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LIETUVOS PREZIDENTAS NESUPRANTA
VYTAUTO LANDSBERGIO VEIKSMŲ

- Lietuvos Konservatorių 
partijos narys Ananas Stasiškis 
“nesusipratimu” vadina Lietu
vos Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio sprendimą kreiptis 
į prezidentą su prašymu vetuoti 
rugsėjo 12 d. Seimo priimtą įsta
tymą dėl 1941 metų birželio 
23-iosios sukilėlių pareiškimo. 
“Manau, kad tai savotiškas ne
susipratimas”, A. Stasiškis sakė, 
paklaustas kaip jis vertina tą 
faktą, kad V. Landsbergis prašo 
prezidento vetuoti įstatymą ir 
vadina j į klaida.

- Lietuvos ir Rusijos diplo
matai ieško galimybių susisiek
ti su Kubos vadovu Fideliu Cas- 
tro. Tikimasi, jog jis galėtų pa
veikti prokubietiškai nusiteiku
sius Kolumbijos sukilėlius pa
leisti rugsėjo pagrobtus Lietuvo
je registruotos “Baltic SHEM” 
filialo “SHEM de Columbia” 
darbuotojus. Tai rugsėjo 16 d. 
pranešė dienraštis “Respubli
ka”. 55 metų Elektrėnų gyven
tojas Vladimiras Molodcovas ir 
47 metų maskvietis Vladimir 
Larin buvo pagrobti rugsėjo 13 
d. vidurdienį iš statybų aikštelės 
prie Medeljino miesto.

- Bendrovė “Omnitel” savo 
interneto skyriaus 5-erių metų 
jubiliejaus proga atnaujino in
terneto vartus (www.omnitel.- 
nef). Nuo šiol 500 000 kartų per 
mėnesį apsilankantiems varto
tojams bus paprasčiau valdyti 
įrankius, patogiau naudotis iš
dėstyta informacija.

- Jau spalio mėnesį Lietuva 
tikisi užbaigti derybas dėl na
rystės Pasaulio prekybos orga
nizacijoje (PPO). Tai rugsėjo 16 
d. sakė iš eilinio derybų susitiki
mo Ženevoje sugrįžęs Lietuvos 
derybininkų vadovas užsienio 
reikalų viceministras Algiman
tas Rimkūnas. Vilčių, jog dery
bos bus greitai baigtos, teikia 
rugsėjo 15 d. pasiekti susitari
mai. Ženevoje Lietuvos atstovai 
baigė dvišales derybas su pa
grindinėmis partnerėmis - Nau
jąja Zelandija, Ekvadoru ir Aus
tralija. Lietuva taip pat gavo pa
tvirtinimą iš Kanados bei JAV, 
jog šios šalys neprieštaraus Lie
tuvos narystei PPO.

- Federalinis tyrimų biuras 
(FTB) netrukus gali atidaryti 
Vilniuje savo skyrių, pranešė 
šios Jungtinių Valstijų teisė
saugos institucijos vadovas. 
FTB generalinis direktorius 
Louis J. Freeh, baigiantis ke
lionę po Baltijos šalis, rugsėjo 
17 d. Vilniuje susitiko su Lietu
vos ministru pirmininku And
riumi Kubiliumi. Pasak premje
ro atstovo spaudai A. Bačiulio, 
FTB direktorius pranešė, kad 
JAV Senato biudžeto komitetas 
jau pritarė lėšų skyrimui FTB 
skyriaus Lietuvoje atidarymui ir 
kad jis dėsiąs visas pastangas, 
jog tai netrukus įvyktų.

- Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) vadovas Artūras 
Paulauskas ir po vizito į Briuselį 
nežino, kiek narių turi NATO. 
Rugsėjo 17 d. Lietuvos Nepri
klausomo kanalo televizijos lai
doje “Savaitės panorama” pa
klaustas, kiek narių turi NATO, 
A. Paulauskas atsakė, jog pen
kiolika. Kaip žinoma, penkio
lika narių turi Europos Sąjunga.

Prezidentas Valdas Adam
kus “klaida” pavadino Lietuvos 
Seimo sprendimą valstybės tei
sės aktu pripažinti 1941 m. bir
želio sukilimo Kaune pareiš
kimą bei pasigedo aiškios Sei
mo pirmininko pozicijos šiuo 
klausimu.

Rugsėjo 15 d. išplatintame 
V. Adamkaus pareiškime sako
ma, kad šis Seimo sprendimas 
“jau padarė daug žalos ir Lietu
vos tarptautiniam prestižui, ir 
jos visuomenės pilietinei san
tarvei”. .

“Grupė Seimo narių ėmėsi 
įstatymais rašyti istoriją, ne
kreipdama dėmesio nei į Lietu
vos istorijos instituto, nei į Ge
nocido ir rezistencijos tyrimų 
centro neigiamas išvadas”, rašo
ma pareiškime.

Prezidentas pažymi, jog priė
mus įstatymą į jį kreipėsi Se
imo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir parlamento Žmo

KANADA REMIA LIETUVOS SIEKIUS TAPTI NATO NARE
Rugsėjo 18 d. Lietuvoje vie

šintis Kanados gynybos minis
tras Arthur Eggleton susitiko su 
Lietuvos premjeru Andriumi 
Kubiliumi. Pasak premjero at
stovo spaudai, susitikime buvo 
pripažinta, jog NATO plėtra 
priklausys ne tik nuo konkrečių 
kandidačių pasirengimo, bet ir 
nuo Aljanso politinio apsispren
dimo. A. Kubilius domėjosi, 
koks Kanados požiūris į Rusi
jos priešinimąsi NATO plėtrai.

Pasak premjero atstovo spau
dai, Kanados ministras pabrėžė, 
jog Kanada niekuomet nebuvo 
pripažinusi Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir 
mano, kad Baltijos valstybės

JONUI MEKUI - PRANCŪZIJOS ORDINAI
Nevv Yorke gyvenantis žymus 

filmininkas, Lietuvos Naciona
linės premijos laureatas Jonas 
Mekas apdovanotas Prancūzijos 
Respublikos Dailės ir literatūros 
kavalieriaus ordinu. Tai vienas 
iš keturių aukščiausių apdova
nojimų, kuriais Prancūzijos kul
tūros ir ryšių ministerija pager
bia pasižymėjusius menų ir lite
ratūros kūrėjus, daug prisidėju
sius prie Prancūzijos ir viso pa
saulio kultūros praturtinimo. Tai 
jau antrasis aukštas Prancūzijos

JAV PAREIŠKIMAS DĖL DIDĖJANČIO 
ANTISEMITIZMO NESTEBINA LIETUVOS ŽYDŲ

JAV Valstybės departamento 
pranešimas apie antisemitizmą 
Lietuvoje yra “savalaikis ir na
tūralus”, teigia Lietuvos žydų 
bendruomenės pirmininkas Si
monas Alperavičius. Anot 2000 
m. Tarptautinės religinės laisvės 
pranešimo, kurį parengė JAV 
Valstybės departamento Demo
kratijos, žmogaus teisių ir dar
bo reikalų biuras, 1999 m. Lie
tuvos žydų bendruomenė buvo 
susirūpinusi dėl antisemitinių 
pasisakymų, nuskambėjusių iš 
politikų lūpų.

Pranešime pabrėžiama, kad 
šių metų balandį Kauno meru iš
rinktas politikas, “pagarsėjęs 
antisemitiniais ir įžeidžiančiais 
žydus bei užsieniečius pasisaky
mais”. Turimas galvoje Lietu
vos laisvės sąjungos lyderis Vy
tautas Šustauskas.

S. Alperavičiaus nuomone, šis 
dokumentas ypač svarbus todėl, 
kad buvo paskelbtas pasaulio
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gaus teisių komiteto pirminin
kas Emanuelis Zingeris, prašy
dami įstatymą vetuoti.

“Konservatorių partijos pir
mininkas nori mano pagalbos 
įstatymą pagerinant, jį patiksli
nant. Nežinau, dėl kokių prie
žasčių šie Seimo nariai nedaly
vavo balsavime ir savo pozici
jos neišsakė Seime. Man taip pat 
lieka neaišku, ar Konservatorių 
partijos vadovas Seimo spren
dimą laiko esmine, ar tik tech
ninio pobūdžio klaida”, teigia 
šalies vadovas.

Kaip žinia, nei V. Landsber
gis, nei E. Zingeris nedalyvavo 
rugsėjo 12 d. Seime surengtame 
balsavime dėl minėto įstatymo.

“Noriu pasakyti tiesiai: vien 
vetuojant įstatymą, Seimo pa
darytos klaidos jau neįmanoma 
ištaisyti. Tai gali būti padaryta, 
tik visuomenei ir politinėms 
partijoms šią klaidą supratus, ją 
įvardijus”, mano V. Adamkus.

Kanados gynybos ministras 
Arthur Eggleton (k.) ir LR 
premjeras Andrius Kubilius
turi teisę pačios pasirinkti, į ko
kias organizacijas stoti. Tačiau 
jis pripažino, kad kai kurios 

apdovanojimas Jonui Mekui. 
Pirmasis, kito laipsnio, ordinas 
Jonui Mekui buvo įteiktas 1992 
metais. Jono Meko kino menas 
labai populiarus Prancūzijoje. 
Paryžiuje rengiamos jo filmų ir 
kitokių programų premjeros. 
Prieš metus Paryžiaus meno ga
lerijoje “Galerie du Jour” buvo 
rodomas filmas “Šiapus Ro
jaus” - apie tragiškai žuvusio 
JAV prezidento John Kennedy 
vaikus ir žmoną Jaųueline. Mu
ziką šiam filmui sukūrė kitas 

valstybių vadovų “Tūkstant
mečio” susitikimo JAV dieno
mis. Anot S. Alperavičiaus, “an
tisemitinio ir antiizraeliško po
būdžio” pareiškimų yra padarę 
kai kurie Seimo nariai ir politi
kai, jų pasitaiko žiniasklaidoje. 
Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkas apgailestauja, kad 
antisemitizmo apraiškų nesu
mažėjo ir po prezidento Valdo 
Adamkaus, Vyskupų konferen- 
cijos pirmininko arkivyskupo 
Sigito Taiųkevičiaus pareiš
kimų.

Anot S. Alperavičiaus, JAV 
Valstybės departamentas, taip 
pat kiti šios šalies valdžios pa
reigūnai ne kartą pareiškė su
sirūpinimą dėl antisemitizmo 
apraiškų, holokausto tendencin
go traktavimo, žydų genocido 
bylų vilkinimo Lietuvoje.

Pasak S. Alperavičiaus, šio
mis problemomis domisi ben
druomenę lankantys užsienio 

Todėl jis kreipėsi į Lietuvos vi
suomenę, į politines jėgas, lauk
damas viešos ir aiškios jų po
zicijos dėl Seimo priimto įstaty- 
mo .

Rugsėjo 12 d. Seimas priėmė 
įstatymą dėl 1941 m. birželio 23 
d. Lietuvos laikinosios vyriau
sybės pareiškimo “Nepriklauso
mybės atstatymo deklaravimas” 
pripažinimo Lietuvos Respub
likos teisės aktu.

1941 metų birželio 23 dieną, 
iš Lietuvos traukiantis okupa
cinei sovietų kariuomenei ir ar- 
tėjant nacių Vokietijos dali
niams, ginkluoti lietuvių suki
lėliai Kaune paskelbė apie ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės atkūrimą. Sukilimo dieno
mis Kauno “Lietūkio” garaže 
buvo sušaudyta kelios dešimtys 
žydų. Todėl sukilimo data kelia 
asociacijų su smurto akcijų prieš 
žydus Lietuvoje pradžia.

BNS

NATO šalys gali būti “jautrios 
Rusijos reakcijai”.

Kaip pranešė Krašto apsau
gos ministerija, ministras susi
tikime pareiškė, jog Kanada re
mia NATO plėtrą ir Lietuvos 
priėmimą į Aljansą.

Susitikimuose buvo kalbėta 
apie Kanados paramą Lietuvai 
ruošiantis narystei Šiaurės At
lanto aljanse. Ši šalis padeda 
Lietuvai rengti personalą, orga
nizuoja gynybos resursų valdy
mo, logistikos, taktikos, karių ir 
civilių santykių ir kitokius ka
rininkų rengimo kursus, organi
zuoja taikos palaikymo pajėgų 
karininkų kursus.

BNS

Nevv Yorke gyvenantis lietuvis 
džiazo muzikantas Dalius Nau
jokaitis. Dabar iki spalio 29 die
nos Paryžiaus moderniojo meno 
muziejuje rodomas naujausias 
Jono Meko autobiografinis fil
mas “Autobiografija žmogaus, 
kuris nešėsi praeitį savo akyse”. 
Trečiąją šio filmo dalį Jonas 
Mekas pavadino kino koliažu, 
kuriame jis panaudojo savo mo
kinio - trijų vaizdų kino pradi
ninko, taip pat lietuvio Juliaus 
Ziz juostas. Respublika 

diplomatai, žurnalistai.
"Antisemitizmas - ne žydų, 

kurių mūsų šalyje mažai belikę, 
o Lietuvos problema. Ji gali tap
ti kliūtimi kelyje į Europos Są
jungą ir NATO”, sakė S. Alpe
ravičius.

JAV Valstybės departamento 
kasmet rengiamos studijos apie 
religijos laisvę įvairiose pasau
lio valstybėse Lietuvai skirtame 
skyriuje išsamiai apibūdinami 
Lietuvoje tikybą reglamentuo
jantys teisės aktai, valstybės 
pripažintos ir netradicinės reli
ginės bendruomenės.

Anot pranešimo, Lietuvos 
Konstitucija užtikrina religijos 
laisvę ir Vyriausybė praktiškai 
įgyvendina šią teisę. Doku
mente konstatuojama, jog tarp 
daugumos religinių bendruo
menių vyrauja santaika, nors 
religinių mažumų atstovai kar
tais patiria netoleranciją ir įžei
dimus. BNS

SIDNĖJUJE PRASIDĖJO XXVII 
VASAROS OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS

Sovietų laikais smarkiai nukentėjusi, buvusi sandėliu Šv. 
Jokūbo bažnyčia Vilniuje V. Kapočiaus nuotr.

Sidnėjaus olimpiniame stadi
one rugsėjo 15 d. prasidėjo XX- 
VII vasaros žaidynės.

Daugiau kaip 110 tūkstančių 
žmonių tribūnose ir apie 3,7 
milijardo televizijos žiūrovų vi
same pasaulyje įvertino, kiek iš
monės australai įdėjo į olimpia
dos pristatymo ceremoniją.

Viena pagrindinių renginio

LIETUVAITĖ
DAINA GUDZINEVIČIŪTĖ - 

OLIMPINĖ ČEMPIONĖ
Nesėkmingus Lietuvos spor

tininkų startus Sidnėjaus vasa
ros olimpinėse žaidynėse pra- 
skraidino pirmasis lietuvės pel
nytas auksas. Lietuvos sporti
ninkė, 34-erių metų Daina Gu- 
dzinevičiūtė, rugsėjo 18 d. tapo 
Sidnėjaus vasaros olimpinių 
žaidynių moterų stendinio šau
dymo tranšėjinėje aikštelėje 
čempione. Sėkmingiausiai pasi
rodžiusi kvalifikacinėse varžy
bose (71 pataikymas iš 75 gali
mų), finalinėje serijoje Lietu
vos atstovė numušė 22 lėkšte
les iš 25.

Lietuvos atstovės rezultatas 
kvalifikacinėse varžybose yra 
olimpinis rekordas.

Kaip pranešė “Reuters”, auk
so medalį D. Gudzinevičiūtei 
lėmė paskutinis šūvis, nes si- 
dabdro medalį galutinėje įskai
toje iškovojusi prancūzė Del- 
phine Racinet finale šaudė be 
klaidų ir buvo pasivijusi lietu
vaitę. Po sėkmingo paskutinio 
šūvio Lietuvos atstovė surinko 
93 taškus ir tapo nebepavejama.

Kitų Lietuvos sportininkų 
startas Sidnėjuje nebuvo sėk
mingas. Lietuvos krepšinio 
rinktinė pirmąsias rungtynes su 
Italijos krepšininkais pralai
mėjo 48:50.

Dvivietės valties irkluotojos 
Birutė Šakickienė ir Kristina 
Poplavskaja, pralaimėjusios 
plaukimą Rumunijos dvejukei, 
dėl galimybės susirungti finale

LIETUVA IR ŠVENTASIS SOSTAS APSIKEITĖ 
RATIFIKACINIAIS RAŠTAIS

Popiežius Jonas Paulius II rug
sėjo 16 d. Vatikane priėmė Lietu
vos vyriausybinę delegaciją. Lietu
vą atstovavo užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas, Lietu

akimirkų buvo olimpinių dele
gacijų paradas, kai tarp 200 šalių 
atstovų pasauliui prisistatė ir 
Lietuvos olimpiečiai.

Juos televizijos kameros savo 
taikiklyje laikė vos 30 sekun
džių, tačiau užtrukti šiame ren
ginyje olimpiečiams prireikė 
beveik septynias valandas.

Lietuvos rytas

Daina Gudzinevičiūtė

varžysis su Šveicarijos, JAV ir 
Didžiosios Britanijos įgulo
mis.

Dviračių persekiojimo lenk
tynėse 1999 metų pasaulio bron
zos medalininkė Rasa Mažei
kytė pralaimėjo varžovei olan
dei.

Sportinės gimnastikos mo
terų daugiakovės kvalifikaci
nėse varžybose Lietuvos spor
tininkė Julija Kovaliova iš 97 
pradėjusiųjų varžybas užėmė 53 
vietą.

D. Gudzinevičiūtės aukso 
medalis - antrasis aukščiausias 
Lietuvos sportininkų apdova
nojimas olimpinėse žaidynėse 
po šalies nepriklausomybės at
kūrimo. Pirmąjį olimpinį aukso 
medalį 1992 metų Barselonos 
olimpiadoje iškovojo disko me
tikas Romas Ubartas. BNS

vos vyskupų konferencijos pirmi
ninkas Kauno arkivyskupas Sigi
tas Tamkevičius, Kauno arkivys
kupijos vyskupas Rimantas Norvi
lą ir dar keli pareigūnai. BNS
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Paskolos ir nesąžiningi skolintojai
Pastaruoju metu žiniasklai- 

doje, taip pat asmeniškais tele
fono skambučiais pasipylė pa
siūlymai įvairioms paskoloms. 
Daug tų paskolų siūloma ne
sąžiningų skolintojų. Nesileis
kite būti jų išnaudojami. Ypač 
yra siūlomos įvairios paskolos 
vyresnio amžiaus žmonėms ir 
jie paskui apgaunami. Tačiau 
prieita prie to, kad į šį žmonių 
apgavimo būdą atkreipė dėmesį 
•valdžios įstaigos, bankai ir įvai
rios kitos institucijos.

Perkate pirmą namą, imate 
antrą paskolą namui, -norite re
montuoti namą, reikalingai pa
skolai gauti naudojate namą 
kaip užstatą... Būkite atsargūs!

Apsisaugokite nuo apgaulin
gų ir nesąžiningų skolintojų. 
Vieni skolintojai ir namo užsta
to skolintojai stengiasi versti 
pirkėjus pasirašyti paskolos su- 
tartis-kontraktus, kurių jie nie
kada neįstengs išmokėti. Galite 
prasiskolinti taip, kad prarasite 
namą ir visą savo turtą!

Dažnai nesąžiningi skolin
tojai apgaulingai stengiasi žmo
nes įtikinti pasirašyti sutartį, 

prieš skolininkui turint progos 
gerai susipažinti su paskolos 
skaičiais ir tinkamai perskaity
ti sutartį. Tokių skolintojų gali 
būti apgauti beveik visi žmo
nės, jie moka labai gražiai kal
bėti, siūlyti. Kad apsisaugo
tumėte, turite žinoti, į ką at
kreipti dėmesį, ko saugotis. O 
tai reiškia, pirmiausia, saugo
kitės ypatingai aukštų skolini
mo procentų ir didelių paslėptų 
mokesčių.

Saugokitės paskolų iš tokių 
žmonių, kurie eina nuo durų iki 
durų, siūlydami namo užstato 
paskolas ir neprašytas namo pa
gerinimo sutartis.

Saugokitės reklamų televi
zijoje ir gaunamų paštu, kurios 
siūlo: “Neturite darbo? Neturite 
išsimokėjimo istorijos? Jokios 
problemos! Jums suteiksime pa
skolą naudoj ant j ūsų namą kaip 
užstatą”. Žinokite, kad, jei 
skamba neįtikėtinai gerai, tik
riausiai tai yra netikra.

Neturėkite nieko bendra su 
įžūliais skolintojais, kurie nori, 
kad jūs tuojau pasirašytumėte 
paskolą. Jei jums duoda pasko

lą šiandieną, duos ją ir rytoj - 
po to, kai perskaitysite sutartį, 
ir, jei neaišku, pasikalbėsite su 
patyrusiu finansiniu patarėju.

Visada supraskite savo sutartį 
- ką pasirašote! Kai perkate 
naują namą, ar imate antrą pa
skolą namui, turite padaryti 
svarbius finansinius sprendi
mus. Žinokite ir supraskite vi
sas savo galimybes tokiu atve
ju. Paskolų pramonėje vartoja
mi įvairūs terminai, jei juos su
prantate, galite suprasti ir pasko
los sutartį, ir tuo pačiu susiras
ti geriausią paskolą savo pirki
niui. Prieš pasirašant bent ko- 
kiąsutartį, žinokite ką reiškia šie 
terminai:

1. Annual Percentage Rate 
(APR) - metinis mokėjimo 
nuošimtis. Ieškodami paskolos, 
palyginkite, kokį metinį mokėji
mo nuošimtį (APR) siūlo įvai
rūs skolintojai.

2. Finance Charge- mokes
tis už paskolą. Jis priklauso nuo 
“APR” - metinio mokėjimo 
nuošimčio, kiek pinigų skoli- 
natės ir kokiam laiko tarpui. 
Saugokitės paslėptų mokes

čių!
3. Žinokite paskolos dydį. 

Žinokite tiksliai, kiek pinigų 
skolinatės.

4. Points - taškai. Tokie “taš
kai” yra mokami skolintojui už 
parūpinimą^ nekilnojamo turto 
paskolos. Žinokite iš anksto, 
kiek “points” (taškų) jums rei
kės mokėti. Tas mokestis yra 
mokamas iš anksto ir niekada 
negrąžinamas.

5. Gerai žinokite tikslų mo
kėjimų skaičių ir kiek pinigų 
kaskart turėsite mokėti. Tai 
padės jums suprasti ar išgalėsi
te paskolą sumokėti. Kada 
žiūrėsite į mokėjimų skaičių ir 
jų dydį, ar pajėgsite juos su
mokėti, atkreipkite dėmesį taip 
pat ir į kitas sutarties sąlygas, ar 
yra kur nors parašyta kas nors 
apie “balloon payments” - di
dėjančius mokesčius.

6. Žinokite skolos mokėjimo 
datas.

7. Užstatas. Užstatas yra tur
tas naudojamas paskolai gauti. 
Jei skolininkas nesumoka sko
los, gali atimti turtą. Nekilnoja
mo turto paskolos užstatas yra 
jūsų namas.

8. Žinokite tikslią pinigų 
sumą kurią turėsite sumokėti. 

Tai yra, kiek būsite išmokėję, jei 
laiku kas mėnesį sumokėsite 
sutartą sumą.

Pirkdami namą būkite gud
rūs ir atsargūs pirkėjai.

Prieš pasirašant sutartį-kon- 
traktą arba imant antrą pasko
lą savo namui, žinokite visus 
šiuos dalykus, kad galėtumėte 
padaryti tinkamą sprendimą.

Raskite įstaigą kuri duoda 
geriausias paskolos sąlygas. 
Aplankykite kelis skolintojus, 
kurie yra sąžiningi, turi gerą 
vardą visuomenėje. Palyginkite 
procentus, mokesčius, “taškus” 
ir visus paskolos įsipareigoji
mus. Pakalbėkite su savo arti
maisiais, draugais ir kaimy
nais, iš kur jie gavo paskolas ir 
kokia buvo jų patirtis. Skirtu
mai gali jus nustebinti ir su
taupyti dideles sumas pinigų.

Susiskaičiuokite savo pini
gus, peržiūrėkite savo pajamas 
ir išlaidas, ir skolinkitės tiek, 
kiek pajėgsite išmokėti. Jei ne
sate tikras dėl savo pajėgumo 
mokėti skolą pasikalbėkite su 
žmogum, kuris tai supranta ir 
gali jums padėti.

Užduokite klausimus ir žino
kite paskolos sąlygas. Patikrin
kite sutartį-kontraktą kad są

lygos, apie kurias kalbėjote, yra 
aiškiai įrašytos paskolos su
tarties dokumentuose.

Atidžiai perskaitykite visą 
namo pirkimo sutartį. Prieš pasi
rašant sutartį-kontraktą pasitik
rinkite, ar gerai suprantate savo 
atsakomybę ir sutarties sąlygas.

Prieš pasirašant paskolos su
tartį, gerai yra pasikalbėti su 
patyrusiu finansinių reikalų 
žinovu. Atminkite - niekuomet 
neleiskite būti verčiamas pasi
rašyti sutartį-kontraktą kurio 
nesuprantate ar kuris nevisai 
jums patinka.

Jeigu turite kokių klausimų 
apie nesąžiningą pinigų skoli
nimą arba esate nukentėjęs nuo 
tokių skolintoją kreipkitės į 
savo valstijos Consumer Credit 
Division. Šių institucijų adresą 
ir telefoną jūsų valstijoje gali
te rasti telefono knygoje:

Nesileiskite būti išnaudojami 
įvairių nesąžiningų žmonią ku
rių paskutiniu metu Amerikoje 
yra labai daug.

JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė: B. Jasaitienė ir A. 
Šmulkštienė

Naudotasi {vairios šiandie
ninės spaudos medžiaga

Romualdo Požerskio 
fotografijų retrospektyva

Rimantas ŠINKŪNAS

Bent du faktai (tiesa, labai 
skirtingi) verčia prabilti apie 
Nacionalinės premijos laureato, 
žymaus fotomenininko Ro
mualdo Požerskio (g. 1951 m.) 
kūrybą. Š. m. kovo 29 d. nau
joje Fotomenininkų sąjungos 
Prospekto galerijoje buvo ati
daryta jo personalinė paroda 
“Vargai ir džiaugsmai”. Antras 
faktas - Naujojoje Zelandijoje 
vykusioje stambioje tarptau
tinėje parodoje-konkurse (jos 
prizinis fondas - 750 tūkst. dol.) 
Romualdas tapo vienu iš lau
reatų...

Prospekto galerijoje R. Po- 
žerskis eksponavo 96 nuotrau
kas. Tai-retrospektyva. Kai ku
rios nuotraukos (pvz., iš serijos 
“Lietuvos senamiesčiai” bei 
“Vaikų ligoninės”) sukurtos 
prieš 25 ir daugiau metų, o kai 
kurios fotografijos iš serijų “Gi
minės”, “Atminties sodai”, 
“Mažojo Alfonso vargai ir 
džiaugsmai” - tik pernai. Ilgas 
darbas kuriant serijas ir kaž
kada, ir šiandien rodo rimto au
toriaus rimtą požiūrį į pasirink
tą temą. Paprastai fotografai se
rijas kuria ne vienus metus; Ro
mualdas - ne išimtis. Antai se

Romualdas Požerskis. Vasara

rija “Atminties sodai” datuoja
ma 1975-1999, “Giminės” - 
1974-1999 metais. Ketverius 
metus R. Požerskis paskyrė se
rijai “Paskutinieji namai”, ke
turiolika - “Atlaidams”, devy
nerius - “Lietuvos senamies- 
čiams”.

Pradžia
Parodoje nebuvo eksponuoja

ma nė viena fotografija iš se
rijos “Pergalės ir pralaimėji
mai” (1974-1976). Autoriaus 
valia, ką rodyti ir ko nerodyti 
retrospektyvoje, tačiau būtent 
nuo šios serijos fotografijos ger
bėjai, kolegos, kritikai garsiai 
prabilo apie R. Požerskį kaip 
apie fotomenininką. Ši serija - 
lyg ir autoriaus koncepcijos ma
nifestas: rodyti gyvenimo prieš
taringumą pastebėti įvairias jo 
puses. Čia išryškėjo ir vienas 
svarbiausių Romualdo talento 
bruožų: perteikti tikrovę per 
savo prizmę, tačiau jokiu būdu 
neardant gyvenimo autentikos, 
tik savaip renkantis temas, hero
jus, aplinką. Praėjo ketvirtis 
amžiaus, o prieš akis stovi ne 
viena šios serijos fotografija: ap
taškyti purvais, pervargę moto-

Romualdas Požerskis. Iš serijos Paskutinieji namai

ciklininkai, kuriems pergalės 
džiaugsmas ateis tik praėjus ali
nančiam nuovargiui... Jau tuo
met R. Požerskis reportažo žan
re griežtai atsisakė paradišku
mo, juo labiau lakavimo. Tai 
nebuvo paprasta tada, kai viskas 
pas mus buvo tik šviesu, gražu, 
lengva, kai net dūmus iš Elek
trėnų kaminų reikalauta nuot
raukose “išimti”.

Branda
Po “Pergalių ir pralaimėjimų” 

sukurta serija “Vaikų ligoninė 
1976-1995”-šitos serijos nuot
raukas matome dabar “Varguose 
ir džiaugsmuose”. R. Požerskis 
ir čia patvirtino nuostatą rodyti 
visus reiškinius tokius, kokie jie 
yra. Žinoma, veikiant griežtam 
vidiniam cenzoriui, kuris atme
ta atsitiktinius, neesminius da
lykus. “Vaikų ligoninėje” fo
tomenininkas nė nemano ieškoti 
idilės ten, kur iš tiesų liūdna, bet 
ir nesistengia įteigti nevilties 
nuotaikos. Ligoninė - tai ne 
džiaugsmo oazė, čia mažieji pa
cientai liūdni, o juos gydantys 
ir slaugantys - nors ir susirū
pinę, tačiau įkvėpiantys pasiti
kėjimą nuotraukose iš tiesų yra 
nemažai nemeluoto optimizmo.

Lietuvos senamiesčius savo 
garsioje to paties pavadinimo 
serijoje R. Požerskis deroman- 
tizuoja, gerokai subuitina, net 
nevengia gana ironiškų para
lelių. Toks požiūris, kartais tar
tum vedantis fotografą ieškoti 
vadinamųjų ribinių situacijų, 
jaučiamas ir kitose serijose, pa
vyzdžiui, “Paskutinieji namai”, 
“Sriuba vargšams”, “Giminės”. 
Tai leido parodos atidarymo me
tu vyresniajam kolegai, Fotome
nininkų sąjungos pirmininkui 
Antanui Sutkui įvertinti R. Po
žerskį kaip vieną iš nedaugelio 
europinio masto fotoreportažo 
atstovų, kurie liko ištikimi so
cialinei fotografijai. Ko gero, jis 
teisus, nors menotyrininkė Eglė 

Jaškūnienė parodos proga išleis
to katalogo-albumo įžangoje 
mąsto kiek kitaip: “Autorių do
mina emocinė ir fizinė žmonių 
reakcija, kuri kartojasi įvairiuo
se gyvenimo lygmenyse. (...) 
Tai ne portretai ir ne gyvenimo 
reiškinių studija (socialinis fe
nomenas autorią ko gero, do
mina mažiausiai)”. Tiesa, pir
mame plane dominuoja žmonės, 
tačiau antrasis planas ypač pa
brėžia socialinę terpę, kurioje 
gyvena fotografijų herojai. Tai 
akivaizdu net tokiose būties, o 
ne buities ženklais išsiskirian
čiose serijose, kaip “Atlaidai” ir 
“Atminties sodai”, kąjau kalbėti 
apie “Paskutiniuosius namus” ir 
“Mažojo Alfonso vargus ir 
džiaugsmus”.

Pagrindinė visų serijų verty
bė - tai žmogaus dvasios atspin
dėjimas per aibę konkrečių situ
acijų. Meninė intuicija, didelė 
patirtis padeda pasirinkti ne tik
tai herojus, bet ir raiškią vaizdo 
kompoziciją (neretai paprastą 
vos su viena dviem figūromis 
pirmame plane ir viena kita fak
tūrine detale antrame, bet kar
tais ir žymiai sudėtingesnę), ir 
subtilią šviesą. Kiekvienas kad
ras - tai vis originalus fotome
nininko požiūris, todėl ne taip 
svarbu, kad autorius gyvenimą 
stebi tarsi iš šalies.

Įvertinimas
R. Požerskis - vienas labiau

siai pripažintų Lietuvos fo
tografų ir šalyje, ir užsienyje. Tai 
liudija prieš dešimtmetį jam 
suteiktas Lietuvos nusipelniusio 
meno veikėjo vardas, o 1991 
metais jis tapo vienu iš pirmųjų 
nepriklausomos Lietuvos Na
cionalinės premijos laureatų.

R. Požerskis surengė daug 
personalinių parodų Lietuvoje 
ir užsienyje: Austrijoje, Vokie
tijoje, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Čekijoje ir kitur, 

(nukelta į 7 psl)

NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą% žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed 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, DW1 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

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

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

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Newark office: 426 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-RUGG1ERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. Tel. 
847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS 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, N Y 11368. 
Tel. 779-5156.

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

reiSOliDO
* MEMOBIALS

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. 
QUEENS N.Y. 11379

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

t
KVEČAS

JONAS
1933+1976

mailto:jstrimaitis@aol.com
mailto:Iaisvesziburys@aol.com
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

JAV
Konstitucijos 

gimtadieni
minint

Jungtinėse Valstijose rugsėjo 17 d. bent 
valdiškieji pastatai buvo papuošti vėliavo
mis. Federalinė vyriausybė, o taip pat atskirų 
valstijų vyriausybės bei miestai, organizaci
jos mini tą dieną. JAV prezidentas paskelbė 
rugsėjo 17 d. pilietybės diena ir pradžia 

konstitucijos savaitės, kuri baigiasi rugsėjo 23 d.
Prezidentas savo proklamacijoje mini, kad JA V konstitucija sim

bolizuoja žmonių teisę patiems valdytis. Konstitucija, kuria re
miasi šio krašto valdžia, nebuvo sukurta vieno [kvėpimo šuoru. 
Kaip prezidentas savo pareiškime pabrėžia, tai buvo “už laisvę, 
teisingumą, lygybę ir žmogaus vertingumo pripažinimą ilgų kovų 
viršūnė

JAV konstitucija pasirašyta 1987 m. rugsėjo 17 d. Tai dienai 
paminėti ir pilietinėms pareigoms bei teisėms įsisąmoninti 1952 
m. vasario 29 d. Kongresas bendra rezoliucija rugsėjo 17 dieną 
pavadino pilietybės diena. 1956 m. rugpjūčio 2 d. bendra rezoliu
cija Kongresas pageidavo, kad kiekvienais metais JAV preziden
tas ta diena prasidedančią savaitę paskelbtų konstitucijos savaite.

Konstitucija ir jos teisingumo, laisvės ir bendros gerovės ide
alai - primena prezidento proklamacija - privalo rasti palankaus 
atgarsio visuose piliečiuose, nežiūrint jų etnografinės kilmės. Šių 
idealų puoselėjimas ir gynimas prieš bendrą priešą ypatingai 
naujiesiems piliečiams gali tapti egzistencinės svarbos klausimu.

Amerika laikoma dėl tautinės ar religinės laisvės persekiojamųjų 
priebėga. Ji taip pat patraukė ir priglaudė žmones, kurie bėgo 
nuo vargo ir ieškojo geresnio gyvenimo.

Panašių motyvųskatinami, šiame krašte susitelkė ir tie žmonės, 
kurie kūrė šios šalies konstituciją. Susitelkę iš įvairių kraštų, buvo 
ir praktiškai patyrę, ką reiškia, kai nesi saugus dėl savo gyvybės, 
nesi laisvas, neturi bent trupinėlio tos laimės, kurios ir šiame pa
saulyje dar galima pasiekti. Sutardami, iškilmingai laisvės de- 
klaracijon įrašė, kad anie blogiai nebepasikartos: nebus prie
vartos žmogui, nebus trukdoma jam laisvai kurti savo laimę, ne
bus draudžiama kitam to paties siekti.

JAV tuo keliu ėjo nuo pat pradžios ir toliau juo tebeina. Nors ir 
čia rasime trūkumų - jų gi visur pasitaiko, - bet ir patenkintų žmo
nių čia rasime daugiausia.

Konstitucija apsaugoja asmenis ir įsitikinimų laisvę. Šiame 
krašte pilniausiai užtikrintos tikėjimo, žodžio, spaudos, kritikos ir 
veikimo laisvės. Bet JAV neapsiriboja tų laisvių vykdymu tik savo 
viduje. Šiandien JAV yra su visu pasauliu glaudžiai susijusios, 
nes visų kraštų buitis yra susisukusi į vieną kamuolį. Atskirtis nebeį
manoma. Amerika jau nebegali išsaugoti savo laisvę, nesirūpin
dama kitų kraštų laisve ar net jų išlaisvinimu.

Suprantama tad Amerikon suplaukusių ir jos pilietybę turin
čių žmonių dvejopa pareiga:

- lojaliai vykdyti konstitucijos numatytas pareigas šiam kraš
tui;

- aktyviai prisidėti, kad šioj e konstitucijoje minimomis žmogaus 
teisėmis bei laisvėmis galėtų naudotis žmonės ir kituose kraštuo
se, rūpintis pirmiausia tais kraštais, iš kurių jie ar jų tėvai yra 
kilę.

Iš gyvenimo pasitraukė ži
nomas Lietuvos rezistentas, vi
suomenės veikėjas, garsus Šve
dijos architektas, architektūros 
istorikas ir rekonstruktorius Jo
nas Pajaujis. Ilgas ir prasmin
gas buvo šio žmogaus kelias, 
svarbūs ir išliekamą vertę tu
rintys darbai. Išaugęs Lietuvos 
nepriklausomybės sutemų išva
karėse J. Pajaujis visą laiką turė
jo ir išsaugojo ne tik pasiaukoji
mo Lietuvai dvasią bet ir atsa
komybę už tautos likimą oku
pacijų metais. Visą savo gyve
nimą nors ir daugelį metų bū
damas toli nuo savo Tėvynės, 
Jis dirbo ir aukojosi Lietuvai.

J. Pajaujis gimė 1920 m. 
sausio 6 d. Zubriu kaime, Rau- 
denio (vėliau Kalvarijos) vals
čiuje, Marijampolės apskrityje, 
pasiturinčio ūkininko šeimoje. 
1926-1930 m. J. Pajaujis mo
kėsi Nemunaičio pradinėje mo
kykloje, vėliau, 1930 - 1938 m. 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijoje. 1938 pradėjo studi
juoti Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitete Technikos fakul
tete statybą o nuo 1940 iki 1944 
m., to paties universiteto Staty
bos fakultete, architektūrą. Nuo 
pat gimnazijos laikų priklausė 
ateitininkų organizacijai, nuo 
1938 m. buvo ateitininkų tech
nikos korporocijos “Grandis” 
narys, 1942 - 1943 m. studentų 
ateitininkų sąjungos pirminin
kas.

Gilus patriotizmas sunkiais 
Lietuvai laikais atvedė J. Pajaujį 
į rezistentų gretas, kur prabėgo 
jo neramios, pilnos pavojų jau
nystės dienos. 1940 m. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą J. 
Pajaujis nedvejodamas įsijungė 
į Lietuvių aktyvistų frontą ir
vadovavo antisovietinio Tau
tos sukilimo organizavimui Su
valkijos krašte.

Nacių okupacijos metais 
J. Pajaujis toliau tęsė rezis
tencinę veiklą Lietuvių fronte, 
organizuodamas antinacinio 
pogrindžio spaudos leidimą bei 
platinimą.

1944 m. gegužės 14 d. J. 
Pajaujis už antinacinę veiklą 
vokiečių saugumo buvo suim
tas ir ištremtas į Štuthofo kon
centracijos stovyklą kur išbuvo 
iki karo pabaigos. Iškentėjęs 
mirties lagerio kančias J. Pa
jaujis vos nežuvo pačioje karo 
pabaigoje. Kai 1945 m. ba
landį Raudonoji armija priartė
jo prie Štuthofo, stovyklos ka
liniai buvo skubiai evakuoti. 
Naciai kalinius grūdo į baržas, 
kurios buvo plukdomos į jūrą 
ir ten sprogdinamos. J. Pajaujui

In memoriam JONAS PAJAUJIS
ir dar didelei grupei kalinių 
pavyko nukirsti baržos lynus ir 
nudreifuoti link kranto. Ten juos 
paėmė vokiečių jūreiviai, bet 
už pabėgimą sušaudė kas aš
tuntą kalinį. Laimei, kitą dieną 
visus kalinius išgelbėjo anglų 
kareiviai.

1945 m. gegužės 20 d. iš
vaduotas iš nelaisvės, J. Pa
jaujis netrukus apsigyveno Šve
dijoje ir ten iš karto aktyviai 
įsijungė į čia jau esančių lie
tuvių visuomeninį, kultūrinį ir 
politinį gyvenimą. Gyvenda
mas Eskilstunoje jis prisidėjo 
prie šio miesto lietuvių orga
nizacijos įkūrimo, tapo jos se
kretoriumi. 1947 m. buvo iš
rinktas į naujai įkurtos Švedijos 
lietuvių draugijos valdybą o 
vėliau, nuo 1951 m., tapo šios 
draugijos pirmininku. Tais pa
čiais metais šią draugiją reor
ganizavus į Švedijos lietuvių 
bendruomenę, jis tapo pirmuo
ju jos pirmininku ir šiose pa
reigose išbuvo iki 1972 metų. 
1946 - 1949 m. J. Pajaujis buvo 
visuomeninio-kultūrinio žur
nalo “Pragiedruliai” techniniu 
redaktoriumi, vienu iš šio lei
dinio bendraautoriumi (straips
nius pasirašinėjo Mykolo Lie
pos slapyvardžiu).

Vėliau J. Pajaujis aktyviai 
bendradarbiavo su JAV lei
džiamu dienraščiu “Draugas” ir 
Kanadoje leidžiamu savai
traščiu “Tėviškės žiburiai”; 
daug rašė į Gotlande leidžiamus 
laikraščius “Gotlands allehan- 
da” bei “Gotlanningen”.

J. Pajaujis aktyviai dalyva
vo ir Švedijos baltiečių organi
zacijų veikloje. Nuo 1947 m. 
buvo Baltijos humanistinės są
jungos (Baltiška Humanistis- 

Juodkrantės miškas

kaForbundet) valdybos nariu, 
nuo 1958 m. Baltų komiteto 
nariu. Drauge su estų ir latvių 
atstovais, J. Pajaujis įkūrė Bal
tų bendradarbiavimo Švedijoje 
organizaciją (Baltiška sammar- 
betutskottet i Sverige), kuri bu
vo savarankišku, JAV veikian
čios organizacijos “Baltic World 
Conference” (Pasaulio pabal- 
tiečių bendradarbiavimas), pa
daliniu.

J. Pajaujis gyvendamas 
Švedijoje atliko ir labai svarbų 
vaidmenį nustatant bei palai
kant ryšį tarp užsienio lietuvių 
rezistencinių organizacijų ir 
kovojančio krašto partizanų. 
1948 m. jis padėjo į Švediją 
prasiveržusiam Lietuvos par
tizanų atstovui Juozui Lukšai 
užmegzti ryšius su svarbiau
siais lietuvių išeivių rezisten
cijos vadais, pagelbėjo jam 
Badene spręsti atstovavimo re
zistencijai išeivijoje ir Lietu
voje klausimą. 1949 m. ben
dro demokratinio pasipriešini
mo sąjūdžio prezidiumo spe
cialaus įgaliotinio Juozo Lukšos 
- Skrajūno pavedimu, J. Pajau
jui - Janoniui buvo pavesta pa
laikyti ryšius su Vyriausiuoju 
Lietuvos išlaisvinimo komitetu 
ir kitomis baltų rezistencinėmis 
grupėmis Vakaruose. J. Pajaujį 
ir J. Lukšąsiejo artimi bei drau
giški ryšiai, užsimezgę dar pir
mos sovietinės okupacijos me
tais. Ir tik likimas sukliudė J. Pa
jaujui, kaip ir J. Lukšai, nele
galiai grįžti į Lietuvą ir įsijung
ti į partizaninę kovą.

Nepavykus išvykti į Tėvynę 
ir ypač po to, kai tragiškai žuvo 
J. Lukša, J. Pajaujis visą savo 
likusį gyvenimą liko ištikimas 
savo bendražygio darbų tęsėjas 

ir jo atminimo puoselėtojas. 
Liūdna, bet simboliška, kad ir 
iš gyvenimo jie išėjo nors ir 
skirtingu laiku bei aplinkybė
mis, bet tą pačią dieną - rug
sėjo ketvirtąją.

1989 m. J. Pajaujis daug 
prisidėjo prie 36-sios Europos 
lietuvių studijų savaitės organi
zavimo Gotlando saloje. Šioje 
studijų savaitėje be gausaus bū
rio išeivijos lietuvių pirmą kartą 
dalyvavo ir atstovai iš Lietuvos, 
kurie, drauge su kitais, pasira
šė komunikatą kuriame buvo 
skelbiama, kad “visų pasaulio 
lietuvių tikslas yra nepriklau
somos Lietuvos atkūrimas”.

Gyvendamas Stokholme J. 
Pajaujis dirbo architektu įvai
riuose valstybiniuose ir priva
čiuose architektų biuruose. 
Jo suprojektuotų pastatų (mo
kyklą ligoninią bankų) gali
ma surasti daugelyje Švedijos 
miestų. Katrineholme J. Pajaujis 
sukūrė generalinį šio 40 tūks
tančių gyventojų miesto planą. 
Stokholme, pačiame miesto 
centre suprojektavo įspūdingą 
prekybinį centrą “Šieno turgus” 
(Hotorg) ir kt. J. Pajaujo vado
vaujamas architektų kolektyvas 
Stokholme suprojektavo Drau
dimo bendrovės rūmus (Folk- 
sam), kurie užima pustrečio 
hektaro ploto.

Persikėlęs gyventi į Gotlan
do salą J. Pajaujis rekonstravo 
Visbio pilį ir devynias baž
nyčias: Sv. Dvasios, Šv. Trejy
bės, Šv. Jurgio, Šv. Marijos (ka
tedra) ir kt. Beveik trejus me
tus J. Pajaujis paskyrė visiškai 
sugriautos XII a. Skonės baž
nyčios rekonstrukcijai ir staty
bai.

Gyvendamas Gotlande, J. Pa
jaujis Gimso mieste esančiame 
Stokholmo Universiteto filiale 
bei Hemsės liaudies univer
sitete skaitė paskaitas apie Lie-

Kagėbistų apsuptyje Lietuvoje, 1986 m.
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(pradžia nr. 31)
Truputį pasimeldęs atsistojau ir stebėjau žmones. Prie grotelių 

klūpojo vyresnio amžiaus moterys ir pusamžis, tamsoko gymio ir 
tamsiais rūbais vyras. Kol aš ten buvau, niekas koplyčion neįėjo 
nei iš jos išėjo. Stebėjau, kaip vyras įsmeigęs akis į stebuklingą 
paveikslą nuoširdžiai meldėsi. Už kokių 10 minučių jis 
persižegnojo ir išėjo. Spontaniškai aš, net nepriklaupęs, išskubė
jau paskui jį, pasivijau lipantį žemyn laiptais ir užkalbinau:

- Dovanokite, jūs esate kunigas?
Jis žiūrėjo į mane ir nieko nesakė. Aš tęsiau:
- Aš manau, kad jūs esate kunigas. Aš esu iš Amerikos, atvykęs 

prieš kelias dienas. Mes norime Katalikų Bažnyčiai padėti. Gali
te patikėti.

- Taip, aš esu kunigas, - pasakė.
- Prieš man išvykstant iš Amerikos, pasklido žinia, kad LKB 

Kronika išaiškintą redaktoriai areštuoti.
- Netiesa. Paskutiniu metu pas įtariamuosius buvo daromos 

kratos, bet nė vienas neareštuotas. Jokių įkalčių nerasta.
- Vakar vakare viešbutyje prie manęs priėjo vienas truputį 

pažįstamas kunigas ir įspėjo, kad išeiviai neremtų Lietuvos kuni
gų ekstremistų, nes jie kenkia Katalikų Bažnyčiai. Bažnyčia 
laimėtą jei su valdžia nekovotą - tęsiau pokalbį.

- Jeigu nebūtų buvę vadinamų kunigų ekstremistą tai Lietu
vos Bažnyčia seniai būtų sunaikintą - rinkdamas žodžius pasakė 
ir pridėjo: - Bet nesmerkite ir tą kurie tyliai tarnauja Bažnyčiai.

Dar kažko paklausiau ir laiptais nubėgau žemyn. Neišėjau pro “Truputį pasimeldęs, atsistojau ir stebėjau žmones.”

tas pačias duris į Aušros Vartų gatvelę, bet perėjau per Šv. Tere
sės bažnyčią ir išėjau kitoje pusėje. Žinojau, kad mano pokalbio 
su nepažįstamu kunigu niekas nematė. Nepažįstamo kunigo 
žodžius patvirtino mano jaunystės draugas, 1941 m. birželio 23 d. 
paskelbtas Laikinosios Lietuvos vyriausybės vidaus reikalų mi
nistras ir sovietų lageriuose iškalėjęs 18 metų Vladas Nasevičius.

Susitikimas su Vladu Nasevičiumi
Su Vladu Nasevičiumi paskutinį kartą matėmės 1941 m. birže

lio 16 d. ir vėl susitikome 1986 m. birželio 16 d. Keliaudamas į 
Lietuvą turėjau jo adresą. Iš vieno Antakalnio g-vės pašto pa
siunčiau jam telegramą į Kaišiadoris, kad atvyktų pasimatyti. “Su
vestinėje” pasakyta, kad KGB painformavo “draugė Svetinska- 
ja”. Ne tik KGB painformavo, bet ir mane bjauriai darkyta lie
tuvių kalba aprėkė, kad adresą rašiau ne sovietiška tvarka - mies
tas, gatvė, pavardė, bet priešinga. Telegrama adresatą pasiekė ir 
Nasevičius su sūnumis atvyko.

Sutartą valandą nusileidau iš kambario į vestibiulį. Ar pažinsiu? 
Turėčiau! Prisiminiau Vlado 1982 m. rašyto laiško žodžius: “Kuo 
didžiuojamės, dėl ko stūgavo jaunos širdys, pareigingos, jaunys
tės metais, tuos sieja ir nūdiena, riša ir riš - įpareigoja iki pasku
tinio atodūsio”.

Pradėjau jo žvalgytis. Vienoje salės pusėje nepastebėjau nieko. 
Perėjau į kitąpusę, kur buvo mažiau žmonių. Netoli lango stovėjo 
ilga, žila barzda žmogus ir ramiai stebėjo minią. Mūsų akys su
sitiko. Pradėjome artėti vienas prie antro. Tada jis iškėlė rankas į 
viršų ir pasakė: “Juozai, man Dievas buvo geras, kad dar gyvam 
leido tave pamatyti”. Nasevičius, kuris KGB “išaiškinime” nr. 915 
vadinamas “statybų valdybos nr. 1 darbininku” (iš tikro buvo jau 
pensininkas), atrodė išsekęs, lėtų judesių ir kalbos. Tik akys tos 
pačios kaip jaunystėje - aštrios, beveik perveriančios.

(nukelta į 4 psl.)
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pasaulį
J)

■ Europos Sąjunga (ES) rug
sėjo 18 d. kritikavo Baltarusijos 
vyriausybę, kad prieš metus din
gęs opozicijos politikas Viktor 
Gončiar iki šiol nerastas. “Eu
ropos Sąjunga kelis kartus ragi
no Baltarusijos valdžią imtis vi
sų būtinų priemonių, kad būtų 
išaiškinti šis ir į jį panašūs din
gimai”, sakoma Paryžiuje pa
skelbtame ES pareiškime.
■ Netrukus po iškilmingo 

Olimpinių žaidynių atidarymo 
prezidentas Juan Antonio Sama- 
ranch patyrė skaudžą asmeninę 
tragediją: rugsėjo 16 d. Ispani
joje po sunkios ligos mirė jo 
žmona. 67 metų Maria Teresa 
Salisachs-Rowe, kuriai, anot 
pranešimų, buvo nustatytas vė
žys, rugsėjo 16 d., likus vos ke
liom valandoms iki J. A. Sama- 
rancho grįžimo, mirė Kataloni- 
jos sostinėje Barselonoje. “Ji 
buvo nuostabi moteris. Aš ją ne 
tik mylėjau, aš ją dievinau”, 
žurnalistams Barselonoje atvirai 
kalbėjo sukrėstas J. A. Sama- 
ranch.
■ Peru prezidento Alberto Fu- 

jimori netikėtas sprendimas su
šaukti naujus rinkimus ir pasi
traukti po 10 metų autoritarinio 
valdymo sukėlė šalyje netik
rumą dėl ateities. Daugelis spė
lioja, kaip pasielgs įtakingi ka
riškiai. Rugsėjo 17 d. Limoje 
pasklido gandai, kas A. Fujimo- 
ri taip apsisprendė dėl aukš
čiausių karininkų pasipriešini
mo, kuris kilo prezidentui pa
sakius, jog jis “deaktyvuos” Na
cionalinę žvalgybos tarnybą 
(NŽT).
■ JAV gynybos sekretorius 

William Cohen rugsėjo 18 d. 
įspėjo Dzakartą kad ji gali ne
tekti tarptautinės pagalbos savo 
ekonomikai atkurti, jeigu ne- 
sutramds Vakarų Timore vei
kiančių proindoneziškų gink
luotų grupuočių.
■ Jordanijos Valstybinio sau

gumo teismas pirmadienį nu
teisė mirti 6 musulmonų kovo
tojus, susijusius su Saudo Ara
bijos disidentu Osama bin La- 
denu. Nuteistieji, kurių keturi 
yra laisvėje, kaltinti rengę išpuo
lius prieš Izraelį ir JAV pasta
tus Jordanijoje praėjusį gruodį, 
tai pat - neteisėtu ginklų ir 
sprogmenų laikymu bei pri
klausymu O. bin Ladeno gru
puotei.

In memoriam JONAS PAJAUJIS
(atkelta iš 3 psl.) 
tuvą jos istoriją.

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę J. Pajaujis akty
viai įsijungė į Lietuvos atkū
rimo ir nepriklausomybės įtvir
tinimo darbus, dažnai Lietuvo
je susitikdavo ir bendraudavo 
su valstybės vadovais, dešinių
jų ir krikščioniškų pažiūrų poli
tikais. Deja, kartais jis pasi
jusdavo čia niekam nereika
lingas. Labai jautriai išgyveno 
ir nerimavo dėl Lietuvos vi
daus bei užsienio politikos neto
lygumo, socialinės nelygybės 
didėjimo, kitų negerovių. Su di
deliu liūdesiu kalbėjo apie men
ką valdžios rūpestį Lietuvos 
kaimu, jaunimu, švietimu... 
Kartą atsitiktinai, dėl ligos, 
atsidūręs vienoje iš Kauno li
goninių, jis vėliau dar ilgai su 
pasibaisėjimu kalbėjo apie men
ką Lietuvos ligoninių mate
rialinį stovį ir techninį aprū
pinimą. Dėl visų šių negerovių 
J. Pajaujis negailėjo kritikos ir 
aukštiems ar net aukščiausiems 
valstybės vadovams.

Labai pergyveno J. Pajaujis 
ir dėl Lietuvos istorijos faktų iš

Ieškau komunistų!
Antanas DUNDZILA

Rugpjūčio bėgyje pasitaikė 
proga kiek nuodugniau pasi
domėti Vakarų Europos vy
riausybių sudėtimi. Manau, kad 
mano smalsumo duomenys bus 
įdomūs ir skaitytojams. Rei
kalas užsimezgė spaudoje ra
dus žymaus Lietuvos pareigūno, 
ne tik savo profesinėje srityje, 
bet ir visuomenėje dažnai žo
džiu ar net veiksmu pasireiš
kiančio, Vilniaus Universiteto 
rektoriaus Rolando Pavilionio 
viešą pareiškimą.

Ryšium su birželio mėnesį 
Vilniuje vykusiu Komunizmo 
įvertinimo kongresu, jo Ma- 
gnificencija (taip Lietuvoje 
vadinami universitetų rekto
riai) spaudai išsireiškė: “Gali
ma skelbti tokius komunizmo 
pasmerkimo kongresus, bet 
nereikia užmiršti, kad Vaka
rų Europoje, pavyzdžiui, Pran
cūzijoje, pusė Vyriausybės yra 
komunistai. Tai ką, mes da
bar skelbsime kryžiaus žygį 
prieš komunistus Vakarų Eu
ropoje ir varysime juos ten iš 
valdžios? Žmogus turi teisę pa
sirinkti ideologiją... ” Šis pasi
sakymas birželio 23 d. buvo 
atspausdintas “Atgimime”, o 
Amerikoje - liepos 11 d. “Dar

kraipymo, falsifikavimo. Jo dė
ka galutinai buvo viešai demas
kuota partizanų išdaviko J. Ku- 
kausko provokacinė veikla. Ne
paprastai jis pergyveno ir dėl 
Lietuvoje išleistos knygos apie 
J. Deksnį faktų interpretavi
mo. Šią knygą jis vadino aukš
čiausio laipsnio “politine pros
titucija”.

Nuo 1994 m. J. Pajaujis kiek
vieną kartą atvažiuodamas į Lie
tuvą surasdavo laiko apsilanky
ti Garliavoje, Juozo Lukšos- 
Daumanto gimnazijoje. Čia jis 
bendraudavo su gimnazistais, 
mokytojais, dalyvaudavo gim
nazijos šventėse, kituose ren
giniuose.

Kaip ir daugelis išeivių lie
tuvių, J. Pajaujis norėjo susi
grąžinti savo tėvų turėtą žemę, 
turėjo viltį ją padovanoti tikrai 
norintiems ją dirbti žmonėms 
arba vaikų namams. Tačiau jo 
pastangos, deja, buvo bevaisės 
ir svajonės liko neįgyvendin
tos...

Jį pažinojusių žmonių at
mintyje J. Pajaujis, draugų dar 
vadintas Jonikiu, išliko nuošir
dus, draugiškas, kuklus ir 

bininke”.
Pareiškimas apie taip išsi

liejusį komunistų tiesiog potvy
nį šių laikų Vakarų Europoje 
mane sudomino. Sekdamas pa
saulinės politikos žinias, apie 
apčiuopiamus komunistų skai
čius duomenų juk neužtikau. 
Lietuvos komunistai jau seniai 
persikrikštijo arba, Algirdo Bra
zausko žodžiais, komunistais 
buvo tik aplinkybių verčiami ir 
tik gera žmonėms darę. O čią 
žiūrėkite, rektorius kalba apie 
komunistus ir dar iš idėjos!

Gyvenant Amerikos sostinėje 
ir dar kartais paklaidžiojant ko
mpiuteriniame internete, nėra 
sunku prisirinkti duomenų apie 
svetimas šalis. Tereikia - brrrrr 
- paskambinti telefonu į norimo 
krašto ambasadą ir tau tuoj pri
stato ministrų kabineto sudėtį 
arba nurodo interneto adresą su 
reikiamomis žiniomis. Išsukau 
prancūzų ambasados telefoną o 
vėliau - interneto puslapį. Štai 
duomenys apie Prancūzijos vy
riausybę: be ministro pirminin
ko vyriausybę sudaro 15 minis
terijoms vadovaujančių minis
trų ir dar 17 toms ministerijoms 
priklausančią ministro portfelį 
turinčių pareigūnų. Tie 17 an

nepaprastai principingas. Gy
vendamas atokioje Gotlando 
salos vietovėje jis nemažai 
laiko skirdavo savo jaunystės 
pomėgiams - medžioklei, žve
jybai, grybų, uogų rinkimui. 
Nepaprastai džiaugdavosi ir 
draugų bei svečių iš Lietuvos 
apsilankymais. J. Pajaujis ne
mėgo pernelyg didelio jo veik
los praeityje sureikšminimo, 
didelio praeities kovotojų - 
‘baikščiojančių stabų” garbi
nimo ir juo labiau jo asmens iš
kėlimo. Jis visuomet stengėsi 
pabrėžti, kad tai kąjis darė, da
rė ne dėl garbės ar privilegijų, o 
tik iš pareigos ir meilės Tė
vynei. Nemėgdavo J. Pajaujis 
ir kai jo bičiuliai kreipdavosi į 
jį kreipiniu “Jūs”, neleisdavo, 
kad jam būtų sakoma “pone”.

Apie nepaprastą J. Pajaujo 
asmens didybę byloja netikėti, 
bet nepaprastai reikšmingi jo 
poelgiai. Vieno iš paskutiniųjų 
ilgesnių savo apsilankymų Lie
tuvoje metu (1998 m.), J. Pa
jaujis lankė visus dar gyvus savo 
bičiulius. Tada jis susitiko su 
diplomatu dr. St. Bačkiu, A. 
Lukša, V. Bražėnu (iš JAV), ki
tais savo ateitininkiškos jau
nystės ir kovų draugais. Vie
nu iš labiausiai visiems ne

traeilių ministrų vadinami arba 
Deleguotais ministrais arba Val
stybės ministrais. Dabar eikime 
prie Prancūzijos skaičių: iš 15 
ministerijoms vadovaujančių 
“tikrų” ministrą komunistų par- 
tijos narių yra du: Messieur 
Jean-Claude Gayssot ir Ma- 
dame Marie-George Buffet. 
Skaičiuojant nuošimčiais, išeitų 
13%, t.y. dar tolokai iki rekto
riaus pavyzdžiu nurodytos pu
sės, t.y. apie 50%. Antraeilėse 
ministerijose radau du minist
rus: Michael Duffour ir Mich- 
ell Demessine. Imant bendrai, iš 
32 ministrais vadinamų parei
gūną yra 4 komunistai, tad tas 
13 nuošimčių nesikeičia. Tai kas 
čia per žmonių įtikinėjimas ir 
apskaičiavimas, Pone Rekto
riau?

Teiravausi ir kitose ambasa
dose, tyrinėjau komunistų skai
čių Anglijos, Belgijos, Italijos ir 
Vokietijos vyriausybių sudėtyje. 
Tikrintuose kraštuose kone su 
žiburiu radau vieną komunistą 
Italijos vyriausybėje, kuriam gal 
net to Lietuvos kryžiaus karo 
nereikia.

Šių metų rugpjūčio 25 d. 
Amerikoje leidžiamame “Drau
ge” tilpo ilgas, gan platus pasi
kalbėjimas su rektoriumi Pavi- 
lioniu. Kaip žinia, metų pra
džioje rektorius išeiviją “Res
publikoje” smarkiai kritikavo ir 
net pravardžiavo gatvės žo
džiais. Gerbiamas rektorius pa

tikėtų susitikimų buvo J. Pa
jaujo pasimatymas su savo bu
vusia pradinės mokyklos mo
kytoja A. Penčilaite-Skirkie- 
ne. Iš savo buvusių klasės drau
gų J. Pajaujis sužinojo, kad jo 
mokytoja dar gyva ir sveika. Po 
ilgų pastangų ir paieškų J. Pa
jaujui pavyko sužinoti moky
tojos adresą Vilniuje ir jaudi
nantis susitikimas po 60 metų 
įvyko.

Už nuopelnus Švedijos val
stybei J. Pajaujis buvo apdo
vanotas įvairiais garbingais ap
dovanojimais ir žymenimis. 
Apie J. Pajaujį Švedijoje buvo 
sukurtas dokumentinis filmas 
“Pogrindininkas”, kuris vėliau 
buvo išverstas ir į lietuvių kal
bą.

2000 m. gegužės mėn. Jo
nas Pajaujis už asmeninius 
nuopelnus ginant Lietuvos lais
vę ir siekiant jos nepriklau
somybės buvo apdovanotas Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino 3-j o laipsnio ordi
nu. Taip bent gyvenimo saulė
lydyje ši iškili ir istorinė Lie
tuvos asmenybė buvo reikiamai 
prisimintina bei pagerbta Tė
vynėje. Atsiimdamas ordiną 
J. Pajaujis dar nežinojo, kad tai 
paskutinis Jo apsilankymas Lie

Taip atrodo Vytauto Didžiojo ordinas V. Kapočiaus nuotr.

sikalbėjime išdėstė, kad, kaip 
laisvas žmogus, jis sugeba rašyti 
ir kaip mokslininkas, ir kaip tam 
tikromis aplinkybėmis kiek 
ypatingesnį stilių taikantis pub
licistas. “Sutikite, kad dažnai 
tiesiog būtina įdėti kur kas dau
giau nei įprasta sarkazmo ar 
ironijos, aštresnio žodžio, kad 
pažadintum tuos, kurie vis dar 
miega ar apsimeta miegančiais, 

tuvoje.
Beveik prieš metus J. Pajaujį 

pakirto sunki ir nepagydoma li
ga. Pergyvenęs sudėtingą ope
raciją J. Pajaujis nenustojo 
jam būdingo optimizmo ir ju
moro, toliau bendravo su savo 
bičiuliais Lietuvoje telefonu. 
Dar šį pavasarį jis savo na
muose priėmė J. Lukšos brolį 
Antaną dalijosi prisiminimais, 
konsultavo jį ir kuriamo vai
dybinio filmo apie Daumantą 
autorius. Deja, šio filmo Jonas 
Pajaujis jau nepamatys. Neat
važiuos jis daugiau ir į Lietuvą. 
Sugrįš tik, į savo tėviškę, 
atsigulti gimtojoje Kalvarijoje 
šalia savo tėvų ir giminių.

Liko neužbaigti Jono Pa
jaujo darbai, nebaigti rašyti 
prisiminimai. Liko sukauptas 
unikalus archyvas, laiškai, 
gausi lituanistinės ir rezisten
cinės tematikos biblioteka....

Šiandien sunku patikėti, kad 
didžiojo Lietuvos sūnaus Jono 
Pajaujo gyvybė staiga užgeso. 
Jo išėjimas Anapus buvo na
tūralus, bet nelauktas, todėl 
norisi tikėtis, kad Jono Pajaujo 
šviesus atminimas ilgai išliks 
ne tik jo trijų sūnų ir vaikaičių 
širdyse, bet ir visų mūsų at
mintyje. V. Valiušaitis 

negirdinčiais ir nesuvokia jiems 
patiems gresiančio pavojaus. ” 
Savo išpūstais duomenimis apie 
komunistus rektorius pabudino 
mane iš gan saldaus miego apie 
save patį. Dar nenutariau, ar tai 
buvo “stilius”, ar blefavimas pu
blicistiniame pokeryje. Sutinku, 
kad neteisingi skaičiai yra pa
vojingi - ne tik skaitytojui, bet 
ir jų autoriui.

Kagėbistų apsuptyje Lietuvoje. 1986 m.
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(atkelta iš 3 psl.)
Studijų dienomis gyvenome netoli vienas antro. Su mano bro

liu Kostu studijavo tame pačiame fakultete. Pirmuoju bolševik- 
mečiu jis buvo įtrauktas į pogrindinę Lietuvių Aktyvistų Fronto 
(LAF) veiklą. Prieš pat karąjis turėjo pasitarimams vykti į Kau
ną. Norėdamas tą kelionę nuslėpti nuo NKVD akią dvi naktis 
slapstėsi mano parūpintoje vietoje ir Kauną pasiekė incognito. Iš 
Kauno į Vilnių grįžo šeštadienį, karo pradžios išvakarėse. Vilniaus 
geležinkelio stotyje seklių buvo atpažintas ir areštuotas. Už dvie
jų dieną sukilimo vadas Levas Prapuolenis, skelbdamas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą ir sukiliminės vyriausybės sudėtį, 
Nasevičių paskelbė vidaus reikalų ministru. O jis jau buvo so
vietų saugumo rankose. Jis papasakojo kaip viskas vyko ir kaip 
jis išliko gyvas. Neturėjome kur ramiai pasikalbėti. Man rūpėjo 
dabartinė Lietuvos padėtis. Dėl kunigų “ekstremistų” ir dėl “Kro
nikos” jis patvirtino sutikto kunigo žodžius. Vien Kaune įvyko 12 
kratų. Taip pat kitur. Nieko nepešė. Apgailestavo, kad dalis kuni
gų sumaterialėję. Tokių nesą tarp “ekstremistų”. “Katalikų 
pogrindžiui reikia pinigą idealizmo užtenka”, pabrėžė Vladas.

Paklausiau jo nuomonės dėl apsilankymo pas garsų rezistentą 
Povilą Šilą. Nepatarė, nes padėtis gan įtempta ir mane gali iš Lie
tuvos išvaryti.

“Jei Juozas atvyktą tai pakedentume jaunystę”, rašė man 1982 
m. Vladas. Bet nebuvo laiko “pakedenti”. Susitikome du kartus, 
aplankėme “dolerinę”. Praėjus mėnesiui nuo mano apsilankymo,

Su jaunystės draugu Vladu Nasevičiumi. “Jei Juozas 
atvyktų, pakedentume jaunystę...”

Vladas mirė, nusinešdamas į kapus daug svarbių detalių, nes ne
buvo nei laiko, nei sąlygų apie viską išsikalbėti.

... ir su kitais
Vieną dieną panorau aplankyti Vilniaus universitetą kurį bai

giau prieš pat Lietuvos okupaciją. Išėjome su sesers anūku stu
dentu Julium Keleru. Apžiūrėjome kiemus, ant sienos iš lauko 
pusės garsiųjų universiteto profesorių paveikslus, padarėme 
nuotraukų iš lauko pusės ir viduje. Studentų knygyne apžiūrėjau 
parduodamas knygas. Nusipirkau Vilniaus miesto planą (“su
vestinėje” taip parašyta), ir tada mano gidas pasiūlė aplankyti mano 

pažįstamą klasikinės filologijos profesorių Leoną Valkūną. Ka
binete jo nebuvo, nes vyko egzaminai. Nuėjome prie tos audito
rijos. Kol gidas įėjęs kalbėjosi su profesoriumi, aš pakalbinau eg
zamino laukiančias kelias mergaites ir vieną vaikiną. Jie labai 
nustebo, kad ir aš veik prieš pusę šimtmečio čia esu stovėjęs ir 
tokius pat egzaminus laikęs. Mačiau, kokį įspūdį vien užsieniečio 
lietuvio apsilankymas jiems daro. Prof. Valkūnas sustabdė egza
minus, kad su manimi pasikalbėtų. Turėjome daug lotynistų ben
drų pažįstamų. Apie visus pakalbėjome. Politinės temos ne- 
palietėme, bet apgailestavo, kai pasakiau, kad nebebus laiko vėl 
susitikti. Susipažinau su prof. Kazlausku. Jis atvirai kritikavo 
tenykštį gyvenimą ir ragino išeiviją aktyviau reikštis politiškai.

Kitu atveju teko ilgiau pabendrauti su jaunu diplomantu Vik
toru Makovecku, kuris parašė diplominį darbą apie Martin Heideg- 
ger filosofiją. Jis pasakojo, kaip ginčijosi su marksizmo kurso pro
fesoriumi, atvirai nesimokė kaip nesąmonią ir jo disidentizmas 
kurį laiką kliudė jam gauti diplomą. Buvo galima j austi, kad aka
deminė visuomenė marksizmu visai nebetiki. Sistema laikosi tik 
prievartos dėka.

Ilgą pasikalbėjimą turėjau su rašytoju poetu Sigitu Geda, ačiū 
Juliui Kelerui. Iš Amerikos buvau atsivežęs vaikų žaidimuose 
naudojamą rašymo priemonę, vadinamą “Magic Slate” (magiška 
grifelinė lentelė). Tai yra plokštė su pakeliama plėvele. Rašai su 
pagaliuku ant plokštės, o pakėlus plėvelę, raštas išnyksta. Paė
miau kelis egzempliorius, jei Lietuvoje tektų kalbėtis raštu. Lie
tuvoje žmonės tikėjo, kad saugumiečiai sėdėdami automobi
liuose gali klausytis namuose vykstančių pasikalbėjimų. Iš tikro, 
manau, kad negalėjo. Sekimo “suvestinėse” būtų apie tai kur nors 
paminėta. Bet pokalbiui su Geda naudojome “grifelinę lentelę”, 
ne liežuvj, kai kitame kambaryje susirinkę svečiai per televiziją 
žiūrėjo “Žalgirio” futbolo rungtynes ir triukšmavo.

(bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Depresija

(pradžia 35 nr.)

Ką reikia daryti esant 
šiems simptomams?

Labai dažnai žmonės ne
sikreipia pagalbos, nes nesu
pranta, kaip tai svarbu, ne
atpažįsta ligos simptomų, ne
drįsta, kaltina save ar nežino, 
kad tai galima gydyti. Šeimos 
gydytojai, klinicistai ar svei
katos priežiūros įstaigos dažnai 
yra pirmoji grandis, į kurią 
žmonės kreipiasi pagalbos. Šie 
specialistai turi:

- nustatyti depresijos prie
žastį;

- gydyti depresiją;
- nusiųsti pas psichiatrą to

liau tirti.
Tie, kurie neturi nuolatinio 

gydytojo, turi kreiptis į savo ar
timiausią gydymo įstaigą, psi
chiatrijos kliniką ar ligoninę. 
Universitetiniai medicinos cent
rai taip pat gydo depresijas.

Kaip padeda gydymas?
Gydymas sumažina skausmą 

ir depresijos sukeltą kančią. 
Sėkmingas gydymas pašalina 
visus depresijos simptomus ir 
sugrąžina į normalų gyvenimą. 
Kuo anksčiau pradedama gydy
ti depresija, tuo greičiau pasi- 
jaučiama geriau. Kaip ir kitų 
ligų atvejais, uždelstą depresiją 
gydyti yra sunkiau.

Be gydymo didysis depresijos 
epizodas gali tęstis 6-12 mėn. 
Gydant vaistais, dauguma žmo
nių pasijaučia geriau po 3-4 
savaičių. Gydant tik psichote
rapijos būdu, kartais užtrunka 
ilgiau.

Dauguma gydytų nuo depresi
jos žmonių pasijuto geriau ir 
grįžo į normalų gyvenimą po 
kelių savaičių.

Labai svarbu pradėti gydyti 
kuo anksčiau, kol depresija 
neuždelsta. Ieškant tinkamiau
sio, gali prireikti kelių gydy
mo kursų. Svarbu neišsigąs
ti, jeigu iš pradžių gydyti 
nepavyksta. Kiekvienu atve
ju gydymas veikia paciento 
naudai.

JAVLBKultūrosTaryba, padedant Lietuviu Fondui, nuo rugsėjo 
1 iki gruodžio 31d. skelbia spaudos vajų. Kviečiame atkreipti dėmėsi i 
suteikiamus papiginimus naujiems skaitytojams ir pasinaudoti šia 
proga. Spauda yra tautos ir išeivijos gyvybė. Pasirinkite mėgiamausią 
lietuvišką laikraštį, kuris yra ir puiki dovana bet kuria proga.

Pastaba: Norint pasinaudoti papiginimu, kreiptis reikia į kiekvieną 
laikraštį ar žurnalą atskirai.

JAV LB Kultūros Taryba skelbia: 

RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO 
Papiginta metinė prenumerata

- naujiems skaitytojams:

DARBININKAS........................
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

...................$25,00(vietoje$45.)

DIRVA......................................
P.O. Box 19191 
Cleveland, OH 44119-0191

.........  $25.00 (vietoje $35.)

DRAUGAS................................
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

..............$65.00 (vietoje $100.)

EGLUTĖ...................................
13648 Kickapoo Trail
Lockport, IL 60441

................$10.00 (vietoje $15.)

LIETUVIU BALSAS..................
2624 W. 71st St.
Chicago, IL 60629

..................$20.00 (vietoje $30.)

PASAULIO LIETUVIS............
14911 127thSt.
Lemont, IL 60439

................ $10.00 (vietoje $20.)

PENSININKAS.........................
2711 W. 71stSt.
Chicago, IL 60629

................. $10.00 (vietoje $15.)

BRIDGES..................................
1927 W. Boulevard
Racine, WI 53403

................. $15.00 (vietoje $18.)

LITUANUS...............................
1501 E. So. Indiana Avė.
Chicago, IL 60605

...................$8.00 (vietoje $10.)

Marija Remienė, 
JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė

Kodėl depresiją būtina 
gydyti?

Tarp depresijos epizodų dau
guma žmonių jaučiasi geriau 
arba būna visiškai sveiki (nėra 
simptomų). Kai kurie žmonės 
sugeba kovoti su depresija be 
gydymo, tačiau dauguma mano, 
kad tik aktyvus gydymas gali 
palengvinti skausmą ir kančią.

Depresiją gydyti svarbu, nes:
- ankstyvas gydymas gali su

stabdyti depresijos perėjimą į 
sunkesnę arba lėtinę formą;

- depresijai būdingos mintys 
apie savižudybę, ir jei ji negy
doma, tai didėja savižudybės 
rizika. Sėkmingai gydant, šios 
mintys dingsta;

- tarp epizodų 1 iš 4 žmonių 
dar jaučia keletą simptomų, ku
rie trukdo jo kasdienei veiklai.

Nesigydant yra didelė depre
sijos priepuolio pasikartojimo 
tikimybė. Kuo daugiau priepuo
lių pasireiškė, tuo didesnė tiki
mybė, kad jie pasikartos. Maž
daug pusei žmonių, kuriems pa
sireiškė vienas priepuolis, būna 
ir antras. Negydant po dviejų 
epizodų, labai didelė tikimybė, 
kad bus ir trečias. Ketvirta prie
puolio tikimybė sudaro 90%.

Sergant depresija, dažnai pats 
sau daug negali padėti; reikia 
kalbėtis su kitais žmonėmis, ne
užsidaryti savyje. Lengvą dep
resiją slopina vaistai iš jona
žolės, bet poveikis būna tik po 
dviejų savaičių;

Jei pastebėjai sergant kitą 
žmogų, pamėgink įtikinti kreip
tis į gydytoją. Depresyvūs žmo
nės yra sunkiai sukalbami, todėl 
reikėtų bendraujant su jais laiky
tis šių taisyklių:

- paguoda ir užuojauta nepa
dės;

- vengti tokių posakių kaip 
“kitiems irgi blogai” ir pan.;

- leisti jiems išsikalbėti;
- geriau papildomai klausinė

ti, o ne guosti;
- suteikti jiems pojūtį, kad jie 

patys sau gali padėti;
- nenuleisti niekais kalbų apie 

savižudybę.

Gėrimai
Saulėgrąžų gėrimas

>1 .orr; i ..

s??
0,5 stiklinės saulėgrąžų,
1,5 l vandens, medaus.

Saulėgrąžas pakepinkite 
(branduoliai neturi būti kartūs). 
Pakepintas išplaukite ir šlapias 
sumalkite. Po to užpilkite šaltu 
vandeniu ir ant mažos ugnies 
virkite. Kai užvirs, dar pavirkite 
2 minutes, tuomet puodą nukel

Migdolų pienas
100 g migdolų riešutų 

užpilkite karštu vandeniu ir 10- 
15 min. palaikykite. Po to nu
lupkite odelę ir sumalkite. 
Tuomet užpilkite 2 stiklinėmis

VII-sios pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo varžybos

Kalifornijos lietuvių sporto 
klubas “Banga” rengia pasaulio 
lietuvių slidinėtojų suvažiavi- 
mą-iškylą 2001 m. kovo 24-30 
dienomis Mammoth Mountain 
slidinėjimo kurorte, Kaliforni
joje, JAV.

Lietuvos kalnų slidinėjimo 
federacijos ir ŠALFASS-gos 
pritarimu bei pavedimu, šios 
iškylos metu bus vykdomos VII- 
sios pasaulio lietuvių kalnų sli
dinėjimo varžybos, kurios nu
matomos 2001 m. kovo 28 d. 
Programoje - slalomo ir didžiojo 
slalomo rungtys įvairiose kla
sėse pagal dalyvių amžių. Kla
sių skaičius bei amžius bus nu

Bitininkystės muziejus, Stripeikiai, Ignalinos raj. V. Kapočiaus nuotr.

Prasideda Lietuvos olimpiečių palydos
Rugpjūčio 4 d. Lietuvos tau

tinio olimpinio komiteto resto
rano “Penki žiedai” kiemelyje 
įvyko pirmoji Lietuvos olimp
iečių palyda. Vilniuje buvo iš
kilmingai išlydėta Lietuvos 
plaukikų grupė su gydytoju ir 
dviem treneriais.

Pakeliui į Australiją jie su
stojo JAV-jose ir čia Šiaurinės 
Arizonos sporto bazėje dusyk 
per dieną treniravosi iki rug
pjūčio 28 d., rengdamiesi olim
piadai.

Į Kengūrų žemę lietuviai 
plaukikai atvyko rugpjūčio 29 d. 
ir pradžioje apsistojo New Cas- 
tle mieste, kur treniravosi iki

Sabonis pajūryje pasigenda tualetų
Nors Lietuvos krepšinio pa

žiba Arvydas Sabonis pareiškė, 
kad nedalyvaus Lietuvos olim
pinėje krepšinio komandoje, ta
čiau apie šį sporto vyrą dažnai 
rašo Lietuvos spauda. Žinoma, 
nebūtinai viskas, kas rašoma, 
liečia krepšinį.

Štai Klaipėdoje išeinančia
me “Vakarų ekspreso” dienraš
tyje rugpjūčio 19 d. laidoje ap
rašomas ten taip vadinamo “Sa
bo” vizitas Palangoje, kur mūsų 
milžinas dažnokai atvyksta pa
viešėti savo viešbutyje “Pušų 
paunksmė”. Neseniai čia viešė
damas garsusis krepšininkas su
sitiko su Palangos miesto meru

z 1 5\ \

( skanausi).

kite ir uždengtąpalikite ne trum
piau kaip 2 vai. Kuo ilgiau lai
kysite, tuo skanesnis ir vertin
gesnis bus gėrimas. Perkošę pa
skaninkite medumi.

šalto virto vandens, palaikykite 
pusę valandos ir perkoškite. 
Tirščių neišmeskite, juos gali
ma įdėti į salotas arba taip su
valgyti.

statytas vėliau.
Visuotinis ŠALFASS-gos 

suvažiavimas, įvykęs 1999 m. 
lapkričio 13 d. Clevelande, pri
tarė šių varžybų vykdymui ir 
patvirtino LSK “Bangą” kaip jų 
rengėją, bendradarbiaujant su 
ŠALFASS-gos slidinėjimo ko
mitetu.

ŠALFASS-gos centro valdy
ba, iš savo pusės, tvirtina šių 
varžybų organizacinį komitetą, 
kuriam vadovauja Algirdas Šė
kas, 20291 Deervale Lane, Hun- 
tington Beach, CA 92646, USA. 
Telef.: 714-968-8124; fax: 805- 
527-4675; e-mail: ltskisum- 
mit2001@aol.com; website: 

rugsėjo 10 d. Tada jie išvyko į 
Sydney ir įsikūrė Olimpiniame 
kaimelyje. Lietuvos plaukimo 
rinktinę sudaro 6 plaukikai, ku
rių tarpe tik viena mergina. Tai 
Darius Grigalionis, JAV studi- . 
juojantis Arūnas Savickas, Min
vydas Packevičius, Saulius Bi- 
nevičius, Rolandas Gimbutis ir 
Jūratė Ladavičiūtė.

Reikia pažymėti, kad dailio
sios lyties atstovei Jūratei - dar 
tik penkiolika. Ji pati jauniau
sia Lietuvos olimpietė iki šiol. 
Ši plaukikė jau turi vieną 
olimpinį bronzos medalį, pelny
tą ne suaugusiųjų, bet pernai 
Danijoje vykusiose jaunimo

Raimundu Pilaičiu ir aptarė 
dviejų naujų lauko krepšinio 
aikštelių statybą tame mieste. 
Pasak miesto mero, poilsiauto
jams pramogų ir užsiėmimų la
bai trūksta, todėl norima sudary
ti sąlygas krepšinį mėgstantiems 
tautiečiams pažaisti krepšinį.

Palangoje Arvydas prisipa
žino, kad Lietuvoje iš sirgalių 
pusės jis susilaukia daugiau dė
mesio negu užsienyje. Dažnas 
praeivis prašo autografų. “Na ką 
su jais padarysi. Tenka rašytis”, 
- be didesnio džiaugsmo teigia 
krepšinio žvaigždė.

Kalbėdamas su žurnaliste, 
Sabas kiek išlieja nepasitenki

Visatoje skraido 
šuns kaulas?

JAV astronomai teigia, kad 
asteroidas Kleopatra 216 yra 
vienas iš neįprasčiausių kada 
nors jų stebėtų objektų. Jis yra 
maždaug New Jersey miesto 
dydžio ir šuns kaulo formos. 
Tokia formą greičiausiai atsira
do po stipraus dviejų astrono
minių kūnų susidūrimo, susijun
gus jų duženoms.

Kleopatra buvo pastebėta jau 
1880 metais, tačiau iki šiol as
tronomai nežinojo tikslios jos 
formos. Tik nauju didžiuliu ra
dijo teleskopu, esančiu Puerto 
Rike, pavyko apžiūrėti šį aste
roidą atidžiau. NewsWire 

www.lithuaniaweb.com/ 
skisummit

ŠALFASS-gos c.v-bos įga
liotiniu prie org. k-to yra ŠAL
FASS slidinėjimo k-to vicepir
mininkas ir JAV lietuvių slidinė
to] ų koordinatorius Vytenis 
Čiurlionis, 19755 Upper Ter- 
race Drive, Euclid, OH 44117, 
USA. Tel.: 216-481-1525; fak
sas: 216-486-8804; e-mail: 
vciurlionis@msn.com

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės slidinėtojai iš visų 
pasaulio kraštų. Dalyvių skai
čius neapribotas.

Tolesnės informacijos bus 
nuolatos skelbiamos.

Norintys gauti daugiau infor
macijos kreipkitės į A. Šėką 
arba V. Čiurlionį.
ŠALFASS-gos centro valdyba 

olimpinėse varžybose.
Jos pagrindinės distancijos - 

50 ir 100 m laisvu stiliumi. Jū
ratė plaukioja jau šešerius me
tus. Kuomet jai buvo 9 metai, 
ją į baseiną atvedė mama ir čia 
ji dabar kasdien “mirksta”. Plau
kikė nesigaili, kad negali daryti 
to, ką daro jos bendraamžiai, ku
rie lanko įvairias pramogas, turi 
iki valiai laiko. Ji visą vasarą 
praleido treniruočių stovykloje 
ir tik savaitgaliais šiek tiek galė
davo atsipūsti.

Jūratė sako, kad geriausiai 
atsipalaiduoja ir “atsijungia” 
nuo viso pasaulio klausydama 
muzikos. Ed. Šulaitis 

nimą žiniasklaidos atstovais, ne
žiūrint kur jie būtų - už Atlanto 
ar Lietuvoje. Krepšinio milžinas 
pasipiktinęs klausia: kada žur
nalistai ką nors gero parašys? 
Taip pat jis labai pasigenda 
žmonių, kurie gatvėje šypsotų
si, nemažiau jį erzina, kad Pa
langos pajūryje nėra tualetų.

Į Palangą Arvydas dažniau
siai atvyksta su visa savo gausia 
šeima. Tik labai pergyvena, ka
da gatvėje tautiečiai jį stabdo, 
pirštais rodo, visokias replikas 
mėto. Kai kurie priėję net kvie
čia pasimatuoti. Bet - rugsėjo 9 
d. jis jau grįžta į Ameriką...

Ed. Šulaitis

Z

MEDICINOS 
NAUJIENOS 
l J

Per pastaruosius kelerius 
metus Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių miego trukmė sumažėjo
- beveik pusė mūsų kraštiečių 
miega trumpai ir nepakankamai. 
Lietuvos miego medicinos drau
gijos (LMMD) duomenimis, vi
dutiniškai lietuviai miega ne 
daugiau kaip 6 vai. Draugijos 
prezidentė Vanda Liesienė tei
gia, kad tai vienas blogiausių re
zultatų, palyginti su kitomis Eu
ropos šalimis. Pasak LMMD 
vadovės, „pastarieji autoįvy
kiai Europos keliuose, kurių 
viena iš priežasčių yra mieguis
tumas ir nuovargis, verčia at
kreipti dėmesį į tokią Lietuvoje 
neįvardintą problemą kaip ne
miga ir su ja susijusias pasek
mes“.

Europoje atlikto tyrimo 
duomenimis, aplinkos faktoriai 
ir gyvenimo būdas turi didesnę 
įtaką vėžio išsivystymui, nei pa
veldimumas. Buvo ištirtos 44, 
788 dvynių poros iš Vokietijos, 
Švedijos ir Suomijos. Moksli
ninkai priėjo prie išvadų, kad 
paveldėti genetiniai faktoriai 
daugeliui vėžio tipų yra ne to
kie reikšmingi, kaip aplinkos 
įtaka. „Aplinkos faktoriai - tai 
visa, kas nesusiję su genetika, - 
teigia tyrimą komentavęs genų 
epidemiologas Heather Spencer 
Fiegelson.- Svarbūs ne tik pes
ticidai, oro užterštumas ir kan
cerogenai maiste, tačiau ir gy
venimo būdas: tabako vartoji
mas, buvę infekcijos, treniruo- 
tumas, lytinis aktyvumas ir me
dikamentų vartojimas.” Tyrimą 
atlikę mokslininkai tikisi, kad 
gauti rezultatai padės išsklaidy
ti klaidingą visuomenės nuo
monę apie neišvengiamąpavel- 
dėjimo įtaką sveikatai. Jie nu
statė, kad tik keliems vėžio ti
pams paveldėjimas yra neabejo
tinai reikšmingas - tai krūties, 
tiesiosios žarnos ir prostatos vė
žys. Šiuo tyrimu abejojantieji 
nurodo keletą trūkumų, kurie 
galėjo turėti įtakos rezultatams
- pvz., neįvertinta tai, kad vie
nam iš dvynių susirgus vėžiu, 
antrasis galėjo būti patikrintas 
anksčiau ir išvengti ligos pa
ūmėjimo. Išvados tokios - turė
damas vėžiu sergančių gimi
naičių žmogus gali tikslingai 
keisti savo gyvenimo būdą ir 
nuolatos tikrindamas sveikatą 
išvengti klastingos ligos.

Nuolatos matyti tik švie
siąją gyvenimo pusę yra itin 
kenksminga sveikatai. Tokią iš
vadą pateikė Amerikos psicho
logai. Dažnai šypsotis bei būti 
pakilios nuotaikos ne tik įkyri 
kitiems, bet gali sukelti ir sun
kias ligas. Kaip paskelbta Ame
rikos psichologų asociacijos 
(APA) konferencijoje, žmonės 
turėtų patirti ir pesimizmą. 
Mokslininkai kritikavo vadi
namąją pozityvių nuostatų tiro
niją- nuolat būtiną optimizmą, 
kurį perša verslo vadybininkai 
ir pačiam sau padėti mokantys 
guru. Dabar psichologai reko
menduoja nepelnytai pamirštą 
negatyvumo vertybę. „Neramu, 
kad nepaliekame žmonėms lai
ko jaustis blogai“, - sakė psicho
logė Barbara Held ir pridūrė, 
kad vertimas elgtis linksmai ir 
slėpti tikruosius jausmus žmo
nėms gali sukelti dar didesnę 
depresiją.

Kanados mokslininkai 
tvirtina, kad rūkaliai lengviau 
atsikratys savo žalingo įpročio, 
jei naudos žvynelinei (psoria
zei) gydyti sukurtus vaistus. Ed- 
ward Seller ir jo kolegos iš Tor
onto Universiteto seniai žinojo, 
kad tie žmonės, kurių kūne ni
kotinas skyla lėčiau, ne taip 
dažnai įpranta rūkyti.

mailto:ltskisum-mit2001@aol.com
http://www.lithuaniaweb.com/
mailto:vciurlionis@msn.com
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Laiškas redakcijai

Atkreipiu laikraščio skaitytojų dėmesį, kad iš Lietuvos atvy
kusi žurnalistė Audronė Škiudaitė, įsitvirtinusi Draugo dienraš
tyje, pateikia tendencingą, Lietuvos krikščionims demokratams 
kenksmingą informaciją. Tai ji anksčiau darė Apžvalgoje ir 
Tėvynės Sarge. Būdama patyrusi žurnalistė, savo “priešų” atvirai 
nepuola, bet kelia į padanges LKDP priešus. Antai Draugo lie
pos 19 d. numeryje labai patraukliai pristato tris moderniųjų 
krikščionių demokratų vadovus - Vytautą Bogušį, Egidijų Varei- 
kį ir Artūrą Vazbį. Paslėpta jos mintis aiški: štai kokias asmeny
bes atstūmė LKDP! Iš tikrųjų niekas jų neatstūmė, jie patys sava
noriškai atsiskyrė. Mes turėjome viltį juos susigrąžinti iki to mo
mento, kada “modernieji” (moderni tik jų retorika, o ne darbai) 
nuėjo su kairiųjų ideologijų partijomis. A. Škiudaitė stengiasi 
pateisinti tokį elgesį. Bet juk tai iš tikrųjų perėjimas į kitą ba
rikadų pusę. Jokie samprotavimai, jokia gražbylystė to pateisinti 
negali. Aiškus posūkis krikščioniškosios ideologijos išdavystės 
linkme. Taigi dabar “moderniuosius” susigrąžinti bus labai sunku. 
Rinkiminės kampanijos metu mes stengsimės jų visai neliesti, 
žinoma, jeigu nepradės mūsų plūsti, o tai įmanoma turint galvoje 
ankstesnį jų elgesį.

Mieli tautiečiai, būkite atsargūs ir kritiškai vertinkite žurnalistės 
iš Lietuvos rašinius. Juose nemaža nuodų.

Zigmas Zinkevičius,
LKDP pirmininkas 

_______________ Vilnius

Citatų klastotojai

Šių metų rugpjūčio 11 d. Darbininke, “Skaitytojai rašo” skilty
je, atspausdinta Kazio Kastiliaus nuomonė apie mano pranešimą 
1998 m. Dainavos Studijų savaitėje yra klaidinanti. Autorius ci
tuoja mano mintis propagandiškai - nepažymėdamas mano pavar
toto konteksto, nors žodynai įspėja, jog frazė (mintis) turi būti 
aiškinama pagal kontekstą. Ten mano minėtas priežodis “Tupi len
kas ant kalniuko, žiba akys kaip velniuko” yra besąlygiškai su
sietas su istoriniu faktu, būtent: “1920 m. spalio 7 d. toks ange-

RigaVen Travel, Ine.
VVe provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS • CRUISES
W!TH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS
OR OTHER CARRIERS 

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

’Call for Detaiis*

liukas, pasirašęs klastingos taikos sutartį, iš tikrųjų buvo spalio 9 
d. velniukas, užgrobęs Vilniją”. (Žr. “Istoriniai pakaruokliai”, Dar
bininkas, 2000 m. balandžio 28d.) Truputį anksčiau tos pat ci
tatos klastojimą, nuslėpęs kontekstą, atliko ir A. Landsbergis. (Žr. 
jo atliepį “Apie “polacks”, žydus ir kitas šmėklas”, Darbininkas, 
2000 m. rugpjūčio 4 d.) Ten, tarp kitko, jis pataria pasitikslinti 
“istorinius faktus” (kabutėse). Matyt, jam ir Vilnijos okupacija 
yra netikras faktas, tad neminimas.

Kiekvienu atveju, ar šie autoriai sąmoningai, ar nesąmoningai 
nuslepia kontekstą, jie pažeidžia tiesą ir netiesiogiai dilgina mū
sų santykius su kaimynais, nors pretenduoja į tų santykių geri
nimą. Beje, K. Kastilius išranda dar ir negirdėtus “išlaisvinimo 
pakaruoklius”, kas rodo tikrovės maišymą su fantazija.

Baigdamas kartoju jau anksčiau išreikštą mano pranešimo iš
vadą: bandykime turėti gerus santykius su visais kaimynais, tik 
neleistina klastoti mūsų taurios istorijos.

Antanas Musteikis
Buffalo, NY

Artūras Paulauskas 
apie Lietuvos stojimą į NATO

Briuselyje viešėjo Lietuvos 
Naujosios sąjungos lyderis Ar
tūras Paulauskas. Jis susitiko su 
NATO vadovu George Robert- 
son bei kitais atsakingais NATO 
ir Europos Sąjungos parei
gūnais. Artūrą Paulauską lydė
jo Lietuvos misijos prie NATO 
ambasadorius Linas Linkevi
čius. Susitikime su NATO va
dovu Artūras Paulauskas iš
reiškė abejonę, ar Lietuva pajė
gi 2001 m. gynybos biudžetui 
skirti 2% bendrojo vidinio pro
dukto (BVP). A. Paulauskas 
mano, kad tas terminas turėtų 
būti nukeltas bent metais - iki 
2002-ųjų. NATO vadovas į tai 
atsakė, kad Lietuva turėtų rim
tai žiūrėti į savo tarptautinius 
įsipareigojimus, nes, jei šie įsi
pareigojimai naujajame Lietu

vos Seime bus peržiūrimi ir 
biudžetas bus mažinamas, 
NATO tai atitinkamai įvertins. 
Lietuvos politikai, tame tarpe ir 
Naujoji sąjunga, tikisi, kad 
Lietuva į NATO bus pakviesta 
2002 m. Kaip žinoma, pernai 
Seimas priėmė konservatorių 
siūlymą 2001 m. išlaidas gy
nybai padidinti iki 2% BVP. 
Šį įsipareigojimą, kaip rimtą 
žingsnį siekiant NATO stan
dartų gerai įvertino Vakarų val
stybių ir NATO vadovai. Šių 
metų pradžioje Naujoji sąjun
ga surinko beveik 100 tūkst. 
Lietuvos piliečių parašų už tai, 
kad 147 mln. litų iš gynybos 
biudžeto būtų perduoti švie
timui. Seimas atmetė šį įstaty
mo projektą.

Respublika

Lietuvių poterių tekstai
Lietuvis žegnojasi: Vardan 

Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šven
tosios Dvasios. Lotyniška for
mulė yra “In nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti”. Žodžio 
Dievas Čia nėra. Iš kur atsirado 
šitas labai svarbus žodis lietu
vių žegnonėje? Žymus lituanis
tas profesorius Zigmas Zinke
vičius savo naujausią darbą ski
ria šiam klausimui.

Įdomu pabrėžti, kad tą pačią 
formulę randame latvių ir prūsų 
kalbose. Kaip rašo Zinkevičius, 
lietuvių poteriuose išliko Min
daugo laikų vertimo iš vokiečių 
kalbos pėdsakų. Šita išvada pa
tikima.

Be žegnonės, keturi poteriai 
sudaro šios knygos tyrimo ob
jektą; Viešpaties malda (Tėve 
mūsų), Angelo pasveikinimas 
(Sveika, Marija), Tikėjimo

išpažinimas (Tikiu Dievą Tėvą) 
ir Švenčiausios Trejybės pagar
binimas (Garbė Dievui Tėvui).

Nors knyga grynai lingvisti
nio pobūdžio, profesorius Zin
kevičius labai aiškiai parodo, 
kaip įvairių epochų lietuvių po
terių tekstai atspindi tautos is
toriją ir jos dvasinę kultūrą. 
Kaip sakoma knygos viršelyje: 
“...poteriai mums yra ne tik pa
grindinė malda, bet ir svarbus 
praeities, krikščioniškos lietu
vių kultūros dokumentas. Visa 
tai negali nedominti kiekvieno 
lietuvio”.

Zigmas Zinkevičius. Lietu
vių poteriai. Kalbos mokslo 
studija. Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas. Vilnius. 
2000. 271 psl.
Parengė Alfred Bammesberger, 

Eichstatt, Vokietija

Tautos Fondo pranešimas savo 
nariams ir lietuviškųjų 

periodinių leidinių skaitytojams

Šių metų liepos mėnesio 
bėgyje Vokietijos parlamentas 
priėmė įstatymą dėl vienkarti
nės piniginės kompensacijos as
menims, kurie Antrojo pasau
linio karo metu buvo priversti
niai darbininkai (“Zwangsarbe- 
iter”, “Fremdarbeiter”; “Ostar- 
beiter”) Vokietijoje ir Vokietijos 
užkariautose srityse.

Šiuo pranešimu norime at
kreipti visų buvusiųjų privers
tinių darbininkų ir darbininkių 
dėmesį į šitą galimybę, kad ko-

mpensuotini asmenys nepra
leistų šitos progos.

Dėl informacijos apie šį 
įstatymą ir programą galima 
kreiptis į advokatą Josef Grili- 
ches, Esąuire, 245 East llth 
Street, Nevv York 10003 (tel.: 
212-477-3427), kuris turi daug 
patirties su ieškiniais prieš Vo
kietiją. Advokatas Griliches 
nuodugniai moka anglų, lietu
vių, rusų ir vokiečių kalbas, taip 
pat moka ir lenkų kalbą.

Tautos Fondas

r
2000 vasarą visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

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

New Yorko 
Floridos 
Detroito 
Los Angeles

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

— Prašykite mūsų brošiūros—

Vytis Travel
40-24 235 St.

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

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

e-MAIL: VYTTOURS@EARTH1JNK.NET 
web slte: www.vytistours.com

&

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
SEPTEMBER PICK-UP SCHEDULE

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

SEPTEMBER, 2000 PICKUP LOCATIONS

Thurs. Sept. 28 Albany-Schenectady, NY 7-8 pm

Thurs. Sept. 21 Putnam, CT 1-2 pin

Thurs. Sept. 21 Providence, RI 4-5:30 pm

Sat. Sept. 23 VVaterbury, CT 9:30-11 am

Sat. Sept. 23 Hartford, CT 12-2 pm

Konteineris iš Bostono iškeliauja spalio 2 d.

Fri. Sept. 29 Binghamton, NY 9-10 am

Fri. Sept. 29 Scranton, PA 12-2 pm

Fri. Sept. 29 Frackville, PA 5-6 pm

Sat. Sept. 30 Philadelphia, PA 9:30-11 am

Sat. Sept. 30 Brooklyn, NY 2-5:30 pm

Sat. Sept. 30 Bridgeport, CT 7-8 pm

Panevėžio verslininkas pasirūpino vaikais
Panevėžio verslininkas Jonas 

Katinas viešai pareiškė pasiryžimą 
suteikti pramą šeimoms, turin
čioms sunkumų ruošiant vaikus į 
mokyklą. Rėmėjas nustebo, kai ga
vo net apie 400 prašymų. Todėl, 
pasitelkęs savo draugus verslinin

kus, nupirko kalną sąsiuvinių, ra
šiklių, dažų, plastilino ir kitų būtini] 
kanceliarinių prekių. Visos dova
nos buvo išdalintos Žibartonių. 
Naujasodžiu, Krekenavos, kitų 
miestelių ir kaimų vaikams.

Lietuvos rytas

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

* Taupymu sąskaitas, certifikatus ir IRA 
* Čekiu sąskaitas - asmeniškas ir komercines 

* Paskolas - namu, namu remonto, 
Home Eąiiily ir automobiliu

* ATM naują mašiną ir korteles
* l'iesioginj pinigu deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos

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

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

September 21 Elizabeth, NJ 11-12 noon

Kearny, NJ 1-2 pm

Paterson, NJ 3-4 pm

September 22 Philadelphia, PA 11-12 noon

Baltimore, MD 4-5 pm

September 23 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-Vilniiis-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:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTH1JNK.NET
http://www.vytistours.com
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Aštuoniasdešimties metų sukaktis 
apvainikuota garbės daktaratu

Šiais metais 80 metų gyve
nimo sukaktį švenčia solistas- 
dainininkas, visuomenininkas, 
finansininkas Stasys Baras. 
Sukaktį atšvęsti Stasys Baras, 
š. m. birželio mėn. vidury kartu 
su šeima - žmona ir dviem duk
terimis - važiavo į Lietuvą. Pa
minėti šiai garbingai sukakčiai 
Lietuvoje buvo surengti trys va
karai: knygos “Stasys Baras” 
sutiktuvės, Stasio Baro muzikos 
stipendijos įteikimas ir Garbės 
daktarato įteikimas.

Knygos “Stasys Baras” su
tiktuvės įvyko Vilniaus Rotu
šės salėje birželio 8 d. Knygą 
parašė labai kruopščiai, visus 
faktus surinkdama, humani
tarinių mokslų daktarė, Lietu
vos muzikos akademijos do
centė Ona Narbutienė. Knygą 
išleido “Baltų lankų” leidykla. 
Knyga suskirstyta į tris dalis: 
1) Gyvenimo kelias, 2) Muzi
kos ir visuomenės veiklos ba
ruose ir 3) Priedai. Skaitant 
knygą susipažįsti su šios knygos 
pagrindiniu veikėju Stasiu Ba
ru - autorė veda skaitytoją per 
visą S. Baro gyvenimą nuo 
gimimo iki dabarties.

Knygą pristatė Muzikos aka
demijos prorektorius Eugenijus 
Ignatonis, primindamas, kad 
artisto gyvenimas paprastai yra 
trumpas, o rašytinis žodis jį 
pratęsia. Vakarą vedė Ona Nar
butienė. Vakaro svečių ir solis
to gerbėjų tarpe buvo Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
poetas Kazys Bradūnas, Biru
tė Pūkelevičiūtė ir daug, daug 
kitų. Vakarą apvainikavo solis
tų Vladimiro Prudnikovo, ku
riam akompanavo Nijolė Ra
lytė, ir Edgaro Prudkausko, ako
mpanuojant Vytautui Lukošiui, 
padainuotos lietuvių liaudies 
dainos ir operos arijos. Edgaras 
Prudkauskas yra remiamas 
S. Baro kasmet skiriamos sti
pendijos.

Lietuvių muzikos sąjungos 
prezidentas prof. Rimvydas 
Zigaitis įteikė Stasiui Barui įrė
mintą žymenį.

Knygos sutikimo proga buvo 
suruošta nuotraukų ir recenzijų 
paroda ir išleista programa 
su penkiomis nuotraukomis. Iš
leistoje vakaro programoje 

išspausdinti B. Railos žodžiai, 
apibūdinantys Stasio Baro sun
kų gyvenimo kelią, skamba taip: 
“Viešpatie, jei jis būtų galėjęs 
ne DP keliais klaidžioti, ne 
dirbti plieno fabrikuose ar ban
kuose, o nuolat dainuoti ope
rose - mes šiandien turėtume 
vieną stambiausių lietuvių te
norų...”

Lietuvos muzikos 
akademijos muzikos 
stipendijos įteikimas

Birželio 10 d. Muzikos aka
demijos salėje įvyko konkursi
nis koncertas. Stasys Baras yra 
įsteigęs $1000 muzikos metinę 
stipendiją tenorui, o šiais me
tais dar pridėjo $500 antrai sti
pendijai, kad galėtų į stipendi
ją kandidatuoti bet koks vyriš
kas balsas. Ši stipendija yra am
žina, nes pagrindinis kapitalas 
nejudinamas, o stipendijai yra 
skiriami procentai. Šiame kon
certe pasirodė atrinkti studentai 
iš Lietuvos Muzikos akademi
jos Vilniuje ir jos Kauno filia
lo. Koncerte dalyvavo ir varžė
si šeši pretendentai. Atrankos 
komisija yra sudaroma iš Mu
zikos akademijos vokalo ped
agogų ir rektorato atstovų, o 
šiais metais ir pats premijos-sti- 
pendijos įkūrėjas Stasys Baras 
turėjo progos toje komisijoje da
lyvauti. Premijas laimėjo du te
norai - jau ketvirtą kartą lai
mintis St. Baro stipendiją Ed
garas Prudkauskas ir pirmakur
sis Saulius Vasiliauskas. Be kas
metinės stipendijos S. Baras ir 
kitaip padeda dainininkams, 
skirdamas papildomų lėšų sta
žuotėms ir kelionėms. O šiais 
metais Vokalo katedrai S. Baras 
padovanojo kompiuterį.

Garbės daktaratas
Birželio 12 d. Muzikos aka

demijos didžiojoje salėje įvyko 
ypatinga šventė - Garbės dak
tarato įteikimas solistui Stasiui 
Barui. Visos ceremonijos buvo 
labai iškilmingos, scenoje sė
dėjo puošniomis togomis apsi
vilkę Akademijos vadovai - rek
torius Juozas Antanavičius, pro
rektorius Eugenijus Ignatonis 
ir Eduardas Gabnys ir Stasys 
Baras. Nuskambėjus Lietuvos 

himnui, kalbėjo prof. dr. J. 
Antanavičius. Kalbėjo apie ne
paprasto grožio dramatinio te
noro solistą, šios dienos soleni- 
zantą. Salėje nuskambėjo 1966 
m. Stasio Baro su orkestru 
įdainuota arija “Dangus ir jūrą” 
iš A. Ponciello operos “LaGio- 
conda”. Toliau vakarą vedė kny
gos apie S. Barą autorė dr. Ona 
Narbutienė.

Koncertinėje programos da
lyje, pagerbdami vakaro kal
tininką, dainavo Virgilijus No
reika, Muzikos akademijos 
magistrantas Dainius Stumbras 
ir S. Baro stipendininkas Edga
ras Prudkauskas, o pabaigoje 
dar prisidėjo ir Vilniaus stygi
nis kvartetas.

Iškilmingoje dalyje ceremo- 
niškai, tik trečią kartą, rekto
rius lotynų kalba perskaitė Gar
bės daktaro titulo suteikimo 
“dekretą”, kurį prorektorius E. 
Ignatonis išvertė lietuvių kal
bom Naujasis daktaras buvo 
papuoštas regalijų grandine, ap
dovanotas gėlėmis, ir jo garbei 
Muzikos akademijos studijos 
choras, vadovaujamas prof. P. 
Gylio, atliko “Alleluja” iš G. E 
Handelio “Mesijas”.

Po solenizanto padėkos 
žodžio vakaras užbaigtas vi
siems dalyviams sugiedant 
“Gaudeamus”. Stasį Barą savo 
apsilankymu pagerbė Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ir kiti 
garbingi asmenys, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvos muzikos garbės 
daktaratas yra įteikiamas tik 
trečiam asmeniui: pirmas buvo 
suteiktas smuikininkui Jehudi 
Menuhin, antras - “Ąžuoliukų” 
steigėjui Hermanui Perelšteinui 
ir trečias dabar - Štasiui Barui.

Išeivijoje mes pažįstame 
Stasį Barą kaip nepaprasto 
grožio tenoru dainavusį solistą 
ir visuomenininką, kuris visą 
laiką sielojosi Lietuvos reika
lais.

Klausydavomės jo gražaus 
balso koncertuose, operose. Jo 
dramatiško tenoro balsas 
užburdavo klausytoją. Ir tada, 
kai išgirdome, kad Stasys Baras 
daugiau nebedainuos, visi jau-

i

Muzikos akademijos rektorius prof. dr. Juozas Antanavičius įteikia Stasiui Barui 
garbės daktaro regalijas. Užpakalyje stovi Muzikos akademijos choro studijos^cho- 
ras ___________________________________

Knygos “Stasys Baras” sutiktuvėse stovi iš k.: prof. dr. Ona Narbutienė, Stasys Baras, 
žmona Elena Barienė ir Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus

Algirdo Rakausko nuotraukos

tėmės praradę kažką gražaus ir 
nepakartojamo.

Stasys Baras, be kasdieninio 
darbo, rūpesčio augančia šei
ma, visada rado laiko mokytis, 
dainuoti ir dirbti visuomeninį 
darbą.

Stasio Baro suruošta Muzi
kos šventė 1991 metais, buvo 
didžiulis muzikos, meno ir kul
tūros nepakartojamas pasireiš
kimas išeivijoje. O kur dar vi- 
so-kie komitetai lėšoms telkti 

įvairiems reikalams, darbas Lie
tuvių Fondo valdyboje ir tary
boje ir t. t.

Pernai Stasys Baras Lietuvos 
Prezidento buvo apdovanotas 
Gedimino ordinu, Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus išrink
tas Metų žmogumi; respubliko
nų partijos išrinktas Metų Ame
rikos lietuviu; yra gavęs JAV LB 
Kultūros tarybos premiją; apdo
vanotas Lietuvos kultūros mi
nisterijos Padėkos raštu; yra ga

vęs daug kitų žymenų.
O Dievo Stasys Baras buvo 

ir yra apdovanotas nepaprastai 
gražiu tenoro balsu ir didele en
ergija dirbti visuomeninį darbą, 
dirbti su žmonėmis.

Stasys Baras jau nebedai
nuoja, bet mes klausomės jo dai
nų įrašuose ir linkime jam dar 
daug darbingų metų dirbant taip 
reikalingą išeivijai ir Lietuvai 
visuomeninį darbą.

Birutė Jasaitienė

ALTo
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas, Saulius Kuprys, 
yra gavęs atsiliepimą į ALTo 
pastangas grąžinti 20 milijo
nų dolerių Pabaltijo kraštų gy
nybai iš JAV kongreso atstovo 
Bill Young, kuris vadovauja 
kongreso lėšų skirstymo ko
misijai. Savo laiške kongres
menas užtikrina, kad dės visas

*

Amerikos lietuvių advoka
tų draugija, atsiliepdama į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
raginimą ryšium su JAV kon
greso nukirsta 20 mln. dole
rių parama Pabaltijo valsty
bėms informavo savo narius

*

Lietuvių visuomenė jautriai 
reaguoja į Amerikos Lietu
vių Tarybos kvietimą jungtis 
į bendrą akciją sugrąžinti 
$20,000,000 Pabaltijo kraštų

*

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba prašo atsiųsti į jos 
būstinę atsiliepimus, gautus iš 
JAV senatorių ar kongreso na
rių, atsakant į laiškus, prašan
čius grąžinti $20,000,000 į 
JAV biudžetą Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos apsiginklavimui

žinios
pastangas, kad ta suma būtų 
sugrąžinta į JAV valstybės 
biudžetą. Galutinį sprendimą 
darys jungtinis JAV kongreso 
atstovų ir senatorių komitetas. 
Visuomenė toliau prašoma ra
šyti savo atstovams. Daugiau 
informacijos galima gauti ra 
šant ALTo būstinės adresu (žr. 
žemiau).

k *

neseniai išėjusiame žiniaraš
tyje Lex Lituani. Šiai organi
zacijai dabar vadovauja lietu
vių kilmės advokatė Patricia 
Streeter iš Detroito. Draugijos 
interneto tinklalapis: www,- 
javadvokatai.org

*

gynybai. New Jersey lietuviai 
savo ruožtu yra išsiuntę per 300 
laiškų Kongreso nariams. Tuo 
tarpu Clevelando lietuviai suo
rganizavo ir išsiuntė 600 laiškų.

*

ir pasiruošimui įstoti į NATO 
sąrangą. ALTo būstinės adre
sas: Amerikos Lietuvių Ta
ryba, 6500 S. Pulaski Rd, 
Chicago, IL 60629, tel.: 773- 
735-6677, faksas: 773-735- 
3946, ei. paštas: AltCenter- 
@,aol.com

ATEITININKŲ SAVAITE KENNEBUNKPORTE, ME

Tradicinė ateitininkų sen
draugių studijų ir poilsio savai
tė gražioje pranciškonų vie
nuolyno sodyboje Kennebunk
porte, ME, šiemet vyko rug
pjūčio 12-19 dienomis. Daug 
metų šią savaitę organizavo dr. 
Česlovas Masaitis. Šiemet jo 
darbą perėmė Juozas Rygelis, 
sudaręs savaitės programą, re
gistravęs dalyvius. Šiemet da
lyvių buvo aęie 50-60, dau
giausia - iš Bostono, New Yor
ko ir kitų artimų apylinkių. Kaip 
paprastai, visi suvažiavo šešta
dienio popietę, rugpjūčio 12 d.

Pradedama koncertu
Jau tapo tradicija, kad šios

Romualdo Požerskio 
fotografijų retrospektyva

(atkelta iš 2 psl.) 
dalyvavo gausybėje grupinių 
parodų, pelnė apdovanojimų, 
jam suteiktas Tarptautinės me
ninės fotografijos federacijos 
menininko vardas (AFIAP). R. 
Požerskio nuotraukos saugomos 
Lietuvos, Prancūzijos, Suomi
jos, Jungtinių Amerikos Valsti
jų ir kitų šalių nacionaliniuose 
muziejuose ir privačiose kole
kcijose. Kaip jau užsiminta ra
šinio pradžioje, š. m. pavasa
rio gale pasiekė džiugios žinios 
iš Naujosios Zelandijos. Į tarp

PAULIUS JURKUS

savaitės programa pradedama 
koncertu, kurį atlieka pianis
tė Flrances Covalesky-Kava- 
liauskaitė.

Pradžioje scenoje atrodžiusi 
kiek nuščiuvusi ir kukli, pianis
tė greitai “užkalbino” pianiną ir 
salė bei klausytojų širdys prisi
pildė gražios muzikos. Savo 
mėgstamo kompozitoriaus - 
Chopino valsais ji pradėjo kon
certą, paskui sugrojo Beetho- 
veno sonatą Waldsteiną, antroje 
dalyje - Gershwino rapsodi
ją Liszto ir vėl Chopino kūri
nius.

Klausytis jos muzikos visada 

tautinę parodą-konkursą bu
vo atsiųsta 17 tūkstančių fo
tografijų (kol kas negirdėtas 
skaičius per ketvirtį amžiaus!). 
Geriausi autoriai - tarp jų ir 
R. Požerskis - premijuoti, lau
reatų paroda numatyta ekspo
nuoti New Yorke.

...Kitąmet, liepos 7 dieną R. 
Požerskis pažymės savo pirmą
jį jubiliejų, tačiau per parodos 
atidarymą sakė, jog ekspozici
ją galima laikyti jubiliejine, nes 
po metų kitos parodos nebe
rengs. Nors... kas žino? 

miela, širdys prisipildo svajin
gos šilumos. Publika jai dėkojo 
plojimais, dvi mergaitės, dvynu
kės, kurios pačios mokosi mu
zikos, įteikė gėlių puokštę.

Koncertąpadėkos žodžiu bai
gė Juozas Rygelis, vyriausias šio 
renginio organizatorius.

Prie vaišių stalo
Savaitės atidarymo vaišės 

visuomet ypatingos: vasarvie
tės šeimininkės (vyriausia šei
mininkė Sofija Kazlauskienė su 
savo “štabu”) toje pačioje salė
je ant didelio ilgo stalo sutelkia 
daugybę įvairaus maisto, vyno, 
giros. Prie vaišių stalo visiems 
malonu ir patogu pasikalbėti, 

V1ENERIŲMETU MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
JUZĖ VAIČIŪNAITĖ-JURKEVIČIENĖ
Jau suėjo vieneri metai, kai sunkios ligos iškankinta šį 

pasaulį apleido mūsų mylima motina, žmona, močiutė JUZĖ.

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti Jq savo 
maldose. Tegul Dievas suteikia Jai Amžinę Ramybę.

Vyras Kostas Jurkevičius

kadangi susirenka savi, 
pažįstami, kuriems smagu 
pasidalinti bičiuliškais žodžiais.

Pamaldos koplyčioje
Vienuolyno koplyčia šiokia

dieniais ir šventadieniais su
traukia daug žmonių. Ateiti
ninkams teko prisiderinti prie 
vienuolyno tvarkos. Šventa
dieniais jų mišios buvo 11:30 
vai., savaitės dienomis - 8 v. 
ryto.

Savaitės kapelionu buvo Ra- 
faelis Šakalys, OFM, rūpes
tingai atlikęs pareigas, sakęs 
pamokslus, rūpinęsis pamaldų 
tvarka. Mišių skaitymus atlik
davo tie stovyklautojai, kurių 
intencija būdavo aukojamos mi
šios. (nukelta į 8 psl.)

javadvokatai.org
aol.com
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‘YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pirmoji rudens diena - 
penktadieni, rugsėjo 22

Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 8 d., Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyne Put
nam, CT. Registracija prasidės 1:30 
vai. popiet. .Po susirinkimo įvyks 
naujos Direktorių tarybos posė
dis. Susirinkime dalyvaus svečias 
iš Lietuvos, Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Išpažintys yra klausomos 

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

"Suaugusiųjų įvedimo j 
krikščionybę" programoje ang
lų kalba, kuri prasidės Advento 
pradžioje, jau turime užsiregistra
vusius du kandidatus. Kreipiamės 
į lietuvius ir siūlome užsiregis
truoti tiems, kurie neturėjo pro
gos gauti Krikšto, Atgailos, Pir
mosios komunijos bei Sutvirtini
mo sakramentų, skambinant į kle
boniją tel. (718) 326-2236. Pernai 
tokie kursai lietuvių kalba buvo 
sėkmingi.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos narių susirinkimas įvyks rug
sėjo 24 d. parapijos salėje tuojau 
po 11:30 vai. lietuviškų mišių.

Parapijos klebonas kun. 
James T. Rooney ir vikaras kun. 
Vytautas Volertas rugsėjo 6 d. da
lyvavo Brooklyno vyskupijos me
tinėje maldos dienoje Douglas- 
ton, NY.

Šešių parapijų grupuotės 
posėdis Tugsėjo 11d. įvyko mūsų 
parapijos patalpose. Buvo aptarti 
visi einamieji reikalai ir sužinota, 
kad numatyti darbai ir planai eina 
pirmyn.

Maldininkų kelionė į 
VVashington, DC, rengiama 
Brooklyno diocezijos, įvyks spa
lio 7 d. Brooklyno vyskupas Tho- 
mas Daily praves ten maldos die
ną. Iš mūsų parapijos vyks auto
busas. Prašome skambinti parapi
jai tel. (718) 326-2236 ir užsi
registruoti vietą iš anksto iki rug
sėjo 25 d. Išvykimo valanda bus 
paskelbta vėliau.

Tradiciniai Rudens pietūs 
Aušros Vartų parapijoje (32 
Dominick St., New York, NY 
10013) įvyks sekmadienį, spalio 
15 d., tuojau po 11:15 vai. mišių 
parapijos salėje. Skanus maistas ir 
atgaiva. Auka - dvidešimt penki 
doleriai. Vietas galima užsisakyti 
iš anksto skambinant į kleboniją 
tel. (212) 255-2648.

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

Vyskupas Paulius Bal
takis, OFM, rugsėjo 18 d. iš Kana
dos grįžo į savo rezidenciją Pran
ciškonų vienuolyne Brooklyne.

Kunigų Vienybės metinis 
susirinkimas įvyks spalio 9-10 
d. Nekalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyne, Putnam, CT. Pradžia - 
spalio 9 d., 3:30 vai. p.p. Dalyvaus 
ir svečias vyskupas Juozas Preikšas, 
Panevėžio vyskupijos ordinaras.

Spaudos vajų nuo rugsėjo 1 
iki gruodžio 31 skelbia JAV LB 
Kultūros Taryba, padedant Lie
tuvių Fondui. Tiktai nauji skaity
tojai gali pasinaudoti papiginta 
prenumerata. "Darbininko" 5- 
tame pusi. žiūr. papigintų laik
raščių prenumeratų kainų sąrašą.

Apreiškimo parapijos 
žinios

Parapijoje pradedama vaikų 
paruošimo Pirmajai Komu
nijai programa, kuri vyks lie
tuvių kalba. Norintieji vaikus 
įrašyti į šią programą prašomi 
skambinti dr. Mildai Palubinskai
tei tel. (201) 792-7853. Skaitykite 
šio puslapio apačioje aprašymą 
apie "Žodžio liturgiją vaikams" 
Apreiškimo parapijoje.

New Yorko Maironio Litu
anistinės mokyklos atidary
mas įvyks šeštadienį, rugsėjo 23 
d. Kultūros Židinyje. Kviečiame 
tėvelius atsivežti mokyklinio 
amžiaus vaikus. Mokyklos regis
tracija bus 10 vai. ryto; seks 
susipažinimas su mokykla, tėvų 
diskusijos ir kavutė. Pamokos vyks 
kiekvieną šeštadienį 10 vai. ryto - 
1 vai. popiet. Maironio Litua
nistinėje mokykloje dar veiks klasė 
suaugusiems, norintiems išmokti 
lietuviškai. Dėl daugiau informaci
jų skambinti Audrei Lukoševi- 
čiūtei tel. (718) 849-6083.

Administracija ragina vi
sus skaitytojus, kurių EXP data 
prie pavardės išspausdinta 1999, 
nelaukiant atsilyginti už prenu
meratą, kurios kaina yra 45 dol. 
Tuo sutaupysite mums paragi
nimų siuntinėjimo išlaidas.

SVARBUS ATITAISYMAS
Rašant apie "Žalių kortelių" 

loteriją "Darbininko" 32 nu
meryje, 8 puslapyje, įsivėlė nema
loni klaida Prašymo-formos siun
timo adrese. Čia pakartojame tei
singą adresą, kuriuo prašymas turi 
būti išsiunčiamas:

DV-2002 Program
Kentucky Consular Center 
Lexington, KY 41903
USA
(Klaidingai buvo parašyta: DV- 

2000 Program).
Už klaidą atsiprašome.

(atkelta iš 7 psl.)
Prisiminti 
Donelaičio 
"Metai"

Rugpjūčio 13, 
sekmadienio va
kare, prasidėjo pa
skaitų ciklas. Pau
lius Jurkus kalbė
jo apie prof. J. Bra
zaičio parengtą 
Donelaičio "Me
tų" laidą, nuo ku
rios pasirodymo 
šiemet suėjo 60 
metų.

Kristijonas Do
nelaitis (1714- 
1780) savo para
šytą poemą pali
ko neaptvarkęs, 
net jos nepava
dinęs. Tai atliko 
Liudvikas Rėza 
(1776 - 1840), 
Karaliaučiaus uni
versiteto profeso
rius. Sutvarkęs, su
redagavęs "Metus", išvertė į vo
kiečių kalbą ir išleido 1818 m. Po 
to pasirodė 6 įvairios laidos. Pa
skutinė, Biržiškos parengta laida, 
išėjo 1918, 1921 ir 1927 m. ir bu
vo skirta mokykloms.

Tada Švietimo ministerija, no
rėdama parūpinti naują "Metų" 
laidą, pritaikyą mokyklai ir pla
čiam visuomenės naudojimui, pa
kvietė prof. Juozą Brazaitį, kuris 
tuomet vadinosi Ambrazevičiumi. 
Prof. Brazaitis aplankė visas Done
laičio gyventas vietas, Karaliau
čiaus universiteto ir miesto bib
liotekoje surado Donelaičio rank
raščius ir kitą reikalingą medžiagą. 
Jis parengė naują pilną "Metų" 
laidą, pridėjo žodyną ir kitą papil
domą medžiagą. Šios knygos dai
lininku jis pasikvietė Vytautą K. 
Jonyną, kuris jau tada buvo pa
garsėjęs kaip realistas ir saikingas 
modernistas. Jiedu aptarę kiekvie
ną iliustraciją, kad ji būtų tinka
ma Donelaičio praeičiai pavaiz
duoti. Iliustracijos (išviso 35) buvo 
sukurtos sunkia technika - išrai
žytos medyje. Šiai knygai buvo 
sukurtas ir naujas, niekur nenau
dotas raidynas.

Knyga bvo išleista 1940 m., vi
sų labai gerai įvertinta. Bet tais pa
čiais knygos išleidimo metais So
vietų Sąjunga okupavo Lietuvą. 
Tai buvo sunkiausi laikai Lietu
vai: karai, okupacijos, trėmimai. 
Lietuva liko įjungta į Sovietų Są
jungą.

1989 m. Lietuvoj e išleista dido
ka knyga "Donelaitis ir mes", kur 
suminėti visi, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie Done
laičio poemos leidimo. Prof. Bra
zaitis nepaminėtas, nes jis buvo 
kovotojas už Lietuvos laisvę, laiki
nosios vyriausybės vienas iš mi- 
nisterių.

P. Jurkaus paskaitoje, šalia "Me
tų" apžvalgos, prisiminta ir prof. 
Brazaičio žurnalistinė veikla, nes 
jis apie 20 metų buvo "Darbinin
ko" redaktorius. Jo politiniais 
straipsniais buvo susidomėjusi ir

PAULUSĮURKUS

Ateitininkų savaitės rengėjai ir programų atlikėjai: iš k.: Tėv. Rafaelis 
Šakalys, OFM, dr. Saulius Cibas, Angelė Kiaušaitė, Alfonsas Dzikas, 
VVilliam Smiddy, Juozas Rygelis, Gina Čapkauskienė, Paulius Jurkus, 
Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, Č. Masaitis. Algio Norvilos nuotrauka

didžioji amerikiečių spauda.
Prof. Brazaitis Donelaičio "Me

tus" naujai atvedė į lietuvių vi
suomenę, sumodernino ir meniš
kai papuošė jų laidą. Prof. J. 
Brazaitis New Yorke mirė 1975 
m., palaidotas Putname, CT.

Lietuvai skirtas vakaras
Rugpjūčio 14, pirmadienio va

karas buvo skirtas Lietuvai. Kalbė
jo Juozas.Gaila, uolus visuomeni
ninkas, Lietuvių Bendruomenėje 
ėjęs įvairias pareigas. 5 metus, nuo 
1992 iki 1997, jis buvo Amerikos 
lietuvių atstovas prie Lietuvos Re
spublikos Seimo. Gyvendamas 
Vilniuje, turėjo progos stebėti gy
venimą, lankytis ir kaimyninėse, 
buvusiose sovietinėse respubliko
se, kur yra lietuvių. Vaizdžiai jis 
papasakojo apie savo susitikimus 
su įvairiais pareigūnais ir žmo
nėmis.
Žolinė ir religinis koncertas

Rugpjūčio 15 judėjimas vyko 
kaip ir eilinį sekmadienį, tik žmo
nės nusinešė į koplyčią puokštes 
gėlių. Šiai religinei šventei buvo 
skirtas religinės muzikos koncer
tas. Jis vyko vienuolyno koplyčio
je tos dienos vakare. Programą at
liko: Jūra Litchfield (sopranas), Ju
lius Veblaitis (smuikas), Frances 
Covalesky-Kavaliauskaitė (vargo
nai). Jie atliko įvairius šiai progai 
pritaikytus religinės muzikos kū
rinius, kurių autoriai: Stradella, 
Bach-Gounod, Dvorak, J. S. Bach, 
John Stanley, Handel. Vakaro prie
blanda, senų laikų ir netolimos 
praeities muzika koplyčioje sukūrė 
religinę nuotaiką, žmogaus pokal
bio su Dievu dvasią.

Dr. Alfonso Stankaičio 
prisiminimas

Daugelį metų ateitininkų stu
dijų ir poilsio savaitei vadovavo 
dr. Alfonsas Stankaitis - visada pil
nas sąmojaus, geros nuotaikos. 
Bet praeitų metų rudenėlį jis staiga 
mirė ir dabar jo labai pasigenda
ma. Dr. Česlovas Masaitis gražiai 

ma. Dr. Česlovas Masaitis gražiai 
apibūdino a. a. dr. A. Stankaičio 
gyvenimą ir asmenybę; pasakojo, 
kaip jis reiškėsi kaip veterinarijos 
gydytojas ir kaip puikus visuome
nininkas ateitininkas. Dar kalbė
jo ir Hartfordo radijo valandėlės 
vedėjas Alfonsas Dzikas.

Kvietimas apaštalauti
Ketvirtadienio vakarą, rugpjū

čio 17, kalbėjo vienuolė iš Putna
mo seselė Palmira Kavaliauskaitė. 
Jos lietuviškos religinės garsa- 
juostės transliuojamos per lietu
višką radijo programą Chicagoje.

Seselė atvažiavo iš Putnamo, 
palydėta kitų dviejų seselių. Savo 
aiškioje, įtaigioje kalboje kvietė 
apaštalauti, skleisti krikščionišką 
šviesą ir meilę visur ir visada.

Baigiamasis koncertas
Kaip ir visada, stovykla baigta 

solistės Ginos Čapkausienės kon
certu. Jau bus kokia 30 metų, kaip 
ši solistė savo gražiu dainavimu 
pakiliai baigia studijų ir poilsio 
savaitę. Jos romantiškos nuotai
kos repertuaras klaūsytojų visada 
gerai priimamas. Prie baigiamojo 
koncerto šiemet ir vėl prisijungė 
pianistas iš Bostono dr. Saulius 
Cibas; taip pat ir kitas pianistas 
lietuvių draugas iš New Yorko Wil- 
liam Smiddy. Šiemet prie jų dar 
prisijungė solistė Angelė Kiaušai
tė, atvykusi iš Elizabeth, NJ, kuri 
savo nuotaikingu dainavimu pui
kiai derėjo prie vakaro nuotaikos.

Po koncerto vyko vaišės, pokal
biai apie vasarą ir draugystę, apie 
organizacinius reikalus ir darbus.

Šeštadienio ryte visi išvažiavo 
į savo namus, padėkoję tėvams 
pranciškonams, kad sudarė sąly
gas čia susirinkti, pabūti ateiti
ninkų draugystėje ir atsinaujinti; 
taip pat padėkoję savaitės vado
vams, programos dalyviams. Atei
tininkų kasmetinės savaitės Maine 
praturtina lietuvišką, ateitinin- 
kišką veiklą, palaiko ir mūsų tar
pusavio draugystę.

f SKELBIMAI 1 

V-
Tik 33 centai už minutę 

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

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.

Kaune parduodamas bu
tas: 2 kambariai, virtuvė ir vonia; 
netoli buvusios "Vėsos" parduo
tuvės, Šiaurės rajone. Blokiniame 
5 aukštų name, antrame aukšte. 
Balkone grotos, įvesti visi skait
liukai. Parketo grindys, dvigubos 
medinės durys. Skambinti bet 
kuriuo laiku (860) 247 - 8584. 
Kviesti Nijolę, (sk.).

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Vairuoja automobilį, ska
niai gamina valgius, gali prižiūrėti 
namus, senelius, vaikus ir gyventi 
šeimoje. Sutinka vykti į betkokią 
valstiją. Skambinti (908) 352- 
1380. Prašyti Genovaitę, (sk.).

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

Birutė Patamsis, Walpoe, MA, 
-15 dol.

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

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 

Ketingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"Vilties" siuntinių agentū
ros atstovas vėl priims siunti
nius į Lietuvą šeštadienį, rugsėjo 
30 d. nuo 2 iki 5:30 vai. p.p. 
"Darbininko" patalpose, 341 High
land Blvd., Brooklyn, NY. New 
Yorke "Vilties" atstovas yra Algis 
Jankauskas. Su juo galima susitar
ti dėl siuntinių paėmimo iš namų 
skambinant telefonu 718-849- 
2260.

Iš k.: Niką, Tomas, Alis, Gintas, Dovas ir Simas per Sekmines 
dalyvauja "Žodžio liturgijoje vaikams". Žiūr. aprašymų 
dešinėje

Žodžio liturgija vaikams" Apreiškimo parapijoje
Apreiškimo parapijoje Brook

lyne 10-tos valandos Mišių metu 
vyksta programa "Žodžio liturgija 
vaikams" lietuvių kalba. Progra
ma vyksta kiekvieno mėnesio pir
mąjį sekmadienį.

Kas yra "Žodžio liturgija vai
kams"? Tai yra būdas tiesiogiai 
įtraukti vaikus į Mišias, suteikiant 
jiems progą pamąstyti apie Evan
geliją bendraamžių tarpe, padis
kutuoti, kaip joje išreikštos min
tys paveikia jų gyvenimą. Žodžio 
liturgija padeda vaikams pajusti, 
kad jie yra svarbūs parapijos na
riai.

"Žodžio liturgija vaikams" vyk
sta per Mišias, Evangelijos ir pa
mokslo metu. Kunigas pakviečia 
vaikus nueiti kartu su vadovu klau
sytis Evangelijos jiems įrengtoje 
koplytėlėje. Koplytėlei reikia

kryžiaus ir žvakių. Apreiškimo 
parapijoje naudojame gražų kle
bonijos saloną, o giedriomis die
nomis - sodą, nes tai ramios 
patrauklios vietos, skatinančios 
vaikų susikaupimą.

Vaikams susirinkus koplytė
lėje, vadovas pristato Evangelijos 
temą ir tada skaito Evangeliją. 
Vadovas skaito lėtai, išaiškina 
sunkius žodžius, bet kitais at
žvilgiais vaikų žodžio liturgija 
atspindi kas darosi bažnyčioje 
(t.y. pristatymu, giedojimu "Ale
liuja" ir atsiliepimais). Evangeli
jos skaitymui pasibaigus, seka 
paaiškinimai, pritaikyti vaikams, 
kad jie geriau suprastų Evangeliją 
ir jos reikšmę tikėjimui. Vadovui 
baigus Evangelijos aiškinimą, vai
kai grįžta į Mišias.

Programa seka JAV Vyskupų

Konferencijos nurodymus dėl 
"Žodžio liturgijos vaikams" irnau- 
dojasi knygomis Gather the Chil- 
dren (Mary Catherine Berglund, 
Portland, OR: Pastoral Press, 1994) 
ir Celebrating the Lectionary (San 
Jose, CA: Resource Publications, 
Ine., 2000, www.rpinet.com), ku
riose išdėstoma vadovams, kaip 
vaikams išaiškinti Evangeliją, ir 
siūloma, kaip pravesti pratimus, 
pritaikytus kiekvienam sekma
dieniui.

Tokia paprasta ir tokia sėkmin
ga ši programa. "Žodžio liturgija 
vaikams" yra puikus būdas ben
druomenei rodyti meilę atžalynui 
ir padėti tėvams auginti lietuvius 
ir katalikus. Apreiškimo parapijo
je "Žodžio liturgija vaikams" vyk
sta vieną kartą per mėnesį ir kartu 
tai tapo jaunų šeimų susibūrimo

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, rugsėjo 23 d., nuo 12 
iki 1 vai. p.p. Kultūros Židinio 
kieme. Dėl informacijų skambin
kite tel. 1-888-205-8851.

laikas. Parapijos taryba vaikus 
vaišina užkandžiais po Mišių; vai
kai kartu pažaidžia, o tėvai pasikal
ba.

Kviečiame arčiau gyvenančius 
dalyvauti spalio 1 d. 10 vai. Mi
šiose Apreįškimo par. bažnyčioje 
Brooklynęi ir dalyvauti šioje pro
gramoje. <b negalinčius dalyvauti 
Apreiškimo par. veikloje, skati
name pravesti "Žodžio liturgiją 
vaikams" savo parapijose. Tai dar
bas, nešahtis gražius vaisius.

Dr. Milda Palubinskaitė 
milda@earthlink. net

mailto:Darbininka@aol.com
http://www.rpinet.com
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