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- Lietuvos visuomenės ap
klausos rezultatai rodo, kad 
Artūro Paulausko vadovaujama 
Naujoji Sąjunga (sociallibera
lai) tebeturi geriausias gali
mybes laimėti Seimo rinkimus. 
Jei rytoj vyktų rinkimai, už ją 
balsuotų 16% Lietuvos gy
ventojų. Nuo birželio mėnesio 
partijos populiarumas išaugo 
6%. Daugiau kaip du kartus 
mažesnę paramą tarp rinkėjų 
turi Rolando Pakso vadovau
jami liberalai bei LDDP. Vals
tiečių partija gautų 5,7%, cen
tristai - 5,4% balsų. Valdan
čiuosius konservatorius palai
kytų tik 3,6% rinkėjų ir jie ne
įveiktų privalomo 5% baijero. 
Krikščionys demokratai gautų 
tik 0,9% balsų.

- Rugpjūčio 5 d. Šiauliuose 
mitingą surengė Mindaugo 
Murzos vadovaujami nacional
socialistai. Ant fašistine simbo
lika papuošto visureigio užli
pusi Šiaulių merė Vida Sta
siūnaitė susirinkusius kvietė 
važiuoti ir mitinguoti į Vilnių. 
V. Stasiūnaitė yra viena iš Nau
josios Sąjungos (socialliberalų) 
vadovių.

- Pasibaigus buvusių KGB 
agentų prisipažinimo laiko
tarpiui, pripažinti savo buvu
sius ryšius su sovietų saugumo 
struktūromis pareiškė norą pu
santro tūkstančio Lietuvoje gy
venančių asmenų. Visi duome
nys apie juos yra laikomi vals
tybės paslaptimi. Lietuvos Val
stybės saugumo departamentas 
pradėjo ruošti sąrašą asmenų, 
kurie saugumo duomenimis 
bendravo su KGB, bet neatėjo 
prisipažinti. Jų pavardės gali bū
ti paviešintos.

- Buvusio Lietuvos Prezi
dento Algirdo Brazausko so
cialdemokratinė koalicija krei
pėsi į šalies prezidentą Valdą 
Adamkų, ragindama pareikalau
ti asmeninės atsakomybės iš 
Lietuvos premjero, teisėtvarkos 
bei teisėsaugos organų vadovų, 
užtikrinant Lietuvos žmonių 
saugumą. Rugpjūčio 12 d. pa
skelbtame pareiškime teigiama, 
kad socialdemokratinė koali
cija yra labai susirūpinusi spar
čiai augančiu nusikalstamumu, 
padažnėjusiais išskirtiniais nu
sikaltimais bei žmogžudystė
mis.

- Lietuvos žemės ūkio mi
nisterija artimiausiu metu ištirs 
Lietuvos įmonių norus ir gali
mybes savo gaminius pardavi
nėti Maskvos rinkoje. Žemės 
ūkio ministras Edvardas Ma- 
kelis rugpjūčio 12 d. Maskvo
je aplankė Ostankino pieno 
perdirbimo įmonę ir šaldytuvų 
ūkį. “Mūsų įmonėms buvo pa
siūlyta galimybė Ostankine iš
sinuomoti šaldytuvus ir pro
dukciją atvėžti nemokant mui
to mokesčių”, tvirtino E. Make- 
lis.

- Vienas moderniųjų krikš
čionių demokratų vadovų Fe
liksas Palubinskas atsisako kelti 
savo kandidatūrą bet kurios ki
tos politinės partijos sąrašuose. 
Anot rugpjūčio 12 d. išplatinto 
F. Palubinsko pareiškimo, jis 
teigia “buvęs, esąs ir būsiąs 
krikščionis demokratas”.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
JAUČIA LIETUVOS EKONOMINĘ KRIZĘ
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės (PLB) atstovai yra su
sirūpinę “Saulėlydžio”.komisi
jos siūlymais prijungti Regio
ninių problemų ir tautinių ma
žumų departamentą prie kurios 
nors ministerijų. PLB atstovai 
rugpjūčio 11d. spaudos konfe
rencijoje Lietuvos Seime teigė, 
jog ypač svarbi yra departamen
to teikiama kultūrinė ir švie
tėjiška parama lietuvių ben
druomenėms Rytų kraštuose. 
“Saulėlydžio” komisiją įkūrė 
Andriaus Kubiliaus Vyriausy
bė, siekdama sumažinti valsty
bės administracinį aparatą ir 
išlaidas jo išlaikymui, Lietuvai 
išgyvenant ekonominę krizę. 
“Mes jaučiame ekonominę kri
zę Lietuvoje”, sakė PLB atsto
vas Lietuvoje Gabrielius Žem
kalnis. Jo teigimu, pasaulio lie
tuvių bendruomenės siekia su
grąžinti į Lietuvą archyvus, ta
čiau dėl lėšų trūkumo Lietuvos 
Archyvų departamentas negali 
jų perimti.

Vilniuje vykstančioje PLB X 
Seimo sesijoje aptariami šie ir 
kiti klausimai, susiję su už
sienyje gyvenančių lietuvių 
parama ekonominę krizę išgy
venančiai Lietuvai.

Sesijoje taip pat svarstomas 
nutarimas, įpareigojantis visas 
lietuvių bendruomenes ir Lie
tuvos politines partijas nedvi
prasmiškai siekti Lietuvos pa
kvietimo į NATO 2002 metais 
ir įstojimo į Europos Sąjun-

LIETUVOS KONSERVATORIAI IR 
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI NEKONKURUOS 

44 VIENMANDATĖSE APYGARDOSE
Konservatoriai ir krikdemai 

apsisprendė Seimo rinkimuose 
tarpusavyje nekonkuruoti 44- 
iose vienmandatėse apygardo
se. Kaip rugpjūčio 11d. BNS 
korespondentui sakė vienas 
konservatorių lyderių, Seimo 
kancleris Jurgis Razma, Tėvy
nės sąjunga nekels savo kan- di- 
datų 17-oje vienmandačių apy
gardų, Krikščionių demok-ratų 
partija (LKDP) - 27-iose apyg
ardose.

Tai sutarta rugpjūčio 10 d. 
vykusiose konservatorių ir 
LKDP vadovybių konsultacijo
se.

Jis neįvardijo apygardų, nes 
konservatoriai, nenorėdami 
palengvinti politinių varžovų 
sprendimų, stengiasi neatskleis
ti savo kandidatų “vienman- 
datininkų” ir jų pasirinktų apy

KAUNE SUŠAUDYTI KETURI PREKYBOS 
CENTRO “SENUKAI” APSAUGOS DARBUOTOJAI

Rugpjūčio 11d. Kaune rasti 
nušauti keturi prekybos centro 
“Senukai” sandėlių apsaugos 
darbuotojai. Nužudytieji - 23 
metų Laimis Jasinskas, 65-erių 

’Liudgardas Ksaveras Čerekas, 
24-erių Vytas Miliutis ir 53 me
tų Viktoras Jefremovas - rasti 
rugpjūčio 11d. rytą “Senukų” 
sandėlių teritorijoje Taikos pros
pekte. Apsaugos darbuotojai nu
žudyti šūviais į galvą ir kitas 
kūno vietas.

Negalutiniais duomenimis, 
sargai nušauti iš 5,6 mm kali
bro ginklo. Įvykio vietoje rasta 
11 šovinių tūtelių.
Pagrobti nužudytųjų apsaugos 

darbuotojų ginklai ir radijo ry

PLB atstovas Lietuvoje 
Gabrielis Žemkalnis

gą-
PLB Seimo sesija vyksta rug

pjūčio 16-19 dienomis Seimo 
rūmuose. PLB X Seimą atida
rė Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. Pirmąją sesijos die
ną Nepriklausomybės aikštėje 
pirmą kartą buvo iškelta nauja 
PLB vėliava.

PLB Seimo posėdyje rug
pjūčio 17 dieną apie Lietuvos 
įstojimą į NATO, Europos Są
jungą ir su šiais procesais susi
jusią užsienio lietuvių paramą 
kalbėjo krašto apsaugos vice
ministras Romas Kilikauskas 
bei vyriausiasis Lietuvos dery
bininkas dėl narystės ES, už
sienio reikalų viceministras Vy- 
gaudas Ušackas.

Iš viso įvyks 14 posėdžių. Šia
me renginyje dalyvauja 149 at
stovai iš 31 valstybių bei pen
kių žemynų.

PLB Seimo sesijoje taip pat 
dalyvauja ir “naujosios emi
gracijos bangos” atstovai.

Kaip spaudos konferencijoje 
sakė PLB valdybos pirminin

gardų.
Pasak J. Razmos, dėl ne- 

konkuravimo likusiose apygar
dose taip pat bus tariamasi. Kaip 
žinoma, 71 parlamentaras yra 
renkamas vienmandatėse apy
gardose, 70 - pagal partijų 
sąrašus.

šio priemonės - du pistoletai 
“Sig Sauer” bei lygiavamzdis 
šautuvas “Mossberg” ir radijo 
stotelės “Motorola”, pranešė 
Lietuvos Vidaus reikalų minis
terijos (VRM) atstovė spaudai. 
Įkalčių teritorijoje aplink pre
kybos centro sandėlius ieškojo 
apie 100 VRM Vidaus tarnybos 
I-ojo pulko karių.

Negalutiniais duomenimis, 
įsilaužimo žymių sandėliuose 
nerasta.

Nusikaltimą tiria Kauno pro
kuratūra ir policija, jiems pagal
bon iš Vilniaus nusiųsti VRM 
Policijos departamento parei
gūnai.
"Senukai” yra vienas didžiau

kas Vytautas Kamantas, ypač 
aktyviai kuriasi “naujosios ban- 
,gos” emigrantų bendruomenės 
Jungtinėse Valstijose.

Kaip pavyzdį, jis nurodė De
troito lietuvių bendruomenę, 
kurioje trys valdybos nariai 
priklauso naujajai emigracijos 
bangai.

Aptardami ateities veiklos 
projektus, PLB Seimo dalyviai 
taip pat kalbėjo apie Valdovų 
rūmų Vilniuje atkūrimą, pa
brėždami, kad tai turėtų tapti 
visų lietuvių, gyvenančių Lie
tuvoje ir užsienyje, bendru pro
jektu.

Sesijoje išklausyti Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento bei Lietuvos Archyvų 
departamento direktorių prane
šimai.'

Pasak Seimo spaudos tarny
bos pranešimo, lietuvybės iš
laikymas už Lietuvos ribų yra 
pagrindinis PLB tikslas, todėl ir 
šiame renginyje PLB Seimas 
aptarė lituanistinio švietimo 
reikalus.

Pasaulio lietuvių bendruo
menę sudaro visi lietuviai, 
gyveną už Lietuvos ribų. Vy
riausioji PLB institucija yra Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
Seimas.

Seimo kadencija, prasidėjusi 
šiuo seimu, yra treji metai. Se
sijoje trejųmetų kadencijai Sei
mas rinks PLB Kontrolės ko
misiją ir Garbės teismą.

Omnitel Laikas

Spalio 8-ąją Seimo rinkimuose 
stiprią alternatyvą rinkėjams 
ketina pateikti Algirdo Brazaus
ko socialdemokratinių jėgų 
koalicija bei vadinamasis nau
josios politikos blokas, todėl 
dešinieji priversti ieškoti išeičių, 
kad kelių dešiniųjų partijų 
konkurencija neišblaškytųjų 
rinkėjų.

Kaip sakė J. Razma, tolesnį 
pasidalijimą apygardomis ke
tinama aptarti kartu su Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos (LPKTS) vadovybe.

Anksčiau konservatoriai pra
nešė, jog baigiama susitarti, kad 
konservatoriai ir LPKTS tar
pusavyje nekonkuruos bent 
dešimtyje vienmandačių rinki
mų apygardų.

Seimo rinkimai įvyks spalio 8 
dieną. BNS

sių Lietuvoje prekybos tinklų, 
prekiaujančių įvairiomis staty
binėmis medžiagomis, buities 
įranga ir namų apyvokos reik
menimis. Žudynės prie “Senu
kų” sandėlių yra jau trečios pra
ėjusią savaitę Kaune.

Rugpjūčio 6. d. Kaune buvo 
nušautas 58 metų kaunietis Vla
das Naudžius, prekiavęs mais
to produktais turgavietėje prie 
parduotuvės “Iki Girstupis”.

BNS

Darbą pradėjo Lietuvos Vy
riausybės komisija, kuri pagal 
neseniai Lietuvos Seimo priim
tą įstatymą skaičiuos Sovietų 
Sąjungos okupacijos Lietuvai 
padarytus nuostolius ir derėsis 
su Rusija dėl žalos atlygini
mo. Kaip BNS sakė komisi
jos pirmininkė teisingumo vi
ceministre Rasa Budbergytė, 
posėdyje komisijai buvo pa
teiktas okupacijos žalos-dydis, 
kurį jau anksčiau buvo su
skaičiavusi Ūkio ministerija. 
Ministerijos duomenimis, SSRS 
okupacijos padaryta žala Lie
tuvoje skaičiuojama devyn- 
ženkliais skaičiais JAV dole
riais, tačiau šie duomenys 
neskelbiami.
Tačiau, pasak pirmininkės, ko

misija šiuos duomenis ketina 
patikslinti. R. Budbergytė sakė, 
kad komisija turi dvejus duo
menis, kurių dydžiai skiriasi 
bene tris kartus. Jei žalos dydis 
skaičiuojamas pagal SSRS 
statistikos duomenis, įskai
čiuojama tik materialinė žala, o 
pagal Jungtinių Tautų metodi
ką įskatomi ir moraliniai nuos
toliai.

Rugpjūčio 10 d. vykusiame 
komisijos posėdyje buvo nu
spręsta paprašyti ministerijas, 
kurių kompetencijos srityje yra 
okupacijos žalos įvertinimas, iki 
rugsėjo 10 dienos patikslinti 
duomenis.

Komisija pageidauja gauti tik 
tuos duomenis apie padary
tą žalą, kuriuos galima įrodyti 
dokumentais - archyvinėmis pa
žymomis, statistiniais duome
nimis.

”Norime kuo tiksliau apskai
čiuoti okupacijos padarytą, ža
lą, nes, peržiūrėję medžiagą, 
matome, kad kai kurie anks
tesni duomenys yra paimti “iš 
lubų”, teigė R. Budbergytė. 
Komisija, tikslindama duome
nis, žada aktyviai bendradar
biauti su Ekonomikos ir priva
tizavimo institutu.

Vyriausybei komisija žada

MIRĖ DEŠIMTOJI TERORO AKTO 
MASKVOJE AUKA

Rugpjūčio 12 d. naktį ligo
ninėje mirė 61 -erių metų vyras, 
apdegęs ir sužeistas per Spro
gimą Puškino aikštėje Mask
voje. Kaip pranešė Maskvos 
greitosios pagalbos tarnyba, 
Eduard Kočarian tapo dešim
tąja teroro akto Maskvoje au
ka. Rugpjūčio 11 d. vakarą mi
rė moteris, kuri smarkiai ap
degė ir buvo sužeista per 
sprogimą požeminėje perėjoje 
Puškino aikštėje Maskvoje. 
Lidija Morozovą per sprogimą 
apdegė 55% kūno, ji sunkiai 
apsinuodijo degimo produktais 
ir buvo smarkiai sužeista 
dūžtančių stiklų.

Ligoninėse tebegydomi dar

PAREMKIME
Amerikos Lietuvių Tarybos 

(ALTo) valdyba šiomis dieno
mis išsiuntė kreipimąsi į lietu
višką visuomenę siekiant at
gauti 20,000,000 dolerių, ku
riuos JAV Kongresas nutrau
kė Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų gynybai - pasiruošimui 
įstoti į NATO. Kartu su kreipi
musi pridėti pavyzdiniai laiškai 
JAV Kongreso atstovams ir se
natoriams bei jų telefonų ir fak
sų numeriai.Visuomenė yra 
prašoma atkreipti dėmesį į šią 
akciją ir bent vienu laišku ar 
paskambinimu paremti šią 
kovą. Kadangi sudarant sąra- 

pateikti tik tokius okupacijos 
žalos duomenis, kurie galėtų 
tapti rimtų derybų objektu. 
Okupacijos žalos atlyginimo 
įstatyme yra numatyta, kad iki 
lapkričio 1 dienos Rusiją, Jung
tines Tautas, Europos Tarybą bei 
kitas Europos Sąjungos or
ganizacijas reikia informuoti 
apie žalos dydį.

"Sulaukus atsakomųjų žings
nių iš Rusijos, realu pradėti gal
voti apie derybas”, sakė komi
sijos pirmininkė.

R. Budbergytės teigimu, tam 
tikrą kompensaciją pavyktų iš
siderėti, jeigu ir naujoji Vy
riausybė nuosekliai laikytųsi 
dabartinės valdžios požiūrio į 
problemą.

Ji abejojo, ar Rusija reaguos į 
Lietuvos kreipimąsi, todėl 
neaišku, kada derybos gali 
prasidėti. Kaip žinoma, Rusija 
neigiamai reagavo į Lietuvoje 
priimtą SSRS okupacijos ža
los atlyginimo įstatymą. Šis 
įstatymas Lietuvos Seime buvo 
priimtas šių metų birželio 13 
dieną.

Prezidentas Valdas Adamkus 
šio įstatymo nepasirašė, bet ir 
nevetavo, palikdamas pasira
šyti Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui. Seimui 
priėmus įstatymą dėl SSRS 
okupacijos padarytos žalos at
lyginimo, Rusijos URM paskel
bė pareiškimą, kuriuo buvo kri
tikuojamas šis įstatymas bei 
abejojama sutartyse įtvirtintais 
neigiamais Molotovo-Ribben- 
troppo sutarties ir jos pasek
mių, nulėmusių Baltijos vals
tybių okupaciją, vertinimais. 
Be to, buvo demonstratyviai 
atšauktas Rusijos Valstybės 
Dūmos delegacijos, kuriai va
dovauja. Aleksandr Čiujev, vi
zitas į Vilnių.

Seimas, savo ruožtu, parla
mento vadovo Vytauto Lands
bergio iniciatyva priėmė pareiš
kimą dėl Rusijos valdovų nei
giamo požiūrio į Lietuvos nary
stę NATO. Omnitel Laikas

. daugiau kaip 50 žmonių, nu
kentėjusių per teroro aktą.

BNS

ALTo AKCIJĄ
šus buvo naudojamasi įvai
riais šaltiniais, gali pasitaiky
ti, kad gausite pakartotinų 
laiškų. Tokiu atveju prašome 
perduoti antrą kopiją savo 
kaimynui ar pažįstamui. Jei ne
sate gavę šio atsišaukimo ir 
norėtumėte, kad jums būtų 
atsiųstas, malonėkite kreiptis į 
ALTo būstinę: Amerikos Lietu
vių Taryba, 6500 S. Pulaski 
Road, Chicago, IL 60629. Tel.: 
773-735-3946, faksas: 773-735- 
3946, E-paštas: AltCente- 
r@aol.com

Saulius Kuprys, 
ALTo pirmininkas

mailto:AltCente-r@aol.com
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Lietuvon siunčiant pinigus
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Socialinių reikalų taryba regu
liariai ir efektingai spaudoje tal
kina mūsų visuomenei įvairiais 
patarimais. Tarybos pirmininkė 
B. Jasaitienė su talkininkėmis 
savo praktiškais rašiniais skaity
tojus informuoja apie, pvz., pa
sikeitimus socialinės globos ar 
imigracijos įstatymuose, gali
mus pavojus su kredito korte
lėmis, prekių ar patarnavimų 
užsisakymu per kompiuterinį 
internetą bei telefoną, galimas 
žulikysčių aferas ir kt. Tie 
straipsniai tikrai yra vienu iš 
pasigėrėtinų LB patarnavimų. 
Jie pateisina Socialinių reika
lų tarybos vardą ir, per mūsų 
spaudą, pasiekia didelę vi
suomenės dalį. Šis rašinys - pa
stanga prisidėti prie minėtųjų 
pastangų viena tema, kuri yra 
svarbi ir išeivijai, ir išeivijos 
Lietuvoje remiamiems užmo
jams bei asmenims. Reikalas 
sukasi apie pinigų siuntimą į 
Lietuvą.

Jau Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, bet prieš išvys
tant finansinius ryšius su Vaka
rais, pinigų siuntimas daugiau
sia vyko “per rankas”: kas nors 
vykdamas į Lietuvą kam nors 
nuveždavo ir įteikdavo prašytus 
perduoti pinigus. Šį patarna
vimą už užmokestį dabar atli
kinėja Amerikoje įsisteigę įmo
nės, taip pat galima Lietuvon 
siųsti čekius ar Amerikos ban
kuose deponuoti sumas į nuro
domas bankų sąskaitas. Vienu 
metu buvo skelbiama, kad į vo
ką dėti dolerinius banknotus 
draudžia Lietuvos įstatymai ir 
kad Lietuvos paštas turi priemo
nes laiškus su pinigais sulaiky-

Antanas DUNDZILA

ti. Vienaip ar kitaip mūsų vi
suomenėje vis tik išliko papro
tys pinigus siųsti per rankas. 
Girdėjau, kad dar prieš keletą 
metų net mūsų visuomeninės 
organizacijos stambias pinigų 
sumas “grynais” veždavo į Lie
tuvą.

Ypač ne savų pinigų vežimas 
ir įteikimas į “rankas” nėra pa
tikimas ar saugus būdas. Daug 
geriau, kai gaunanti organizaci- 
j a čekį išsikeičia banke ir tuo bū
du gautas įplaukas atžymi iždo 
knygose. Pasirodo, kad kai kada 
organizacijoms į rankas įteikti 
pinigai nebūna užpajamuojami 
kasoje ir tuo būdu gali būti vi
sai kitaip panaudojami. Laikui 
bėgant, išeivijos tarpe pradėjo 
plisti žinios, kad -kartais nesis
kaitoma su siuntusiųjų norais ir 
t.t. Tad šio rašinio tikslas ir yra 
mūsų visuomenę skatinti ypač 
organizacijoms pinigus siųsti tik 
čekiais arba per agentūras, tuo 
būdu užtikrinant pinigų gavimą 
ir pajamavimą. Aišku, gavus 
pinigus dar galima juos ir įvai
riai naudoti, bet tuomet liks rei
kiami įrašai buhalterijoje ir t.t. 
Pasitikėjimas, atsakingumas ir 
dokumentuota galimybė siun
čiamų pinigų pėdsakus atsekti 
yra esminiai bet kokios pini
ginės apyvartos bruožai.

Čia suminėtas rūpestis ne iš 
piršto išlaužtas. Kaune 1999- 
2000 metų bėgyje keistas įvykis 
atsitiko. Aukotojas iš Amerikos 
Lietuvoje vykdomam darbui per 
rankas siuntė $500. Dėl laiko 
stokos pinigai nebuvo įteikti ad
resuoto vieneto pareigūnui, bet 
palikti pas aukštą organizacijos 

vadovą. Per devynis mėnesius 
pinigai buvo tarpininkavusio 
vadovo žinioje, neužpajamuoti 
ir neįnešti į organizacijos iždą. 
Nemalonų reikalą aiškinant, tar
pininkavęs vadovas pripažino, 
kad sąmoningai pažeidė auko
tojo valią; kad nepranešė - gal 
buvo užmiršęs; pinigus ilgai
niui perdavė vienetui, kuriam j ie 
buvo skirti, ir teigė, kad j o sąži
nė švari... Neaišku, kas būtų nu
tikę su pinigais, jei jų pėdsakai 
nebūtų buvę atrasti ir aukotojas 
Amerikoje būtų, pvz., numiręs.

Atrodo elementaru, tačiau pi
nigus svetimam žmogui ar or
ganizacijai įteikus, svarbu gauti 
pakvitavimą. Keista, tačiau esu 
matęs šabloniškus “aukos” tiks
lu išduodamus kvitus be datos, 
be numerio, ne buhalterijos ar 
iždo pareigūno išrašomus, kvi
to rašytojui nepasiliekant kvito 
nuorašo. Tuo momentu atrodė 
lyg tai būtų nebičiulišką ne
mandagu prašyti tokių biurokra
tinių detalių, lyg tai reikšti ne
pasitikėjimą. Dar būna kebliau, 
kai remiamos organizacijos at
stovas išvis nė nebando įmo- 
kėjimąnė laikinu rašteliu pa
tvirtinti. Visa tai gali ateityje at
nešti sunkumų ar net nemalo
numų.

Kai kurių organizacijų vado
vai bando operuoti šalia orga
nizacijų kasos iš asmeninių są
skaitų. Tai irgi nepageidautina 
procedūra. Štai 1999 m. pra
džioje gavau laišką, kurį dalinai 
cituoju (kalba nepakeista), tik, 
aišku, išleisdamas vardus ir kai 
kuriuose duomenis:

Gerb. A. Dundzila,
Nuoširdžiausi sveikinimai 

nuo mano visos šeimos ir Jus 

gerbiančio kolektyvo sveikatos 
ir neblėstančios energijos kil
niuose Jūsų darbuose.

(...)
Mielas A ntanai, ta pačia pro

ga noriu paaiškinti, kad Sąjun
gos vardu atsiųsti čekiai ar 
pravedant grynais, pagal da
bartinę finansinę tvarką... (A. 
Dundzilos sutrumpintas išdės
tymas: atskaičiavimams pra
randama net 2/3 siunčiamos su
mos.) Kad jūsų paramą sunau
doti produktyviai, atidariau 
savo asmeninę sąskaitą, kurios 
duomenis išsiunčiu šiame laiš
ke. (A. Dundzilos pastaba: ar
gi asmenims išrašyti čekiai ne
apmokestinami?)

(...)
Ant atskiro lapelio buvo LIT- 

IMPEKS banko sąskaitos duo
menys ir t.t.

Bendra išvada būtų tokia: be 
giminių ar tikrai artimų bičiulių, 
iš kurių jokios atskaitomybės 
nereikia, pinigus Lietuvon pa
tartina siųsti tik čekiais ar per 
agentūras; už įteiktus pinigus ar 
daromus mokėjimus iš orga
nizacijų reikalaukime iždo pa
reigūnų oficialios atskaitomy
bės; nesiduokime vilionėms į 
šalia organizacijų atidarytas 
privačias pareigūnų sąskaitas.

Atskaitomybės ir tinkamai 
vykdomo darbo reiškinius vie
name laiške bendrais bruožais 
svarsčiau su viena žymios orga
nizacijos vadove Lietuvoje, jai 
minėjau 1999 m. Į LAISVĘ Nr. 
130 chicagiškio Jono Pabedins
ko straipsnį “Apmokamas ide
alizmas, arba tautiečiuose pa
siaukojimo beieškant”. Į tai ji 
atsiliepė: “Pabedinsko straipsnį 
skaičiau. Deja, idealizmas buvo 
būdingas tik mūsų tėvų kartai. 
Mūsuose idealizmo nedaug. 
Nelaikau ir savęs idealiste”.

Įamžinta Lietuvos 
žydų bendruomenė

Birželio 21 d. Vilniaus M. 
Mažvydo nacionalinėje biblio
tekoje pristatyta Europos žydų 
bendruomenių enciklopedijos 
Pinkas Hakehillot skyrius, pa
sakojantis apie Lietuvos žydų 
bendruomenę. Knygoje patei
kiami unikalūs duomenys apie 
žydų bendruomenės gyvenimą 
Lietuvoje iki II pasaulinio ka
ro. Knygos autorius - prof. Do- 
vas Levinas, ji išversta į lietu
vių kalbą ir išleista remiant Yad 
Vashem Holokausto aukų me
morialui, Jeruzalės Universite
to Tarptautiniam žydų civiliza
cijos tyrimo centrui bei Izraelio 
ambasadai Baltijos šalyse.

Profesorius Dovas Levinas 
gimė 1925 m. Kaune. Jis lankė 
Kauno Hebrajų gimnaziją vė
liau baigė Kauno Šalom Alei- 
chem mokyklą. II pasaulinio 
karo metus Dovas Levinas pra
leido Kauno gete, kur dalyvavo 
antifašistiniame pogrindyje. 
1944 metais D. Levinas kovojo 
partizanų būryje Vilniaus apy
linkėse. 1945 m. jis nelegaliai 

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

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

išvyko į Palestiną studijavo 
sociologiją žydų istoriją ir 
ekonomiką Jeruzalės Univer
sitete, kurį baigęs įgijo socia
linių mokslų ir žydų istorijos 
magistro laipsnį. D. Levinas pa
skelbė 460 straipsnių ir 13 kny
gų apie Rytų Europos žydus. 
Tarp jų yra ir “Pinkas Hake
hillot” įvadas. Tai žydų ben
druomenių enciklopedija nuo jų 
atsiradimo iki Holokausto, iš
leista Yad Vashem instituto. En
ciklopedijos skyrius, pasakojan
čius apie Latviją ir Estiją 1999, 
metais latvių kalba išleido Iz
raelio ambasada Baltijos šaly
se. Dabar prof. Levinas yra žy
dų nerašytinės istorijos skyriaus 
vadovas Jeruzalės Universitete.

Išsamesnę informaciją apie 
renginį gali suteikti Izraelio 
ambasados Baltijos šalyse kul
tūros ir viešųjų ryšių atstovė 
Marika Pinke, tel.: +371-73- 
20980.

Aras Lukšas, 
Lietuvos ir Izraelio 

draugijos pirmininkas

Čiurlionio festivalis Chicagoje
Paruošiamieji darbai 

jau vyksta
Prieš 125 metus gražiuo

siuose Druskininkuose gimė žy
mus lietuvių dailininkas ir ko
mpozitorius Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis. Šiais metais 
Lietuvoje ir gana plačiai pasau
lyje vyksta reikšmingi M.K. 
Čiurlioniui skirti renginiai, vir
šūnę pasieksiantys rugsėjo mė
nesį. Amerikos lietuvių meno 
draugijos nariai, norėdami pri
sidėti prie lietuvių menininko 
dailės, muzikos bei jo dvasinių 
idėjų plitimo Amerikoje - tiek 
lietuviškosios, tiek amerikietiš
kos auditorijos tarpe - š. m. 
lapkričio 1 - 5 d. Chicagoje ren
gia festivalį M.K. Čiurlionio 
125-osioms gimimo metinėms 
paminėti. Chicagiečiai nori ne

biliejui, kūrinių parodos. Vyks 
šeštadieninių lituanistinių mo
kyklų mokinių koncertai, pie
šinių parodos.

Milžiniško renginio ruošimo 
darbai jau prasidėjo. Muzikinių 
renginių kuratoriai: Darius Po- 
likaitis (630-241-0074, dpoli- 
kaitis@lucent.com) ir Rokas 
Zubovas (708-647-1287, zubo- 
vas@sxu.du). Dailės renginių 
kuratorės -Nora Aušrienė (773- 
324-7573, anora57@hotmail.- 
com) ir Daiva Karužaitė (773- 
476-8247). Literatūrinių ren
ginių kuratorė - Audrė Budrytė 
(708-598-6571, abudrvte@- 
hotmail.com). Vaikų renginių 
kuratorė - Eglė Novak (630- 
257-2897). Akademinės dalies 
kuratorius - Rokas Zubovas 
(708-647-1287).

Čiurlionis. Tyla

tik pristatyti visų trijų M.K. 
Čiurlionio kūrybos sričių - mu
zikos, dailės ir literatūros pa
likimą bet taip pat priartinti žy
maus lietuvių menininko idėjas 
prie dabarties, menininkų, su
pažindinti jaunąjąkartą su M.K. 
Čiurlionio pasauliu.

Chicagoje skambės M.K. 
Čiurlionio fortepijoninė, chori
nė, kvartetinė muzika, aktoriai 
skaitys Čiurlionio literatūrinius 
kūrinius, vyks dailininko re
produkciją o taip pat ir lietuvių 
dailininkų, sukurtų šiam ju-

Kviečiami dalyvauti visi 
Amerikos lietuviai 

dailininkai
Festivalio rengėjai jau š. m. 

kovo mėnesį išsiuntė laiškus 
dailininkams, kviesdami visus 
dalyvauti grupinėje meno paro
doje, skirtoje Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio 125-osioms 
gimimo metinėms paminėti. 
Daug dailininkų atsiliepė, ta
čiau daug laiškų ir sugrįžo, 
nesuradę adresato. Taigi už ke
lių mėnesių Chicagoje minė
sime žymaus lietuvių meninin

ko M.K. Čiurlionio 125-ąsias 
gimimo metines. Pagrindiniai 
festivalio organizatoriai - Ame
rikos lietuvių meno draugija - 
kviečia Amerikoje gyvenančius 
lietuvius dailininkus dalyvauti 
grupinėje parodoje su darbais, 
kuriuos sukūrė įkvėpti Čiurlio
nio palikimo. Kiekvienas dai
lininkas gali eksponuoti 1-4 
savo kūrinius. Kad dailininkų 
darbai būtų įtraukti į parodos 
katalogą festivalio rengėjai iki 
rugsėjo 1 d. turėtų gauti infor
maciją apie dailininką: trumpą 
kūrybinę biografiją kūrinių 
pristatymą ir kokybiškas darbų 
nuotraukas. Platesnę informa
ciją apie festivalio renginius 
teikia Amerikos lietuvių me
no draugija: 3449 W. 62nd St., 
Chicago, IL 60629; tel. 773- 
776-8818. Čia siųskite žinias 
katalogui. O savo darbus, įrė
mintus ir paruoštus ekspo
navimui, prašome siųsti tiesiai 
į Lietuvių dailės muziejų: 
Lithuanian Museum of Art, 
14911 W.127th St., Lemont, IL 
60439. Už savo darbų siuntimo 
į abi puses išlaidas yra atsakin
gi patys dailininkai.

Akademinė sesija ir kiti 
renginiai

Festivalio metu, lapkričio 4 
dieną Čiurlionio galerijoje, po 
Amerikos lietuvių dailininkų 
parodos atidarymo, numatyta 
surengti akademinę sesijąj pa
vadintą “Sugrįžtant prie Čiur
lionio”. Šioje sesijoje kviečia
mi dalyvauti Amerikoje gyve
nantys ir jau su Čiurlionio me
nu ne pirmi metai susieję savo 
interesus menininkai ir muzi
kai. Tema “Sugrįžtant prie Čiur
lionio” leistų sesijos dalyviams 
tarsi naujai įkainoti savo anks
tesniuosius samprotavimus apie 
įvarius Čiurlionio muzikos ir 
dailės aspektus, jo kūrybinio pa
likimo vietą lietuviškosios 
kultūros raidoje, ar panagrinėti 
vienaip ar kitaip prie Čiurlionio

prisiliečiančius kitų kūrėjų dar
bus.

Prašome iki rugsėjo 1 dienos 
pranešti apie norą dalyvauti 
Čiurlionio festivalio Chicagoje 
akademinėje sesijoje “Sugrįž
tant prie Čiurlionio”. Iki rugsė
jo 1 -osios laukiame ir Jūsų pra
nešimo temos, trumpos biogra
fijos bei nuotraukos. Kadangi 
sesijoje kviečiami dalyvauti ne

Čiurlionis. Karalių pasaka

tik lietuviai Čiurlionio tyrinė
tojai, prašome į Čiurlionio fes
tivalį Chicagoje atsivežti ir an
glišką savo pranešimo variantą. 
Daugiau informacijos apie Čiur
lionio festivalį Chicagoje galite 
surasti Interneto langelyje: 
mkc2000.tripod.com

Festivalio renginiuose kvie
čiami dalyvauti ir dailininkai, ir 
žiūrovai - visi lietuviško meno 
mylėtojai iš įvairių JAV mies
tų. Praleiskite vieną rudens 
savaitę Chicagoje ir pabuvoki
te nepakartojamoje Čiurlionio 
dailės ir muzikos šventėje.

Pirmasis koncertas lapkričio 
1 d., 6 vai. vak., įvyks Chica
gos centre - Chicago Cultural 
Center, Bradley Hali. Dalyvau
ja “Dainavos” ansamblis, Vil
niaus styginių kvartetas, pianis
tas Rokas Zubovas, aktorė Au
drė Budrytė.

Amerikoje gyvenančių dai
lininkų kūrybos, dedikuotos 
Čiurlionio metinėms, parodos 
atidarymas įvyks lapkričio 3 d. 

(nukelta i 6 psl.)

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kuria 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., Šimsbury, CT 06070. E-mail: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių ap
draudimai, 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, kgd esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St, Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš 
VVPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N Y 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. E-mail: 
laisvesziburys@aol.com

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ
• jos spaudą paremkime dabar, 
pinigais, Unitrust, testamentais.

-Tax Exempt #36-2927289- 
per.

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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Ar naudingas atomas?
Praėjusią savaitę pasaulis 

paminėjo 55-ąsias metines 
nuo dviejų atominių bombų 
susprogdinimo Japonijoje.

Atomas šiandien yra la
biausiai bauginąs ir sykiu 
daugiausiai vilties teikiąs žo
dis. Baugina milžiniška bran
duolinio atomo energija, kuri 
gali išsiveržti iš žmogaus ran
kų ir mirtinai nušluoti didelius 
žemės plotus. Ramina viltis, 
kad žmogaus protas ir valia įs
tengs tąjėgąpanaudoti dides
nei žmonijos gerovei ir aukš
tesnei civilizacijai. Jeigu žmo
nėms skirta ir įmanoma vis 
daugiau apvaldyti gamtą ir ją

palenkti savo labui, tai ir atominė energija yra viena iš žmogaus 
priemonių žemėje viešpatauti. Reikia ne tiek baugintis, kiek 
džiaugtis, kad nuo amžių glūdėjusi jėga dabar yra žmogaus ran
kose ir mūsų laikams duoda atominio amžiaus vardą.

Atominis amžius dar tėra kūdikio vystykluose. Dar taip nese
niai tyrinėjimai privedė prie atomo branduolio skilimo atradimų 
grandinės. Tai įvyko Chicagos Universiteto laboratorijoje 1942 
m. gruodžio 20 d. 3:30 vai. popiet. “Mažai kas iš Chicagos mies
to gyventojų suvokė, kas tą valandą atsitiko, - rašė amerikietis 
žurnalistas. - Žmonės daugiau rūpinosi degalais, apavu ir maistu; 
tik nedidelis būrelis mokslininkų sielojosi vadinamuoju meta
lurgijos projektu ”. Taip buvo vadinami Chicagos Universiteto ato
miniai bandymai, kai trečius metus jau ėjo karas. Amerika buvo į 
karą įtraukta 1941 m. gruodžio 7 d. Metalurgijos projektas visų 
pirma turėjo pasitarnauti karui.

Atominei bombai pagaminti dirbo apie 300,000 žmonių beveik 
pusantrų metų. Pirmoji bomba išbandyta 1945 m. liepos 16 d. 
Los Alamos dvkumoje. NewMexico valstijoje, kai karas Europoje 
buvo baigtas. Be bombos jis galėjo pasibaigti ir Azijoje, jei So
vietų Rusija nebūtų stengusis palaikyti Japonijos ir JAV nesantai
kos. Tada krito pirmosios atominės bombos ir karo taikiniuose - 
Hiroshimos ir Nagasaki miestuose pasėjo mirtį pusei milijono 
žmonių.

Kai sekančiais metais, 1946 m. vasarą atominė bomba vėl buvo 
bandoma Bikini saloje, vienas anglų korespondentas rašė: “Kas 
gerai supranta, ką žmogus aptiko, tą sukrečia šiurpas ”. Baimė 
dar padidėjo, kai atomines paslaptis išvogė Sovietų Rusija.

Atomų skaldymas nebūtų žmonijai žalingas, bet neštų naudos, 
jei tuo pačiu metu nebūtų skaldomas žmogus. Skaldomąja jėga 
yra žmogaus pasaulėžiūra arba jo apsisprendimas gyvenimo 
prasmės klausimu. Vienokia ar kitokia pasaulėžiūra daro žmogų 
kuriamąja arba griaunamąja jėga, kaip ir atominį reaktorių. Ku
riamoji žmogaus dvasia, pajėgusi atomą suskaldyti, yra pajėgi 
taip pat palenkti jį gėriui. Griaunamoji imperinių siekių dvasia, 
pasinaudojusi atominio amžiaus atradimais, gali žmonėms 
pridaryti neapskaičiuojamo pikto. Kiekviena akimirka gali tapti 
lemtinga. Belieka palinkėti dėti visas pastangas, kad atominis 
amžius taptų visiems žmonėms didesnės gerovės ir laimės laikais.

Pilietiškumas
Arvydas ŠLIOGERIS

1. Apie pilietiškumo 
sampratą

Pradėsiu nuo mažos istorijos 
trečiajame šimtmetyje prieš pra
sidedant tamsiajam tūkstant
mečiui, t.y. krikščionybės erai. 
Ji įvyko Romos respublikoje - 
tuo metu dar jaunoje, energin
goje, palenkusioje savo įtakai 
beveik visą Italij ą ir - kas mums 
svarbiausia - pasiekusioje sa
votišką savo pilietinės egzis
tencijos viršūnę. Karų su sam- 
nitais - paskutine nepriklauso
ma Italijos gentimi - metu 
Roma buvo būtent laisvų pi
liečių bendruomenė, kuriai tuo 
metu vadovavo genialūs politi
kai, o jos legionus vedė genia
lūs karvedžiai. Vėliau daug kas 
pasikeitė, bet dabar mums tai 
nesvarbu. Taigi Romos mieste 
apsilankė despotas iš barbarų 
šalies, iš Šiaurės Afrikos, Nu- 
midijos karalius Masinisa. Pa
sivaikščiojęs po Romą, apsi
lankęs senate ir grįžęs į savo 
šalį, jis išvertęs akis savo val
diniams pasakė štai ką: „Daug 
kur ir daug ką mačiau, tačiau 
niekada nemačiau, kad viename 
mieste iškart gyventų tiek daug 
karalių. Štai Romos senate pa
mačiau iškart kelis šimtus 
karalių!”

Iš paviršiaus žiūrint, ši istori
ja gali pasirodyti truputį ko
miška ar net pasakiška. Ta
čiau Numidijos barbaras paty
rė iš tikrųjų visai paprastą ir 
tikrovišką dalyką - kad laisvi 
žmonės net išvaizda, net elgse
na, net gestais ar veido išraiška 
panašūs į karalius. Maža to, lais
vas žmogus - o būtent tokį 
žmogų galima pavadinti pilie
čiu - panašus į karalių ne tik iš
vaizda. Tiesą sakant, laisvas 
pilietis yra karalius esmingai - 
savo mąstysena ir laikysena 
šiame pasaulyje. Todėl Numi
dijos barbarą turime laikyti 
įžvalgiu žmogumi - jis intu
ityviai suvokė pilietybės ir lais
vės esmę.

Taigi laisvas pilietis yra tas, 
kuris valdo pats save, vadinasi, 
tam tikra prasme yra pats sau 
karalius. Todėl tas Masinisos 
pastebėjimas turi visai realų pa
grindą, nes jeigu žmogus gali 
ir sugeba valdyti pats save, jei
gu jis įstengia tramdyti savo 
egoistinius instinktus, raciona
liai apriboti savo egoizmą, savo 
godulį ir tamsią jėgą, atsi
žvelgdamas į tai, kad gyvena ne 
vienas, o yra bendruomenės na

rys, tai iš tiesų tam tikra pras
me toks savivaldus žmogus pats 
sau yra karalius, bet, žinoma, ne 
despotas ar mazochistas, kaip, 
pavyzdžiui, krikščionių asketas 
ar dabarties kultūristas. Šį uni
kalų gebėjimą valdyti save, apri
boti savo egoizmą tiek, kad būtų 
paliekama erdvės reikštis kitų 
piliečių (irgi valdančių save) 
egoizmui, graikai, pilietinės eg
zistencijos genijai, šiuo požiū
riu niekada nepralenkta tauta (ir 
dabar akivaizdu, kad ji niekada 
nebus pralenkta), pavadino au
tonomija.

Pirminė ir autentiška šio 
žodžio prasmė yra labai papras
ta, būtent tokia, kurią bandžiau 
glaustai nusakyti. Žodis „au
tonomiškas” sudarytas iš dvie
jų šakninių žodžių - auto (pats) 
ir nomos (įstatymai). Autono
miškas žmogus yra tas, kuris 
pats sau duoda įstatymą, siejan
tį jį su kitais žmonėmis, ir jam 
paklūsta. Įstatymas, kuriam pa
klūsta autonomiškas žmogus, 
nubrėžia neperžengiamą ribą 
tarp manęs ir mano egoizmo sri
ties ir kito bei jo egoizmo sri
ties. Įstatymų žmogus apriboja 
savo jėgos ir savivalės sritį ir 
šitaip tampa piliečiu. Kartu jis 
pripažįsta kito teisę turėti savo 
neliečiamą jėgos ir savivalės 
sritį, vadinasi, pripažįsta kito 
laisvę. Mano laisvė įmanoma 
tik todėl, kad ją pripažįsta kitas, 
o kito laisvė įmanoma tik todėl, 
kad ją pripažįstu aš. Riba tarp 
mano ir kitų laisvės sričių yra 
šventa ir neliečiama, toji riba ir 
vadinama įstatymu.

Beje, lietuviškas žodis „įsta
tymas” yra labai tikslus, iš
reiškiantis pačią pilietiškumo 
esmę. Jis kilęs iš žodžio „įstaty
ti”. Tai reiškia: pilietis yra tas, 
kuris savo bendruomeninio el
gesio principus, apribojančius 
jo tamsią jėgą ir buką egoizmą, 
pats laisva valia „į-stato” į patį 
save, į savo sielą ir protą. Tai
gi įstatymas nėra bizūnas, kurį 
gamina „seimas” ar „vyriau
sybė”. Deja, mes, lietuviai, įsta
tymą suprantame tik šitaip - 
kaip bizūną, kuriuo valstybi
niai prievaizdai mus plaka ir 
nuolat varo į gardą (o jame esa
me klusnūs) tarsi kokius galvi- 
jus. Šiuo bizūnu mosikuoja 
policija, mokesčių inspekcija, 
teisininkai - visokiausio plauko 
biurokratai ir „tautos vadai”, 
nuolat mus gąsdinantys „žiau
riomis akcijomis”. Ten, kur įsta

tymas veikia ir yra suvokiamas 
kaip bizūnas, viešpatauja te
roras, nors iš paviršiaus jis gali 
būti ir nematomas, - tai tylusis 
teroras, veikiantis klastingai, 
slapčia, už kulisų. Įdomiausia ir 
liūdniausia, kad ir tie, kurie 
mosikuoja įstatymo bizūnu ir 
plaka mus, yra lygiai tokie patys 
eiliniai žmonės, vadinasi, ir 
jiems reikia to paties bizūno, ir 
jie yra vergai, nesugebantys 
valdyti savęs, tačiau turintys 
galimybę piktnaudžiauti įstaty
mu ir juo pasinaudodami didin
ti savo tironiją.

Galima kalbėti tik apie 
piliečių gradaciją, kurią labai 
tiksliai išreiškia romėniškos 
kilmės žodisprinceps. Šis žodis 
įsigalėjo Romos respublikos 
žlugimo laikais, ir oficialiu prin- 
cepsu buvo paskelbtas pirmas 
Romos valstybės despotas Au
gustas. Tuo tarpu pats žodis yra 
labai gražus, esmingas ir papras
tas. Tai reiškia „pirmas tarp 
lygiųjų”. Tai reiškia, kad savi- 
valdžioje laisvų piliečių ben
druomenėje vadovauja ne virš 
bendruomenės esanti biurokra
tų karta, o gabiausi, protingiau
si, įžvalgiausi piliečiai, ben
druomenės reikalus suprantan
tys geriau negu kiti.

Iš to, ką pasakiau, tampa aki
vaizdu štai kas: egzistuoja dvi 
visiškai elementarios, bet abso
liučiai būtinos sąlygos, apskritai 
leidžiančios žmogui būti pi
liečiu. Štai jos.

1. AUKŠTAS INTELEK
TAS. Žinoma, turiu galvoje ne 
prisiskaitėlių, docentų ar aukš
tojo mokslo diplomus turinčių 
„inteligentų” intelektą, o tai, ką, 
galimas daiktas, labai gražiai 

Vaikystė

išreiškia lotyniška kalbos figū
ra lumen naturale - prigimtinė 
šviesa, įgimtas žmogaus suge
bėjimas iškart matyti papras
čiausių gamtinių ir žmogiškų 
dalykų esmę. Išsilavinimas yra 
būtina, tačiau toli gražu nepa
kankama tos lumen naturale 
sąlyga. Paprastas valstietis tos 
prigimtinės šviesos gali turėti 
daugiau negu, tarkime, profe
sorius ar švietimo ministras. 
Maža to, formalus išsilavini
mas prigimtinę šviesą (jei žmo
gus apskritai jos turi) gali net 
visiškai užgesinti. Čia galioja 
sena, gera liaudies išmintis: 
mokslas protingą daro dar pro
tingesnį, o kvailį (iš prigimties) 
dar kvailesnį. Žmogus, netu
rintis aukšto (kartu ir tauraus) 
intelekto, tikru piliečiu būti 
negali, nes nesugeba suvokti 
įstatymo. Bukas, kvailas žmo
gus, tamsuolis .gali būti tik 
vergu arba despotu. Tamsuolių 
bendruomenės negali būti 
nei demokratiškos, nei pilie
tinės.

2. DRĄSA. Bailys irgi negali 
būti piliečiu, nes jis bijo laisvės, 
bijo atsakomybės, bijo būtinu
mo pačiam spręsti savo reikalus, 
bet pirmiausia bijo kito žmo
gaus, todėl jo nekenčia ir san
tykiuose su kitu pripažįsta tik 
bukagalvišką jėgą. Bailio san
tykiai su kitais žmonėmis visa
da pagrįsti trimis jausmais: ne
pasitikėjimu, pavydu ir pagieža. 
Štai kodėl kvailiai negali su
kurti laisvų piliečių bendruo
menės. Jiems gyvybiškai reika
linga despotiška valdžia, nes ga
liausiai jie patys yra potencia
lūs despotai.

(bus daugiau)

Valstybės vizija pasipriešinimo 
dokumentuose ir spaudoje (1940-1952 m.)

Artūras Vaitekaitis 9

(pradžia nr. 23)
Miestų reformavimui, visų pirma, reikia riboti gyvenamo ploto 

nuosavybę, kad būtų sudarytas gyvenamojo ploto fondas (po
karinėje Lietuvoje gyvenamojo ploto stygius buvo ypač aštri prob
lema). Šis žingsnis buvo numatomas miesto gyventojams apsaugoti 
nuo namų savininkų savivalės. Darbas yra visų ūkinių gėrybių 
šaltinis, todėl valstybė turi rūpintis darbo jėgos parengimu, jos 
tikslingu panaudojimu, darbo sąlygų racionalizavimu ir teisingu 
atlyginimu už darbą. Įvedamas privalomas senatvės ir nelaimingų 
atsitikimo atvejų draudimas, nes tai yra socialinis garantas. Vals
tybės pareiga rūpintis šeima.

Kultūros ir švietimo klausimais VS skelbė, kad “tautinė kultūra 
gali reikštis įvairiomis kryptimis, tačiau tautos dvasia, jos istorija, 
jos papročiai ir gyvybiniai interesai turi būti nuolatinis idėjinis 
šaltinis ir vertybių kriterijus, todėl visados kovos su lietuviškumą 
neigiančiomis arba jo nepaisančiomis kultūros srovėmis ir idėjo
mis”.

VS numatė privalomą 8 metų mokslą, siekiant pakelti tautos 
kultūrinį lygį; vidurinėse mokyklose, specialiose ir aukštosiose 
mokyklose turi vykti griežta gabių mokinių atranka, suteikiant 
jiems galimybę užbaigti mokslus valstybinės paramos dėka.

VS programinės nuostatos rodo gerą orientaciją politiniais, so
cialiniais ir kultūriniais būsimos valstybės klausimais. Programos 
kūrėjai nebuvo atitolę nuo pagrindinių tautos problemų, sinteza
vo kitų pogrindžio organizacijų patirtį.

1952-1953 m. - organizuoto partizaninio karo pabaiga. Tauta 
nenustojo priešintis, tačiau pakito kovos taktika - prasidėjo dva
sinė rezistencija, o ginkluota kova perėjo į disidentinį judėjimą, 
kuris generavo visą 1940-1952 m. rezistencijos mintį ir patirtį.

Išvados
Pagrindinis pasipriešinimo tikslas buvo Lietuvos valstybės laisvė 

ir nepriklausomybė. Šis siekimas ryškia gija eina per visą rezis
tencijos laikotarpį. To siekė visos pogrindžio organizacijos: ir 
smulkios (teturinčios vos keletą narių), ir tokios galingos 
pogrindžio struktūros, kaip LAF ar LLKS.

Rezistencija prieš savo akis turėjo dar gyvą tarpukario Lietu
vos vaizdą, kuris nebuvo toks tobulas, kad vertėtų siekti tos pačios 
valstybės atstatymo, nebuvo tikslas atstatyti “buržuazinės - fašis
tinės santvarkos”, kaip bandė parodyti sovietinė istoriografija. Lie
tuviška rezistencija jau nuo pat pirmų pogrindžio organizacijų 
sukūrimo ieškojo kelių ir būdų, kaip reformuoti valstybę, kad ši 
būtų priimtina visai tautai.

Jau tarpukario politinės filosofijos doktrinoje pasireiškusi ten
dencija “atsikratyti partinių skirtumų, susijungiant bendram tiks
lui -tautos išlikimo garantavimui”, švietė per visą lietuviškos re
zistencijos laikotarpį, tačiau vienybė nebuvo įgyvendinta.

Pirmosios sovietinės okupacijos metu lietuviškos rezistencijos 
valstybės vizija formavosi stiprioje europinio nacionalizmo erd
vėje. Tai stiprus tautiškumas, lietuvių tautos iškėlimas aukščiau 
kitų Lietuvoje gyvenančių tautų. Ypač ryški ši tendencija LAF 
programinėse nuostatose. Tautiškumo idėja išliko per visą rezis
tencijos laikotarpį, nes tai reiškė pavergtos tautos individualybę 
prieš okupantus, jungė tautą į bendriją, kurios tikslas - savos val
stybės atstatymas. Tautiškumo stiprėjimo tendencija matoma kri
tiškais rezistencijos laikotarpiais, kai tauta užsisklęsdavo šioje 
terpėje. Aktyvaus partizaninio karo pabaigoje grįžtama prie tautinės 
vienybės siekimo principo. Lietuvių sąjūdyje pastebima ryški ten
dencija tautiškumą jungti su valstybingumu. Tai buvo mažos tau
tos noras išsaugoti savo tautinį savitumą. “Laisvė pasiekiama ne 
per individualumą, o per tautiškumą, per kurį reiškiasi tautos krau
juojanti rezistencija”. Ypač stiprų tautiškumo vaidmenį (susilieji
mas su valstybe) lėmė dar vienas faktorius: lietuvių rezistencijoje 
nedalyvavo kitataučiai (be atskirų atvejų), be to, - nelietuvių dau
guma dalyvavo sąjūdžiuose, priešiškuose lietuvių siekiams (rau
donieji partizanai, Armija krajova, arba dirbo represiniame oku
pantų aparate, administracijoje.

Antrajam pasauliniam karui artėjant į pabaigą, Lietuvos rezis
tencijoje pastebima orientacija į Vakarus, į priekį iškyla Vakarų 
propaguojamos demokratinės idėjos.

Per visą 1940-1952 m. laikotarpį pasipriešinimo viduje kyla, 
transformuojasi ir susilieja dvi valstybės idealo kryptys, iš esmės 
abi demokratinės, tačiau besiremiančios skirtingais demokrati
niais pagrindais: demokratinė krikščioniška ir demokratinė tautinė 
(besiremianti nacionalizmu).

Sovietų kariuomenei vėl okupavus Lietuvą, Vakarų demokrati
joms išdavus savo principus, - lietuvių pogrindis vėl užsisklendžia 
tautinio individualumo kiaute. Šiuo laikotarpiu matome tarsi 
grįžimą prie tvirtos rankos valdomos valstybės bei tautos sakra- 
lizavimo principų. Tai ir nenuostabu - partizanai lietuviai, ūkinin
kai, retai kuris ėjęs aukštesnius mokslus - troško laisvos, kata
likiškos ir tvirtos valstybės. Pokario rezistencijos valstybės vizija 
susiformavo kaimo inteligentijos politinės minties raidoje, tuo tar
pu antinacinėje rezistencijoje aiškiai matome miesto kultūros įtaką.

Rezistencinis sąjūdis suvokė, kad naujos valstybės sukūrimas 
tebus fikcija, jei nebus imtasi reformų, todėl buvo numatyta 
nemažai pertvarkymų, kad valstybė būtų brangi visai tautai. Buvo 
siekiama reformuoti žemės ūkį, panaikinant stambią žemėvaldą, 
ypatingą dėmesį skiriant vidutiniams ūkiams. Be to, siekiama 
kaimo sąlygas sulyginti su miesto sąlygomis.

Numatoma reformuoti pramonę ir miestų tautinę sudėtį, sten
giantis kuo daugiau lietuvių pritraukti į miestus, plečiant gamybą, 
urbanizuoti šalį.

Kultūroje paliekama asmeninė iniciatyva, valstybei kuruojant 
tik valstybinės-tautinės svarbos šakas (tautinį meną, istoriją ir pan.).

Lietuvos rezistencija turėjo savitą valstybės idealą, kuris kito 
priklausomai nuo politinių sąlygų, nebuvo stabilus. Valstybės ide
alą kuriant, dalyvavo visa tauta: ir politikai, ir intelektualai, ir pa
prasti ūkininkai.

Valstybės vizija padėjo rezistenciniam sąjūdžiui susikurti imu
nitetą sunkioje pogrindžio kovoje, teikė vilčių ir jėgų. Valstybės 
idealo kūrimas buvo tarsi magnetas, kuris traukė visuomenę į kovą 
už tobulesnę valstybę.

(pabaiga)
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■ Baltijos valstybės turi įsto
ti į NATO vienu metu, kad ne
kiltų nesusipratimų ir priešiško 
nusistatymo, tačiau jų įstojimas 
priklauso nuo kiekvienos valsty
bės pažangos ir Aljanso narių 
sprendimo, rugpjūčio 11 d. po 
susitikimo su Latvijos gynybos 
ministru Valdžių Kristovskiu 
žurnalistams pareiškė JAV Kon
greso narys Herbert Bateman.
■ Norvegija, kuri tarpininka

vo siekiant 1993 metų Izraelio 
ir palestiniečių taikos susitari
mų, rugpjūčio 12 d. paragino 
palestiniečių prezidentą Yasser 
Arafat neskelbti nepriklausomy
bės be Izraelio sutikimo. Y. Ara
fat atvyko į Oslą vėlai vakare, 
prieš tai šią dieną spėjęs baigti 
vizitą Maskvoje ir apsilankyti 
Helsinkyje. Norvegijos sostinė
je Y. Arafat išreiškė viltį sureng
ti taikos derybas su Izraeliu. 
Tačiau jam nepavyko Osle su
sitikti su Izraelio kabineto mi
nistru Shimon Pėrės.

■ Rusijos prezidentas Vladi- 
mir Putin rugpjūčio 12 d. ke
turias valandas vedė derybas dėl 
šalies ginkluotųjų pajėgų ir 
branduolinio arsenalo pertvar
kymo. Pranešama, kad vyriau
siasis pajėgų vadas priėmė “su
balansuotą sprendimą” dėl jų 
ateities. Gynybos ministras Igor 
Sergejev, kuris su Generalinio 
štabo viršininku nesutarė dėl 
branduolinių raketų pajėgų re
formos pasiūlymų, išreiškė pa
sitenkinimą šiuo susitikimu. 
Pasak jo, V. Putin ir patariamo
sios Saugumo tarybos (ST) de
rybos dėl karinės reformos da
bar jau baigtos.

■ Prancūzijos avialinijų “Con- 
corde” padangą greičiausiai pra
pjovė ant kilimo tako gulėjęs 
metalinis strypas, kurio sukelta 
gedimų grandinė sąlygojo pra
ėjusį mėnesį įvykusią lėktuvo 
katastrofą, rugpjūčio 11 d. pra
nešė Prancūzijos Avarijų tyrimo 
biuras (BEA).

■ Lenkijos Liustracijos teis
mas rugpjūčio 12 d. nusprendė, 
kad “Solidarumo” įkūrėjas Le
chas Walesa nebendradarbiavo 
su komunistinio režimo slaptą
ja policija. Teismo sprendimu, 
Nobelio taikos premijos laure
atas, 1990-1996-ųjų Lenkijos 
prezidentas L. Walesa nemela
vo teigdamas, jog niekada nedir
bo minėtai tarnybai.

Po Kristaus vėliava
Vyskupui Juozui ŽEMAIČIUI 

Gelgaudiškio parapijoje apsilankius

Valerija Vilčinskienė

Vėsokame, drėgmės prisotin
tame liepos pirmosios prieš
piečių ore, blaškoma stiproko 
vėjelio, suskambo Gelgaudiš
kio parapijos mažųjų giedorė- 
lių, vadovaujamų mokytojos 
Janinos Bakševičienės, giesmė, 
sveikinanti Vilkaviškio vysku
pą Juozą Žemaitį. Sveikinimo 
žodį, kviečiantį į parapijos 
šventovę, į bendrą maldą. į vie
nybę su Kristumi, tarė šių ei
lučių autorė Valerija Vilčinskie- 

v

Vyskupas J. Žemaitis, du stačiatikių Bažnyčios atstovai, Viktoras Petkus Vilniuje

nė. Mažieji giedorėliai įteikė 
Zanavykuos laukų Dievo ma
lone ir darbščių parapijiečių 
rankomis augintą duonelę. Vi
zito džiaugsmu pasidalino pa
rapijos klebonas kun. Vladas 
Jackūnas, sakydamas, jog pen
kerius metus laukę, kalbant 
apašt. Pauliaus žodžiais, “ge
rojo savo namų šeimininko”, 
“Dievo reikalų tvarkytojo”, 
kuris visada yra “svetingas, 
trokštantis gero, šventas, tvir
tai besilaikantis tikrojo moky
mo”. “Jūsų Ekscelencija, - kal
bėjo klebonas, - Jūsų vizitas 
mus dar labiau paskatina, įpa
reigoja lygiuotis į Jūsų rodomą 
pavyzdį - nuolat siekti šven
tumo, kad vis tobuliau įgyven
dintume Jėzaus raginimą: būki
te tokie tobuli, kaip jūsų dan
giškasis Tėvas yra tobulas”. 
Kalbėdamas apie vyskupo mi
siją žemėje, klebonas vėl pa
sirėmė apašt. Pauliaus žodžiais, 
jog vyskupas yra “Dievo reikalų 
tvarkytojas”. Parapijiečių pasi-

ryžimus jis taip išsakė: atmetę 
visokią blogybę,' klastą, 
veidmainystę, visokias apkal
bas, troškime dvasinio maisto, rapijos bažnyčios istoriją, su- 
kad nuo jo augtume išganymui; 
su didžia meile ir pasitikėjimu 
glauskimės prie savo ganytojo, 
kaip kadaise apašt. Jonas 
glaudėsi prie Viešpaties Jėzaus. 
Čia pat klebonas į Vyskupą krei
pėsi su prašymu - pašventinti 
skulptoriaus brolio Vytauto Jac
kūno iš ąžuolo sukurtas dvyli-

kos apaštalų skulptūras, saky
damas: “Tegul jie skubantiems 
pro šalį skelbia Dievo garbę ir 
gailestingumą”. Nuo šiol dvy
lika Jų, sužiurusių į senąjį Ne
muną, į prošal praeinančius, 
bylos akimirkas, kai prieš du 
tūkstančius metų jų tarpe buvo 
Mokytojas... Šv. Mišių metu 
klebonas prašė Vyskupą “pa
simelsti už parapiją, kad gau
tume kuo daugiau Šv. Dvasios 
dovanų, kad Jo žodžių padrą
sinti ir sustiprinti sugebėtume 
toliau eiti žemės keliais, po 
mirties matyti Viešpaties Dievo 
veidą, kurio dabar, žemėje gy
vendami, kasdieną ilgimės...”

Po keleto atokvėpio minučių 
iškilminga procesija Vyskupą iš 
klebonijos palydėjo Sv. Mišių 
aukai į bažnyčią. Eisenoje be 
įprastų dalyvių buyo garbingi 
svečiai: J. E. Vyskupas Juozas 
Žemaitis, generalvikaras Pre
latas Vincas Jonas Bartuška, G. 
Prelatas klebonas kun. Antanas 
Maskeliūnas, septyni kunigai, 

diakonas, keturi klierikai. Šven
toriuje eiseną pasitiko gausus 
būrys tikinčiųjų, priėmusių į 
bažnyčią įeinančio Vyskupo pa
laiminimą. Šv. Mišių auką au
kojo Vyskupas. Gelgaudiškio 
parapijos klebonas kun. Vladas 
Jackūnas ataskaitoje apie pen- 
kerių metų laikotarpį, praėjusį 
nuo ankstesnio Vyskupo vizito 
parapijoje, trumpai apžvelgė pa- 

pažindino su šeštadieninėmis 
problemomis; rūpesčiais. Pa
minėjo, kad per metus išdali
jama apie 20,000 komunijų. Su
pažindino su žmonėms, tarnau
jančiais bažnyčiai: vargoninin
ku, zakristijonu, valytoja, savo 
mama. Pasidžiaugė, jog teolo
gijos licenziato Edgaro Pily- 

paičio dėka turi gerą bažnytinį 
chorą, jog tikybą dėsto penke
tas mokytojų, suminėjo iš pa
rapijos kilusius tris kunigus: 
Kajetoną Sakalauską, Juozą V. 
Kluonių, Rimą Skinkaitį. Para- 
pijoje gyvena geri ir darbš
tūs žmonės, kurių aukomis išlai
koma bažnyčia ir jos pastatai, 
tvarkoma aplinka, remontuoja
ma. 2000 m. kovo 22 d. baž
nyčiai grąžinti apleisti buvę kle
bonijos ir vikariato pastatai, ku
riuose ilgus metus buvo įsikū
rusi ligoninė. Klebonas pami
nėjo planus, kaip naudingai 
manąs panaudoti šiuos pastatus, 
nurodė didžiąsias parapijos 
ydas, temdančias visų džiaugs
mą ir gyvenimą. Padėti jas iš
gyvendinti klebonas prašė Vys
kupą pamokymo, maldos, apaš
talinio palaiminimo.

Nuoširdžiais sveikinimo žo
džiais Vyskupas kreipėsi į visus 
gausiai susirinkusius. Pasvei
kinęs kunigus, Dekaną, gar
bingąjį Prelatą, kun. Antaną 

Maskeliūną, sveikino ir kitus, į 
talką atvykusius kunigus ir 
klierikus. Nuoširdžiausius svei
kinimo žodžius atskirai išsakė 
Gelgaudiškio klebonui kun. 
Vladui Jackūnui, kuriam nese
niai suėjo 45 metai amžiaus, vi
sai neseniai, birželio mėn. - 15 
metų kunigystės ir jau penkeri 
metai kaip jis Gelgaudiškio kle
bonas.

Vyskupas prisiminė, kaip 
prieš 5 metus kunigystės sakra
mentą suteikęs iš Gelgaudiškio 
parapijos kilusiam kun. Rimui 
Skinkaičiui, studijuojančiam 
Romoje, po metų grįšiančiam 
dirbti į neseniai atkurtą Ma
rijampolės kunigų seminariją. 
Jis pasidžiaugė tėvų ir visos 
parapijos džiaugsmu duoti dar 
vieną bažnyčios tarną. Vysku
pas džiaugėsi dabartinio kle
bono VI. Jackūno meno darbais, 
kurių per gana trumpą laiką su
sidarė nemaža. Šiltais ir pagar
biais žodžiais atsiliepė apie a.a. 
kleboną kun. Gintautą Skučą, 
gerą pažįstamą nuo studijų lai
kų, uolų bažnyčios tarną, kurio 
pagerbimą, sakė jis, “radęs kle
bonijos kieme”. Jo Ekscelen
cija pasidžiaugė ir kitais meno 
darbais, sakė, jog tik į Gelgau
diškį atvykęs pašventino dvyli
kos apaštalų statulas, sukurtas 
dabartinio klebono brolio skulp
toriaus. “Tai yra pagerbimas 
Kristaus apaštalų, kuri pirmieji 
buvo Evangelijos skelbėjai ne 
vien žodžiu, bet ir savo gyvy
bės auka, savo kančia, savo 
krauju paliudiję Kristaus moks
lo tikrumą”, kalbėjo Vyskupas. 
Vieną kryžių, pastatytą švento
riuje, sakė pašventinsiąs po 
pamaldų: tai Jubiliejinis kry

Lietuvos Seimo kompiuterininkai 
atidaro langą į kibernetinę erdvę

Seimo tinklalapyje “Internete” 
nuo šiol bus galima peržiūrėti 
Lietuvos televizijų laidų įrašus. 
Kaip sakė Seimo Informacijos 
technologijų skyriaus vedėjas 
Jonas Milerius, Seimo vidinio 
tinklo vartotojai nuo praėjusių 
metų galėjo klausytis LTV, BTV 
ir LNK televizijų žinių laidų bei 
pagrindinių visų televizijų pub
licistinių laidų garso įrašų.

Nuo šiol visi Seimo tinklala- 
pio (www.lrs.lt) vartotojai gali 
peržiūrėti Audriaus Siauruse- 
vičiaus laidų “Spaudos klubas” 
įrašus.

Netrukus ketinama pateikti ki
tos populiarios LTV pokalbių 
laidos - “Paskutinė kryžkelė” - 
bei žinių laidų įrašus.

"Mūsų nuostata yra ta, kad ne 
vien tik Seimo nariai ir Seimo 

žius, primenantis, kad šiemet 
Krikščionybei sueina 2000 me
tų-

Apie tai, ką duoda tikėjimas, 
jo šventi sakramentai, mūsų šei
moms, mūsų Tėvynei, Vysku
pas kalbėjo pamokslo metu, 
pateikdamas palyginimui pa
vyzdžių, gyvenimiškų situacijų. 
Jis ragino tėvelius kartu su vai
kais lankyti bažnyčią, melstis 
namuose, vaikus - lankyti ti
kybos pamokas, prenumeruoti 
bent po vieną katalikišką leidi
nį. Jis akcentavo: “Svarbiausia 
neužgesinti tos ugnelės, kuri bu
vo uždegta vaikų širdelėse”. 
Apaštaliniu palaiminimu Vys
kupas baigė šv. Mišių auką, vi
sus kviesdamas dalyvauti šven
tinant Klebono rūpesčiu švento
riuje pastatytą Jubiliejinį kry
žių.

Išklausęs sveikinimų ir pa
dėkų, Vyskupas padėkojo už 
gražias iškilmes ir giesmes, vai
kučiams už nuoširdų kreipimą
si į Šv. Dvasią, linkėjo, kad jie 
visuomet liktų ištikimi Motinai 
Bažnyčiai.

Klebonas VI. Jackūnas, pa
klaustas apie pasiruošimo dar
bus antrajai bažnyčios tarno 
praktikoje Vyskupo vizitacijai, 
atsakė kukliai ir santūriai: “Dir
bu Dievui. Darbus planuoju kas 
metai. Apleisti greitai galima, o 
per metus nesutvarkysi...” Juk 
tai - taip pat Šv. Dvasios do
vana, teikianti jėgų, ryžto, iš
tvermės, įprasminta daugybe 
ženklių darbų, meno dirbinių, 
kasdieninių smulkmenų, kurias 
sunku parodyti, į vieną krūvą 
surinkti - iš jų sudarytas visas 
žmogaus gyvenimas. Gyveni
mas po Kristaus vėliava...

tarnybos galėtų naudotis mums 
teikiamomis investicijomis, bet 
ir visi, galintys naudotis “Inter
netu”, sakė J. Milerius.

Šiuo metu tiesiogiai per Sei
mo tinklalapį galima klausytis 
tik Seimo posėdžių, nes, pasak
J. Mileriaus, serverių galimybės 
ribotos, todėl bent jau kol kas 
neįmanoma rengti tiesioginių 
vaizdo transliacijų.

Pasak J. Mileriaus, sudaroma 
gera galimybė užsienyje gyve
nantiems lietuviams sekti Lie
tuvos naujienas bei stebėti pub
licistines laidas.

Pasak jo, per Pasaulio lietu
vių suvažiavimą Informacijos 
technologijų skyrius pasiūlys 
pastatyti serverį, kuris galės per 
naktį perduoti įvairias laidas.

BNS

Kagėbistų apsuptyje Lietuvoje, 1986 m.

JUOZAS KOJELIS 1

Juozas Kojelis prie Kauno marių 1986 m.

Pradedame spausdinti Los Angeles gyvenančio žinomo kul
tūrininko ir žurnalisto Juozo Kojelio atsiminimus apie jo pirmą
sias keliones i Lietuvą dar prieš nukrentant “geležinei uždangai 
Šie kelionių užr asai publikuojami pirmąkar tą. Tikimės, kad “Dar
bininko ” skaitytojus patrauks vaizdinga kalba ir gyvi dialogai, o 
Kafkos procesą primenantis veiksmas ir tikrų dokumentų ištrau

kos iš KGB archyvų, ko gero, ne vienam sužadins panašius 
prisiminimus... *

1986 metais su turistine ekskursija lankiausi okupuotoje Lietu
voje, o 1992 m. KGB archyvuose radau 40 lapų “agentūrinę se
kimo bylą nr. 122,.DŽIAZ”. Birželio 23 d. suredaguota ir pasi
rašyta “2-osios valdybos, 2-jo poskyrio, 5-sios KGB valdybos Lie
tuvos TSR įgaliotinio kapitono Ruginio” “pažyma” prasideda taip:

“1986 m. birželio 13 d. su Juozu Kojelių, turistu iš JAV, vei
kiančio KGB rezervo kariškis draugas R. Vaigauskas surengė 
pokalbi nuslėpdamas savo pareigas

Oficialiai su Vaigausku kalbėjau kaip su “Lietuvos” viešbučio 
valdytoju. Po pasikeitimo mandagumo frazėmis, vyko toks pokal
bis:

- Tai ką, ar Lietuvą radai tokią, kokią įsivaizdavai? - užklausė 
Vaigauskas.

- O taip, daug neklydau. Žinojau, kad žmonės neapiplyšę, ir iš 
tikro gan gražiai apsirengę. Žinojau, kad pavalgę. Iš veidų ne
pasakysi, kad alkani. Taip pat žinojau, kad vieno dalyko Lietuvoje 
trūksta. Ir tai pasitvirtina.

- Ko trūksta, ko? - nekantravo pašnekovas.
- Lietuvoje nėra laisvės. Žmonės gyvena baimėje, - tvirtai pasa

kiau. Žinojau, kad mūsų pokalbis slapta įrašomas į magnetofono 
juostą.

- Lietuva dabar laisva. Prieš karą ji buvo pavergta Anglijos, 
Vokietijos.

- Taip nebuvo. Tiesa, kad Anglija darė ekonominį spaudimą, 
Vokietija karinį. Atplėšė Klaipėdą. Bet Lietuva atsilaikė, išliko 
laisva. Nėra sunku pasakyti, kurios pasaulio tautos laisvos, kurios 
pavergtos. Okupuota tauta laisva būti negali.

- Kai aš dirbau vidaus reikalų ministerijoje, skaičiau visus tavo 
straipsnius. Šmeižei Lietuvą. Aš negaliu leisti šmeižti Lietuvos, 
kurią skersai išilgai esu išvaikščiojęs.

- Prašau pacituoti nors vieną sakinį, kuris šmeižė Lietuvą. Aš 
pasisakiau prieš okupaciją, ne prieš Lietuvą.

- Mes nekreipiame dėmesio į tavo antitarybinę veiklą ir tavęs 
neareštuojame, - “paguodė”.

Kai išgirdau apie areštą, kilo noras pokalbį sudramatizuoti. Apie 
Vaigauskus aš žinojau. Prieš karą gyveno tame pačiame Luokės 
valsčiuje. Tėvas buvo kaimo statybininkas, ir mano tėvų ūkyje 
prie gyvenamojo namo buvo pristatęs gonkeles. Žinojau ir apie 
vaikų “karjerą” okupantų tarnyboje. Tik nežinojau, kad tėvai, vo
kiečiams užėjus, buvo sušaudyti. Aš atsistojau ir kreipiausi į jį 
vardu:

- Ričardai, tavo tėvai buvo turtingesni už mano tėvus. 33 ha 
ūkyje augome aštuoni vaikai. Mokėmės. Buvo sunku. Suprantate, 
kad nebuvome nei buožės, nei skirtingų politinių sistemų atstovai. 
Sakai, kad manęs neareštuojate. Prašau pasakyti, dėl ko mane galė
tumėte areštuoti? Ar už tai, kad gyvendamas laisvame krašte atvi
rai sakiau savo nuomonę? Ar už tai, kad 1941 m., užėjus vo
kiečiams, neleidau areštuoti čia, Vilniuje, Apkrečiamųjų ligų li
goninės Žvėryne tarnautojų, kurie priklausė kažkokiems sovieti
niams komitetams? Aš savo gyvenime nė prie jokio bolševiko ne
draugiškai nesu pridėjęs piršto. Pagaliau štai ką aš noriu pasakyti: 
areštuokite! Būtų įdomu palyginti nacių ir bolševikų tardymų 
metodus. Nacių tardymai buvo sunkūs. Atlaikiau. Tada buvau jau
nas, bet buvau pasiruošęs blogiausiam atvejui. Dabar mano metai 
tokie, kad jau daug ko nebenuveiksiu. Blogiausią atvejį lengvai 
priimčiau.

Vaigauskas klausėsi, bet tos dienos “pažymoje”, kurią “iššifra
vo ir surašė” “draugas” kapitonas Ruginis, to pokalbio nėra. Surašė 
savaip, pvz., kad iš Lietuvos išvykau “patartas” gestapo, kad sū
nus Linas Princetono Universitete gavo “valstybinę” stipendiją 
(suprask - dabar dirba Baltuosiuose rūmuose!) ir kai kuriuos ki
tus netikslumus, bet apskritai piktų kėslų prieš mane nejausti.

(bus daugiau)

http://www.lrs.lt
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Sveikatos kertė
Amerikietiška dieta

I diena:
Pusryčiai: juoda kava be 

cukraus.
Pietūs: 2 virti kiaušiniai, 

morka, pomidoras ir žalios sal
otos (švieži kopūstai).

Vakarienė: didelis bifšteksas 
(keptas ant aliejaus).

II diena:
Pusryčiai-, juoda kava su 

džiūvėsiu.
Pietūs: bifšteksas su pomi

doru ir žaliomis salotomis.
Vakarienė', lėkštė sriubos.
III diena:
Pusryčiai: juoda kava su 

džiūvėsiu.
Pietūs', bifšteksas ir žalios sa

lotos.
Vakarienė: 2 virti kiaušiniai 

ir žalios salotos.
IV diena:
Pusryčiai: juoda kava su 

džiūvėsiu.
Pietūs: 1‘kiaušinis, morka, 

gabaliukas bet kokio sūrio.

Kryžių Kalno atlaidai
Jubiliejinių 2000-ųjų metų 

Kryžių Kalno atlaidai prasidėjo 
liepos 22 d., šeštadienį, maldos 
vakaru jaunimui su broliais 
pranciškonais.

Nuo 8 vai. vak. vyko šlovini
mas, kuri vedė Kretingos vargo
nininkė su broliais pranciško
nais. Mušamaisiais grojo vienas 
žymiausių Lietuvos būgnininkų 
Arvydas Jofė.

10 vai. vak. buvo pradėtas 
kryžiaus kelias “Kristaus kry
žiaus galia”, kurį vedė brolis 
Paulius Vaineikis, OFM.

12 vai. nakties prasidėjo Šv. 
Mišios, po kurių vakaro daly
viai buvo vaišinami kareivių pa
ruošta koše ir arbata.

Naktį ištvermingiausieji galė
jo klausytis ir aktyviai dalyvau
ti - dainuoti, šokti dviejų kata
likiško jaunimo grupių iš Vil
niaus “Rebeka” ir “Enter T-OP” 
vedamame koncerte-šlovinime.

Liepos 23 d., sekmadienį, 
10:30 vai. r. prasidėjo maldinga 
eisena iš Šiaulių Katedros į 
Kryžių Kalną kuri atvyko apie 
2:30 vai. p.p. Tuo tarpu prie Kal
no vyko programa “O aš, kai bū
siu pakeltas nuo žemės, visus 
patrauksiu prie savęs” (Jn 12, 
32). Buvo skaitomi Šventojo 
Rašto skaitiniai, postilės, gieda
mos giesmės. Vedė solistai V. 
Prudnikovas, B. Zalanskaifė, 
aktorius D. Jančiauskas, Šv. Ce
cilijos religinis folklorinis an
samblis, chorai “Pastoralė”, 
“Bičiuliai” bei vaikų vokalo stu
dija “RO KO KO”.

Atvykę su maldinga eisena 
brolis Paulius ir prof. A. Peškai- 
tis kalbėjo apie Evangelijos 
svarbą krikščioniškame gyve
nime, o profesorius užsiminė ir 
apie magijos pavojus. Katedros 
jaunimo choras savo giesmėmis 
kėlė visų širdis į Dievą ir jas ruo
šė susitikimui su eucharistiniu 
Jėzumi.

3 vai. p.p. prasidėjo Šv. Mi
šios, kurias celebravo Jo Eksce- 
lencija Kauno arkivyskupas 
metropolitas S. Tamkevičius, 
koncelebravo jų ekscelencijos 
Apaštalinis nuncijus Baltijos 
kraštuose E. J. Ender, Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas A. J. 
Bačkis, Latvijos vysk. V. Lape
lis, OP, Gardino vysk. A. Kaš- 
kevič, Šiaulių vysk. E. Bartulis, 
Telšių vysk. A. Vaičius, Pane
vėžio vysk. J. Preikšas, Kaišia
dorių vysk. J. Matulaitis, Kauno 
vysk, augziliaras R. Norvilą ir 
Vilniaus vyskupai augziliarai J. 
Tunaitis ir J. Boruta, SJ.

Iškilminga eisena pajudėjo iš 
Kryžių Kalno vienuolyno prie 
Popiežiaus kryžiaus, kur ir vyko 
Šv. Mišios.

Perskaičius Evangelijos pa
gal Matą ištrauką apie Jėzų ant

Vakarienė: vaisių kokteilis, 1 
obuolys, 1 stiklinė kefyro.

V diena:
Pusryčiai: juoda kava, tar

kuota morka su citrina.
Pietūs: kepta žuvis, 1 pomi

doras.
Vakarienė: bifšteksas ir žalios 

salotos.
VI diena:
Pusryčiai: juoda kava su 

džiūvėsiu.
Pietūs: virta višta, salotos ir 

citrina.
Vakarienė: 2 virti kiaušiniai ir 

salotos.
VII diena:
Pusryčiai: juoda kava su 

džiūvėsiu.
Pietūs: kiauliena ar jautiena, 

kepta ant aliejaus, ir žalios sa
lotos.

Vakarienė: 2 kiaušiniai ir sa
lotos.

Pastaba: morkas galima keis
ti pomidorais, ir atvirkščiai.

kryžiaus (Mt 27, 45-58), 
arkivysk. Tamkevičius kalbėjo 
apie Kryžių Kalno svarbą lietu
vių tautai. Lygindamas Jėzaus 
laikus su mūsiškiais, arkivys
kupas pastebėjo, kad “šiandien 
taip pat žmonių širdys pilnos ne
apykantos dėl neišsipildžiusių 
lūkesčių ir prasto gyvenimo”. 
Tai yra dvasinė “tamsa, kurią 
būtų galima pamatyti už kiek
vieno kryžiaus. Žmonės dažnai 
pasimeta...” “Tie, kurie statė, 
turėjo daug tamsos, persekioji
mo, tačiau jie nežuvo, nedegra
davo, nes turėjo tikėjimą leido
si apkabinami Kristaus Kry
žiaus”.

Vėliau ganytojas kalbėjo, kad 
“Kristaus krvžius - nepalau
žiamos vilties ženklas. Jėzus la
bai kentėjo, bet dar labiau pasi
tikėjo Tėvo siuntimu”. Taip pat 
“Kristaus kryžius - pergalės 
ženklas. Komunizmo ideologi
ja su buldozerių pagalba pakar
totinai... degino, bet nesudegi
no, rovė, bet neišrovė” Kryžių 
Kalno.

Per Aukojimą Šiaulių jauni
mas atnešė savo rankomis nu
pintą trigubą kryžią savo for
ma primenantį Kyžių Kalne 
pastatytą Jubiliejinį kryžių, ku
ris buvo pašventintas po Šv. 
Mišių. Pašventinus vyskupai 
pagerbė jį pabučiaviąu.

Per Eucharistijos iškilmes 
giedojo jungtinis Kauno Ka- 
tedros ir vaikų “Sakralinės mu
zikos” studijos choras.

Po šv. Mišių'ganytojai iškil
mingai pietavo Kryžių Kalno 
vienuolyno valgomajame. Su 
jais taip pat pietavo Šiaulių 
miesto bei rajono merai, atsto
vai, “Gubernijos alaus” atstovai.

Šventė baigėsi Vilniaus Kvar
teto koncertu Šv. Pranciškaus 
Stigmų gavimo koplytėlėje, kur 
buvo atlikti sakralinės ir pasau
lietinės muzikos kūriniai bei jų 
ištraukos.

Pašventinimas Kryžiaus 
kazimieriečių įkūrėjai

Liepos 13 d., ketvirtadienį, 
meistrai iš Raudondvario, Kau
no raj., įbetonavo apie 4 metrų 
aukščio kryžių, prisimenant 
Dievo tarnaitę Motiną Mariją 
Kaupaitę (1880-1940), kuri 
gimė Gudelių kaime, Ramyga
loje, įsteigė Šv. Kazimiero sese
rų kongregaciją Amerikoje 
1907 m. ir Lietuvoje (Pažais
lyje) 1920 m. pastiprinti tikėji
mo dvasiai tarp savo mylimų 
tautiečių. Sesuo Marija Kau
paitė su kitomis dviem seseri
mis, o vėliau ir su dar keliomis, 
atvažiavo pas mot. Cyril (mir. 
1949), Nekalčiausiosios Mari
jos Širdies Seserų vyresniąją

Čekiškos sriubos
Porų sriuba su bulvių koše

500 g bulvių,
ll vandens, ■
druskos, S
0.251 pieno,
300 g porų,
50 g margarino, prieskonių sriubai.
Nuluptas bulves išvirti pa

sūdytame vandenyje, vandenį 
nupilti į kitą puodą. Bulves su
grūsti, pilant į jas šiltą pieną. Į

Raugintų kopūstų sriuba (“zennačka”)

40 g margarino, 
pusė svogūno,
40 g miltų,
11 vandens,
300 g raugintų kopūstų,
50 g lašinių,
100 g virtos dešros,
0.25 g grietinės,
1 paprika, druskos, cukraus, 
citrinos rūgšties.
Svogūnus smulkiai supjaus

Kryžių kalno vienuolynas

Pennsylvanijoje, kur pradėjo 
savo kongregacijos formaciją 
(1905-1917). Dėl to šio kryžiaus 
pašventinime liepos 17 d. daly
vavo sės. Anne ir sės. Kathy iš 
Nekalčiausiosios Marijos Šir
dies kongregacijos, seserys ka-

Tomas Pūkštys - antrasis JAV
Ilgametis JAV čempionas ir 

rekordininkas ieties metikas To
mas Pūkštys šių metų šio 
Amerikos lengvosios atletikos 
pirmenybėse Sacramento mi
este, Kalifornijoje, turėjo pa
sitenkinti antrąja vieta.

T. Pūkštys yra 32 metų am
žiaus buvęs chicagietis, dabar 
gyvenantis JAV pietuose. Lie
pos 20 d. dėl išnarinto peties bei 
kitų bėdų įstengė ietį numesti tik 
79 m 36 cm. Jį čia aplenkė 23 
metų jaunuolis B. Greer, kurio 
ietis nuskrido 81 m 8 cm.

Amerikos lietuvis T. Pūkštys 
JAV čempionu pirmą kartą tapo 
1993 m. ir nuo to laiko 6 kartus 
iškovojo aukso medalius Ame
rikos pirmenybėse. Taip pat jis 
yra gerinęs JAV ieties metimo 
rekordus ir šiandien dar yra šio 
krašto rekordininkas savo pasi-

Penki tūkstančiai sporto reikalams
Š. m. liepos 20 d. Pasaulio 

Lietuvių Centre Lemonte, IL, 
įvykusioje spaudos konferen
cijoje buvo pranešta apie šie
metinį Lietuvių Fondo pelno 
paskirstymą. Apie tai Pelno 
skirstymo komisijos pirminin
kas dr. Antanas Razma padarė 
pranešimą ir kopijas išdalino 
spaudos atstovams.

Pagal šį pranešimą šiemet 
buvo paskirstyta beveik 1 mi
lijonas dolerių, o sporto reika
lams teko tik 5 tūkstančiai. Iš tos 
sumos 3 tūkstančius gauna 
Akademinis sporto klubas “Li- 

vandenį, kuriame virė bulvės, 
sudėti bulvių košę, pjaustytus 
porus, margariną ir sriubai skir
tus prieskonius.

tyti, sumaišyti su miltais, mar
garinu, užpylus vandeniu, iš
plakti ir virti 10 minučių. Pa
virus, sudėti ir raugintus ko
pūstus. Lašinius pakepinti, į 
keptuvę kartu sudėti ir sup
jaustytą papriką bei virtą deš
rą. Trumpai viską pakepinus, 
suberti į sriubą ir dar pavirti 
5 minutes. Baigiant virti, į 
sriubą sudėti visus prieskonius.

zimierietės iš Chicagos: gen. 
vyr. sės. Immacula, sės. Marga
rita ir sės. Regina bei Lietuvos 
šv. Kazimiero kongregacijos 
(1934 m.) gen. vyr. sės. Re- 
migija ir seserys iš Pažaislio: 
Virginija, Andrieja, Izaija, Ieva, 

rinktoje rungtyje.
Apskritai šiemet Tomo Pukš- 

čio iškovota antroji vieta nebūtų 
problematiškas atvejis, nes 
olimpiadoje Australijoje JAV 
rinktinėje gali dalyvauti pirmųų 
trijų vietų laimėtojai. Tačiau vis
kas kiek susikomplikavo: B. 
Greer šiemet nėra įvykdęs olim
pinio “A” lygio normatyvo (T. 
Pūkštys tai atliko jau anksčiau 
šią vasarą Europoje). Jeigu B. 
Greer iki rugsėjo 11 dienos ne
munes ieties daugiau negu 82 
metrus, į Australiją negalės va
žiuoti ne tik jis, bet ir T. Pūkš
tys, nes tokios yra taisyklės.

Olimpinio “A” lygio norma
tyvo varžybose nepasiekė ir tre
čiuoju likęs Todd Riech, tačiau 
tai neturi jokios įtakos T. 
Pukščio vykymui olimpiadon. 
Reikia tikėtis, kad per likusį 

tuanica” jaunių krepšininkų ke
lionei į Lietuvą paremti. Liku
sius du tūkstančius suteikė Lie
tuvių futbolo klubui “Lituani- 
cai” (“Liths”) jaunimo progra
moms vykdyti.

Kaip matyti, sportui nukrito 
tik trupinėlis iš paskirtų pinigų. 
Tačiau tai geriau negu nieko, nes 
būta laiką kuomet lietuvių spor
tas negaudavo nė cento. O visi 
žinome, kad jaunųjų krepšinin
kų varžybos šiame krašte su
traukia daugiau dalyvių negu bet 
kurios kitos lietuvių jaunimo 
grupės suvažiavimai. Ed. S.

Vyras namuose
Anglijos žurnalas „Red“ at

liko apklausą ar šiuolaikiniai 
vyrai padeda namų ruošoje. 
Apklausa parodė, kaip pasiskir
stoma pareigomis: moterys at
sakingos už dulkių valymą 
(84%), skalbimą (82%), virtu
vės valymą (81%), vonios ka
mbario valymą (80%), drabužių 
lyginimą (75%), siurbimą 
(71%), indų plovimą (62%). 
Vyrai daugiausia išneša šiukš
les (57%) ir darbuojasi sode 
(61% proc.).

Pabandžius nors trumpam 
pereiti į vyrų stovyklą pirmiau
sia reikia turėti galvoje, kad jie 
kiek kitaip vertina netvarką 
Vyrai atlaidžiau žiūri į netvar
ką nei moterys. Daugiau kaip 
pusė apklaustų moterų sutinka: 
„Mano vyrui netvarka mažiau 
rūpi nei man, todėl man ten
ka nieko nelaukus imti švarin- 
tis“.

NewsUSA

Simona, Jonė, Renata ir Anzel
mą, bei kandidatės Kristina ir 
Janina. Šventino Jo Ekscelenci
ja Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis.

Brolis K. Aurelijus 
Kasparavičius, OFM

laiką dabartinis JAV čempionas 
pasistengs ir įvykdys nustatytus 
reikalavimus ir abu sportininkai 
į olimpiadą išvyks.

T. Pūkštys iki šiol jau yra 
varžęsis dvejose olimpinėse žai
dynėse. Norėtų į jas ir trečiąjį 
kartą nuvykti! Ed. Š.

Kamilė Baginskaitė 
JAV šachmatų 

rinktinėje
Lietuvaitę Kamilę Baginskai- 

tę šiemet matysime JAV moterų 
šachmatų rinktinėje, kuomet 
Stambule įvyks šachmatų olim
piada. Baginskaitė, gyvenanti 
San Francisco mieste, nors ir ne
turi JAV pilietybės, galės atsto
vauti Amerikos rinktinei. Ji yra 
JAV Šachmatų federacijos narė, 
o tai įgalina ją atstovauti Dėdės 
Šamo kraštą.

Beje, Baginskaitė, kuri buvo 
1987 m. pasaulio merginų (iki 
20 metų amžiaus) čempione, jau 
yra tris kartus žaidusi šachmatų 
olimpiadoje: 1992 metais Ma
niloje, vėliau - Maskvoje ir Je
revane ji žaidė Lietuvos rink
tinėje prie pirmosios lentos.

Dabartiniu metu Baginskaitė 
pagal taškus yra antroji Ameri
koje, todėl JAV rinktinėje žais 
antroje, lentoje. Lietuvoje dabar 
geriausia žaidėja yra šešiolik
metė šiaulietė Viktorija Čmily- 
tė, kuri šiemet laimėjo ne tik 
moterą bet ir vyrų čempionatus. 
Po jos antroje^ vietoje eina vil
nietė Dagnė Čiukšytė, vilnietė 
Rita Varnienė yra trečia.

Ed. Šulaitis

Londono laikraštis „Ti- 
mes“ pranešė, jog Nottingem 
Universiteto specialistai atliko 
tyrimą kurio rezultatai liudija: 
moterys, kurios nevalgo mėsos 
bei žuvies, turi daugiau šansų 
pagimdyti mergaitę, nei ber
niuką. Tyrime dalyvavo apie 6 
tūkstančiai nėščių moterų. Pa
gal britų statistiką 106 vyriš
kos giminės naujagimiams ten
ka 100 mergaičių. Mamų vege
tarių tarpe - priešingai: 100 mer
gaičių tenka 85 berniukai.

Lunatizmo reiškinys, anot 
Munsterio neurologo Peter Lū- 
demann, dažnai rimtai neįverti
namas. Daugelis pacientų į gy
dytojus kreipiasi tik tadą kai kas 
nors atsitinka. Suaugę lunatikai 
turi kreiptis į gydytojus, nes lu
natizmo priežastimi gali būti 
naktiniai epilepsijos priepuo
liai. „Jie yra nesunkiai išgydo
mi,“ - sako P. Lūdemann. Tin
kamai paskirti vaistai grąžina 
smegenims pusiausvyrą ir išgy
do nuo nesąmoningų pasi
vaikščiojimų. Dažniausiai nak
tį vaikšto vaikai ir seneliai. 
Abiems amžiaus grupėms daž
nai būdingi smegenų pakitimai, 
kurie sukelia nesąmoningas ke
liones. Priežastis paprasta - vai
kų smegenys dar nesubrendu- 
sios, o senųjau pasenusios. Vai
kams dažnai pasitaiko tokie 
miego sutrikimai kaip lunatika- 
vimas, kvaili sapnai ar košma
rai. Tai neturėtų jaudinti tėvų, 
nes iki paauglystės jie paprastai 
preina. Tarp vidutinio amžiaus 
suaugusiųjų lunatikavimu skun
džiasi tik 1 iš 100. Jie nukenčia 
retai, nors rankų į priekį neištie
sia “Taip rodoma tik filmuose”, 
- sako P. Lūdemann.

Austrijos alaus gamintojai 
įsitikinę, kad pilvas nuo alaus 
nedidėja. Jie tai motyvuoja sa
kydami, kad pusė litro miežių 
sulčių turi mažiau kalorijų nei 
du nedideli vaisių jogurto inde
liai. 250 g jogurto turi 250 ka
loriją o bokalas alaus apie 200. 
Todėl alaus mėgėjai gali gar
džiuotis „sveikatos šaltiniu“ ir 
nebijoti priaugti svorio. Gerian
tys alų apsisaugo nuo širdies 
infarkto, sumažina kraujospūdį 
ir mažiau rizikuoja susirgti vė
žiu. Tačiau tam yra viena sąly
ga - saikas. Vyrams siūloma 
kasdien išgerti 0,5-1 litrą alaus. 
Moterims norma yra 1/3-2/3 
litro. Alaus gamintojų duome
nimis, nedidelis gėrimo kiekis 
sukelia teigiamą efektą o di
delis veikia priešingai. Pamata
vus kraujospūdį saikingai ge
riantiems alų žmonėms ir paly
ginus duomenis sU abstinentais 
bei piktnaudžiaujančiais alko
holiu, paaiškėjo, kad pirmųjų 
kraujospūdis mažesnis.

Nudegimas saulėje - ūmus 
skysčių trūkumo požymis, todėl 
poilsiaujant prie vandens ir ypač 
kaitinantis, reikia gerti daug 
skysčių. Labiausiai tinka įvai
rių rūšių arbata bei sulčių ir mi
neralinio vandens mišinys (san
tykiu 1:4). Nepamirškite ir vi
taminų, nes vitaminai E ir C 
slopina uždegimą ir skatina pa
žeistų odos ląstelių atsistatymą. 
Varškės kompresas vėsina odą 
ir malšina skausmą. Jeigu nude
gė didelis odos plotas, iškilo 
pūslės, ir labai skauda, galima 
griebtis aspirino tablečių.

Europos vėžio tyrimo cen
tre mokslininkams pavyko pra
ilginti pelių gyvenimą 30%. 
Molekulinės biologijos specia
listų grupei pavyko „išjungti“ 
geną kuris turi įtakos organiz
mo atsparumui. P66shc genas 
aktyvina atsparumą sunaiki
nantį pažeistas ląsteles.
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2000 metų baltiečių lauko teniso 
pirmenybės

2000 m. Š. Amerikos bal
tiečių lauko teniso pirmenybės 
įvyks 2000 m. rugpjūčio 26 - 
27 d. Wickertree Tennis Club, 
5760 Maple Canyon Dr., Co- 
lumbus, Ohio. Tel. 614-882- 
5724. Vykdo latviai.

Programa: Vienetai - vyrų 
(neriboto amžiaus), moterų 
(neriboto amžiaus), vyrų sen
jorų ir jaunių. Dvejetai - vyrų, 
moterų, mišrūs ir vyrų senjorų. 
Vyrų senjorų ir jaunių klasių 
skaičius ir amžius bus nustatyta 
paaiškėjus dalyvių skaičiui bei 
amžiui.

Dalyvauti kviečiami visi estų, 
latvių ir lietuvių kilmės žaidėjai. 
Dalyvių skaičius neapribotas 
visose rungtyse. Kiekvienam 
žaidėjui leidžiama dalyvauti ne 
daugiau kaip 3-jose rungtyse.

Dalyvių registracija užsi
baigia rugpjūčio 26 d., 9:00 
vai. ryto. Žaidimai prasideda 
10:00 vai. ryto.

Išankstinė registracija atlie
kama ir informacija gaunama 
pas turnyro vadovą, šiuo adresu: 
Arturs Zageris, P.O. Box 21874, 
Columbus, OH 43221. Tel. 614- 
459-5200, ext. 233; faksas: 614- 
459-1151.

Lietuvių dalyvavimą koordi
nuoja ŠALFASS-gos lauko te
niso vadovas Eugenijus Krikš
čiūnas, 105 Anndale Dr., North 
York, Ont. M2N 2X3, Canada. 
Tel.: 416-225-4385; E-mail: 
diane.kriksciunas@ntel.tdsb.on.ca 
Lietuviai, atlikdami registraciją, 
painformuokite ir E. Krikš

čiūną.
Pradinis mokestis suaugu

siems'. 30 JAV dol. asmeniui 
registruojantis iš anksto, 50 JAV 
dol. registruojantis vietoje, ne
žiūrint rungčių skaičiaus. Jau
niams - 12 JAV dol. asmeniui 
kiekvienu atveju. Čekis rašomas 
Arturs Zageris vardu.

Nakvynėms, papiginta kaina, 
yra rezervuota AmeriSuites 
viešbutis, 7490 Vantage Dr., 
Columbus, OH 43235. Tel.: 
614-846-4355; faksas: 614-846- 
4493. Rezervaciją atlikite iki 
rugpjūčio 19 d. imtinai!

Varžybos vyks privačiame 
klube su 8 vidaus aikštėmis. 
Žaidimo sąlygos labai geros. 
Klubas rezervuotas abi dienas 
tik baltiečių turnyrui. Lietuviai 
tenisininkai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

ŠALFASS Lauko teniso 
komitetas 

ŠALFASS Centro valdyba

Ar retkarčiais 
nusnūstate biure?

Vokiečių psichologai pataria 
miego trūkumo nesistengti at
statyti naktį, o geriau numigti 
dieną. Jėgoms atgauti, pasak 
gydytojų, visiškai pakanka vos 
15-30 minučių dienos miego. 
Daugelio firmų biuruose yra 
patogios sofos, kuriose gali būti 
efektyviai atstatomos darbuo
tojų jėgos, tačiau šios mokslo 
žinios pritaikomos palyginti re
tai NewsUSA

RigaVen Travel, Ine. 
provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA -TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS

Akumuliatoriai iš putoplasčio
Metų metais polistirolo pu

tos tarnavo tam, kad jūsų kava 
būtų karšta, o alus - šaltas. Da
bar chemikams kilo idėja, kad 
šio plastiko molekulės galėtų 
būti naudojamos ir žymiai su
dėtingesnėms užduotims - pa
galinant ir saugant saulės ener
giją taip, kaip'tai daro augalai.

New Mexico valstijoje esan
čios Los Alamos nacionalinės 
laboratorijos specialistai polis
tirolo pagrindu stengiasi sukur
ti naujoviškus akumuliatorius. 
Jie mano, kad tokie akumulia
toriai puikiausiai tiks teikiant 
energiją viskam, nuo automobi
lių iki mobiliųjų telefonų.

Kadangi polistirolas yra ne
brangus, tikimasi, kad dideli 
tokių prietaisų moduliai, pa
vyzdžiui, saulės energijąnaudo- 
jančios kuro celės, galėtųjudin- 
dami elektronus iš vandens ga
minti vandenilį arba generuoti 
elektros srovę.

Kol kas grupė stengiasi pa
didinti molekulių energijos ver
timo efektyvumą, dabar sie
kiantį apie 15 proc. “Priekyje 
mūsų laukia daug sunkaus dar
bo, bet mes to ir tikėjomės”, sa
ko jie. “Galų gale, tam, kad fo
tosintezė atsirastų gamtoje, pri
reikė daugiau nei milijardo 
metų”. . NewsUSA

įvedamos baudos už plepėjimą
Viename klestinčiame Brazi

lijos mieste, kurio gyventojai 
itin pamėgo mobiliuosius tele
fonus, miesto valdžia nutarė su
drausminti tokius mėgėjus ir 
įvesti baudas už plepėjimą vie
šoje vietoje. Buvo priimtas ir 
specialus magistro įstatymas.

„Campin mieste tokie ple
piai bus išvaromi iš kino salės, 
išlydimi iš bibliotekos ar kla
sės, jei tik pasigirs mobiliojo

telefono skambutis“, - sakė vie
nas įstatymų leidėjų. Viešose 
vietose pasirodė įspėj antys skel
bimai, jog konferencijų salėse 
ir mokyklose bus visiškai už
drausta kalbėti mobiliaisiais 
telefonais.

Nepaklusę šiam reikalavimui 
„pažeidėjai“ mokės po 425 Bra
zilijos realus (apie du šimtus 
penkiasdešimt dolerių).

NewsUSA

Grenladijoje plonėja ledo sluoksnis
JAV erdvės tyrimų agentū

ros NASA mokslininkai sako, 
kad Grenlandijos pakrantės 
ruožuose ledas sparčiai, maž
daug po metrą kasmet, plonėja. 
Iš viso šioje salos ledo danga 
kasmet sumažėja maždaug po 
51 kubiniu kilometru. To pakan
ka tam, jog pasaulinio van
denyno lygis pakiltų po 7% vi
so stebimo vandens lygio augi
mo.

Nors Grenlandijos pakrantė
se ledo sluoksnis ir plonėja, sa
los viduryje jis šiek tiek storė- 
ja. NASA stebi Grenlandijos le
do sluoksnįjau septynerius me
tus naudodama tikslius paly

dovinius GPS aukščio matuok
lius.

Ledo sluoksnio plonėjimo 
negalima paaiškinti vien jo 
tirpimu veikiant pasauliniam 
klimato šilimui. Atrodo, jog le
dynai ėmė žymiai greičiau judėti 
link jūros. Greta jūros lygio kil
imo, didelę įtaką klimatui gali 
turėti ir ledo paviršiaus šviesos 
atspindžio sumažėjimas. Be to, 
į šiaurės Atlantą patenkantys di
desni gėlo vandens kiekiai gali 
įtakoti vandenyno cirkuliavimą.

2001 m. NASA ruošiasi pa
leisti dar vieną palydovą - ICE- 
Sat, stebėsiantį ir Antarktidą, ir 
Grenlandiją. NewsUSA

Čiurlionio festivalis Chicagoje
OR OTHER CARRIERS 

'Call for Details*

JAV jūrų laivynas naudos 
IBM superlęompiuterį orams nustatyti

IBM pranešė, kad JAV gyny
bos departamentas sumokėjo 18 
milijonų dolerių už vieną spar
čiausių pasaulyje superkompiu- 
terių, kuris padės karinio jūrų 
laivyno (NAVY) laivams iš
vengti katastrofų.

Pavadintas „Mėlynąja banga“ 
(„Blue Wave“), naujasis IBM 
RS/6000 SP bus galingiausias 
kompiuteris JAV gynybos sis
temoje ir ketvirtasis toks visame 
pasaulyje. Kompiuteriu bus 
kuriamas itin detalus pasaulio

vandenynų modelis. Tikimasi, 
kad „Mėlynoji banga“ tiksliau 
numatys audras jūrose bei padės 
sudaryti saugius laivų maršru
tus.

„Mėlynosios bangos“ grei
tis „vos“ 2 milijardai operacijų 
per sekundę. Kompiuteris mo
deliuos vandenynų gylį, tempe
ratūrą bangų aukštį daug tiks
liau, negu tai buvo daroma iki 
šiol, todėl dabar meteorologai 
galės daug tiksliau nustatyti au
dras jūroje. NewsUSA

2000 vasarą visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

Finnair ir kitomis oro linijomis iš 
New Yorko Chicagos 
Floridos Clevelando 
Detroito Bostono 
Los Angeles ir kitu miestu

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

— Prašykite mūsų brošiūros—

Vytis Travel
40-24 235 St. 

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

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

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

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

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

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

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

• Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE 
programą

• Perkraustymo į Lietuvą paslaugos

• Pinigų persiuntimas į Lietuvą

• Pigios telefono paslaugos

• Telefono kortelės skambinti į Lietuvą

• Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos į Ameriką 
(tik didesniais kiekiais)

• Perkraustymas iš Lietuvos į Ameriką

• Komercinės siuntos iš Lietuvos j Ameriką

(atkelta iš 2 psl.)
7 vai. vak. Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lietuvių dailės muz
iejuje. Ten pat vyks Lietuvos ko
mpozitorių naujųjų kūrinių, 
sukurtų Čiurlionio jubiliejaus 
proga, premjera Amerikoje. 
Gros Vilniaus kvartetas, pia
nistai Sonata ir Rokas Zubo
vai.

Lapkričio 4 d. 12 vai. Jau
nimo Centre vyks Chicagos litu
anistinės mokyklos mokinių 
piešinių paroda ir jaunųjų pia
nistų bei vaikų choro koncertas. 
Čiurlionio galerijoje 6 vai. vak. 
- Čiurlionio tapybos darbų re
produkcijų ir meno darbų, de
dikuotų Čiurlionio metinėms, 
parodos atidarymas. Po atida

rymo - akademinė sesija ir vai
dinimas pagal M.K. Čiurlionio 
ir S. Kymantaitės-Čiurlionienės 
laiškus “Ilgėjimosi sonata”.

Lapkričio 5 d. Jaunimo Cen
tro salėje 3 vai. p.p. vyks iš
kilmingas minėjimo koncertas - 
Čiurlionio muzikos ir meno 
šventė. Dalyvauja “Dainavos” 
ansamblis, Vilniaus kvartetas, 
pianistas Rokas Zubovas, skai
tovė Audrė Budrytė. 7 vai. vak. 
- koncertas Chicagos Univer
sitete (University of Chicago), 
Good-speed Hali. Amerikos 
lietuvių meno draugija kviečia 
visus į M.K. Čiurlionio festi- 
valio renginius Chicagoje.

Čiurlionio festivalio 2000 
rengėjai

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!

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

• Čekiu sąskaitas - asmeniškas ir komercines 
* Paskolas - namų, namų remonto, 

Home Eąuily ir automobiliu
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesiogini pinigu 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)

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 
AUGUST PICK-UP SCHEDULE

August 22 New Haven, CT 12-1 pm

Nevv Britain, CT 2-3 pm

Waterbury, CT 4-5 pm

August 24 Elizabeth, NJ 11-12 noon

Kearny, NJ 1-2 pm

Paterson, NJ 3-4 pm

August 25 Philadelphia, PA 11-12 noon

Baltimore, MD 4-5 pm

August 26 Brooklyn, NY 12-1 pm

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $699r.t.

One way to Vilnius $ 420

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:diane.kriksciunas@ntel.tdsb.on.ca
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
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A. a. Antaninos Naujokaitės-Vaišnienės 
pirmųjų mirties metinių 

paminėjimas
Jau beveik metai kaip Put

name, CT, mirė (1999 m. rug
pjūčio 12 d.) Antanina Naujo
kaitė-Vaišnienė. Š.m. gegužės 
27 d. jos pelenai buvo palaidoti 
prie vyro Motiejaus Vaišnio ka
po Pliopliuose, Lietuvoje. Su
sirinko giminės ir artimieji iš 
Lietuvos ir Amerikos, iš viso ar
ti 100 žmonių, jų tarpe sūnus Ri
mas Vaišnys su žmona Elona iš 
Connecticut bei jų vaikai Gin
taras ir Vaiva iš Chicagos, duk
tė Vidą Klemienė su vyru Vytu 
iš Delaware ir kt. Duktė Vida 
prie kapo prisiminė mamos gy
venimo kelią.

Antanina Naujokaitė-Vaiš
nienė gimė 1909 m. kovo 6 d. 
Naumiestyje, Lietuvoje. Šeima 
buvo iš trylikos vaikų, iš kurių 
tik penki išaugo. 1944 m. ištekė
jo už Motiejaus Vaišnio iš Plio- 
plių kaimo. Jie su dviem vaikais 
Rimu ir Vida gyveno Kaišiado
ryse, mama čia mokytojavo. 
Karui artėjant, bėgo į Vokietiją. 
1991 m., kai mudvi su pussesere 
Dana aplankėm savo namus 
Kaišiadoryse, radom buvusią 
kaimynę, kuri prisiminė, kaip 
abu tėvai išėjo, palikdami na
mus naktį, nešdamiesi po vaiką 
ir po lagaminą.

Atsimenu kelionę vežimais: 
daug dienų, daug žmonių, daug 
dulkių, visi susirūpinę, visi išsi
gandę. Atsimenu, kaip glau
džiausi arčiau prie mamos...

Karo metu gyvenom Vokieti
joje, o 1946 metais atsiradom 
amerikiečių zonoj, Štutgarte. 
Čia mama įsijungė į stovyklos 
tvarką ir vėl dėstė. Šį kartąjį bu
vo mano klasės mokytoja. Ve
lykų rytą einant į pamaldas kla
sės draugų tėvai mamai įteikė 
puokštę gėlių ir margučių. Mes 
ne vieni jautėm jos šilumą.

1947 m. atvažiavę į Philadel- 
phiją gyvenom trečiam aukšte 
tetos Antaninos name. Nuste
bau, iš kur, kaip mama turėjo 
Amerikoj giminių. Jos pussese
rės pasirašė dokumentus dėl 

A. a. Vaišnienės artimieji prie mamos kapo

vykią valandą tramvajumi va
žiuoti. Dirbdavo aštuonias va
landas. Kai grįždavo, jau būda
vo tamsu. Po vakarienės išleis
tom kasom mama ateidavo į 
mudviejų kambarį. Man ji tuo
met kaip laumė atrodė (dienos 
metu kasos buvo užkrautos kaip 
karūna ant galvos). Šis laikas 
mums buvo skirtas pasikalbėti, 
pasimelsti (čia išmokom pirmas 
maldas). Mus pabučiuodavo, 
panagrinėjus dienos piktumus ir 
nepasisekimus. Dažnai tekdavo 
atsiprašyti viens kito, kad galė
tume lengvom širdelėm už
migti. Taip daug metų dirbo, au
gino šeimą, rūpinosi giminėm ir 
draugais. Laukdavo laiškų iš 
Lietuvos. Dažnai apsiverkdavo, 
ypač gavus žinias apie artimųjų 
mirtis. Visą laiką jaučiau jos 
norą būti su savais.

Aš išjos išmokau aiškiai gal
voti ir suprasti gyvenimą. Kai 
draugės tėvas paliko žmoną ir 
dukterį dėl j aunesnės, j i man iš
aiškino situaciją šiais žodžiais: 
“Kai žilė į galvą, tai velnias į uo
degą!” Praėjo kiek laiko, kol aš 
tai supratau.

Ji mėgo virti ir kepti. Kai pa
klausiau, kodėl tiek vargsta, ji 
atsakė: “Rimutis mėgsta varškės 
pyragą, tėtė mėgsta dešras ir ko
pūstus, Elona mėgsta virtas 
spanguoles ir keptą antį, p. Mą- 
rijošiai mėgsta silkes, anūkai 
mėgsta pyragaičius ir šližikus, 
gi p. Turskiai mėgsta žirniukų 
mišrainę...” Ji mylėjo draugus 
ir gimines ir jiems negailėjo nei 
savo laiko, nei energijos. Mama 
išmokė mus skoningai rengtis. 
Jos mėgstamiausios spalvos bu
vo pilka, raudona, balta ir mė
lyna. Ji nuolat pastebėdavo gro
žį kituose, sakydavo: “Elonos 
plaukai gražiai sudėti”, “Vaivai 
kasos labai tinka”, “Gintaras 
toks stiprus vyras”... Mokėjo 
džiaugtis aplinka ir gėlėmis: 
“Vai rūtos! Kokios gražios ro
žės!” Neužmirštuolės buvo jos 
mėgiamiausios gėlės. Kai jau

Pirmosios komunijos šventė
Šių metų birželio 11 dieną, 

Sekminių sekmadienį, Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje, Elizabeth, 
NJ, šv. Mišios buvo ypatingai 
šventiškos ir iškilmingos.

...Bažnyčios skliautus užpil
do vargonų muzika, pritariant 
smuikininko ir aktyvaus Lietu
vių Bendruomenės veikėjo Ju
liaus Veblaičio smuikui. Alto
riaus link pajuda vienuolikos 
žmonių procesija, keturi jauni 
vyrai neša kryžių, žvakes, šv. 
Mišių knygą. Eiseną užbaigia 
kunigas Peter Aųuino ir diako
nas Henry Keturwitis. Tačiau 
visų dėmesys ne į šiuos suaugu
sius vyrus, bet į eisenos viduryje 
su žvakutėmis rankose einan
čius vaikučius: keturias mergai
tes ir berniuką. Su tėviška šypse
na ir džiaugsmu akyse procesiją 
sutinka šios šventės vadovas 
klebonas kun. Alfredas Žemei
kis. Prasideda šv. Mišios...

Tokia buvo šios mūsų vai
kams ypatingos šventės pradžia. 
Tądienąmūsų mažieji - sesutės 
Kristė ir Monika Lazauskaitės, 
Guste Urbonaitė, Agnė Sierke- 
vičiūtė ir Andrius Radzevičius 
priėmė savo pirmąją komuniją. 
Tai buvo neeilinis įvykis šioje 
jau vjrš 100 metų gyvuojančio
je lietuviškoje Šv. Petro ir Po
vilo parapijoje. Savo pamokslo 
kalboje kun. A. Žemeikis su ne
slepiamu džiaugsmu pabrėžė šio 
įvykio ypatingumą, nes tai bu
vo retas atvejis, kai naujai at-
vykusiųjų lietuvių emigrantų 
vaikai šioje bažnyčioje priima 
pirmąją komuniją. Toliau jis 
pasidžiaugė pagyvėjusiu parapi
jos gyvenimu, naujai prisirašiu
siais parapijiečiais ir išreiškė įsi
tikinimą kad nors tokia pirmo
sios komunijos šventė yra pir
mutinė po daugelio metą bet ne 
paskutinė šioje atsinaujinančio
je lietuviškoje parapijoje.

...Skamba nepakartojama J.S. 
Bacho giesmė “Avė, Maria”, 
atliekama nenuilstamos operos, 
estradinių dainų ir bažnytinių 
giesmių atlikėjos Angelės 
Kiaušaitės. Altorius link paskui 
kryžių eina keturios jaunos mo
terys. Tai vaikučių mamos. Jos 
neša ostiją ir taures su vynu ir 
vandeniu, bei gėles, kurios pa
dedamos prie Dievo Motinos 
Marijos kojų. Eucharistinės li
turgijos metu kunigystės šven
tinimų galia konsekracijos mal
da, duona ir vynas tampa Kris
taus kūnu ir krauju. Prasideda iš
kilmingiausias šventės momen
tas - mūsų vaikučiai pirmą kartą 
savo gyvenime priima šventą 
komuniją per kurią Dievas pa
siekia jų širdis. “Tebūna mūsų 
vaikų gyvenimo kelias doras ir 
teisingas, teeina jie kartu su Die
vu ir su tomis tiesomis, kurių 
juos išmokė mūsų visų mylima 
ir gerbiama sesuo Dolorita, 
OSF”, - toks buvo mūsų linkėj i- 
mas vaikams tą iškilmingą mo
mentą...

Kaip ir viskas gyvenime, taip 
ir ši šventė - atėjo ir praėjo, liks 
tik neišdildomas pirmosios ko
munijos priėmimo momentas, 
kaip ir visa šventė mūsų vai
kams. Liks mūsą tėvelią dėkin
gumas žmonėms, kurie įdėjo 

daug jėgų ir širdies, kad ši šven
tė įvyktų. Visų tėvų vardu dėko
ju parapijos klebonui kun. Al
fredui Žemeikiui, kunigui Pe
ter Aųuino, vienuolei Maritai ir 
ypatingai vienuolei Doloritai, 
kuri ne tik paruošė vaikus šv. 
Komunijai, bet ir puikiai suor
ganizavo visą šventę, kurioje 
mes, vaikučių tėveliai ir mamos, 
nebuvome pasyvūs stebėtojai, 
bet buvome aktyvūs savo vaikų 
šventės dalyviai. Didelis ačiū

Pirmąją komuniją priėmę vaikučiai: Monika Lazauskaitė, Guste Urbonaitė, Andrius 
Radzevičius, Kristė Lazauskaitė, Agnė Sierkevičūtė
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Jums, sesute Dolorita, už Jūsų 
vargą ir rūpestį. Taip pat dėko
jame bažnyčios vargonininkui 
Eric Houghtonui ir visam baž
nyčios chorui. Nuoširdžiai dė
kojame Angelei Kiaušaitei ir 
Juliui Veblaičiui, kurie savo ta
lentais padarė šią šventę dar 
įspūdingesnę.

Mūsų visos keturios šeimos, 
kurių vaikai priėmė pirmąjąko- 
muniją yra neseniai atvykusios 
iš Lietuvos. Todėl mums ir mū
sų vaikams parodytas toks dide
lis dėmesys mums yra labai 
brangus ir mielas dalykas. Ste
bint šią nuostabią mūsų vaikų 

Pirmosios komunijos priėmimo metu Elizabeth, NJ, pirmoje eilėje (iš k. į deš.): Guste 
Urbonaitė, Monika Lazauskaitė, Andrius Radzevičius, Kristė Lazauskaitė, Agnė 
Sierkevičiūtė; antroje eilėje: Inga Urbonienė, Šarūnas Urbonas, kun. Peter Aųuino, Rim
gaudas Radzevičius, klebonas kun. Alfredas Žemeikis, Rita Radzevičienė, Sonata La
zauskienė, Rolandas Lazauskas, Eglė Sierkevičienė, Giedrius Sierkevičius

šventę, nejučiomis prisiminėm 
savo pirmąsias komunijas so
vietų valdomoje Lietuvoje, ku
rios kaip diena nuo nakties sky
rėsi nuo dabartinės. “Nors mes 
gyvenome ir mokėmės Kaune, 
katekizmo pamokas ir pirmąją 
komuniją turėjome Panevėžyje, 
pas senelius. Taip buvo saugiau 
- tėvai bijojo, kad apie tai ne
sužinotų mokykloje”, - dalijosi 
savo prisiminimais seserys Inga 
Urbonienė ir Eglė Sierkauskie- 

nė. Atsimenu ir aš, kaip mano 
tėveliai su savo artimais drau
gais ir giminėmis suorganizavo 
būrelį vaikų bažnytinėms pamo
kėlėms. Tas buvo daroma taip 
pat paslapčia, bijant atkreipti 
mokyklos ar priešingai mąstan
čių kaimynų dėmesį. Mūsų, 
vaiką sąmonėje tada kilo daug 
klausimų, pavyzdžiui: kodėl 
mokymasis apie Dievą ir ėjimas 
į bažnyčią turi būti daromas 
paslapčia nuo mūsų mylimų 
mokytojų ir klasės draugų, 
kodėl mokykloje pildant ap
klausos lapus į klausimus “ar 
tiki į Dievą” ir “ar lankai baž-

A 
nyčią” reikėjo atsakyti “ne”.-. 
Tik daug vėliau supratau, kad at 
sakius “taip” tėvai galėjo praras
ti geresnes, ypač vadovaujan
čias, darbo vietas, o mums pa
tiems galėjo būti uždarytos 
durys į universitetus. Dabar ten
ka tik pasidžiaugti, kad tie 
baisūs melo ir apgaulės laikai 
Lietuvoje pasibaigė. Tačiau tas 
pastovus Dievo neigimas mo
kykloje, spaudoje ir visur kitur 
daugeliui gležnų vaikų sielų 
padarė didelę žalą. Ir kaip labai 
teisingai pasakė sesuo Dolorita

- Lietuva turi būti skurstančių
jų valstybių sąraše, bet ne dėl 
sunkios ekonominės padėties, b 
dėl to dvasinio skurdo, kurį per 
50 metų pasėjo komunizmas. 
Lietuvai ir lietuviams pirmiau
sia reikalinga pasaulio dvasinių 
organizacijų pagalba, kad Lie
tuvos žmonės kuo greičiau išsi
vaduotų iš juos vis dar gniuž
dančio dvasinio skurdo. Tačiau 
visi mes tikime Lietuvos žmo
nių šviesia ateitimi, taip kaip 
mes tikime gera ateitimi savo 
vaiką tądien priėmusių pirmą
ją komuniją.

Rimgaudas Radzevičius

mūsų atvažiavimo. Jos padova
nojo mums visokių atliekamų 
baldą žaislų, gerai prisimenu 
lėlių vežimą...

Po metų atsidūrėm atskiram 
namelyje. Abu tėvai dirbo, ma
ma prieš išvažiuodama į siu
vyklą pakurdavo anglimi kros
nį, paruošdavo pusryčius ir vi
siems valgį, įdėdavo pietus. Ši
tam namelyje nebuvo nei šilto 
vandens, nei tualeto. Mama kas 
penktadienį atsinešdavo meta
linę vonią pašildydavo kam
barį, pripildydavo užvirinto van
dens ir visus po vieną maudy
davo. Kai atvažiavę į Ameriką 
p. Nemickai nerado niekur buto, 
mama sutiko visus šešis pri
glausti čia. Jai tekdavo į siu-

negalėjo dalyvauti gyvenime, ji 
stebėjo jį su malonumu iš tolo, 
per langą. Didžiavosi savo vai
kais ir anūkais. Ji mumis tikėjo, 
mėgino visiems gyvenimą pa
lengvinti. Vyto a.a. tėvelis, p. 
Klemas, pasakė: “Ji gali su
gyventi su kiekvienu”. O mano 
tėtė sykį išsitarė: “Ji turi nes
vietiškai gerą būdą”. Paskutinės 
jos gyvenimo dienos buvo to
kios sunkios, bet jis vis tiek sva
jojo: “Grįšim, grįšim ten, kur 
teka Nemunėlis ir Neris, kur 
pavasarį ant tako obelų žiedeliai 
kris, kurs svajonės mūsų žydi 
mūsų soduose žaliuos, grįšim, 
grįšim nepaklydę svetimų kraštų 
keliuos...”

Vida Vaišnytė-Klemienė

St. Petersburg, FL
Ateinančio sezono žymesnieji

rengi
Rugsėjo mėn. 4 d., pirmad., 

(Labor Day) 11:00 vai. r. - Lie
tuvių Klubo valdybos rengiama 
gegužinė klubo salėse; 9 d., šeš
tad., 10:00-12:00 vai. - “Saulės” 
Lituanistinės mokyklos mokinių 
registracija.

Spalio mėn. 11 d., trečiad., - 
Lietuvos Dukterų dr-jos koncer
tas klube; 21 d., šeštad., - Lietu
vos Vyčių rengiamas koncer
tas Palladium teatre; 25 d., 
trečiad., 10:00 vai. r. Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės gegu
žinė klube.

n i a i
Lapkričio mėn. 3 d., penk- 

tad., 6:30 vai. vak. - Klubo se
zono atidarymo vakarienė ir 
šokiai; 11 d., šeštad., 2 vai. p.p. 
- Lietuvių Klubo 2001 m. valdy
bos direktorių ir revizijos kom. 
rinkimai; 18 d., Šeštad., 6:00 
vai. vak. - JAV LB Kultūros Ta
rybos premijų įteikimo šventė - 
iškilminga vakarienė. Meninę 
programą atlieka Chicagos Dai
navos ansamblio vyrų vienetas, 
vad. D. Polikaičio. Rengia JAV 
LB Floridos Apygarda ir Lie
tuvių Klubas.

ONUTEI ir NARIMANTUI KARAŠOMS

šių metų rugsėjo 2 dieng Floridoje švenčiant

50 METŲ VEDYBŲ SUKAKTUVES
nuoširdžiai linkime dar daug sveikų ir saulėtų dienų!

Šilbajorių šeima
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Brooklyn, NY 11207

Kun. Petras Smilgys iš Ro
mos apie šešias savaites - liepos 1 
- rugpjūčio 14 - aptarnavo tikin
čiuosius lietuvių Apreiškimo 
parapijoje Brooklyn, NY. Rugsėjo 
mėnesi praleis Kretingoje, kur jis 
dėsto pranciškonų įsteigtame Re
ligijos mokslų institute. Savo dės
tomą kursą skaitys pagreitintu 
būdu, kad pats galėtų rugsėjo 
pabaigoje grįžti į Romą ir baigti 
kanonų teisės doktorato studijas.

Mišios už a. a. Kazimiero 
Barausko vėlę 22 m. mirties 
sukakties proga buvo aukotos sek
madienį, rugpjūčio 13 d., 11 vai 
ryto Pranciškonų koplyčioje 
Brooklyne, NY. Užprašė žmona ir 
šeimą. ,

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Antrajam Eucharistiniam 

kongresui Kaune mūsų parapi
ja per LK Religinę Šalpą paaukojo 
tūkstantį dolerių. Buvo gautas 
gražus padėkos laiškas, pasirašy
tas Kauno arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus.

Už a. a. Aldoną Urbonienę 
laidotuvių mišios buvo aukoja
mos rugpjūčio 4 d. 9:30vai. ryto. 
Ji mirė sulaukusi 75 metų am
žiaus. Gilią užuojautą reiškiame 
seserims: Helen Leise, Emilia Gli- 
bovvski, Albinai Levine, Frances 
Vidiškis; kun. Leonui Leise, SJ, 
dirbančiam Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje Vilniuje; taip pat gi
minėms ir artimiesiems. Velionė 
palaidota Šv. Jono kapinėse. Te
gul ilsisi ramybėje!

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos šventė - rugpjūčio 6 
d. praėjo gražiai. 10:30 vai. mišios 
buvo aukotos lietuvių bei anglų 
kalbomis. Dėkojame visiems, ku
rie prisidėjo prie šios šventės pa
sisekimo. Gintarė Bukauskienė 
įspūdingai pravedė muzikinę dalį.

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

Liepos 1 d. buvo pašventintas Onutės Dzetaveckas (mirusios 
1999 m. sausio 29 d.) ir V. ir A. Steponių paminklas Šv. Jono 
kapinėse, MIddle Village, NY. Iš k.: Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, pašventinęs paminklą, Vacys ir Anelė Steponiai.

E-mail: Darbininka@aol.com

Redakcija ...... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr......... (718) 827-1351

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

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, ilgametis "Darbininko" 
redaktorius, mirė 1999 m. rug
pjūčio 16 d. Pirmųjų mirties 
metinių proga už jo sielą buvo 
melstasi visuose lietuvių pran
ciškonų vienuolynuose JAV ir Lie
tuvoje.

Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos popietė įvyko 
Apreiškimo parapijos salėje sek
madienį, rugpjūčio 6 d., tuojau 
po 10 vai. mišių. Svečių atsilankė 
apie 50. Visi skaniai užkando, 
atsigaivino šaltais gėrimais, kava 
ir įvairiais skanumynais. Sekė 
"mini" loterija. Kun. Petras Smil
ga, kuris vasaros metu talkino 
Apreiškimo parapijoje, buvo vie
nas iš laimingiausių, laimėjęs net 
4 dovanas. Toliau sekė LKRŠ pava- 
sario/vasaros vajaus užbaigimas, 
ištraukiant keturių laimėtojų pa
vardes. Dovanas laimėjo: 750 dol. 
- Lillian M. Benesevich, Wąter- 
bury, CT - dovana Dainiaus Glo- 
do iš Worcester, MA; 500 dol. - A. 
J. Krisciunas, Osterville, MA - ano
niminė dovana; 250 dol. - G. J. St. 
John, Dearborn, MI - dovana Kir- 
kylos ir Remėzos firmos iš Manhas- 
set, NY; 100 dol. - Ruth M. Dau- 
per, St. Petersburg, FL - dovana 
Dainos ir Romo Matusaičių, Chi
cago, IL. Nuoširdžiai dėkojame 
visiems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie šio vajaus pasiseki
mo, ypatingai tiems, kurie skyrė 
pinigines dovanas. Sekantys as
menys skyrė dovanas "mini" lo
terijai: Z. Jankauskaitė, V. Matu- 
saitienė, M. Klivečkienė, V. 
Šližienė, G. Stankūnienė, V. Ste
ponis, o I. ir Pr. Gvildžiai, V. A. 
Jankauskai, M. B. Kumet, A. P. 
Petraičiai, O. Povilaitytė, J. Sen
ken, P. ir V. Sidai nuoširdžiai talki
no, kad popietė sėkmingai praeitų. 
LKRŠ jau nuo 1961 m. remia 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią ir jos 
įvairias organizacijas ir aukotojų 
dėka ta parama tęsiama toliau.

Apreiškimo parapijos me
tinė gegužinė įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 17 d., 12 vai. vidurdie
nį Kultūros Židinio kieme. Veiks 
maisto bufetas ir bus šalta atgai
va. Gros DJ muzika. Numatytos 
kelios loterijos, žaidimai vaikams.

N Y LAK piknikas, turėjęs 
įvykti liepos 15 d., dėl lietingo oro 
buvo atidėtas. Jis įvyks rugpjūčio 
26 d. ponų Vebeliūnų sodyboje, 
304 Bayville Avė, Locust Valley, 
NY. Bus galima naudotis baseinu, 
teniso aikšte ir kitais patogumais. 
Pradžia 1 vai. popiet, (sk.)

"I Laisvę" fondo lietuviškų studijų 
savaitė Lietuvoje

Devintoji "Į Laisvę" fondo lie
tuviškų studijų savaitė Lietuvoje 
šiemet vyko liepos 26 - 30 d. Ji 
buvo atidaryta trečiadienį, liepos
26 d. Kaune ir sekančią dieną per
kelta į Molėtus.

Studijų savaitėje Molėtuose 
dalyvavo apie šimtas žmonių iš 
JAV, Kanados, Vokietijos, Kolum
bijos, Lenkijos ir Lietuvos. Studi
jų savaitės tema: "Lietuva ir išeivi
ja per 10 nepriklausomybės metų". 
Buvo nagrinėjami istorinio pavel
do, sovietmečio palikimo klausi
mai, aptariama Lietuvos ir išeivi
jos atvirų ryšių patirtis, nagrinėja
mi kultūros atradimai ir netektys.

Studijų simpoziume "Seimo 
rinkimų išvakarėse: dešimtmečio 
patirtis Lietuvoje ir išeivijoje", 
kuris vyko ketvirtadienį, rugpjūčio
27 d., dalyvavo Seimo pirminin
kas prof. Vytautas Landsbergis, 
grupė Seimo narių. Buvo pripa
žinta, kad savo kelią į NATO ir 
Europos Sąjungą nusibrėžusiai 
Lietuvai Seimo rinkimai gali būti 
lemtingi - į valdžią gali ateiti jė
gos, norinčios keisti Lietuvos 
kryptį.

"I Laisvę" fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti 2000 metų premi
jos laureatu tapo partizanų kovų 
tyrinėtojas Romas Kaunietis. Šį 
tradicinį apdovanojimą R. Kau
niečiui Molėtuose, baigiantis lie
tuviškų studijų savaitei, įteikė dr. 
K. Ambrozaitis, "I Laisvę" fondo 
pirmininkas. "Mūsų premija kuk
li, - sakė dr. Ambrozaitis, - dvarų 
pasiūlyti negalime, tačiau savo 
dėmesiu norime paskatinti ir ki
tus kilniems darbams". Paprastai 
lėšas premijai - 5 tūkstančius litų 
- skiria koks nors vienas mecena
tas. Šį kartą premijai numatytą 
sumą sudėjo trys geros valios 
žmonės, pageidavę likti anoni
mais. Pristatydamas laureatą, "į 
Laisvę" fondo premijų nuolatinės 
komisijos narys dr. Juozas Tume
lis sakė, kad R. Kaunietis, išleidęs 
tris Aukštaitijos partizanų atsi
minimų tomus, nėra istorikas.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO:
DARBININKO skaitytojai, at

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

(pradžia 30 nr.)
Po 15 dol.: A. Palaima, Ken- 

nebunkport, M E; Elena Cizaus- 
kas, Detroit, MI; Antanina Gra
jauskas, Cliffside Park, NJ; Euge- 
nia Praleika, Little Falls, NJ; Mrs.
L. Klučinikas, Manalapan, NJ; R. 
Melinis, Manalapan, NJ; Vanda 
Petravičienė, N Plainfield, NJ; A. 
Rubonis, North Haledon, NJ; Vida 
Hettenbach, Centerport, NY; V. 
Žilinskas, Flushing, NY; E. 
Dirmantas, Glen Cove, NY; Emily 
Jurgėla, Glendale, NY; K. Čiurlys, 
Woodhaven, NY; Ana Povilaitis, 
Woodhaven, NY; V. Čyvas, Cleve
land, OH; V. Šilėnas, Euclid, OH; 
J. Skladaitis, Philadelphia, PA; Mrs. 
B. Stravinskis, Fairfax, VA.

Po 10 dol.: J. Valukonis, Glen
dale, CA; V. Plečkaitis, New Ha
ven, CT; J. Janiūnas, Stratford, 
CT; J. Gelumbauskas, Waterbury, 
CT; Rev. P. Sabulis, W Hartford, 
CT; Aurelija Stasngvila, Coral Ga- 
bles, FL; J. Bačanskas, Hilsboro 
Beach, FL; Dr. V. Vaitkus, Juno 
Beach, FL; V. Barius, Lake Worth, 
FL; V. Ancikas, Palm Harbor, FL; 
V. Staškus, St Pete Beach, FL; V. 
Kasniūnas, Beverly Shores, IN; I. 
Kučiauskas, Baltimore, MD; Joa
na Šlavikas, Baltimore, MD; Čeci- 
lia Žitkus, Baltimore, MD; Anasta- 
sia Dubinskas, Gwynn Oak, MD; 
Mrs. E. Okas, Halethorpe, MD; S. 
Martišauskas, Brockton, MA; V. 
Baksys, Dorchester, MA; Mary Ra
manauskas, Lowell, MA; Aldona 
Zagurskis, South Boston, MA; I. 
Savickas, Worcester, MA; A. Os
tapas, Dearborn Heights, MI; R. 
Misevvich, Cambridge, MN; S.

1962 m. buvusios nepriklau
somos Lietuvos šaulio sūnus R. 
Kaunietis buvo išmestas iš trečio 
tuometinio Kauno pplitechnikos 
instituto kurso, sufabrikavus bylą, 
įkalintas. Bet vos tik grįžęs iš kalėji
mo, nuo 1970 m. pradėjo rinkti 
partizanų judėjimo istorijos me
džiagą, o nuo 1989 m. ją skelbė 
Panevėžio sąjūdžio laikraštyje "Lie
tuvos žodis", pasirinkęs bendrai 
antraštei Bernardo Brazdžionio 
žodžius: "Niekšams tylint, bro
liams raudant". Trys R. Kauniečio 
išleisti tomai, pasak dr. J. Tume
lio, - rimtas indėlis į Lietuvos par
tizanų istorijos tyrimus.

"I Laisvę" fondo premijos lau
reatas R. Kaunietis nuoširdžiai 
padėkojo už jo trisdešimties metų 
darbo įvertinimą, pasakojo, kad 
yra sulaukęs ne vieno grasinančio 
skambučio, reikalaujančio su
naikinti knygas, sakė, kad yra 
parengęs dar tris knygas, tačiau 
neturi lėšų jų išleisti. Už premiją 
pirmiausia ketina pirkti gerą dik
tofoną, nes senasis per kelis 
dešimtmečius jau visai susidėvė
jo, o be gero diktofono neįmano
ma užrašyti atsiminimų. R. Kau
nietis ir toliau pasiryžęs eiti mūsų 
partizanų keliais.

Šeštadienio ryto posėdyje, pa
vadintame "Kultūra: atradimai ir 
netektys", paskaitą skaitė žinomas 
mokslininkas iš Chicagos, šiuo 
metu dirbantis Kaune, Vytauto 
Didžiojo Universitete, profeso
rius Antanas Adomėnas ir Na
cionalinės M. Mažvydo bibliote
kos skyriaus vedėjas istorikas dr. 
Juozas Tumelis. Po paskaitų kilo 
audringos diskusijos, apėmusios 
ne tik kultūrą, bet ir Lietuvoje bei 
išeivijoje gyvenančių lietuvių san
tykius. Kai kas iš auditorijos bandė 
kaltinti užsienio lietuvius, esą jie 
į laisvą Lietuvą nieko neinvestuo
ja.

Chicagoje leidžiamas politinės 
kultūros žurnalas "Į Laisvę" bus 
perkeltas į Lietuvą, pranešė "Į Lais
vę". fondo pirmininkas dr. Ka-

Stončius, Nashua, NH; Aljarmas, 
Clark, NJ; Veronika Misiūnas, 
Clark, NJ; Laima Kohanski, 
Kearny, NJ; A. Sluzas, Kearny, NJ;
K. Dvorak, Richmond HilI, NY; 
Zinajankauskas, VVoodhaven, NY; 
B. Ramanauskas, VVoodhaven, NY; 
Nijolė Palubinskas, Cleveland, 
OH; A. Juzaitis, Plymouth Meet- 
ing, PA; Saulė Šatas, VVarvvick, RI; 
Dana Saldaitis, VVoodhaven, NY; 
Julia Kepenis, N. Myrtle Beach, 
SC.

Po 5 dol.: V. Adomaitis, Sun 
City, AZ; C. Matonis, Sun City, 
AZ; J. Mikelaitis, Tucson, AZ; Ry
man tė Barauskas, Los Angeles, CA; 
Sophia Gorodeckas, San Diego, 
CA; Elizabeth Vyšniauskas, San 
Gabriel, CA; Salomėja Spakaus- 
kas, East Hartford, CT; P. Vilins- 
kas, Farmington, CT; VI. Petkevi
čius, Lakeside, CT; J. Shatas, 
VVaterbury, CT; V. Pileika, VVest 
Suffield, CT; Milda Grabnickas, 
Altamonte Springs, FL; Marija 
Oniūnas, Juno Beach, FL; Elena 
Jonušas, Lauderhill, FL; V. Du
bauskas, Orlando, FL; K. Mitinąs, 
Port Orange, FL; J. Budrikis, St. 
Petersburg, FL; A. Gudonis, St. 
Petersburg, FL; Mrs. S. Kreivėnas, 
St. Petersburg, FL; J. Bandziukas, 
Seminole, FL; Zita Dapkus, South 
Pasadena, FL; Birutė Kantavičius, 
VVinter Haven, FL; E. Degutis, 
Chicago, IL; Vyt. Sinkevičius, Chi
cago, IL; Vanda Jautokas, Palos 
Hills, IL; E. Kemfert, Baltimore, 
MD; Maria Patlaba, Baltimore, 
MD; V. Vaškys, Crovvnsville, MD; 
J. Vasys, Dedham, MA; Constan- 
cia Tylius, VVashington, DC; Ma
ria Biosevas, Marlborough, MA; 
Eleonora Navickienė, Newton, 
MA; J. Kackelis, Northampton, 
MA; Veronika Tumas, Norwood,

Dr. Kazys Ambrozaitis, 
"I Laisvę" fondo pirmininkas

zys Ambrozaitis lietuviškų studi
jų savaitės pabaigos posėdyje. Prieš 
keturis dešimtmečius susikūręs "Į 
Laisvę" fondas, sakė jo pirminin
kas, neturi apibrėžtos narystės. Jei 
studijų savaitės posėdžiuose dės
tomos mintys žmogui pasirodo 
įdomios, svarbios, jis tampa fon
do bičiuliu. Devintojoje studijų 
savaitėje Molėtuose buvo daug 
jaunimo ir tai, pasak K. Ambrozai- 
čio, suteikia daug vilčių dėl Lie
tuvos ateities. Jis taip pat užtik
rino, kad išeivija ir toliau rems 
prieš dešimtmetį susikūrusio "Į 
Laisvę" fondo Lietuvos filialą. Kar
tu tikimasi ir filialo pagalbos Lie
tuvoje leidžiant "Į Laisvę" žurnalą.

Šis žurnalas pradėtas leisti 1940 
metais Lietuvoje, pogrindyje prieš 
nacių okupaciją. 1953 m. jis buvo 
atgaivintas Chicagoje. "Į Laisvę" 
redaktoriai buvo tokios iškilios 
asmenybės kaip profesorius Juo
zas Brazaitis, politologas Vytautas 
Vardys ir kt.

Dešimtoji "Į Laisvę" fondo lie
tuviškų studijų savaitė kitą vasarą 
prasidės Vilniuje, o vėliau per
sikels į gamtos prieglobstį. Jau 
gauta kvietimų vykti į Veliuo
ną, Šalčininkus ir netgi į Punską, 
pas Lenkijos lietuvius.

XXI amžius

MA; Mrs. M. Petrauskienė, Mash- 
pee, MA; Kristina Masterson, Pep- 
perell,.MA; Dana Eikinas, Ran- 
dolph, MA; B. Naras, Shrewsbury, 
MA; J. Bakšys S. Boston, MA; J. 
Kačinskas, S. Boston, MA; Elena 
Santvaras, S. Boston, MA; Mary 
Antanavičius, VVorcester, MA; A. 
Bazikas, VVorcester, MA; Z. 
Vizbaras, VVorcester, MA; R. Dzek, 
Shoreview, MN; Aldona Budzilas, 
VVest New York, NJ; V. Lileika, 
Basking Ridge, NJ; Stefa Varnec- 
kas, Clark, NJ; V. Jankus, Delran, 
NJ; B. Raugas, Delran, NJ; S. 
Misevičius, Englewood, NJ; J. Pa
loms, Green Brook, NJ; Mary 
Goras, Kearny, NJ; J. Vazbys, Mah- 
wah, NJ; Valerie Kennedy, Marl- 
ton, NJ; Mrs. K. Graudis, Mill- 
town, NJ; A. Pliškaitis, Nevvark, 
NJ; Ona Savokaitis, No Brunswick, 
NJ; Anne B. VVilkich, Toms River, 
NJ; K. Trečiokas, Union, NJ; G. 
Podgalsky, VVatchung, NJ; S. Ralys, 
Amsterdam, NY; E. Žiausys, Am- 
sterdam, NY; B. Rutkunas, Bay
ville, NY; Mrs. B. Liogys, Brook
lyn, NY; Eleonora Tutinas, Brook
lyn, NY; J. ir M. Žukauskai, Brook
lyn, NY; Roma Kraujalis, Far- 
mingdale, NY; D. Pelėda, Great 
Neck, NY; Adelė Bagdonas, Jamai
ca, NY; Helen Johnson, Jamaica, 
NY; VV. Žlioba, Jamaica, NY; R. 
Vaičaitis, Lido Beach, NY; Mrs. A. 
Arlickas, Maspeth, NY; R. Reven- 
tas, Millwood, NY.

(bus daugiau)
Kiekviena auka yra didelė pagal

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

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

£ -SKELBIMAI ...J
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 - maintenarice) ben
drovės savininkas Washington, DC, 
ieško dviejų darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6.00 i 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.

Ieškoma auklė. Du vaikai, 
mokyklinio amžiaus. Montclair, 
NJ. Turi kalbėti angliškai ir vairuoti 
mašiną. 3 arba 4 dienas į savaitę. 
Gali gyventi šeimoje. Prašome 
skambinti tel.: 973-783-0536.

LIETUVOS STUDENTU 
CENTRAS 

patikimai ir garantuotai 
** keičia vizas JI, Bl-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.)

Jauna dirbančiųjų pora 
ieško nebrangaus buto Brook- 
lyn, Queens ar Long Island rajo
nuose. Galėtų padėti namo prie
žiūroje. Skambinti: 718 348-6436. 
(sk.).

Paieškomas Bronius Saka-. 
lauskas. Jis pats arba žinantieji 
apie jį prašomi skambinti 904- 
761-5702. (sk.).

SKAMBINKIT ir TAUPYKIT!
j LIETUVĄ- 28c/min., JAV - 7 
c/min. Nėra jokių papildomų 

mokesčių. Užsakymai priimami 

lietuviškai nemokamu telefonu.

1-888-606-3427 MAXITEL

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

Leo Bagdonas, Sunny Valley, 
OR. -50 dol.

Norintieji prisidėti prie šios val
gyklos išlaikymo, prašomi aukas 
siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"VILTIES" siuntinių agen
tūra praneša, kad j Brook- 
lyną Vilties atstovai vasaros 
mėnesiais neatvyks. Visi klien
tai vasaros pabaigoje paštu gaus 
naują tvarkaraštį; naujas tvarkaraš
tis bus paskelbtas ir "Darbininke". 
Brooklyne mūsų atstovas yra Alg. 
Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Susitarus paims iš namų.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, rugpjūčio 26 d., nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros Židinio 
kieme. Dėl informacijų skambin
kite tel. 1-888-205-8851.

mailto:Darbininka@aol.com
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