.

Žmonės nuolatos mėgins užkabinti tavo sužeistąjį “aš”. Jie badys 
pirštu tavo poreikius, tavo būdo ydas, tavo ribas ir nuodėmes. Ši
taip jie mėgina atmesti tai, ką Dievas per tave kalba jiems. 
Jausdamasis nesaugus ir abejodamas, tu gundaisi pripažinti tai, 
kaip žmonės tave apibūdina. Tačiau Dievas pašaukė tave saky
ti Žodį pasauliui ir sakyti be baimės. Pripažindamas, kad esi 

sužeistas, nepaleisk tiesos, kuri gyvena tavyje ir reikalauja būti 
pasakyta.

Praeis nemažai laiko, prireiks daug kantrybės,-kol imsi skirstyti 
sužeistojo “aš” balsą ir Dievo balsą. Tačiau, jei tapsi vis labiau 
ištikimas savo pašaukimui, tau tai seksis vis lengviau. Neprarask 
vilties - tu esi ruošiamas misijai, kuri bus sunki, bet vaišinga.

Žinok, kad esi laukiamas
Tu labiausiai bijai, kad nesi laukiamas. Ši baimė, kad nesi lauki

amas, susijusi su tavo baime gimti, su tavo baime mirti, baime, 
kad nesi laukiamas ateinančiame gyvenime. Ta baimė taip giliai 
įsitvirtinusi, kad atrodo, jog geriau tau būtų buvę negyventi.

Čia patenki į savo dvasinės kovos įkarštį. Ar pasiduosi tamsos 
jėgoms, kurios sako, jog šiame gyvenime nesi laukiamas, ar pasi
tikėsi balsu To, kuris atėjo ne pasmerkti tavęs, bet išvaduoti iš 
baimės? Turi pasirinkti gyvybę. Kiekvienu momentu turi apsispręs
ti pasitikėti balsu, kuris sako: “Aš myliu tave, Aš numezgiau tave 
tavo motinos įsčiose” (Ps 139,13).

Visa, ką sako Jėzus, gali būti apibendrinta žodžiais: “Žinok, 
kad esi laukiamas”. Jėzus tau siūlo savo asmeniškiausią gyve
nimą su Tėvu. Jis nori, kad žinotum visa, ką žino jis, ir darytum 
visa, ką daro jis. Jis nori, kad jo namai būtų tavo. Taip, jis nori 
parengti tau vietą savo Tėvo namuose.

Nuolat primink sau, kad tavo jausmas, jog nesi laukiamas, atei
na ne iš Dievo ir nepasako tiesos. Tamsybių kunigaikštis nori, jog 
patikėtum, kad tavo gyvenimas yra klaida ir kad tu neturi namų. 
Bet kiekvieną kartą, kai leidi šitoms mintims save paveikti, tu sto
ji į savigriovos kelią. Todėl turi be paliovos demaskuoti melą ir 
galvoti, kalbėti ir veikti pagal tiesą, jog tu esi labai labai laukia
mas.

(pabaiga)
Vertė Jūratė Morkuvienė
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Sveikatos kertė
Ką jūs turėtumėte žinoti 

apie kofeiną
Kuo besimėgautumėte: ga

ruojančios kavos puodeliu pra
budus ryte, šaltos kolos stikline 
per pietus ar arbatos puodeliu 
poilsio minutę, visi šie malonu
mai turi vieną bendrą sudėtinę 
dalį - kofeiną.

Kofeinas paprastai randamas 
lapuose, sėklose ar vaisiuose 
daugiau kaip 60 pavadinimų 
augaluose. Į jų sąrašą patenka 
kava, kakavos pupelės, kolos 
riešutai ir arbatos lapai, kurie yra 
naudojami gaminant daugelį 
mėgstamų gėrimų, tokių kaip 
kava, arbata ar kolos gėrimai, 
taip pat gaminant šokoladą ir 
kitus maisto produktus. Kofei
nas taip pat išgaunamas iš au
galų sintetiškai ir naudojamas 
kaip prieskonis kai kuriuose 
maisto produktuose.

Žmonės pamėgo kofeino tu
rinčius gėrimus nuo seniausių 
laikų. Dar 2700 m. pr. m. e. kinų 
imperatorius Šen Nung gurkš
nojo karštą arbatą. Kava kilo iš 
Afrikos apie 575 m. pr. m. e., 
kur pupelės buvo naudojamos 
kaip pinigai vartojamos kaip 
maistas. Yra žinoma, kad XI a. 
arabai turėjo kavos gėrimus. O 
betyrinėjantys Naująjį Pasaulį 
ispanų konkistadorai 1519 m. 
Actekų imperatoriaus Montezu- 
mos buvo vaišinami šokoladi
niu gėrimu.

Kodėl kofeinas?
Šitoks ilgalaikis gėrimų, pa

prastai turinčių kofeino, popu
liarumas liudija apie jų nuosta
bius privalumus. Į kai kuriuos 
gėrimus kofeinas yra dedamas 
mažais kiekiais kaip pagrindinė 
subtilaus aromato sudedamoji 
dalis, kuri suteikia kiekvienam 
produktui unikalų skonį. Kadan
gi kofeinas yra taip plačiai 
vartojamas, jis yra vienas iš la
biausiai išstudijuotų maisto 
produktų sudėtinių dalių.

Kaip kūnas reaguoja į
) kofeiną?

Kofeinas yra lengvas stimu
liatorius. Žmonės labai skiriasi 
jautrumu kofeinui. Vieni gali 
gerti keletąpuodelių per valandą 
ir nejusti jokio poveikio, kai ki
ti j į pajunta jau po pirmojo.

Kofeinas nesikaupia kraujy
je ar kūne ir paprastai pašalina
mas kelių valandų laikotarpyje.

Bandymai su jautriais žmo
nėmis parodė, kad kofeinas gali 
pagreitinti reakciją prailginti 
budrumą įvairiose atsakingose 
užduotyse. Dauguma žmonių, 

Nauja medžio skulptūra Bitininkystės muziejuje Stripeikiuose
V. Kapočiaus nuotr.

tokių kaip pamaininiai darbinin
kai ar studentai, kurie studijuo
ja vėlai naktį, teigia, kad kofei
no turintys gėrimai padeda jiems 
išlikti budriems ir pabaigti savo 
darbą.

Nors daug kas tiki, tačiau 
kofeino turintys gėrimai nepa
deda “išsiblaivyti” padauginus 
alkoholio.

Ar kofeinas sukelia 
sveikatos sutrikimus?

Per pastarąjį dešimtmetį iš
samūs kofeino įtakos širdžiai, 
atstatomosioms organizmo fun- 
kcijoms, vaikams, apsigimi
mams ir vėžiui tyrimai parodė, 
kad jis nedaro žymesnės žalos 
dėl normalaus kofeino vartoji
mo.

Amerikos vaistų ir maisto 
asociacija (VMA) vadovavo 
tyrimams ir peržiūrėjo daug 
mokslinės literatūros apie ko
feiną. Federaliniame rejestro 
pranešime 1987 gegužę, VMA 
pažymėjo, kad agentūra per
žiūrėjo “teratologiją atstatomą
sias fimkcijas, vėžines patologi
jas, kardiovaskuliarines ligas... 
bet nerado įrodymų, kad kofei
no vartojimas karbonatiniuose 
gėrimuose paverstų juos ken
ksmingus sveikatai”.

Amerikos medikų asociacija 
(AMA) ištyrė kofeino tyrimus ir 
priėjo panašios tvirtos nuo
monės dėl jo saugumo. 1984- 
ųjų ataskaitoje AMA taryba 
moksliniams reikalams pa
žymėjo, kad “vidutinis arbatos 
ar kavos vartotojas tikriausiai 
neturėtų rūpintis sveikata dėl 
kofeino vartojimo jei kiti gyven
imo įpročiai (dieta, alkoholio 
vartojimas) yra taip pat viduti
niai”.

Kaip kofeinas buvo 
tiriamas?

Kofeinas buvo plačiai tiria
mas ir su žmonėmis ir su gy
vūnais. Tyrimai nustatė, kad bet 
kokia biologinė kofeino įtaka 
labai priklauso nuo kiekio, 
vartojimo būdo ir laiko.

Žmonių tyrimai buvo sudaly
ti iš abiejų tiesioginių biologinių 
testų ir epidemiologinių tyrimų 
analizuojant žmonių populiaci
jos apžvalgų duomenis.

Nors kofeino įtakos žmo
nėms duomenys yra tokie pla
tūs, ekspertai pataria atsargiai 
vertinti didelių dozių eksperi
mentus su gyvūnais prieš pri
imant juos tuoj pat kaip nekenk
smingus žmogaus sveikatai.

(pabaiga kitame nr.)

Salotos
Pupelių salotos

100 g virtų pupelių (geltonų, 
rudų arba j uodų), 100 g raugin
tų agurkų, 100 g pakepintų 
aliejuje svogūnų, truputį prie
skoninės druskos, 100 g žalių 
morką sutarkuotų burokine tar
ka. Viską sumaišykite.

Salierų salotos su virtais 
kviečiais

100 g pjaustytų džiovintų sly
vų, 50 g raziną 20 g lazdyno rie
šutą 20 g saulėgrąžų sėklų, 200 
g stambiai tarkuotų salierų, 100 
g virtų kviečių, 1 apelsino sul
tys. Viską sumaišykite ir apšl.ak- 
stykite apelsino sultimis.

Pupelių salotos su žemės 
riešutais

2 šaukštai virtų pupelių, 1 
šaukštas pakepintų žemės rie
šutų, 1 smulkiai supjaustytas 
ropinis svogūnas, 1 didelis 
kubeliais supjaustytas pomido
ras, truputis džiovintų priesko
ninių žolių. Viską sudėkite kar
tu. Svogūną pakepinkite su 
aliejumi ir pabarstykite druska. 
Labai tinka įdėti saldžiųjų 
pipirų.

Pupelių su grybais salotos

Stiklinė virtų baltų pupelių,

Elizabeth, NJ

Kviečiame į Lietuvių Festivalį
Sekmadieni, birželio 4 d., Šv. 

Petro ir Povilo parapijos sve
tainėje (216 Ripley Place, Eli
zabeth, NJ), parapijos ir nau
jai atvykusių lietuvių iniciaty
va yra rengiama didelė lietuviš
ka šventė - Lietuvių Festivalis.

Festivalio pradžia 12.00 va
landą dienos. Numatoma pa
baiga - 4 vai. popiet.

Festivalio tikslas - lietuviš
kų tradicijų ir lietuvybės pro
pagavimas, linksma nuotaika, 
draugystė ir bendravimas.

Festivalio programoje - lietu
viška muzika, daina ir šokis, lie
tuviški patiekalai.

Festivalio metu skambės vi
sų mūsų mylima ir širdžiai ma
loni lietuviška muzika, atlie
kama nenuilstamo lietuviškos 
muzikos virtuozo Stasio Tel- 
šinsko. Lietuviškais tautiniais 
šokiais mus pradžiugins New 
Jersey tautinių šokių grupė 
“Liepsna”, vadovaujama talen
tingos Monikos Murauskienės. 
Kolektyvas ruošiasi Pasaulio 
Lietuvių Šokių šventei, kuri 
įvyks liepos 2 d. Toronte. Fes
tivalyje “Liepsna” atliks šo
kius, kurie bus šokami Šokių 
Šventėje. Todėl dabar yra pui
ki proga pamatyti dalį Šokių 
Šventės, ypatingai tiems, kurie 
nežada arba neturės galimybių 
nuvykti į Torontą.

O koks gi Lietuvių Festiva
lis be lietuviškų valgių ar lie
tuvių meno dirbinių? Nenu
siminkime - šeimininkės paruoš 
įvairių lietuviškų skanumynų, 
galėsite nusipirkti gintaro ar ki
tokių lietuviškų dirbinių. Be to, 
veiks baras su lietuvišku alumi, 
bus laimės loterija ir išradingi 
aukcionai.

Bilieto kaina į Festivalį - tik 
$2 asmeniui.

Automobilius galima saugiai 
statyti parapijos kieme.

Pastaruoju metu žymiai su
aktyvėjo lietuviška veikla kle
bono Alfredo Zemeikio vado
vaujamoje Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios parapijoje. Į para
pijos veiklą aktyviai įsitraukia 
jauni naujai atvykusieji lietu
viai. Malonu, kad parapijos sen
buviai ir naujai atvykusieji su
rado bendrą kalbą ir dirba

50 g džiovintų grybų, 2 galvutės 
svogūnų, šaukštas aliejaus. 
Grybus išmirkykite, šiek tiek 
pavirkite. Tuomet smulkiai su
pjaustykite, pakepinkite su svo
gūnais. Gerai išmaišykite su pu
pelėmis.

Morkų salotos su 
kruopomis

Stiklinė biriai išvirtų perli
nių kruopų, stiklinė šiaudeliais 
sutarkuotų žalių morkų, 2 
skiltelės smulkiai supjaustyto 
česnako, 2 šaukšteliai aliejaus 
arba sėmenų grūstinio. Viską 
gerai išmaišykite.

Porų salotos

1 valgomasis šaukštas su
smulkintų graikiškų riešutą 1 
šaukštas nuplikytų ir išbrinky
tų sezamo sėklų, 200 g grie
žinėliais supjaustytų porų, 1 
apelsino sultys, 2 šaukštai kon
servuotų kukurūzų. Viską su
maišykite.

bendrą darbą stiprindami lie
tuvybę New Jersey ir puo
selėdami tautinę kalbą ir kul
tūrą.

Per nepilnus metus prie 
parapijos prisirašė keliolika 
naujų iš Lietuvos atvykusių lie
tuvių šeimų ir pavienių žmo
nių. Pagausėjo į Šv. Mišias atei
nančių žmonių. Tradicija tapo 
“kavos valanda” po kiekvienų 
Šv. Mišių parapijos svetainėje 
(išskyrus kai salė yra užimta ki
tiems tikslams). Jos metu ga
lima pasivaišinti ne tik kava ir 
sumuštiniais, bet kartais jau
nosios lietuvaitės pavaišina ir 
cepelinais. Jeigu paklausa ce
pelinams didėtą galvojama juos 
daryti pastoviai pasirinktą vie
ną mėnesio sekmadienį. At
kreipkite į tai dėmesį, mielieji, 
lietuviško maisto mėgėjai!

Šiemet vasario mėnesį pa
rapijos svetainėje įvyko stei
giamasis New Jersey Lietuvių 
Atletų klubo susirinkimas. Klu
bo organizacinio komiteto na
riais tapo keturi New Jersey 
“senbuviai” ir du neseniai at
vykusieji lietuviai. Tai irgi yra 
puikus skirtingų kartų ir sto
vyklų bendradarbiavimo pavyz
dys.

O štai birželio 11 dienąpo il
gos pertraukos Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje pirmąjąŠv. Ko
muniją priims net 5 mažieji 
lietuviukai. Juos Šv. Komunijai 
paruošė ir vaikų, ir jų tėvelių 
labai mylima, nuostabios šir
dies ir nepaprastai taurios sie
los sesuo Dolorita Butkus, OSF. 
Pasitaikius šiai progai vaikų 
tėveliai spaudos puslapiuose 
seseriai Doloritai perduoda 
didelį AČIŪ!

Klebonas Alfredas Žemei- 
kis nuo savęs asmeniškai taip 
pat kviečia visus atsilankyti 
Lietuvių Festivalyje ir maloniai 
praleisti sekmadienį, ir kartu 
paremti lietuvišką veiklą ir pa
rapiją. Kiekvieno ir jūsų atsi
lankymas labai laukiamas, nes 
kiekvienas iš mūsų - tai mažas 
lašelis lietuviškoje jūroje, bet la
bai reikalingas, kad ta jūra 
neišdžiūtų, o kuo plačiau išsi
lietų. O kad ši jūra didėtų, 
reikalingi nauji lietuviški vei

Savaime 
sudegantys 
žmonės

1938 m. vienu metu įvairiose 
vietose savaime suliepsnojo ir 
sudegė trys žmonės: aštuonio
likmetis William Tan Brooke 
Danijoje, vairuotojas George 
Tumer Anglijoje ir jūreivis John 
Grill, plaukęs „Ulricho“ garlai
viu į Liverpulį. Tai ne pirmas ir 
ne paskutinis atvejis, kai be jo
kių regimų priežasčių staiga su
dega žmonės, kartais net stebint 
kitiems ir beprasmiškai bandant 
padėti aukai.

Štai 1744 m. balandžio 10 d. 
rytą kaimynai rado liepsnojan
čią ant grindų savo namuose žu
vų pardavėją Grais Pet (Eps- 
vvitch, Anglija). Išjos teliko ža
rijų krūvelė. Keisčiausia, kad 
niekur kitur nesimatė jokių de
gimo žymią net ir ant grindų po 
lavonu. Neužsidegė ir šalia jos 
stovėjusi popierinė širma.

1986 m. Vienoje per Verbų 
sekmadienį įsiliepsnojo ir spro
go bažnyčioje sakydamas pa
mokslą pastorius.

Mokslas nepajėgia paaiškin
ti šio reiškinio. Manyta, kad už
sidegančios kūne esančios du
jos ar alkoholio garai, nors dau
geliu atvejų užsiliepsnodavo 
anaiptol ne girtuokliai. Keis
čiausia, kad karštis būna toks 
neįtikėtinai didelis tarsi Saulės 
paviršiuje, tačiau esantys greta 
degūs daiktai nesudega.

Pasaulio paslaptys ir mįslės 

dai. Nežiūrint to, kad nemažai 
naujai atvykusių lietuvių pa
stoviai lankosi bažnyčioje ir 
parapijos renginiuose, bet dar 
yra daug iš jų, kurie gal tik kar
tą ar nei vieno karto nėra čia 
apsilankę. Todėl klebonas 
A. Žemeikis, ypač kviečia ne
seniai atvykusius lietuvius ap
silankyti festivalyje, kuris at
vykusiam gal taps pirmuoju 
slenksčiu į lietuvių bendruome
nę ir lietuvišką veiklą ar gal bus 
paprasčiausia proga susipažin
ti su mūsų parapijos veikla ir 
žmonėmis, pabendrauti, o gal 
surasti atsakymus į jį domi
nančius klausimus ar gauti pa
tarimus, o vienišam - gal ir 
draugų susirasti!

Parapijos kolektyvas noriai 
atsiliepia į pastabas ir pagei
davimus. Šiemet nebus pakar
tota pernai metų klaida, kai ne
buvo muzikos. Šiemet, kaip jau 
minėjome, visą laiką skambės 
S. Telšinsko muzika, galėsime 
ne tik paklausyti lietuviškos 
dainos ar stebėti lietuvišką šo
kį, bet ir patys padainuoti ir pa
norėjus - pašokti. Jeigu turėsi
te pastabų ar pasiūlymų - mie
lai prašome - parašykite. Tam 
tikslui bus paruošta “Pasiūlymų 
ir pageidavimų knyga”. Tiki
mės, kad su jūsų pagalba atei
ties Lietuvių Festivaliai bus 
įdomesni ir visada laukiami.

Laukiame visų j ūsą brangūs 
tautiečiai, birželio 4 d. Lietuvių 
festivalyje!

Jeigu kas nežinote, kaip at
vykti į Festivalį, prašome skam
binti telefonu (908) 352-2271 į 
parapiją. Mielai padėsime.

Rimgaudas Radzevičius

Naujas interneto 
tinklalapis

Jeigu domitės Lietuvos stoji
mu į Europos Sąjungą bei de
rybomis; maloniai kviečiame 
užsukti į atnaujintą tinklalapį 
www.euro.lt. Čia Jūs surasite 
šviežiausios informacijos apie 
Lietuvos integraciją į ES: semi
narai, konferencijos, vizitai, kal
bos, naujienos apie derybas ir 
pan.
Europos komitetas prie Lietuvos 
Respublikos vyriausybės

Vieno Vokietijos universi
teto psichologai nustatė, kad 
žmogaus smegenys reaguoja į 
artėjančią audrą. 200 savanorių 
atskyrė nuo žemės magnetinio 
lauko ir ten pat labai silpnais 
elektromagnetiniais impulsais 
už 100 km leido elektrinius žai
bus. “Bandomieji triušiai” nie
ko nejautė, bet po kelių minu
čių jų smegenų elektroencefa
logramose atsirado virpesiai, 
kurių ritmas sutapo su “žaibais”. 
“Išjungus” dirbtinius žaibus, 
virpesiai smegenyse išlikdavo 
gerą ketvirtį valandos. Be to, orų 
pasikeitimams jautriems žmo
nėms šie ritmai išlikdavo ilgiau 
negu tiems, kurių nuotaika ir 
savijauta nepriklauso nuo orų.

Anglų statistika nustatė, 
kad didžiausias nelaimingų die
nų skaičius pramonėje ir miški
ninkystėje paprastai tenka pir
madieniams (kaip rašo New 
Scientist, ne visiškai aišku, dėl 
kokių priežasčių). Kol kas rūko
riai čia niekuo dėti. Bet Angli
joje “diena be cigarečių” pa
prastai būna trečiadienis, o štai 
tada (ir dar keletą dienų po to) 
nelaimingų atsitikimų skaičius 
viršija net pirmadieninius rekor
dus. Taip kad, kaip siūlo patys 
anglai, jei metate rūkyti, pagai
lėkite savo ir aplinkinių sveika
tos ir darykite tai iš lėto.

Sakoma, kad optimizmas 
yra - tikrosios padėties nežino- 
jimas, bet, ko gero, laimė yra 
nežinojime. Statistika teigia, 
kad kasmet žūva šimtai tūkstan
čių, iš jų - 1/3 sudužus laivams. 
Nelaimingieji ne tik nuskęsta, 
bet ir belaukdami gelbėtojų per 
tris dienas išmiršta gelbėjimo 
laiveliuose, nors turi pakanka
mai maisto ir gėrimo. Pavyzdžiu 
galėtų būti legendinis Titani
kas, kurio aukų gelbėtojai buvo 
nustebę, kad atvykus į suduži
mo vietą po dviejų valandų ra
do laiveliuose jau mirusių ir 
bemirštančių. Kodėl? Kaip- 
įprasta šiais laikais, į psichologų 
klausimus apie žmogaus pri
gimtį atsako žiurkės. Buvo pa
darytas paprastutis bandymas. 
Grupę žiurkių skandindavo, bet 
visad išgelbėdavo. Po to jas su
leido kartu su kitomis žiurkėmis 
ir vėl pradėjo skandinti. Pasi
rodė, kad tikinčios išsigelbėjimu 
žiurkės sugebėjo išsilaikyti ant 
vandens ištisą valandą o neap
mokytosios skendo per kelias 
minutes. Matyt, kažkas pana
šaus yra ir su žmonėmis. Pirmi 
žūna nebetikintys išsigelbėjimu: 
sutrinka jų medžiagų apykaita ir 
visi fiziologiniai procesai, para
lyžiuojamos kraujo indųjudėji- 
mo nervinės skaidulos. Kažkas 
panašaus yra vadinamoji Voo- 
doo mirtis, kai aborigenas, su
žinojęs esąs prakeiktas ypatin
gu būdu, iš pradžių puola į pa
niką vėliau į apatiją ir galiau
siai miršta. Taigi, norint išlikti, 
būtina griežtai prisilaikyti anks
čiau priprastos tvarkos.

Izraelio fiziologų nuomo
ne, atostogų metu sukauptas 
poilsis visiškai sunaudojamas 
per tris pirmąsias darbo dienas.

Net 70 proc. suaugusių 
amerikiečių domisi mokslu. Ab
soliutus rekordas. Bet va su ži
niomis prastokai - tik 11 proc. 
žino, kas yra molekulė, ir tik 48 
proc. - kad Žemė aplink Saulę 
apsisuka per metus.

Mėnulio ašigaliuose yra tiek 
vandens, kad būtų galima pri
pildyti 6 kilometrų skersmens ir 
100 metrų gylio “prūdelį”.

http://www.euro.lt
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Kun. Vytautą Palubinską išlydėjus
Po ilgų kelionių grįžo į Lietuvą

Paulius Jurkus

• v

Išgirdus, kad klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas išvyko 
pastoviam gyvenimui į Lietuvą, 
mintyse iškilo poeto Jono Ais
čio eilėraštis “Kelionė”. Eilėraš- • 
tis pradedamas šiais žodžiais:

Gyvenimas tai graži kelionė- 
Išsirengi, keliauji ir vėl grįžti 
atgal. (...)
Eilėraštis parašytas Grenob

lyje 1940 m. rugpjūčio 12 d., kai 
Sovietų Sąjunga jau buvo oku
pavusi Lietuvą. Poetas studija
vo Grenoblyje ir ilgėjosi tėvy
nės. Gilus tėvynės ilgesys atsi
spindėjo jo eilėraščiuose. Kelio
nės, svetimi kraštai virsta tėvy
nės nostalgija. Norisi grįžti tarp 
savų.

Ir kunigas klebonas Vytautas 
Alfonsas Palubinskas yra toks 
keliautojas, emigrantas. Kelio
nės, svetimi kraštai virto ilgesiu 
keliauti pas savuosius į Lietu
vą.

Palubinskas.
Pirmame Lietuvos nepriklau

somybės dešimtmetyje, ieško
dami geresnio pragyvenimo, iš 
šio krašto emigravo nemažai 
žmonių. Daugiausia emigravo į 
Argentiną, Braziliją, Kanadą. 
Palubinskų vyriausia dukra 
Marytė Kvedarienė jau buvo 
emigravusi į Argentiną ir ten 
įsikūrusi.

Jos pakvietimu ir visa šeima 
1929 m. kovo mėn. emigravo į 
Argentiną.

Kilęs iš Sintautų
V. Palubinskas gimė 1926 m. 

liepos 3 d. Šakių apskrityje, Sin
tautų parapijoje, Vilkeliškių kai
me gausioje Vincento Palubins
ko ir Onos Skatikaitės šeimo
je.

Nuo seno Sintautų parapija 
garsėjo savo iškiliomis asmeny
bėmis. Iš ten kilo daug inteli
gentų: poetas Pranas Vaičaitis, 
Banaičiai, Vailokaičiai. Tai pat 
iš ten yra kilę apie 40 kunigų. 
Toje garbingoje kunigų eilėje 
yra ir kun. Vytautas Alfonsas

Argentinos mokyklose
Jis užaugo Argentinoje, savo 

išsimokslinimąpradėjo to kraš
to mokyklose: 1934-1939 lan
kė Buenos Aires valstybines 
mokyklas, 1940 kovo mėn. įsto
jo į arkivyskupijos seminariją. 
Joje per 5 metus baigė klasi
kinės gimnazijos kursą, trejus 
metus studijavo filosofijąir vie
nerius metus - teologiją.

Buenos Aires buvo ir lietuvių 
marijonų vienuolynas. Iš Romos 
atvykęs jaunas, patrauklios as
menybės kun. Pranas Brazys, 
būsimas emigrantų vyskupas, 
padarė didžiausią įtaką V. Palu
binsko pasirinkimui stoti į ma
rijonų vienuolyną.

tintas kunigu, o kitą dieną auko
jo pirmąsias mišias garsioje 
Santa Maria Maggiore bazi
likoje, kuriose dalyvavo Šv. Ka
zimiero kolegijos kunigai, Ro
mos lietuviai pasauliečiai, jų tar
pe ir ministeris Stasys Lozorai
tis, sj. su žmona.

Po šventimų V. Palubinskas 
porai mėnesių grįžo į Argentiną 
aplankyti susirgusio tėvelio. Ta 
proga aplankė penkias lietuvių 
kolonijas ir spalio mėn. vėl išvy
ko į Romą baigti teologijos kur
so.

1955 m. liepos mėn. V. Palu
binskas įsigijo licencijato laips
nį ir per Šiaurės Italiją, Šveicari
ją, Prancūziją ir Angliją pirmą 
kartą išplaukė aplankyti savo gi
minių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Tuo metu Argentinoje įvyko 
karinis perversmas, grįžti buvo 
pavojinga, be to, tam prieštara
vo vienuolyno viršininkas iš 
Chicagos. V. Palubinskas grįžo 
į Argentiną tik per 1955 m. 
Kalėdas.

paniškai, angliškai, lotyniškai, 
graikiškai skaitė Šv. Raštą. Šie 
jo sugebėjimai leido jam dirbti 
lietuviškai, ispaniškai bei ang
liškai kalbančiose parapijose.

Kunigo pirmoji darbo vieta 
buvo marijonų parapija Rosa- 
rio mieste. Ten jis buvo parapi
jos vikaru, jaunimo kapelionu, 
katachezės organizatoriumi, 
vietinės ligoninės kapelionu. 
1956 m. V. Palubinskas buvo 
perkeltas į Allevenedos Aušros 
vartų parapiją Buenos Aires, o 
1960 m. tapo šios parapijos kle
bonu, kur išvystė plačią veiklą 
su jaunimu, organizavo misijų 
centrus, kurių vienas išaugo į 
parapiją, buvo vyskupijos pa
šaukimų direktoriumi, liturgi
jos komiteto nariu.

dalį skyrė laikraščiams ir kny
goms. Užaugęs religingoje ap
linkoje iki gyvenimo pabaigos 
tikėjo Dievą, tačiau netylėdavo, 
pamatęs kai kurių kunigų savi
valiavimą bei veidmainiavimą. 
Rudiškių klebonas Rakštys per 
vieną pamokslą j į smarkiai su
niekino. Net M.Slančiauskui 
mirus, kunigas neleido jo laido
ti kapinėse, tik už jų tvoros. 
Žmonės užprotestavo ir jis buvo 
palaidotas kaip visi. Ateistas M. 
Slančiauskas niekada nebuvo. 
Tai patvirtina savo atsimini
muose Ona Tautkutė ir jo paties 
rašiniai, kuriuose jis “prašo Die
vą, kad apšviestų tuos nenaudė- 
lius kunigus”.

1895 metais žandarai susekė 
“Atgajos” draugiją, M. Slan-

čiauską suėmė ir išvežė į Šiaulių 
kalėjimą, kur jis išbuvo viene
rius metus, po to dar trejiems 
metams buvo ištremtas į Rygą. 
1899 metais M. Slančiauskas 
vedė OnąZalogytę ir apsigyve
no jos tėviškėje, Reibinių kai
me. Paskutiniuosius gyvenimo 
metus paliegęs, skursdamas pra
leido Reibiniuose, bet nesiliovė 
mokyti rašto ir užrašinėti tau
tosakos. M.Slančiauskas mirė 
1924 metais kovo 11 dieną. 
Palaidotas Rudiškių kapinėse. 
Ant paminklo iškaltas jo paties 
sukurtas posmelis, kurio pasku
tinė eilutė neįtilpo į knygos for
mos antkapį:

Dirbau, krutėjau, kiek tik 
galėjau, dabar jau gana, atilsį 
mana.

Kunigo pareigose
V. Palubinskas buvo suge

bantis organizuoti, veiklus, vi
siems padedantis, daugiakalbis 
kunigas: kalbėjo lietuviškai, is-

Didžiausioje parapijoe
1964 m., pasitraukęs iš mari

jonų vienuolyno, V. Palubinskas 
gavo didžiausią parapiją Quil- 
mes mieste. Jam pavyko sujung
ti dvi susiskaldžiusias sroves, 
užmegzti draugiškus santykius 
su protestantų bažnyčia, darbo 
unijomis, civiline ir kariška vie
tine valdžia, inteligentais, moks
lininkais, pradėti busimosios 
katedros milijoninius remontus, 
kurių išlaidoms padengti jis 
gavo pinigų ne vien iš žmonių, 
bet ir iš federalinės valdžios bei 
savivaldybių. Taip jis tapo po
puliariu miesto žmogumi.

(nukelta į 8 psl.)

(P
2000 vasarą visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžiu kainos 

Finnair ir kitomis oro linijomis iš 
Chicagos 
Clevelando 
Bostono 
ir kitų miestų

Romoje tampa kunigu
Padedant vienam geradariui 

amerikiečiui 1951 m. V. Palu
binskas buvo išsiųstas į Romą 
baigti teologijos kursą. 1954 m. 
liepos 4 d. Romoje buvo įšven-

“Dirbau, krutėjau, kiek tik galėjau...”

RigaVen Travel, Ine.
We provide complefe Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA -TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS 
OR OTHER CARRIERS 

“Call for Details"

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

1-8OO-291-8311
E-mail: RigaVen@worldnet.att.net

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

(atkelta iš 3 psl.)
M. Slančiauskas sutrumpinęs iš
vertė iš latvių kalbos vadovėlį 
“Geografija”. “Aušros” muzie
juje saugomas originalus, paties 
sudarytas “Žodynėlis iš encik
lopedijos”, kuriame yra 427 
tarptautiniai žodžiais su lietuviš
kais atitikmenimis, įtraukti an
tikinių ir vėlesnių laikų moks
lininkai, rašytojai. Neeilinį M. 
Slančiausko išprusimą, kalbų 
mokėjimą rodo ir pasaulio že
mėlapių ir laikraščių iškarpų, 
fotografijų albumėlis bei į seną 
rusišką vadovėlį suklijuoti iš 
žurnalų ir laikraščių iškirpti įžy
mių žmonių portretai, atvirukai.

M. Slančiausko pažiūrų pla
tumą, žinių troškimąrodo jo su
kaupta bibliotekėlė. Knygas, iš 
pradžių religines, vėliau ir pa
saulietines, draugijai pirko pats 
M. Slančiauskas. Jis draudžia
mų lietuviškų knygų iš Prūsų 
negabeno, jų parūpindavo knyg
nešiai S. Rupšys, L. Vaineikis, 
Jonaitis, J. Miliauskas Miglo
vara, Š. Šiušis ir kiti. Vėliau su
sipažino su didžiuoju knygnešiu 
J. Bieliniu, buvo pažįstamas su 
leidėjais ir turėjo saugias “priei
gas” Joniškyje, Gruzdžiuose, 
Žagarėje ir kitur. Daug M. Slan
čiauskas prenumeravo ir perio-

dinių leidinių.
Nemaža M. Slančiausko dar

bų žuvo karo metais, daug iš
siuntė giminėms į Ameriką, pa
dovanojo ar paskolino kaimy
nams ir pažįstamiems. Panašiai 
galėjo atsitikti ir su bibliotekos 
knygomis. Galbūt kaip tik iš 
šios bibliotekos Šiaulių “Auš
ros” muziejuje saugomos 5 kny
gos, kuriose M. Slančiausko 
ranka pažymėta knygų įsigijimo 
data ir vietovė - Reibeniai arba 
Trumpaičiai. P. Avižonis rašė, 
kad M. Slančiausko “menkoje 
grytelėje buvo gražus literatūros 
rinkinys. (...) Rodydamas savo 
knygas ir atvirutes M. Slan
čiauskas mėgdavęs sakyti: “Čia 
mano šnapsas ir tabakas”.

Iš amžininkų prisiminimų ži
noma, kad M.Slančiauskas gy
veno vargingai - nuo penkioli
kos metų ėmė mokytis siuvėjo 
amato, bet nelabai šį darbą mė
go, kaip sakė, tik todėl, kad 
“motinai nereikėtų elgetauti, o 
pačiai eiti plytnyčioje dirbti”. 
Būdamas 26-erių vedė Barborą 
čepulytę, kuri, kaip ir jų sūnus, 
anksti mirė. Keturios dukterys - 
Kristina, Jadvyga, Anielija ir 
Elžbieta - išvažiavo į Ameriką 
laimės ieškoti. M.Slančiauskas 
savo menko uždarbio didžiąją

New Yorko 
Floridos 
Detroito 
Los Angeles

* 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

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
MAY AND JUNE PICK-UP SCHEDULE.

CONTAINER LEAVES ON JUNE 20 
June Pickup Schedule

Lowell, MA June 2 12 - 1 PM
Lawrence, MA June 2 2-3PM
Nashua, NH June 2 4-5 PM
VVorcester, MA June 3 12-3PM
Nonvood, MA June 5 6 - 7 PM.
Putnam, CT June 6 1-2PM
Providence, RI June 6 4-5 PM
Centerville, MA June 7 3:30 - 5 PM
Brockton, MA June 8 3:30 - 5:30 PM
Kennebunkport; ME June 13 12 - 1 PM
Albany, NY June15 7-8 PM
Binghamton, NY June16 9 -10 AM
Scranton, PA June 16 12 - 2 PM
Frackville, PA June16 5:30 - 6:30 PM
Philadelphia, PA June 17 9:30 -11 AM
Brooklyn, NY June 17 2:30 - 5:30 PM
Bridgeport, CT June17 7-8 PM
VVaterbury, CT June18 11 AM - 12PM
Hartford, CT June 18 1-2PM

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
t

I

24 Davis Avė.
Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-kerių metu sukakti!

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

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

Home Eąuily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* l'iesioginj pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

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

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

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

May 30 New Haven, CT 12-1 pm
Nevv Britain, CT 2-3 pm
VVaterbury, CT 4-5 pm

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

June 2 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

June 3 Brooklyn, NY 12-1 pm
June13 New Haven, CT 12-1 pm

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

June15 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

June16 Philadelphia, PA 11-12 noon
June 18 Brooklyn, NY 12-1 pm
June 21 Putnam, CT 1-2 pm
June 27 Nevv Haven, CT 12-1 pm

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $650 r.t.

One way to Vilnius $399

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 
X New York, NY 10107
x Tel.: (212) 541-5707

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Mokytojų kursuose Dainavoje:
Mokyt. Juozas Masilionis 

kasdien dėstys lietuvių kalbą.

Aktorė Irena Leonavičiūtė, 
asmeniškai pažinojusi poetę 
Janiną Degutytę, supažindins su 
poete ir jos kūryba Literatūros 
vakare.

Mokyt. Juozas Plačas pasa
kos, kaip dėstyti Lietuvos isto
riją-

Mokyt. Rima Polikaitytė 
praves priešmokyklinio amžiaus 
vaikų parodomąją pamoką.

Mokyt. Dalia Gedvilienė 
kalbės, kaip mokyti lituanis
tinėse mokyklose dainavimą, ir 
praves choro repeticijas.

Mokyt. Kristina Bandžiu- 
lienė rūpinsis vaikų, kartu su 
tėvais atvykusių į Mokytojų 
studijų savaitę, programa.

Jonas Kavaliūnas kalbės 
apie lietuvių kalbos mokymo 
būdus

Mokytojų tobulinimosi kursai 
vyks šią vasarą Dainavoje nuo 
rugpjūčio 6 iki 13 d. Rengia 
JAV LB Švietimo taryba (pir
mininkė Regina Kučienė). Pro
grama ir personalu rūpinasi or
ganizacinis komitetas (dir. Jū
ratė Dovilienė, dir. Eglė Novak, 
Laima Apanavičienė, Kristina 
Bandžiulienė, Renata Butaus- 
kienė, Audronė Elvikienė, Aida 
Smalinskaitė-Harris, Jonas Ka
valiūnas). “Dainavos” stovykla J. Urbono nuotr.

Ansonia, CT
Kun. Raimondas Juškaus- 

kas, gimęs 1925 m., ilgametis 
lietuvių Šv. Antano parapijos 
Ansonia, CT, visų gerbiamas 
klebonas, po sunkios ligos ne
seniai mirė Middlesex ligo
ninėje. Primicijas atlaikęs 1958 
m. gimtojoje Šv. Kazimiero 
parapijoje New Haven, CT.

Arkivyskupijos patvarkymu, 
po vienos valandos šermenų sa
voj bažnyčioj, palaidotas iš to
limo užmiesčio svetimtaučių 
bažnyčios. Dabar iš šešių lietu
vių parapijų Connecticut vals
tijoje tebeklebonauja vieninte
lis lietuvis kun. Jonas Rikterai- 
tis, Nevv Britain. Lietuviams la
bai gaila, kad lietuvių parapijos 
nyksta. B.U.

Lietuvos bendradarbiavimas 
su Pasauline sveikatos organizacija

(atkelta iš 1 psl.)
instituto rektoriaus akademiko 
Z. Januškevičiaus bei jo kolegų 
asmeninių ryšių su užsienio ša
lių mokslininkais ir jų diploma
tinių sugebėjimų dėka. Beje, 
svarbus faktorius buvo ir tai, kad 
Lietuvos specialistai jau tada 
atitiko dauguma griežtų tarptau
tinių PSO reikalavimų. Kadan
gi ši programa pasiteisino ir 
PSO partneriai liko patenkinti, 
1972 m. buvo pradėta tarptau
tinė Kauno - Roterdamo stu
dija. Remiantis pirmųjų progra
mų patirtimi, išugdytais tarptau
tinio lygio specialistais bei me
todikomis, Kauno medicinos in
stitute nuo 1975 m. toliau buvo 
plečiami širdies-kraujagyslių ir 
kitų lėtinių neinfekcinių ligų 
epidemiologiniai-profilaktiniai 
tyrimai. Iš jų paminėtini “Šir
dies ir kraujagyslių ligų kon
trolės populiacijoje programa”, 
“Juvenilinės hipertenzijos pro
jektas”, “Aterosklerozės šauk
lių tarp moksleivių programa”, 
“Integruota lėtinių neinfekci
nių ligų profilaktikos progra 
ma” (CINDI, INTERHEALTH), 
“Ilgalaikė širdies-kraujagyslių 
ir jos rizikos faktorių progra
ma” (MONICA), “Diabeto ty
rimo programa Baltijos šalyse” 
(DIABALT), “Pasauline vaikų 
diabeto registro programa” (DI- 
AMOND), “Patologinių atero
sklerozės požymių projektas” 
bei kiti.

Įvertinusi mokslinių rezultatų 
svarbą bei darbuotojų profesio
nalumą, PSO 1982 m. oficialiai 
patvirtino Kauno medicinos in
stituto, kaip su PSO bendradar
biaujančio centro, statusą. įkū
rus šį centrą, padaugėjo tarp
tautinių ryšių, bendradarbiau
jančių šalių, įstaigų, moks
lininkų. Ypač geri kontaktai, 
apvainikuoti sutartimis, užsi
mezgė su Suomijos, Vokietijos, 
Olandijos, Švedijos, Rusijos, 
Lenkijos bei kitų šalių univer
sitetais, institutais.

Lietuvos onkologų tarptau
tinio bendradarbiavimo tradici

Tėvo Dieną 
Father’s Day 

birželio 18 d.
Lietuvių Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, 361 Highland 

Blvd., Brooklyn, NY, bus aukojamos šv. Mišios už visus gyvus 
ir mirusius tėvus.

Maloniai kviečiame prisiminti savo gyvus ir mirusius tėvus, 
įjungiant juos į šias bendras šv. Mišias.

Tėvo vardas........................................................................................

Gyvas................. Miręs................

Aukoju $..................

Vardas ir pavardė..............................................................................

Adresas...............................................................................................

Gražinkite
Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd.,

Brooklyn, NY 11207

jos irgi senos, ypač vėžio pro
filaktikos, epidemiologijos ir 
kancerogenezės srityse. Minė
tini šie tarptautiniai PSO pro
jektai: “Europos vaikų leuko
zių paplitimo tyrimas” (ECLIS), 
“Vaikų smegenų navikų prie
žastinių ryšių paieška”, “Rytų 
Europos šalių skrandžio vėžio 
tyrimas” bei kiti.

Naujas bendradarbiavimo su 
PSO etapas prasidėjo 1989 m., 
kai Kaunas buvo priimtas į Eu
ropos sveikų miestų projektą. 
Dauguma aukščiau išvardytų 
tarptautinių programų susij usios 
su širdies-kraujagyslių, vėžio 
bei kitų lėtinių neužkrečiamų 
ligų epidemiologija ir profilak
tika, o Sveiko miesto projekte 
sprendžiamos ir aplinkos sąlygų 
(oro, maisto, vandens užterštu
mo), gyvenimo ir poilsio sąlygų, 
senų žmonių bei invalidų, trans
porto, urbanistikos problemos.

Naujas impulsas bendradar
biauti su PSO buvo Lietuvos 
ekspertų kvietimas dirbti il
galaikiais PSO darbuotojais:

1. KMA rektorius prof. V. 
Grabauskas 1978-83 m. 
Ženevoje dirbo Lėtinių neinfek
cinių ligų programos vadovu, o 
1984-86 m. - Neinfekcinių ligų 
departamento direktoriumi.

2. KMA Kardiologijos insti
tuto Palangos filialo vadovė 
hab. dr. D. Žemaitytė 1985-87 
m. dirbo konsultante reabilitaci
jos departamente, Ženevoje.

3. Lietuvos Onkologijos cen
tro Vėžio profilaktikos labora
torijos vedėja prof. L. Griciūtė 
6 metus dirbo PSO centre ir va
dovavo laboratorijai Lijone.

4. Vilniaus universiteto So
cialinės medicinos centro vado
vas doc. R. Gurevičius 1985-86 
m. dirbo konsultantu Tarptauti
niame vėžio tyrimo centre Lijo
ne.

5. Lietuvos Onkologijos cen
tro hab. dr. M. Stukonis dvejus 
metus dirbo konsultantu Tarp
tautiniame vėžio tyrimo centre, 
Lijone.

Šiuo metu Europos regioni

niame PSO biure Kopenhagoje 
dirba: konsultantu statistikai - 
Kauno medicinos akademijos 
Kardiologijos instituto Epide
miologinių tyrimų laboratorijos 
vedėjas med. dr. R. Prochors- 
kas; lėtinių ligų konsultante - 
Kauno medicinos akademijos 
Vaikų ir paauglių sveikatos ap
saugos laboratorijos vedėja 
med. dr. A. Šackutė.

1991 m. lapkričio 25 dieną 
Lietuva buvo priimta į PSO 
tikrąja nare. 1994 m. Lietuvoje 
įkurta PSO Europos biuro at
stovybė: Vilniaus 33, Vilnius, 
LT-2001, tel.: 22 67 43, Fax: 
22 66 05, Internete: ltwho@- 
ktl.mii.lt. Joje dirba 2 darbuo
tojai: atstovas Lietuvai R. Pet
kevičius ir administratorė R. Sa
dauskienė. Dabar su mūsų šal
imi bendradarbiaujama kaip ir 
su bet kuria kita tikrąja PSO 
nare. Kas du metai sudaromos 
bendradarbiavimo sutartys.

Vykdoma apie 30 bendrų su 
PSO programų. PSO atstovybė 
Lietuvoje rengia ataskaitas apie 
šalies sveikatos priežiūros, gy
ventojų sveikatos būklę. PSO 
kiekvienais metais daug Lietu
vos ekspertų kviečia laikinai
siais patarėjais.

Taip pat nemažai Lietuvos 
atstovų vyksta į PSO organizuo
jamas konferencijas, seminarus, 
mokyklas, darbo grupes ir pan. 
Savo ruožtu, į mūsų šalį atvyks
ta PSO misijos. Neseniai Lie
tuvoje viešėjo aukšto lygio PSO 
ekspertas Vengrijos Parlamento 
Sveikatos komiteto pirminin
kas, buvęs ilgametis ssveikatos 
apsaugos ministras dr. Mihaly 
Kokeny, kuris atlieka visų Rytų 
Europos šalių sveikatos apsau
gos sektoriaus įvertinimą stojant 
į Europos Sąjungą.

Šiuo metu oficialiu su PSO 
bendradarbiaujančiu centru yra 
patvirtintas ir Lietuvos Sveika
tos informacijos centras (direk
torė - A. Gaičauskienė). Oficia
liaisiais PSO dokumentacijos 
centrais patvirtintos Lietuvos 
medicinos biblioteka ir Kauno 
medicinos akademijos bibliote
ka. Jos gauna visus PSO leidi
nius, išleistus po 1988 metu.

Kauno medicinos universite
to rektorius prof. V. Grabauskas 
1996 m. buvo išrinktas PSO 
Europos biuro Nuolatinio ko
miteto nariu, o vėliau - vice
pirmininku, pirmininku. 1999 
m. rugsėjo mėnesį Florencijoje 
vykusioje 49-je Europos re
giono Komiteto sesijoje V. Gra
bauskas išrinktas į PSO Vyk
domąją Tarybą, dirbančią tarp 
PSO asamblėjų. Iš viso VT su
daro 33 atstovai, septynios vie
tos tenka Europai, iš kurių ke
turios yra pastoviai skiriamos

Ilgalaikės paskolos bustui
Dar vienas bankas Lietuvo

je pradėjo teikti ilgalaikes 
paskolas būstui. Nuo birželio 
mėnesio paskolas iki 20 metų 
pradės teikti bankas “Snoras”. 
Paskolos bus teikiamos JAV 
doleriais su 10.5-12 procentų 

keturioms didžiosioms Europos 
valstybėms, o likusios trys ren
kamos. Į šias tris vietas šiais 
metais išrinkti Rusijos, Švedi
jos ir Lietuvos atstovai. Tai 
didelis prof. V. Grabausko as
meninio indėlio į PSO veiklą, o 
taip pat ir Lietuvos vaisingo 
bendradarbiavimo su PSO, įver
tinimas. Šiame etape svarbia 
bendradarbiavimo su PSO gaire 
tapo Lietuvos Sveikatos progra
mos iki 2010 metų kūrimas ir 
derinimas. Ši programa 1998 m. 
buvo patvirtinta Seime ir 1999 
rugsėjo mėn. Išversta į anglų 
kalbą ir platinama Europoje ir 
PSO. Be to šios programos, la
bai gero PSO vertinimo susi
laukė Lietuvoje atlikta sveika
tos teisumo ir prieinamumo 
studija. Taip pat PSO palankiai 
vertina, kad Seime vyksta dis
kusijos visuomenės sveikatos 
klausimais, įkurta Nacionalinės 
sveikatos taryba bei kiti veiklos 
aspektai. Dvimetė 1998-1999 
metų bendradarbiavimo sutartis 
tarp PSO Regioninio biuro ir 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministerijos buvo numačiusi to
kias pagrindines bendradarbia
vimo su PSO kryptis: sveikatos 
politikos plėtra nacionaliniu ir 
subnacionaliniu lygiu; ligąpro- 
filaktika ir sveikatos stiprini
mas; parama Sveikatos apsau
gos reformos biurui ir kitoms 
panašioms institucijoms; para
ma aplinkos ir sveikatos veiks
mą planui.

Numatoma bendradarbiauti 
tokiuose svarbiuose projektuo
se: Sveiką mokyklą; CINDI; 
Sveiką miestą; sveiką ligoninią; 
AIDS ir kitą lytiniu keliu plin
tančią ligą profilaktikos; Slau
gos vystymo; Infekcinią ligą; 
Farmacijos sektoriaus refor
mos; Aplinkos ir sveikatos irki.

Šiuo metu rengiamas ypatin
gai svarbus valstybinis projek
tas “ Nacionalinis aplinkos ap
saugos veiklos planas” (NE- 
HAP). Jis rengiamas kartu su 
PSO ekspertais, koordinuojant 
šią veiklą Europos regiono ša
lyse. Būtų naudingas tarpžiny
binis bendradarbiavimas įvai
riuose lygiuose (įskaitant ir ne
vyriausybines organizacijas), 
kuriant ir vėliau įgyvendinant 
programą. Ministras R. Alekna 
pakviestas aplankyti PSO Euro
pos regiono biurą Kopenhagoje 
aptarti tolesnio bendradarbiavi
mo. PSO duomenimis, visuo
menės sveikatą medikai lemia 
tik 8 procentais, o asmens elge
sys bei aplinka - net 70 procentų. 
PSO konstitucijoje pasakyta, 
kad “sveikata - tai ne vien ligų 
ir invalidumo nebuvimas, bet 
visapusiška fizinė, dvasinė ir 
socialinė gerovė”.

palūkanomis. Mažiausia pasko
la bus 3000 USD, didžiausia - 
25 tūkst. USD. Šiais metais ilga
laikes paskolas būstui pradėjo 
teikti Vilniaus - iki 20 metų - ir 
Žemės ūkio - iki 25 metų - ban
kai. Lietuvos aidas

Worcester, MA

Tragiškas Birželis
LB Worcesterio apylinkė bir

želio 11 d., sekmadienį, ruošia 
Tragiškųjų Birželio įvykių mi
nėjimą.

10 vai. ryto Mišios Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje už 
ištremtuosius į Sibirą, užprašy
tos Lietuvių Bendruomenės. Po 
jų ten pat parapijos salėje minė
jimas, užkandėliai ir kavutė.

Rengėjai kviečia ne tik vie
tos, bet ir aplinkinių telkinių lie
tuvius atsilankyti. Visi kartu pri
siminsime nekaltai į Sibirą iš

New Yorko Lietuvių Atletų klubo vyrų krepšinio komanda, 
laimėjusi pirmą vietą Sporto šventėje Baltimorėje gegužės 6-7 
d. Nuotraukoje (iš k. į deš.): stovi - D. Blank, Jim O’Brien, v
Evaldas Žemaitis, Donaldas Kairys, Tomas Preisagalavičius, 
Darius Songaila; tupi - Brenden Waitkus, Mantas Ignatavičius

A. Jankausko nuotr.

Pranešame, kad 2000 m. gegužės 10 d. Palm Beach, 
Floridoje, amžinu miegu užmigo

medicinos gydytojas 
VYTAUTAS AVIŽONIS

Jis gimė 1906 metų gruodžio 9 d. Žagarėje, Lietuvoje. 
Baigęs Vytauto Didžiojo universitete mediciną, specializa
vosi akių, ausų, nosies ir gerklės srityse. Jis buvo chirurgas ir 
dirbo Kaune. Antrojo Pasaulinio karo pasekmėje atsidūrė 
Šveicarijoje ir 1947 m. su šeima atvyko j Ameriką. New Jersey 
valstijoje atliko interno stažą, išlaikė reikalingus savo specia
lybėms egzaminus ir gydė ligonius New Yorke; nuo 1959 
metų - Milford, Delaware. Jis buvo aktyvus Lietuvių Gydytojų 
veikloje daugel metų; nors ir gyveno Delaware, buvo eilę 
metų New Yorko Lietuvių Gydytojų draugijos pirmininku. Jis 
yra autorius daugelio straipsnių, kurie buvo atspausdinti 
įvairiuose tarptautiniuose oftalmologijos leidiniuose. Iki mirties 
sielojosi Lietuva.

Liūdesyje liko žmona Valerija Šilbajoraitė Avižonienė, 
dukra Giedra Snipienė, sūnus Petras, sesuo Birutė Blaževi
čius, septyni anūkai, trys proanūkės ir giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Laidotuvėmis rūpinosi Beach Funeral Home, Indian Har- 
bor Beach, FL. Atsisveikinimas įvyko 2000 m. gegužės 20 d. 
Pelenai bus pervežti į Lietuvą ir palaidoti Kaune šalia jo tėvų, 
prof. Petro Avižonio ir Zofijos Gruzdytės Avižonienės.

Vietoj gėlių, jei kas norėtų, šeima prašo aukoti Lithuanian 
Freedom Through Education Fund, Ine. (25802 Prairiestone 
Dr., Lagūna Hills, CA 02653) paremti Kauno Medicinos mokyk
los Oftalmologijos skyrių.

Nuliūdusi šeima

tremtus mūsų brolius, seses. Iš
girskime jų šauksmą. Citata iš 
knygos “Leiskit į Tėvynę”: 
"Viešpatie, neleisk mums su
šalti Sibiro ledynuose. Per tund
rą, šalti, taigą leisk keliais pa
reiti i tėvą namus. O, jeigu mus 
užkas Sibiro platybėse, gerasis 
Dieve nuo Lenos, Angaros, Je
nisiejaus krantą, nuo Laptevą 
jūros leisk mūsą tautiečiams 
surinkti mūsą kaulelius ir grą
žinti į Tėvynę... ”

J.M.

ktl.mii.lt
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Vainikų Diena - Memorial 
Day šiemet švenčiama pirma
dienį, gegužės 29 d. "Darbininko" 
įstaigos, o taip pat LK Religinės 
Šalpos ir Tautos Fondo įstaigos tą 
dieną bus uždarytos.

Kristaus Dangun Žengimo 
šventė (Šeštinės) šiemet šven
čiama ketvirtadienį, birželio 1 d. 
Katalikai privalo išklausyti Mišias. 
> Vysk. P. A. Baltakis, OFM, 
gegužės 28 d. išvyksta į Europą. 
Birželio 1 d. - 4 d. dalyvaus Antra
jame Eucharistiniame kongrese 
Kaune. Birželio 11d. suteiks Su
tvirtinimo Sakramentą "Vasario 
116" gimnazijos mokiniams. 
Birželio 18 d. dalyvaus Baltgudi- 
į'os lietuvių metinėje šventėje 
Gervėčiuose. Į Nevv Yorką grįžta 
birželio 21 d.

Tėvo Dieną, birželio 18 d., 
Pranciškonų koplyčioje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY, 
11207, bus aukojamos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
tėvus. Kas norėtų įjungti savo 
gyvą ar mirusį tėvą į šias bendras 
maldas, prašomi pasinaudoti at
karpėle, kuri yra šio "Darbininko" 
numerio 7-to pusi, apačioje.

Apreiškimo parapijos 
žinios

Lietuviškos mišios auko
jamos sekmadieniais 10 vai. ryto. 
Gegužės mėnesį po mišių giedama 
Marijos litanija.

Kun. Petras Smilgys, šiuo 
metu studijuojantis Romoje, 
atvyksta į Apreiškimo parapiją lie
pos 1 d. ir čia išbus iki rugp. 15 d.

LIETUVIU FESTIVALIS
ELIZABETH, NJ

Sekmadienį, birželio 4 d. Šv. 
Petro ir Povilo parapijos salėje, 
216 Ripley Place, Elizabeth, NJ, 
yra rengiamas parapijos ir nau
jųjų ateivių didžiulis lietuvių 
festivalis nuo 12 vai. iki 4 vai. 
popiet. Žiūr. ilgesnį aprašymą 5- 
tame puslapyje.

Theresa Prizgintas, Cen
trai Valley, NY, šiemet padidino 
savo kasmetinę dosnią auką, ap
mokėdama prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už "Darbininko" stiprinimą.

Birutė Bernotienė, West 
Hartford, CT, šiemet ir vėl, kaip 
jai įprasta, apmokėjo prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už nuolatinę paramą 
mūsų laikraščiui.

Kazys Beleckis, Richmond 
Hill, NY, šiemet ir vėl, kaip kas
met, dosniai parėmė "Darbi
ninką", apmokėdamas prenume
ratą su 200 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame nuolatiniam spaudos 
rėmėjui už didelę paramą spaudos 
išlaikymui.

Saulius Remeza, New Ro- 
chelle, NY, šiemet dar padidino 
savo kasmetinę dosnią paramą, 
apmokėdamas prenumeratą su 
175 dol. Čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už nuolatinę paramą ir mūsų 
pastangų įvertinimą.

Agr. J. Aleksa, Amsterdam, 
NY, šiemet vėl padidino savo kas
metinę paramą, apmokėdamas 
prenumeratą su 130 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už nuolatinę 
paramą mūsų spaudos išlaikymui.

Elena Balnys, Wildwood, NJ, 
šiemet padidino savo paramą, 
apmokėdama prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už nuolatinę paramą "Darbininkui".

E-mail: Darbininka@aol.com

Vyskupas Edward Egan, iš 
Bridgeport, CT, paskirtas Nevv 
Yorko arkivyskupijos dvasiniu 
vadovu - pranešė Vatikanas š. m. 
gegužės 11d. Jis bus iškilmingai 
įvesdintas birželio 19 d. Plačiau 
apie jį rašysime birželio mėn. 
"Darbininke".

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios 
Resurrection - Ascension 

parapijoje gegužės 15 d. įvyko tri
jų Maspetho ir dviejų Middle 
Village parapijų susirinkimas. Be 
kunigų, dalyvavo ir religinių pro
gramų direktorės, kurios diskusi
jų metu paaiškino, kokios pro
blemos atsiranda dėl kelių mo
kinių nedrausmingumo. Disku
tuotos problemos jaunimo, kuris 
auga persiskyrusiose šeimose. Nu- 
tajrta, kad pirmiausia tėvai yra at
sakingi už netinkamą jaunuolių 
elgesį mokyklose.

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.

Per Šeštines, t. y. birželio 1 d. 
mišios bus aukojamos 12:30 po
piet, o 2 vai. popiet įvyks iškil
minga dedikacija - pakeitimas 
buv. Perry Avė. vardo į "Msgr. 
Bulovas Way". Dalyvaus vysku
pas Th. Daily ir įvairūs miesto 
pareigūnai. Po iškilmių vyks vaišės 
parapijos salėje.

Antrąjį ir ketvirtąjį mėne
sio trečiadienį visi lektoriai ren
kasi parapijos salėje padiskutuoti 
sekančių dviejų savaičių skaiti
nius ir evangelijas.

Išpažintys yra klausomos 
kiekvieną šeštadienį nuo 4 vai. 
popiet iki 4:45 vai. popiet. Išpažintį 
galima atlikti lietuvių arba anglų 
kalbomis.

DARBININKUI PAREMTI
AUKOJO:

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

Tąsa iš 18 nr.
Po 5 dol.:
H. Miklas, Great Neck, NY; W. 

Zlioba, Jamaica, NY; K. Vainius, 
Maspeth, NY; P. Zuyus, Maspeth, 
NY; Veronika Kazlauskis, Nevv 
Hyde Pk, NY; P. Matekunas, Rich
mond Hill, NY; Leonarda Pavi- 
lonienė, Richmond Hill, NY; Jad
vyga Vebeliunas, Richmond Hill, 
NY; Elvira Vileniskis, Richmond 
Hill, NY; V. Vileniskis, Fresh Mea- 
dows, NY; V. Gadliauskas, Ridge- 
wood, NY; J. Andriušis, Wood- 
haven, NY; H. Andruska, Wood- 
haven, NY; Lijolė Cernauskas, 
Woodhaven, NY; S. Karmazinas, 
Woodhaven, NY; A. Lukoševi
čius, Woodhaven, NY; Felicia 
Redikis, Woodhaven, NY; Zofija 
Šipaila, Wayland, NY; J. Andre- 
jauskas, Cleveland, OH; Stasė Ka
selis, Cincinnati, OH; P. Kliorys, 
Euclid, OH; I. Bučmys, Dayton, 
OH; L. Bagdonas, Sunny Valley, 
OR; Theresa Mažeika, Devon, PA; 
C. Drazdauskas, Moscovv, PA.

(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

Kun. Vytautą Palubinską išlydėjus
Po ilgų kelionių grįžo į Lietuvą (SKELBIMAI

(atkelta iš 6-to psl.)

Į Kaliforniją
1968 m. Argentinoje prasidėjo 

kairiųjų teroras prieš kariškių 
valdžią. Jausdamas gyvybei pavo
jų, kun. Palubinskas tų metų 
pabaigoje atsisakė klebono pa
reigų ir su motina išvyko į Kali
forniją, kur gyveno jauniausias 
brolis Angelas Bronius. Metus lai
ko dirbo vienoje parapijoje, o 1969 
m. grįžo į Argentiną ir vėl dirbo 
Avellanedos lietuvių marijonų 
parapijoje. 1970 m. iš Los Ange
les arkivyskupo gavo pakvietimą 
dirbti ispaniškai kalbančiųjų pas
toracijoje. Drauge su motina grįžo 
nuolatiniam apsigyvenimui į Los 
Angeles ir dirbo vikaru katedroje.

1973 m. pradžioje automobilio 
avarijoje žuvo kun. Romas Kaspo- 
nis, Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos vikaras. Jo vieton buvo paskir
tas kun. V. Palubinskas. Čia dirbo 
parapijoje, šeštadieninėje mokyk
loje, su skautais, dažnai lankė lie
tuvių šeimas. 1975 m. perkelia
mas į Šv. Onos parapiją Santa 
Monica mieste. Čia irgi palaikė 
gerus santykius su gausia lietuvių 
kolonija.

Prie Atlanto pakraščio
Tuo metu jį pakalbino kun. 

Viktoras Dabušis, Paterson, NJ, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos kle
bonas, perimti jo pareigas, nes 
kun. Dabušis norėjo pasitraukti į 
pensiją. Kun. Palubinskas sutiko 
ir, 1979 m. mirus motinai, prieš 
Velykas išvyko į Šv. Kazimiero 
parapiją ir perėmė klebono parei
gas. Čia išdirbo trejus metus. Tada 
jį pakvietė klebono pareigoms į 
Aušros V artų parapi j ą Manhattan, 
NY, kur jis išbuvo 7 metus. Čia jis 
atremontavo bažnyčią, nupirko 
buvusios jau uždarytos Angelų 
Karalienės par. bažnyčios vitražus 
(pagamintus dail. V. K. Jonyno) ir 
6 iš jų pritaikė Aušros Vartų 
bažnyčiai, į juos įvedus elektros 
apšvietimą. Likę keturi vitražai 
buvo parduoti. Čia jis su lietuviais 
inteligentais organizavo plačią 
kultūrinę veiklą; čia veikė jų grupė, 
pasivadinusi "Branduolio" vardu.

1989 m. Apreiškimo par. 
Brooklyne, NY, klebonas kun. Jo
nas Pakalniškis išėjo į pensiją. Į jo 
vietą klebonauti nusikėlė kun. V. 
Palubinskas.

Šioje parapijoje dirbo iki 1998 
m. Dėl pablogėjusios sveikatos 
pasiprašė atleidimo iš tų pareigų. 
Negavus kito lietuvio kunigo, su
tiko kurį laiką pasilikti atlaristo 
teisėmis. O dabar jau taip susi
tvarkė, kad galėjo išvykti į Lietu
vą. Apreiškimo parapijos bažny- 
čoje ir toliau vyksta lietuviškos 
pamaldos.

Apreiškimo par. jis įtaisė nau
jus elektrinius varpus. Parapijos 
buvusioje mokykloje atremonta
vo apatinę salę, įtaisė reikalingus 
patogumus. Ten dabar po pamal
dų vyksta pasižmonėjimas. Vely
kų rytą po pamaldų čia ir buvo 
atsisveikinta su išvykstančiu kle
bonu kun. Vytautu Palubinsku.

Lietuviškos veiklos globėjas
Pas kleboną kun. V. Palubins-

Paulius Jurkus

Po Velykų pusryčių atsisveikina kun. Vyt. Palubinskas
Andželės Petraitienės nuotr.

ką Apreiškimo par. klebonijoje 
svečiavosi nemažai žmonių iš Lie
tuvos. Toks buvo ir prof. Danie
lius Gužas, kuris 1989 m. keliavo 
į Šeštąjį kūrybos ir mokslo sim
poziumą Chicagoje. Jis gražiai 
aprašė kunigo veiklą, jo nuošir
dumą visiems lietuviškiems rei
kalams. Savo rašinyje mini, kad 
kun. Vytautas atiduoda daug jė
gų globodamas Lietuvos mokslą, 
bibliotekas ir sovietiniais'laikais 
žuvusių partizanų atminimo pa
gerbimą. Rašo, kad kun. V. Palu
binsko malonę jaučia ir dabar.

Pirmąją dovaną Lietuvai jis 
pasiuntė Vilniaus universiteto bib
liotekai Napoleono Bonapartės 
ranka rašytą laišką. Paskui kiek
vienais metais siuntė bibliotekai 
brangias knygas, kurių tik vienin
teliai egzemplioriai yra biblioteko
je. Vilniaus universiteto bibliote
kos direktorė Birutė Butkevičienė 
raštu ir žodžiu jam yra išreiškusi 
padėką už atsiųstas dovanas. Pa
našias knygų siuntas gavo ir Na
cionalinė M. Mažvydo biblioteka 
Vilniuje.

Kun. V. Palubinsko dėka Lie
tuvos Akustikos draugija tapo 
Tarptautinio (pasaulinio) kovos 
su triukšmu instituto tikrąja nare. 
Kunigas mokėjo kasmetinį narės 
mokestį. Dabar kiekvienas Lietu
vos akustikas gauna Instituto spe
cialų akustikams leidžiamą žur
nalą.

Kun. V. Palubinskas aukojo 
taip pat ir partizanų bei tremtinių 
prisiminimui ir jų pagerbimui. 
Rokiškio rajone, Panemunio apy
linkėje numatytas paminklas po
kario metais žuvusiems partiza
nams buvo paremtas iš jo san
taupų.

Lankydamas Lietuvoje savo 
kolegas kunigus, visada aukojo 
bažnyčių išlaikymui ir naujos 
kunigų kartos auklėjimui.

Kas tik New Yorke svečiavosi 
pas kun. V. Palubinską, pajuto jo 
globojančią ranką. Jis stengėsi, kad 
svečias jaustųsi patogiai, susida
rytų pilną amerikietiško gyveni
mo įvaizdį, pažintų jų religinį 
gyvenimą ir papročius.

Prel. Kazimieras Vasiliauskas, 
Vilniaus Katedros klebonas, labai 

palankiai rašė apie kun. V. Palu
binską: kad jis rūpinasi ne tik savo, 
bet ir Lietuvos ir jos Bažnyčios 
reikalais, teikia nemažą materi
alinę paramą kunigų seminarijai, 
remia jaunus kunigus. Jo mintis 
kartoja ir kiti kunigai, kurie jį 
pažįsta. Danielius Gužas rašo: 
"Šiam nuostabiam žmogui ku
nigui Vytautui Palubinskui visi jo 
pažįstami, bičiuliai linki daug 
sveikatos ir Dievo malonės, kad jo 
dideli ir prasmingi darbai, skirti 
tėvynei Lietuvai, jos žmonėms, 
būtų sėkmingai užbaigti. Tegul 
nepavargsta širdis, mylėdama ar
timą, tegul akys dar ilgai šviesią 
saulę mato, tenepavargsta rankos, 
pagalbą ir šilumą dalindamos".

Koks tai gražus linkėjimas 
išvykstančiam kunigui, po didelių 
kelionių grįžtančiam į Lietuvą.

Lietuvoje lankėsi daug kartų
Lietuvoje lankėsi apie 10 kartų. 

Savo akimis patyrė Lietuvos isto
riją, jos grožį ir didybę. Arkivys
kupo Audrio Bačkio pakviestas, jis 
ir apsigyvena Vilniaus naujojoje 
Šv. Juozapo kunigų seminarijoje. 
Pasisiūlė aptarnauti universiteto 
ligoninės koplyčią. Klierikai savo 
noru galės kreiptis į jį ir pasimo
kyti lotyniškai, ispaniškai, itališ
kai, angliškai. Nepaisydamas nega
lavimų, stengsis būti paslaugus ir 
svetingas.

Kun. V. Palaubinskas mėgsta 
istoriją, architektūrą, geografiją. 
Vilnius juk garsus istorijos ir ar
chitektūros menu.

Visi jo vyresnieji broliai ir se
serys jau yra mirę, tik jauniausias 
brolis tebegyvena Argentinoje. Į 
Lietuvą jau nuvežtos jo mokslo 
knygos. Jis ten gyvens tarp savų
jų, ko labiausiai norėjo.

Amerikoje ir kituose kraštuo
se, kur jis gyveno, palieka gražus 
prisiminimas. Čia praleido savo 
veiklos gražiausius metus. Jo veik
la praturtino emigrantų gyve
nimą, stiprino jų lietuvišką nu
siteikimą. Jo paslaugumas ir nuo
širdumas liks neužmirštamas.

Jam linkime geros sveikatos, 
gero poilsio, džiaugtis Vilniaus 
menais, visur ir visada stiprintis 
lietuvišku nuoširdumu.

Popiežius Jonas Paulius II 
per jubiliejinių metų Lietuvių die
nas Romoje priėmė eilę katalikų 
veikėjų. Šioje nuotraukoje 
Vilniaus arkivyskupas Aud
rys Bačkis Šventajam Tėvui 
pristato Šventojo Rašto 
vertėjų nevvyorkietį prel. 
prof. Antaną Rubšį. Popiežius 
domėjosi, kaip toji knyga atsirado 
ir sveikino tokį milžinišką darbą 
išeivijoje atlikus. Velykų trečiąją 
dieną prof. Rubšys išskrido į 
Vilnių, kur Šventąjį Raštą 
(trigubą egzodą) dėstė Kunigų 
Seminarijoje ir Pedagoginiam 
universitete. Į Nevv Yorką kun. 
profesorius grįžta gegužės pa
baigoje.

Tik 33 centai už minutę 
skambinant j 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 VVashington, 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.

"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.).

VVoodhaven 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 -B2įFl 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.; puse’i metų -180 
dol. Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir siunčiami: "Lietuvos aidas", 
Maironio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 011 -3 70-2-610-544, Fax 011 -3 70- 
2-224-876.

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

Pelagija P. Leveckis, savo mi
rusio vyro Stepo atminimui auko
ja 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., šeštadieni, ir 
nuo 2:30 iki 5:30 vai. p.p. priims 
siuntinius 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 
birželio 3 d., nuo 12 iki 1 vai. 
p.p. Kultūros Židinio kieme. Dėl 
informacijų skambinkite tel. 1- 
888-205-8851.

mailto:Darbininka@aol.com
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