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- Šiauliuose Pėsčiųjų bulva
re duris atvėrė atnaujintas kino 
teatras “Laikas”. Dabar tai vie
nintelis nedidelis - 115 vietų - 
kino teatras Lietuvoje, kuriame 
yra moderni aštuonių garso ka
nalų “Dolby Digital Surround 
EX” aparatūra. Tokia aparatūra 
yra ir kino ir kultūros centre 
“Saulė”. Ji atvežta iš JAV, o kino 
projektorius įsigytas Vokietijo
je. Buvusią nejaukią kino “Lai
kas” salę perprojektavo archi
tektas Algimantas Černiauskas. 
Kino salėje sumontuotos iš Suo
mijos gautos nenaujos, tačiau 
labai patogios ir išvaizdžios kė
dės, apšviesti laiptai. Kino te
atro atnaujinimui beveik pusės 
milijono litų paskolą paėmė sa
vivaldybė, kino aparatūra įsigy
ta išperkamąja nuoma už 230 
tūkst. litų. Atnaujintame “Lai
ke” bus rodomi žymiausi euro- 
pietiški filmai bei filmai vai
kams. Vasarą kino teatro kavi
nukės siena atsivers į Pėsčiųjų 
bulvarą.

- Lietuvos telekomunikaci
jų bendrovė “Eisis” kitų me
tų pradžioje ketina pradėti tak
tinio lygmens radijo stočių ga
mybą, į kurią žada investuoti 
apie 1 - 1.5 min. litų. Kontrak
tas su Krašto apsaugos ministe
rija sudarytas maždaug trejiems 
metams. 212 nešiojamų radijo 
stočių jau perduota ir bus išda
lyta įvairiems Lietuvos regulia
riosios kariuomenės daliniams 
ir savanoriams. Iš viso Krašto 
apsaugos ministerijai reikia dau
giau nei 3000 radijo stočių.

- Kėdainių bendrovė “Vesi- 
ga”, gaminanti majonezą, žen
gia į Rusijos rinką. 2000 m. lap
kritį Kėdainių bendrovės duk
terinė įmonė pradėjo veikti Ka
liningrade. Nauja gamykla bus 
atidaryta Pamaskvėje. Investici
jos sieks 0.5 min. litų, per mė
nesį bus pagaminama 200 tonų 
majonezo. Iš viso Kėdainių 
įmonės investicijos 2000 m. vir
šijo 3 min. litų. Šiuo metu įmo
nėje dirba 100 žmonių.

- Keturioliktame amžiuje 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Gediminas į Vilnių kvietė Eu
ropos amatininkus, pirklius ir 
žemdirbius. Praėjus šešiems 
amžiams Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas laiškais kreipėsi į 
Amerikos, Austrijos, Prancūzi
jos bei Didžiosios Britanijos' lo
šimų namų savininkus, kvies
damas juos atvykti į Lietuvos 
sostinę ir išsirinkti vietas, tinka
mas casino. Lietuvos Seimas 
kol kas nepriėmė įstatymo dėl 
Azartinių lošimų, tačiau Vy
riausybė savo projektą jau 
pateikė svarstymui.

- Beveik visos didžiosios 
Lietuvos reklamos agentūros 
jau yra prisijungusios prie pa
saulinių agentūrų tinklų. Per jas 
Lietuvoje veikia “DMB&B”, 
“Leo Bumett”, “J Walter Thom- 
pson”, “DDB”, “McCann&- 
Ericson”, “BBDO Worldwide”, 
“Saatchi&Saatchi”. Lietuvoje 
besikuriantys tarptautiniai pra
monės koncernai labiau pasiti
ki geros reputacijos reklamos 
agentūromis, todėl lietuviškos 
agentūros, prisijungusios prie 
tarptautinių agentūrų tinklų, 
gauna daugiau užsakymų.

LIETUVOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS
NEATMETA GALIMYBĖS SIEKTI 

NAUJOS KADENCIJOS
Lietuvos Prezidentas Valdas 

Adamkus, neseniai įveikęs savo 
kadencijos pusiaukelę, neat
meta galimybės siekti naujos 
pergalės rinkimuose 2002 me
tais. Lietuvos televizijos laidoje 
“Spaudos kubas” gruodžio 27 d. 
V. Adamkus tiesiai neatsakė į 
klausimą apie savo ketinimus 
po dvejų metų įvyksiančiuose 
prezidento rinkimuose, bet pa
reiškė nesigailįs dėl 1998-ai- 
siais prisiimtų įsipareigojimų ir 
turįs planų ateičiai. “Manau, tai. 
per ankstyvas klausimas, leiskit 
man dar įgyvendinti kai kurias 
savo svajones iki kadencijos 
pabaigos. Nors jau persiritom 
per pusę kadencijos, bet aš dar 
turiu planų ir manau, kad aš juos 
dar įgyvendinsiu”, sakė prezi
dentas laidoje, tiesiogiai trans
liuotoje per Lietuvos televiziją. 
Drauge V. Adamkus pareiškė, 
kad, praėjus beveik trejiems me

tams po išrinkimo, jis tvirtai 
jaučiasi prezidento pareigose. 
”Aš esu tose pareigose, man tas 
nekelia jokių problemų. Ma
nau, prie to prisidėjo ir be galo 
daug patirties per tuos trejus 
metus”, sakė V. Adamkus. 
Jis prisipažino, kad “realybė 
sudaužė iliuzijas”, tačiau teigė, 
kad dabar prezidento pareigose 
jaučiasi daug stipresnis.

”Aš jaučiuosi daug stipriau, 
daug atsakingiau pasisakau 
įvairiais klausimais, ir ten, kur 
aš turiu prisiimti pilną atsako
mybę, nesvarbu, populiari ji ar 
nepopuliari, aš be jokių abejo
nių ją priimu”, sakė V. Adam
kus.

V. Adamkus, kuriam dabar 
74-eri, 1998 m. pradžioje buvo 
išrinktas prezidentu penkerių 
metų kadencijai. Antrajame 
prezidento rinkimų ture jis ne
didele balsų persvara įveikė

Artūrą Paulauską, dabartinį 
Seimo pirmininką ir sociallibe
ralų vadovą.

A. Paulauskas bei dabartinis 
premjeras ir liberalų vadovas 
Rolandas Paksas taip pat yra 
laikomi galimais kandidatais į 
prezidentus per rinkimus, įvyk
siančius 2002 m. pabaigoje. 
V. Adamkus pripažino, kad to
kie abiejų Naujosios politikos 
koalicijos vadovų siekiai gali 
turėti įtakos dabartinės Vy
riausybės stabilumui, bet jis pa
kartojo savo įsitikinimą, kad ji 
turi išsilaikyti visą ketverių 
metų laikotarpį.

"Manau, kad ir vienas, ir ki
tas yra politikai, kurie, siekdami 
tų tikslų, turi pasiruošti sau 
kelią, kurį rinkėjai tinkamai 
įvertintų, pripažintųjų sugebėji
mus, kad jie gautų pasitikė
jimą”, sakė prezidentas.

BNS

Vilnius V. Kelerienės nuotr.

UŽSIENIO INVESTICIJOS
LIETUVOJE VIRŠIJO 9 MLRD. LITŲ

GRAIKIJA PAPILDO EURO ZONOS VALSTIJŲ GRETAS
Nuo sausio 1 d. Graikija ta

po dvyliktąja euro zonos vals
tybe, o fiksubtas neatšaukia
mas Graikijos drachmos kur
sas euro atžvilgiu yra 340,750 
drachmos už eurą, pranešė 
Europos centrinis bankas 
(ECB).

Gegužę Graikijos priėmimui 
į euro zoną pritarė Europos Par
lamentas, o birželį šį žingsnį 
palaimino ir Portugalijoje su
sirinkę visų 15 Europos Sąjun
gos valstybių vadovai.

Graikijos prisijungimas prie 
euro zonos laikomas ministro

pirmininko Costo Simitis socia
listų vyriausybės pergale.

Graikija buvo vienintelė ša
lis, kuri 1998 m. gegužę kartu 
su kitomis 11 šalių norėjo prisi
jungti prie euro zonos, tačiau ne
atitiko ekonominių reikalavimų.

BNS, DPA

KLAIPEDOS UNIVERSITETAS GAVO VERTINGŲ 
KNYGŲ APIE JAPONIJĄ

Dalyvaudama Japonijos fon
do bibliotekų rėmimo 2000- 
2001 metų programoje Klaipė
dos universiteto biblioteka gavo 
vertingų knygų apie šią šalį.

Anot Klaipėdos universiteto 
bibliotekos skyriaus vedėjos 
Stanislavos Mockutės, pagal šią 
programą siekiama supažindinti 
visuomenę su Japonija bei jos 
kultūra. Fondo knygos buvo su
skirstytos į tris kategorijas, kurių 
dvi - Al ir A2 - skirtos institu
cijoms, turinčioms mažai knygų 
apie Japoniją.

Būtent dėl to Klaipėdos uni
versiteto biblioteka galėjo pre
tenduoti į Al sąrašo knygas. 
Jame buvo pateiktos knygos in-

formacinės literatūros, meno, 
ekonomikos, švietimo, istorijos, 
literatūros, politikos mokslų, 
mokslo ir aplinkos apsaugos, 
sociologijos ir antropologijos 
bei religijos temomis. Bibliote
kai reikalingiausias knygas 
padėjo išsirinkti uostamiesčio 
universiteto dėstytojai.

Iš viso KU biblioteka iš Ja
ponijos fondo gavo 38 knygas 
anglų kalba. Jos išleistos Ja
ponijoje arba kitose šalyse. Šių 
knygų paroda KU bibliotekos 
M.Mažvydo skaitykloje (K. 
Donelaičio a. 3) veiks visą sau
sio mėnesį.

Klaipėdos universiteto bib
lioteka, k^igį ir pats Universite-
------

tas, įkurta 1991 metais, kai buvo 
sujungti Klaipėdoje veikusių 
dviejų aukštųjų mokyklų, Šiau
lių pedagoginio instituto Klaipė
dos ikimokyklinio auklėjimo ir 
Kauno technologijos universite
to Klaipėdos fakultetai. Šių fa
kultetų bibliotekų fondai sudarė 
Universiteto bibliotekos fondo 
branduolį. Klaipėdos universite
to biblioteka yra savarankiškas 
Universiteto padalinys. Jos fon
duose, 2000 m. pradžios duo
menimis, yra sukaupta daugiau 
nei 503 tūkstančiai knygų. KU 
bibliotekoje yra užsiregistra
vę beveik 155,4 tūkstančio skai
tytojų. ELTA

Tiesioginės užsienio investi
cijos Lietuvoje spalio 1 dieną 
buvo 9,228 mlrd. litų (2,307 
mlrd. JAV dolerių). Per trečiąjį 
ketvirtį jos padidėjo 484 min. 
litų. 1,669 mlrd. litų (417,3 min. 
dolerių) iš bendros investicijų 
sumos buvo tiesioginių užsienio 
investuotojų ilgalaikės ir trum
palaikės paskolos, pranešė Sta
tistikos departamentas, rem
damasis išankstiniais duomeni
mis.

Vienam Šalies gyventojui 
spalio pradžioje teko 2497 litai 
(624 JAV doleriai) tiesioginių 
užsienio investicijų.

Pagrindinės šalys investuoto
jos įLietuvąbuvo Danija (1,557 
mlrd. litų arba 16,9 proc. visų 
investicijų), JAV (1,364 mlrd. 
litų arba 14,8 proc.), Švedija 
(1,221 mlrd. litų arba 13,2 
proc.), Estija (669 min. litų arba 
7,2 proc.); Vokietija (636 min. 
litų arba 6,9 proc.).

Daugiausia spalio 1-ąjąbuvo 
investuota į apdirbamąją pra
monę (28,8 proc.), prekybą 
(22,5 proc.), pašto ir ryšių pa
slaugas (17,9 proc.), finansinio 
tarpininkavimo įmones (15,5 
proc.).

BNS

RYTŲ DERYBOS: 
DĖL KO DERAMASI?

vietovę, kurią žydai garbina 
kaip biblinį Šventyklos kalną, 
Izraelyje sukėlė pačių įvairi
ausių politinių jėgų kritiką.

SAUGUMAS. Amerikiečių 
plane numatoma, jog Izraelio 
pajėgos Jordano slėnyje kontro
liuoti sienų liks dar šešerius 
metus, o po to patruliuos teri
torijoje kartu su tarptautinėmis 
pajėgomis. Palestiniečiai pa
prašė šį pasiūlymą detalizuoti. 
Izraelio radijas pranešė, jog sau
gumo kabineto posėdyje, skir
tame aptarti JAV pasiūlymą, 
dalyvavo aukščiausi kari
uomenės ir žvalgybos parei
gūnai, kurie išreiškė daug abe
jonių dėl siūlomų saugumo prie
monių.

PABĖGĖLIAI. Palestinie
čiai neparodė jokių ženklų, jog 
ketina sutikti Su pasiūlyme išsa
kytu raginimu gerokai sumažinti 
savo reikalavimus dėl “teisės 
sugrįžti” pabėgėliams, išvary
tiems ar palikusiems namus te
ritorijose, kurios dabar priklau
so Izraeliui. Izraelis visada tvir
tino, jog niekada neleis užplūsti 
pabėgėliams, nes jie pakeistų 
Žydų valstybės prigimtį. Pabė
gėlių ir jų palikuonių, išsibars
čiusių po Vakarų Krantą, Gazą, 
Jordaniją, Libaną bei Siriją, 
skaičius siekia beveik 4 milijo
nus. AP, BNS

Pateikiame JAV prezidento 
Bill Clinton pasiūlyto plano dėl 
galutinės taikos sutarties su pa
lestiniečiais pagrindinius punk
tus bei Izraelio ir palestiniečių 
įvertinimus.

Izraelis anksčiau pareiškė pri
imąs pasiūlymus kaip pagrindą 
tolesnėms deryboms, jei tik jie 
bus priimtini palestiniečiams. 
Pastarieji JAV pasiūlymus dau
giausiai kritikavo. Be to, abi ša
lys paprašė kai kuriuos klausi
mus paaiškinti plačiau.

TERITORIJA. Susitarimu 
numatoma įkurti palestiniečių 
valstybę Gazos Ruože ir 95 
proc. Vakarų Kranto teritorijų. 
Palestiniečiai nori, jog būtių pa
teikti detalūs žemėlapiai. Žydų 
naujakuriai griežtai priešinasi 
planams iškeldinti keliasdešimt 
izoliuotų gyvenviečių.

JERUZALĖ. Pagal JAV pla
ną, palestiniečiai gautų suvere
numo teises ai Aksos komp
lekso teritorijoje. Ši vieta dar va- 
dinama Kilniąja šventove, 
joje esanti ai Aksos mečetė 
musulmonams yra trečioj i pagal 
svarbą.

Dėl šių nuostatų Izraelio vy
riausybės posėdyje kilo prieš
taravimų, nors visas JAV pasiū
lymas buvo priimtas kaip pa
kankamas pagrindas tęsti dery
bas. Mintis atsisakyti teisių į

• ........................
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NAUJA LB KRAŠTO
Prieš pat Šv. Kalėdas JAV 

LB XVI-tosios Tarybos pa
tvirtinta šešiolika (16) asmenų 
JAV LB Krašto valdyba su en
tuziazmu stojo darban. Tau
pant lėšas ir atsižvelgiant į 
sunkumus šiuo metu keliauti, 
Krašto valdyba posėdžiams 
rinkosi nepilnos sudėties ir 
vėliau priimtus sprendimus 
derino su nedalyvavusiais po
sėdyje nariais. Pirmasis 
KV-os posėdis su vidurio va
karų valstijose gyvenančiais 
nariais įvyko 2000 m. gruodžio 
2 d. Lemont, IL, esančio Pasau
lio Lietuvių Centro patalpose. 
Antrojo posėdžio, jame be iš
imties dalyvaujant rytinio JAV- 
jų pakraščio KV-os nariams, 
vykta gruodžio 16 d. Hunting- 
ton Vallley, PA; Šio straipsnio 
paskirtis apžvelgti Lemonte vy
kusio ^posėdžio metu patvir
tintas Švietimo, Kultūros ir So
cialinių tarybų veiklos gaires 
bei narius.

JAV LB Švietimo taryba
Ilgametei JAV LB Švietimo

,4į.»

tarybos pirmininkei Reginai 
Kučienei atsisakius toliau va
dovauti ir tapus “Pasaulio Lie
tuvio” vyriausia redaktore, po 
50-ties metų buvimo Chicago
je, lituanistinių mokyklų prog
ramos ir veikla bus koordi
nuota prie Los Angeles gyve
nančių švietimo darbuotojų. 
Švietimo tarybai pirminin
kaus ilgametę patirtį amerik
iečių ir lietuvių mokyklose įgi
jusi pedagogė Dalilė Polikai- 
tienė. Mokslo priemonių san
dėliavimas ir išsiuntimas bus 
vykdomas iš Chicagos, talki
nant nepailstančiam Viktorui 
Kučui. “Eglutės” redaktore ir 
toliau sutiko likti R. Kučienė. 
Š.m. sausio 6 d. Los Angeles 
šaukiamas pirmasis JAV LB 
Švietimo tarybos posėdis. KV- 
os patvirtintos Švietimo tary
bos sudėtis: D. Polikaitienė 
(pirm.), Vytenis Vilkas (ižd.), 
Kristina Bandziulienė, Violeta 
Gedgaudienė, Aldona Kudir
kienė, Marytė Newsom, Juozas 
Polikaitis, Darius Udrys, Zita 
Udrienė - nariai. Dabartiniu

metu JAV-se veikia dvidešimt 
(20) lituanistinių mokyklų, ku
riose mokosi arti 1,200 mokinių. 
Veik pusę mokinių skaičiaus 
sudaro naujųjų iš Lietuvos 
ateivių vaikai. Švietimo taryba 
leidžia vadovėlius, skelbia 
konkursus, rūpinasi mokytojų 
lituanistinėmis mokykloms ruo
ša, jų pasitobulinimui ruošia 
vasaros kursus.

JAV LB 
Kultūros taryba

Naujoje KV-oje JAV LB 
Kultūros tarybai vadovauti liko 
nepaprastos energijos visuo
menininke Marija Remienė. 
Nešusi pirminę atsakomybę už 
lapkričio antroje pusėje vyku
sią JAV LB Premijų šventę (St. 
Peterburge, FL) ir už Chicago
je ruoštą JAV LB X-jį Teatro 
festivalį, M. Remienė KV-os 
patvirtinimui buvo pasiruošusi 
pateikti ne tik naują JAV LB 
Kultūros tarybos sudėtį, bet ir 
2001-jų metų kultūrinės veik
los planus.

(nukelta į 5 psl.)

LĖKTUVO PAGROBTI NEPAVYKO

Nežinomas žmogus bandė 
užgrobti keleivinį lėktuvą, skri- 
dusį iš Londono tarptautinio 
Gatwick oro uosto į Keniją. 
Apie tai pranešė oficialus Brit- 
ish Airvvays atstovas. Lėktuvo 
ekipažas pasipriešino užgrobė
jui. Lakūnai buvo stipresni ir

surišo nevykėlį “teroristą”.
Muštynių metu buvo; suga

dintas lėktuvo autopilotas ir lai
neris padarė kelis pavojingus 
manevrus. Keletas keleivių bu
vo sužeista. Kol kas nežinoma, 
ar užpuolikas buvo ginkluotas.

DPA
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KOKIE BUVO 2000-ieji METAI?
Julius Keleras

Palaikome ilgametę tradiciją 
“Darbininke ” priminti ką tik 

pasibaigusių metų įvykius - pre
mijas, veiklos ar amžiaus su
kaktis, eilės asmenų pasitrau
kimą amžinybėn.

Premijos

1999 m. gruodžio 11 d. Chi
cagoje dr. Petras Kisielius ap
dovanotas prel. dr. Prunskio 
premija, skiriama ypatingai pa
sireiškusiam krikščioniškosios 
lietu-vybės palaikymo darbuose 
išeivijoje.

1999in. gruodžio 17 d. kun. 
Kazimierui Pugevičiui Lietuvos 
Respublikos ambasadoje Wash- 
ingtone įteiktas Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio 3-iojo laips
nio ordinas už asmeninius nuo
pelnus, siekiant Lietuvos Ne
priklausomybės, ginant žmo
gaus teises ir laisvę okupuotoje 
Lietuvoje.

Kovo 8 d. Washingtone D. C. 
Vytautas Landsbergis, Lietuvos 
Prezidento vardu apdovanojo 
Astą Banionytę Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordinu.

Gegužės 21 d. Vilniuje Lietu
vos Laisvės kovų dalyvis, Šve
dijoje gyvenantis architektas Jo
nas Pajaujis, 1941 m. sukilimo 
dalyvis, Štuthofo koncentracij
os lagerio kalinys (mirė 2000 m. 
rugsėjo 4 d.) apdovanotas Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino 3-iojo laipsn. ordinu.

Birželio 12 d. Lietuvos Muz
ikos Akademijoje Chicagoje gy
venančiam solistui Stasiui Ba
rui, šventusiam 80 m. gyvenimo 
sukaktį suteiktas Garbės dokto
ratas.

Liepos 6 d. Lietuvos Vyčių 
veikėja Loretta Stukienė už 
nuopelnus Lietuvai apdovanota 
kunigaikščio Gedimino ordinu.

Liepos 30 d. už vilnietiškos 
kultūros puoselėjimą Gražutei 
Šlapelytei - Sirutienei įteiktas 
penkto laipsnio Gedimino ordi
nas.

Rugsėjo 17 d. New Yorke gy
venantis žymus filmininkas, 
Lietuvos Nacionalinės premijos 
laureatas Jonas Mekas apdova
notas Prancūzijos Respublikos 
Dailės ir literatūros kavalieriaus 
ordinu.

Rugsėjo 21 d. Vilniuje tryli
kai lietuvių šeimų, per nacių 
okupaciją gelbėjusių žydus, 
Izraelio valstybės vardu buvo 
įteikti Jeruzalės “Yad Vashem” 
isntituto medaliai ir diplomai.

Rugsėjo 23 d. Great Neck, 
NY, Viešojoje bibliotekoje 
“Žuvusiųjų gelbėjimo kryžius” 
įteiktas Konstancijos Bražė
nienės dukrai dr. Nijolei Bražė- 
naitei-Paronetto.

Spalio 22 d. Motegi mieste, 
Japonijoje, akrobatinio skrai
dymo pasaulio taurės varžybose 
Jurgis Kairys laimėjo Grand 
Prix - Tarptautinės aviacijos fe
deracijos akrobatinio skraidy
mo pasaulio taurę.

Spalio 29 d. Sofijai Zuyus, 
ilgametei Lietuvos vyčių 110- 
tos kuopos narei, buvo įteiktas 
ketvirtojo laipsnio Vyčių meda
lis.

Sukaktys

1999 m. gruodžio 12 d. Nevv 
Yorko apylinkėje gyvenančiam 
iškiliam lietuvių sportininkui 
Antanui Bagdžiūnui suėjo 80 m.

1999 m. gruodžio 24 d., per 
Kūčias, atidarydamas Šv. Petro 
bazilikos Romoje bronzines 
Šventąsias duris, Popiežius Jo
nas Paulius II pranešė apie Jėza
us Kristaus gimimo 2000-ųjų 
metinių minėjimo pradžią. Di
dysis jubiliejus baigsis 2001 m. 
sausio 6 d. per Trijų Karalių li

turgines iškilmes.
1999 m. gruodžio mėn. Bos

tono Lituanistinė mokykla pa
minėjo 50-metį.

1999 m. gruodžio mėn. 
Schuyler taupymo bankas, 
Kearny, NJ, atšventė 75-uosius 
savo veiklos metus.

Sausio 15 d. Saoutfield, MI, 
paminėta prof. Justino Pikūno, 
buvusio Ateitininkų federacijos 
pirmininko, 50 metų akademi- 
nės/kūrybinės veiklos sukak
tis.

Sausio 16 d. St. Patrick kat
edroje Nevv Yorke koncelebruo- 
tomis mišiomis paminėtas kar
dinolo John O’Conor 80-asis 
gimtadienis. Mišių koncele- 
bravime dalyvavo ir vyskupas 
lietuvių išeivijai Paulius A. Bal
takis.

Vasario 26 d. Kaltinėnuose, 
Tauragės apskritis, paminėtos 
Aleksandro Stulginskio, Lietu
vos Steigiamojo Seimo Pirmi
ninko 115-osios gimimo meti
nės. Ta proga Kaltinėnų semi
narijoje atidengta atminimo len
ta.

Kovo 1 d. sukako 75 metai 
Kaune įkurtai Birutiečių kari
ninkų šeimų moterų draugijai.

Kovo 1-4 d. Romoje įvyko 
Pasaulio Lietuvių jubiliejinė 
diena, kurioje dalyvavo apie 
2000 maldininkų iš Lietuvos ir 
išeivijos.

Kovo 8 d^kapitolijuje, JAV 
Kongreso rūmuose iškilmingai 
paminėtos Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dešimtosios 
metinės.

Gegužės 15 d. sukako 80 
metų, kai Lietuvoje pirmajame 
Steigiamojo Seimo posėdyje 
buvo priimta Nepriklausomybės 
deklaracija.

Gegužės 18 d. Popiežiui Jo
nui Pauliui II sukako 80 metų.

Birželio 14 d. Lietuvos na
cionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje įvyko Santa Moni- 
coje, CA, gyvenančio architke- 
to Edmundo Arbo 85-ių metų 
sukakties minėjimas, iškilmin
gai atidarant architekto jubilie
jinę parodą.

Rugpjūčio 16 d. sukako me
tai, kai mirė ilgametis Darbinin
ko redaktorius dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM.

Rugsėjo 10 d. Montreal, Ca
nada, paminėta Aušros Vartų 
parapijos 50 m. sukaktis.

Rugsėjo 3 d. Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM, buvęs ilgame
tis “Darbininko” administrato
rius, Kretingos pranciškonų vie
nuolyno bažnyčioje atšventė net 
du jubiliejus: 88 metų amžiaus 
ir 60 metų kunigystės.

Spalio 1 d. Bostono Lithua
nian Children’s Relief Ine. - 
“Lietuvos vaikų globa”, pami
nėjo 10-ties metų sukaktį nuo 
šios organizacijos įkūrimo^

Spalio 28 d. kultūros Židi
nyje Nevv Yorke, paminėta radi
jo programos Laivės Žiburys 35 
metų sukaktis ir visuomenini
nko Romo Kezio veiklos 50 
metųjubiliejus.

Lapkričio 27 d. lietuviškam 
Vatikano radijui, įsikūrusiam 
Vatikano sodų Leono XIII rūme- 
lyje, sukako 60 metų.

Mirtys

1999 m. lapkričio 11 d. Mac- 
kinavv City, MI eidamas 86 me
tus mirė kunigas Jonas Adomai
tis.

1999 m. lapkričio 12 d. 
Wethersfield, CT sulaukęs 81 
m. amžiaus mirė žinomas Con- 
neetieuto Lietuvių Bendruo
menės narys, nusipelnęs veteri- 
narijos gydytojas, Amerikos 
valdžios ir Žemės Ūkio Depar
tamento pareigūnas dr. Alfonsas 
P. Stankaitis.

1999 m. gruodžio 18 d., su

laukęs 91 m. amžiaus S. R. Ir L.
C. slaugos namuose mirė pran
ciškonas dr. Paulius Gaidys, 
OFM.

1999 m. gruodžio 26 d. 
Grand Rapids, MI, sulaukęs 81 
m. mirė kunigas Edvardas Stat
kus.

1999 m. gruodžio 27 d. mirė 
vokiečių ir rusų kalbų profesorė 
Aldona Venclauskienė, tų pačių 
metų gruodžio 14 d. atšventusi 
savo 85-ą gimtadienį.

Sausio 3 d. eidama 77 metus 
Lietuvoje mirė išeivijos žurna
listė Rūta Klevą Vidžiūnienė.

Sausio 9 d. Kaneohe mieste, 
Havajuose, eidamas 84-uosius 
metus, mirė dr. Kęstutis J. Ag
linskas, vienas iš jūrų skautų 
KorplGintaras steigėjų.

2000 m. sausio 16 d. eidamas 
68 metus Bayonne, NJ mirė il
gametis Šv. Mykolo parapijos 
klebonas Albertas Matulis.

Sausio 25 d. Sionx Falls, SD, 
mirė Martynas Brakas, žinomas 
Lietuvos Laisvės komiteto ir 
Lietuvos delegacijos Pavergtųjų 
Europos Tautų Asamblėjos vei
kėjas.

Vasario 6 d. eidamas 73-uo
sius metus mirė inžinierius Ju
lius Jodelė, Sergant raketos ir 
erdvėlaivių - Ranger ir Mariner 
- elektronikos instrumentų pro
jektuotojas, dirbęs pačiose gar
siausiose erdvių tyrinėjimo ko
mpanijose.

Vasario 8 d. Lietuvoje mirė 
kun. Pranas Gavėnas, SDB, 
STL, Alytaus Marijos Krikš
čionių parapijos garbės klebo
nas, salezietis vienuolis, gimęs 
1918 m. spalio 11 d: Ilgus me
tus dirbo Sao Paulo Šv. Kazim
iero lietuvių parapijoje. Jo; rū
pesčiu Brazilijos vyskupų kon
ferencija liturginiame kalendo
riuje įvedusi Maldos Dieną už 
Lietuvą. Velionis redagavo 
“Mūsų Lietuvą”, “Saleziečių Ži
nias”, parašė knygą “Santa Ka- 
zimiro” portugalų kalba ir kt. 
1993 m. grįžo į Lietuvą ir iki 
mirties dirbo parapijinį ir spau
dos darbą.

Vasario 29 d. Baltimorėje, 
MD, sulaukęs 71 m. mirė kuni
gas Kazimieras Pugevičius, bu
vęs lietuvių Reiginės šalpos rei
kalų vedėjas, daug prisidėjęs 
prie Lietuvos bažnyčios kroni
kos leidybos bei vadovavęs jos 
vertimui į anglų kalbą.

Vasario 29 d., sulaukęs 85 
metų Chicagoje mirė Albinas 
Dzirvonas, vienas Dainavos an
samblio atkūrėjų Hanau, Vo
kietijoje, Lietuvių Krikščionių 
Demokratų federacijos valdy
bos narys, vienas ilgamečių 
BALFo direktorių.

Kovo 6 d. Los Angeles, CA, 
eidamas 52-uosius metus mirė 
rašytojas, teatralas, keliautojas 
Juozas Kaributas.

Kovo 15 d., sulaukęs 90 m. 
Kintyre, N.D., mirė kunigas Jo
nas Bacevičius.

Balandžio 4 d. eidamas 54- 
uosius metus koncerto Bad Ki- 
singene, Vokietija, metu, mirė 
žymus smuikininkas, Lietuvos 
nacionalinės premijos laureatas, 
Lietuvos muzikos akademijos 
profesorius Raimundas Kati
lius.

Balandžio 11 d. Auroroje, 
CO, eidamas 84-uosius metus 
mirė diplomuotas inžinierius 
mechanikas, lietuvių-anglų žo
dyno “words-words” autorius 
Bronius Masiokas.

Gegužės 3 d. savo reziden
cijoje New Yorke mirė New 
Yorko arkikatedros vadovas 
kardinolas John O’Connor.

Gegužės 10 d. Palm, Beach, 
FL, mirė ilgametis New Yorko 
gydytojų draugijos pirminin
kas, chirurgas Vytautas Avi
žonis.

Gegužės 27 d. Chicagoje ei

damas 97-uosius metus mirė 
teisininkas, istorikas, bibliogra
fas, publicistas Jonas Damaus
kas.

Gegužės 28 d. mirė Lietuvos 
Bažnyčios hierarchas kardino
las Vincentas Sladkevičius.

Gegužės 31 d. Brooklyne, ei
dama 80-uosius metus mirė 
žurnalistė ilgametė “Darbinin
ko” korektorė Salomėja Nar- 
keliūnaitė.

Birželio 10 d. Petronėlė 
Orintaitė Janutienė, mirusi 1999 
m. gruodžio 16 d. Los Angeles, 
Califomia, palaidota Kudirkos' 
Naumiesčio kapinėse.

Birželio 26 d., sulaukę 78 m. 
amžiaus St. Petersburg, FL, mi
rė tėvas Steponas Ropolas, 
OFM.

Birželio 27 d. St. Francis li
goninėje, Nevv Yorke, sulaukęs 
85 m. amžiaus, mirė kunigas 
Jonas Pakalniškis, buvęs Ap
reiškimo parapijos klebonas.

Rugsėjo 4 d., eidamas 81 -us 
metus Švedijoje mirė žymus re
zistentas, architektas, kultūri
ninkas Jonas Pajaujis.

Rugsėjo 15 d. Paryžiuje mirė 
94 metų Lietuvos garbės pilie
tis, ilgametis Lietuvos ir Lenki
jos kultūros puoselėtojas, Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino I-ojo laipsnio ordino 
kavalierius (1998), publicistas, 
daugelio pasaulio universitetų 
garbės daktaras, politikas, ra
šytojas, Paryžiuje lenkų kalba 
leidžiamo vieno intelektualiau
sių Europos žurnalų “Kultū
ra” vyriausias redaktorius Jerzy 
Giedroyc.

Rugsėjo 27 d. eidamas 82- 
uosius metus, Santa Monicoje, 
CA, mirė medicinos gydytojas 
dr. Jurgis Starkus.

Spalio 14 d. eidamas 84-uo
sius metus Providence, RI mirė 
Tėvas Antanas Jurgelaitis, OP, 
dominikonas. Velionis beveik 
visągyvenimąprofesoriavo Do
minikonų kolegijoje, Provi
dence, RI, buvo ilgametis Lie
tuvos Vyčių organizacijos dva
sios vadas, populiarus rekole
kcijų vedėjas, aktyvus Lietuvių 
Bendruomenės narys.

Gruodžio 16 d. Chicagoje ei
damas 87-uosius metus mirė 
mokytojas, filatelistas, lituanis
tinių vadovėlių autorius Juozas 
Masilionis.

Gruodžio 24 d. Matulaičio 
namuose, Putnam, CT, mirė li
teratas, kritikas, redaktorius, 
daugelio mokomųjų lituanis
tinių veikalų autorius Vladas 
Kulbokas.

Reikšmingiausi įvykiai

Birželio 2 d. Perry Avenue, 
Queens, Maspeth rajone priešais 
Atsimainymo bažnyčią perva
dinta prelato Frank Bulovo var
du.

Birželio 2 - liepos 2d. Kauno
M.K. Čiurlionio muziejuje buvo 
eksponuota Nevv Yorke gyve
nančios menininkės Elenos Ur- 
baitis retrospektyvinė piešinių 
paroda.

Birželio 14 d. Amerikos Bal
tų Lygos iniciatyva JAV Kon
gresas ir Administracija pami
nėjo 60-ties metų sukaktį nuo 
Sovietų sąjungos įvykdytos Bal
tijos Valstybių okupacijos.

Birželio 15-17 d. George- 
town Universitete, Washington
D.C., įvyko 17-oji Pabaltijo stu
dijų puoselėjimo Sąjungos (As- 
sociation for the Advancement 
of Baltic Studies) mokslinė 
konferencija.

Birželio 12-14 d. Vilniuje 
įvyko Komunizmo nusikaltimų 
vertinimo kongresas ir Niurn- 
bergo-2 tribunolas.

Birželio 30-liepos 2 d. To
ronte, Kanadoje įvyko XI-oji 
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Turžėnai

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje New Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mail jbanyte97@hotmail.com Profesionalus ap
tarnavimas garantuotas !!!

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DVVI 
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 VVest 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’vvay 
St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

per.
Pope Leo XIII Uterary 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 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

^asolino
* MEH0RIALS

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. 
QUEENSN.Y. 11379

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

-GAUSI PARODŲ SALĖ- y

KVECAS
JONAS 
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

Apie 
nerudenėjančius 
“Pavasario balsus ”

Ką tautai gali reikšti viena knyga? Kaip viena po kitos dailiai 
išdėliotos, raštingo žmogaus be vargo atpažįstamos raidės gali 
keisti tautos kultūrą likimą galvoseną įtvirtinti ją kaip savitą 
nepakeičiamą svarbią ne tik jai pačiai? Čia nekalbu apie Šventą 

Raštą kurį kiekvienai kartai derėtų išsiversti ar bent jau atsar
giai pasiredaguoti, nes kalba kinta sulig kiekviena užgimstančia 
karta.

Yra viena knyga, kuriai prieš penkerius metus sukako šimtas 
metą o ją vis dar galima prilyginti valstybės įkūrimui, rašto 
pradžiai, nepriklausomybės triumfui, pergalei prieš šėtoniškąpen- 
kią nebeatgaunamą dešimtmečių okupaciją. Tai Maironio 
“Pavasario balsai” - rinkinys, kurį įkvėpė tauta savo didžiais 
žygiais, didinga, didvyriška praeitimi ir būsimo atgimimo ateities 
lūkesčiais. Po to ji tarsi jau nebepriklausė Maironiui. Jo žodžiai 
tapo mūsų prosenelią senelią tėvą galop mūsų pačių žodžiais, 
kuriuos tariame, rašome, giedame, kuriuose ieškome atspirties 
negandų valandą kuriais ginamės, kurie yra tapę mūsų dvasios 
namais.

1895 m. pasirodę “Pavasario balsai " stebino savo neregėtai 
skaidria, švytinčia lyrikos kalba, tekančia lėtai, iškilmingai ir atver
iančia lietuvio pasaulį taip, kaip niekas ligi tol nebuvo atvėręs. 
Maironio tėvynės meilė, tėvynės branginimo idėja, vainikuojanti 
aukščiausios poetinės prabos kūrinius, įkvėpė ir sukūrė' ištisą po
etinę mokyklą kūrybingai ugdė lietuvių pilietiškumą. Tėvynė 
Maironiui esminis pasaulėvaizdžio centras, apie kurį sukasi visi 
žmogaus siekimai, jausmai, poelgiai, jai skirtos visos mintys, todėl 
ji suvokiama kaip harmoninga gamtos, kultūros, istorijos ir 
žmogaus jungtis. “Pavasario balsai” liudijo, kad tauta jau su
brendo įvairialypei ir įkvėptai saviraiškai - politinei, ekonominei, 
kultūrinei. Nors iki neprildausomybės dar buvo toli...

Laukdami Naujųjų metų ir nerimaudami dėl ateities, kuri ka
daise taip rūpėjo Maironiui, vertėjo atsigręžti į save ir pripažinti, 
kad “ Pavasario balsai” nepaseno nė per aguonos grūdą bet, kita 
vertus, dabarties laikui labiau tinka Maironio satyros nei lyrika. 
Vilkimės, jog ateinantieji metai bent kiek gebės išsklaidyti 
užsitęsusios krizės kartėlį, išskaidrins mūsų neviltį, nepasitikėjimą 
ir baimę, versdami šiuos negandingus jutimus džiaugsmu, tikėjimu, 
ramybe. Pagiežos, pykčio ar persekiojimo apimtuosius tegalima 
tik atjausti - iš tikro juos sekioja  jųpačių nekaip tepraleisto gyve
nimo nuosėdos, garbės ir valdžios siekiai. Antra vertus, tylaus 
mąstymo žmogus visada gali pasirinkti kontempliaciją kaip vieną 
iš sau priimtiniausių tikrovią kurioje jis atsiveria ir kurioje jam 
atveriama. O jei nebenustumiami abejonių abejonių debesys 
užgultųsielą teatsimena jis Šv. Aurelijaus Augustino ištarmę: “Pa
klausykime, ar kartais mūsų nepaguos, nepakels, nesuteiks vil
ties, kad kelyje nepaklystume. Mes juk bėgame, ir bėgame į tėvy
nę. Ir jei neturime vilties ją pasieksią ta neviltis mus sekina. Ta
čiau tas, kuris nori mūsų atėjimo, idant išsergėtų mus tėvynėje, 
stiprina kelyje! ”

Aukštyn širdis! Darsyk Laimingųjų Naujųjų Metų!

Futuristiškai techniška kelionė 
iš vakar į rytoj 
unikalaus sieninio kvadranto 
žvaigždžių koordinatėms mat
uoti bei vieno iš keturių pasau
lyje išlikusių XIX a. I p. fo- 
tometro, ir XIX a. vidurio - XX 
a. pradžios mūrinius švyturius, 
kastinius kanalus, sudėtingus 
šliužus bei vandens kėlimo sto
tis Nemuno deltoje, geležinkelių 
depą Kaune bei siaurukus, ir un
ikalius XX a. pradžios bur
laivius, garo mašinas bei auto
mobilius, ir tobulai paprastu 
būdu įrengtas (būtent čia slypi 
amžinos tvermės ir genialumo 
principas) senojo Žiemos uosto 
krantines Klaipėdoje, kaip ir, 
tebeveikiančias čia pat laivų 
statyklos angare XIX a. medžio 
pjovimo stakles... Visko neiš
vardysi, o ir nėra prasmės.

Pasak EPD veiklą kuruojan
čio Alfredo Jomanto, šiandien 
dėmesio trūkumą technikos pa
veldui galima aiškinti tuo, kad 
“jis yra taip suaugęs su gyveni
mo kasdienybe, jog nebegirdi- 
me laikrodžio dūžių, varpų 
skambėjimo, nepastebime tiltų, 
kuriais vaikštome kasdien, visai 
nesigiliname nei į jų praeitį ar 
inžinerinius sprendimus. Gal ir 
todėl, kad technikos atradimai 
keičiasi tiesiog akyse...” Tačiau 
visos šios priežastys ir tapo po
stūmiu pirmą kartą stabtelėti ir 
atidžiau apsidairyti, pamatyti ir 
įvertinti, kokiais iš senų laikų 
išlikusiais technikos stebuklais

Rasa GEČAITĖ
Pasirodo, Lietuvoje yra daug 

įspūdingo technikos paveldo. 
Lankant Lietuvos apskrityje iš
likusius ir saugomus, o kartais 
tiesiog tyruose pasimetusius in
žinerinės technikos stebuklus 
apimdavo gilios nuostabos, pa
sididžiavimo savo senąja ir ne
pažįstama tėvyne būsena. Ta
čiau jąlydėjo dar ir neviltis, kad 
visa tai mums veik nežinoma, 
ką jau kalbėti, kad dažnas ob
jektas tinkamai neprižiūrimas, 
nes tradiciškai trūksta lėšų.

Šiemetinė Europos paveldo 
dienų tema itin patraukli. Se
nieji technikos paminklai Lie
tuvoje apima ir gynybinius sta
tinius nuo XIII a. Medininkų pi
lies bei Klaipėdos piliavietės iki 
XVI a. Vilniaus miesto sienos 
ir jos įrengimų, ir tiltus nuo XVI 
a. menančio mūrinio prie Vil
niaus Bernardinų bažnyčios iki 
XIX a. grandininio Klaipėdos 
tilto P. Lindenau laivų statyk
loje, ir VU mokslo leidinius, sie
kiančius 1650 m., ir dvarų, rūmų 
bei parkų įrenginius nuo XVIII 
ar XIX a. kambarinių baseinų ir 
vandentiekio Verkiuose iki XIX 
a. dujinio apšvietimo bei XX a. 
pr. elektros generavimo pastočių 
prie senųjų vandens malūnų dar 
iš XVI-XVII a., ir astronomi
nius prietaisus VU observatori
joje nuo Mykolo Radvilos do
vanotų teleskopų iki 1780 m.

■ v

vis dar naudojamės, kurie iš jų 
tapo tikrų tikriausiomis reteny
bėmis ar unikumais ne tik Lietu
voje, bet ir visoje Europoje ar 
net pasaulyje.

2000-ųjų lietuviškąją EPD 
techninę temą inspiravo ir svar
bus jubiliejus. Tai 350 metų su
kaktis nuo Kazimiero Simona- 
vičiaus 1650 m. veikalo “Artis 
Magnae Artileriae” (Didysis ar
tilerijos menas) pasirodymo bei 
400 metų nuo spėjamo auto-
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(pradžia nr. 43)
Gal kad tas miuziklas - ne tik, kaip sakiau, ramuvos, bet svar

biausia - mūsų kartos jaunystės bendraamžis ir ženklas, lyg koks 
slaptažodis. Tarsi tėvųjaunystė, besisvečiuojanti vaikų jaunystėj. 
Kitame-nekitame laike, kitoj-nekitoj erdvėj. Būtinas kaip tų žo
džių jungtukas.

Dar paika dingstis iš to pat “Londono”: “1890 m. pirklys Jac- 
kas Smithas pirmasis į Londoną atvežė greipfrutus”. Kątik jų val
gėm. Visi citrusiniai šičia skanūs, sultingi, varvantys ir tirpstan
tys, - ir iš kur Lietuvon suvežą tokias nenunokusias, balasto pil
nas atliekas? Užtat obuoliai - nežinau: gražūs kaip muliažai, bliz
ga kaip bumbuliniai Kalėdų žaisliukai - baisu ir paliest. Neliečiau, 
nors ir visuos priėmimuos kalnai, ir dabar ant stalo. Braškes, dideles 
kaip obuoliai, valgom, bet nepavydėkit: be skonio ir ypač be kva
po. Tiesa, dar skanūs melionai. Bananai tokie pat. Šiaip čia valgo
ma daug vaisių, daržovių, visokiausių salotų - lapai ištisi, kartais 
kiek pasmulkinti, paplėŠyti. Niekas net nemano persistengti. Kvies
tiniai priešpiečiai pas Dariuko profesorius Danielą ir Eimi, jauną 
gražią šeimą, berods pernai pasistačiusią- iš koledžo algos - namą 
už miesteli©, - taigi kviestiniai priešpiečiai: blynai, kepti tokioj 
elektrinėj kaip ir vaflinėj, ir kiaušinienė su plonais bekono šoni
nės griežinėliais (tokie pardavinėjami krautuvėse). Niekur nebu

2000-ieji ir dešimtieji EPD 
metai yra pažymėti “bendro 
Europos paveldo” idėja. Taip 
siekiama sukurti tiesioginį dia
logą tarp visų Europos kultūrų, 
religijų bei vertybių sistemų. To
dėl Lietuvoje šiais metais pasi
rinkta technikos paveldo tema 
suteikia ne tik naujų žinių apie 
išlikusius ir tebeveikiančius 
kažkada tobulus ir pažangius 
mechaninius įrenginius, bet ir jų 
kilmės saitus su pačiomis įvai
riausiomis Europos šalimis. Pa
vyzdžiui, kylant 4-ajame de
šimtmetyje paleistu garsiuoju 
Kauno funikulieriumi stačiais 
Žaliakalnio ar Aleksoto šlaitais,

jo mira

XIII a. gaidos, esančios Vilniaus universiteto bibliotekoje

Senoji Vilniaus Universiteto observatorija

vo, kad kas siūlytų nors lašą alkoholio (vis dėlto priėmime rekto
riaus namuos buvo alaus ir gal vyno). Tiesa, Danielas šiandien 
sakė, kad mūsų dovanoto midaus balzamo jau ragavę, patikęs.

Iš užrašų:
22, pirmad. - Prasideda nebe koledžo, o paties Dariaus dėlio

jamą mūsų viešnagės programa.
Burlingtone Darius nupirko hematito akmenį. Kraujo ir gele

žies.

juodo tekančio kraujo akmuo

baltas nakties apkabinimas 
juodas dienos pabučiavimas 
trečias išsižadėjimas
to, kurs tebuvo uola

mano babutės žirnienė 
tiršta kaip Londono rūkas 
lig penkiasdešimt šeštųjų 
kai baigės akrnens anglis

vien tik Didysis dvokas 
ko vertas, iš vienuolyno 
daržo benediktinių 
pintinės pilnos kvapų

kaip vysta morkų ir moterų 
žiedlapiai, lapai, kaip traukiasi 
kaip kristalėja į brangakmenį 
atmintyje ar tulžy

riaus gimtadienio. XVIII a. pab. 
šio veikalo pirmoji dalis (antro
sios išliko tik raižiniai) buvo iš
versta į prancūzų, vokiečių, ang
lų, olandų kalbas, XX a. į rusų 
bei lenkų, o vos prieš 20 metų 
jis buvo dar kartą išleistas Ang
lijoje. Mokslo pasaulio korido
riuose pažymima, jog raketų sri
tyje šį “futuristinį” kūrinį tesu-

ne be reikalo norisi lyginti Kau
ną su Šveicarija. Pasirodo, ši 
šalis yra funikulieriaus tėvynė. 
O Kauno kariljonai gal neatsi
tiktinai šiandien yra tokie ramūs 
kaip belgai, nes dauguma varpų 
yra atkeliavę iš prieškarinės Bel
gijos. Tvarkingų ir ilgaamžių 
vandens kėlimo stočių Nemuno 
deltos regione mašinerija bei

gebėjo papildyti tik XIX a. Ko šliužų įrenginiai XIX a. ir XX 
verta vien nuoroda, kad K. Si- 
monavičiaus daugiapakopės ra
ketos yra šiuolaikinio pasaulio 
aktyve! Tačiau Lietuvoje šį 
įspūdingą ne tik moksliniu, bet 
ir meniniu atžvilgiu veikalągali- 
ma skaityti tik lotyniškai arba 
desperatiškai bandyti “semtis 
žinių” iš paties K. Simonavi- 
čiaus raižytų iliustratyvių pa
veikslų. Deja, lietuviško verti
mo iki šiol dar niekam nepri
reikė (?!) - tai puikiai iliustruo
ja per visokias okupacijas užsi
tęsusią mokslinių ambicijų sto
ką Lietuvoje. Reikia džiaugtis
bent tuo, kad šis lietuviško Lietuvoje viešėjusio Nobelio 
mokslo stebuklas yra tebesaugo
mas Vilniaus universiteto moks
linės skaityklos retų leidinių 
ekspozicijoje. Vertėtų užlipti ir 
į VU observatorijos muziejų- 
skaityklą, save nustebinant “an
tikvarinių” Lietuvos moksli
ninkų iš praėjusių šimtmečių už- 
mojais, kuriuos, beje, padėjo 
įgyvendinti ir Lietuvos moterys 
didikės-mecenatės, nepasikukli- 
nusios save skulptūriškai įam
žinti greta dieviškųjų astrono
mijos mūzų.

a. pradžioje pagaminti ne kur 
kitur,o pedantiškoje Vokietijoje. 
Arba XX a. pradžios unikalios 
konstrukcijos “Pero Giunto” 
jachta, Klaipėdos “Budžio” klu
bo pirmininko K. Franko pa
sididžiavimas, savo pavadinimu 
ne tik primena Norvegijos laivi
ninkystės tradicijas, bet ir nutie
sia erdvinius vektorius į legen
dinius šiauriečių viešpatavimo 
laikus Europos ir pasaulio van
denyse. Pažinodami savo kraš
to paminklus, pavyzdžiui, iš to 
paties Nemuno deltos regiono, 
galbūt visiškai kitaip skaitytume

premijos laureato Gunterio Gra- 
sso romaną“Šuniški metai”, kur 
yra daugybė nuorodų, vizijų bei 
sąsajų su mūsų krašto tech
niškuoju bei papročių paveldu.

Praeities paminklų saugoji
mas yra kiekvienos šalies kul
tūrinės atminties rodiklis. Mū
sų pilietinė atmintis tik bunda. 
Padorumo ir atsakomybės rei
kėtų palinkėti visiems mums - 
ir specialistams, ir tiems, ku
riems EPD ženklas dar visiškai 
nieko nereiškia.

Burlingtone, Vermonto universiteto mieste, buvom “švediškoj” 
kinų užeigoj Orchid Buffet. Grįždami kėlėmės keltu per Lake 
Champlain - daug čia, Kvebeko pašonėj, prancūziškų pavadi
nimų, amerikiečiai juos išsaugojo, saugo. Ežeras lietuvio akiai kiek 
panašus į mūsų Kuršių marias: palyginti siauras, matyt kitas kran
tas, bet užtat ilgis - 177 kilometrai, o jau gylis - pusantro šimto 
metrų. Žinoma, vietom. Prieš dešimtį tūkstančių metų šis gėlas 
ežeras dar buvęs jūra, paskiau limanas, čia rasta baltojo jūrinio 
banginio, tiksliau, vieno pirmųjų jo protėvių blasiozauro, fosilijų. 
Šimtai žmonių ir dabar tvirtina matę, matantys ežere gyvenant 
kažkokiąpabaisinę būtybę čempę, čionykščiai žvejai įsitikinę, kad 
ežerąjie dalijasi su tuo didžiuliu liekaniniu žinduoliu. Vermonto 
universiteto geologai, biologai tokios galimybės neneigia, at
virkščiai, šiuolaikiniais prietaisais visaip mėgina patikimai pa
tvirtinti jo buvimą. (O va jau-namie. Liepos 9 d., sekmadienis, 
11.30. LNK laida iš Discovery kolekcijos - “Į nežinomybę. Ežero 
pabaisa”. Tai apie Champleno čempę. Tokia moteriškė, Sandra 
Mansi, rodo jį nufotografavusi, Kodak ekspertas tvirtina: jokios 
romantiškos apgaulės: gal pustrečio metro, gal kiek mažėlesnis 
gyvis, fotografiiotas iš 30-40 metrų.)

Upelis, tekantis per Middlebury - Otter Creek.

miestelis prie Bebrų upokšnio

...dans le silence de l ’enfant.
. Marguerite Duras

gieda, gieda? peizažas
su užrišta ausimi
toks žalias, mėlynas, mažas
kad net gailėtis imi (nukelta į 4 psl.)
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■ JAV išrinktasis prezidentas 
George W. Bush gynybos sekre
toriumi paskyrė nacionalinės 
raketinės gynybos ir JAV paly
dovų apsaugos žinovą Donald 
Rumsfeld.
■ Gruodžio 28 d. JAV teisė

jas priėmė už federalinio pasta
to Oklahoma City sprogdinimą 
nuteisto Timothy McVeighaus 
prašymą nebesvarstyti apelia
cijų jo gyvybės išsaugojimui ir 
skubiai paskirti mirties bausmės 
įvykdymo datą.
■ Rusijos specialiosios tarny

bos tvirtina, kad nuteisus, o vė
liau suteikus malonę Amerikos 
piliečiui Edmondui Pope, JAV 
žvalgyba aktyviau siekia gauti 
žinių apie povandeninę raketą 
“Škval”.
■ JAV išrinktasis prezidentas 

George W. Bush gruodžio 28 d. 
pareiškė, kad jis tikisi baigti for
muoti savo kabinetą iki kitos sa
vaitės pabaigos.
■ Kiek mažiau nei pusė Rusi

jos gyventojų - 46% - prisipa
žįsta nujaučią kad artėdami prie 
naujo tūkstantmečio žmonės vi
same pasaulyje stovi prie kaž
kokių didelių permainų slenks
čio. Tačiau beveik tiek pat Rusi
jos piliečių - 48% tokios nuo
jautos neturi. Prieš metus (1999- 
ųjų gruodį) laukė permainų nau
jajame tūkstantmetyje 39%, o 
nelaukė 58% Rusijos gyvento
jų. Tai pranešė Viešosios nuo
monės tyrimo fondas, šių metų 
ir pernai metų gruodžio 16 die
ną apklausęs 1500 šalies gyven
tojų įvairiuose miestuose ir kai
muose. Be to, 1999 ir 2000 metų 
apklausos rodo, kad gerokai pa
daugėjo gyventojų, laukiančių 
džiaugsmingų Naujųjų metų, ir 
sumažėjo dalis žmonių, naująjį 
amžių pradedančių su nerimu ir 
niūria nuojauta. Naujuosius me
tus vertina kaip įprastą metų kai- 
tą38% apklaustųjų (buvo 41%). 
Ši data džiugi ir šventiška 39% 
atsakiusiųjų (buvo 29%). Ši da
ta atrodo keista, neįprasta 11% 
Rusijos gyventojų (buvo 12%), 
o nerimastinga ir niūri - 7% ap
klausos dalyvių (12%)
■ Įsigaliojus amnestijos įsta

tymui, iš Turkijos kalėjimų bu
vo paleista beveik 20 tūkst. 
kalinių. Tai gruodžio 27 d. 
vakare pranešė šalies teisingu
mo ministras Hikmet Sami 
Turk.

GAMTA ir GAMTOSAUGA
rašytojo akimis

Apie ekologinę spaudą, gamtuosaugą Ameriką ir miškus 
su rašytoju ROMU SADA USKU kalbasi ALIS BALBIERIUS

* *
A.Balbierius. Esi rašytojas, 

kurio kūryboj ekologijos daly
kai yra kaip savastis. Neabejo
tinas dvasinis ryšys su gamta. 
Lietuvoj nedaug rašytojų, kurie 
gamtai ir gamtosaugai skirtų ati
desnį dėmesį. Iš kur visa tai pas 
Tave atėjo?

R.Sadauskas. Pirmiausia tai 
priklauso nuo to, iš kur esi. Nors 
gimiau Marijampolėj, bet ten 
nuo gimimo gyvenau tik du 
mėnesius. Tėvai dzūkai, nuva
žiavo ten, pagimdė ir grįžo į 
Dzūkiją. Aš manau, kad di
džiausia mokykla buvo keturi 
metai karvių ganymo. Juk vai
kas, piemenukas būni arčiau
siai gamtos. Esi priverstas būt 
pačioj gamtoj. Kaip žvėriukas, 
kaip gyvuliukai, kuriuos ganai.

Kai dabar pagalvoju, ūkyje 
visa žemė buvo ištisa ekosis
tema - tuose septyniuose hek
taruose žemės ir keturiuose miš
ko. Ten viskas buvo, ką reikėjo 
žmogui turėt, paimt. Buvo ir la
bai gera pradžios mokyklos 
mokytoja - vesdavo vaikus kaip 
žąsiukus ir rodydavo: čia tokia

v

Žiema V. Magio nuotr.

*
gėlė, čia toks augalas. Dar da
bar atsimenu, kaip geltoniu 
plieskė žydintis vėdrynas. Tai 
visai kas kita, negu mokykloj 
rodyt herbarą - sudžiovintus 
augalus... Taip viskas ir susi
dėstė, susikaupė. Pagaliau ir 
Druskininkų pati gamta. Ir pir
moji knyga “Prie gimtojo slen
ksčio” - buvo beveik ištisa gam
ta. Antroji - “Mažas girios die
noraštis” - tai augo vaikas, ve- 
džiodavaus po miškus. Regis, aš 
gamtos dalykams esu liguistai 
jautrus.

Berods, 1964 metais, kai dir
bau “Jaunimo gretų” žurnale, 
parašiau tokį rašinį “Mylėkim 
vaikinai žemę”. Kiek tada laiškų 
į redakciją plaukė. Dabar tai 
atrodo net naivu, bet tada per tą 
gamtą buvo galima kalbėt apie 
savo šaknis. Na, tiesiog nieko 
kenksmingo. Bet tą pokalbį tuo
jau uždarė - kaip čia tą žemę 
mylėt?..

A.B. Man tais laikais buvo 
dešimt metų. Atmenu, kad vy
ko žiauri melioracija, tą mačiau 

ir savo akimis, tėviškėj. Tokia 
tada buvo “meilė” žemei. Bet 
Tu ilgai dirbai ir “Mūsų gam
tos” redakcijoj. O “Mūsų gam
ta” buvo tiesiog puikus anų 
laikų leidinys. Net ir šiandien 
tokio panašaus neturim.

R.S. Kai dabar pagalvoju, 
kaip ten bebuvo, bet rašytojas 
Rimantas Budrys buvo visai 
nedurnas redaktorius. Pavyz
džiui, buvo Vilniaus Univer
siteto Gamtos fakulteto ju
biliejus. Sudarėm planą - per 
dvylika numerių. Autorius, 
straipsnius parinko arba para
šė Č. Kudaba. Pabaigoj apsi
žiūrėjom, kad tiesiog buvo ra
miai įrodyta, kad su Rusija tas 
fakultetas tiesiog nieko bendra 
neturi...

A.B. Tas žurnalas, kurį pri
simenu su nostalgija, tiesiog 
sugebėjo burti, vienyti visus ra
šančius apie gamtą, gamtotyrą, 
gamtosaugą - nuo poeto iki 
mokslininko. Nors šiandien yra 
ir daugiau ekologinių žurnalų 
ir laikraščių, bet jie niekaip 
“nepaveja” buvusios “Mūsų 
gamtos”...

R.S. Taip. Dabar Lietuvoje 
verkiant reikia panašaus naujo 
žurnalo. “Mūsų gamta” kažkaip 
nyko ir sunyko. Buvo pradėtas 
leisti žurnalas “Gamta” - ir tas 
po šešių numerių sustojo. Šian
dien tą tuščią nišą gali bandy
ti užimti nebent Ornitologų 
draugijos leidžiamas “Baltasis 
gandras”. Juk ornitologija, pa
tys paukščiai gyvai susiję su 
viskuo, kas yra gamtoje. Rei
kėtų imt ornitologiją plačiąja 
prasme, kas užsienyje ir daro
ma. Štai ką tik grįždamas iš JAV 
parsivežiau puikaus žurnalo 
“Audubon” numerių. Atrodo 
specializuotas, bet temos žur
nale - iki filosofijos dalykų. Gal 
ir mūsų “Baltajam gandrui” 
reiktų eit ta kryptimi.

A.B. Kadangi ką tik grįžai 
iš Amerikos, gyvenai ir lankei
si įvairiose gamtos vietose, tai 
ir papasakok trumpai apie tuos 
įspūdžius.

R.S. Labiausiai JAV įstrin
ga tai, kad gamtosaugos daly
kus nepaprastai remia visuo
menė. Tai - normalios visuo
menės požymis. Kažkaip pri
siminiau Henriką Gudavičių, 
kuris atkūrinėja vietines auga
lų rūšis Dzūkijos nacionali
niame parke. Čia jis daug kam 
atrodo kaip koks juokdarys, o 
ten tokie darbai daromi pla
čiausiu mastu. Net bandoma at
kurti preriją- su visais tais išde
ginimais. O Mičigano ežeras, 
kurį pirmąsyk mačiau 1979 me
tais iš Kanados pusės. Tada bu
vo baisu, o dabar - vasarvietės, 

paplūdimiai...

A.B. Vadinasi, tas Didžiųjų 
ežerų išvalymas nekoks mitas 
kaip kai kam dar pasirodo?

R.S. Ne, jie iš tiesų išvalyti, 
sutvarkyti. Ten V. Adamkaus 
pavardę žino visi. Čia, Lietuvoj, 
jei palyginsi si Amerika, tai 
galim sakyt, kad gamtosaugos 
dar išvis nėra.

A.B. Kol Tu viešėjai ana
pus Atlanto, spaudoj vėl kilo 
triukšmas dėl miškų. Nuskur
dus valstybė nebegali rast 2-3 
milijonų litų kad nupurkštų 
pušynus nuo kenkėjų. Ir ne bet 
kokius pušynus. O Dzūkijos, 
taip pat ir to krašto nacionali
nio parko.

R.S. Drįstu manyt, kad Dzū
kijos miškus šiek tiek pažįstu. 
Beje, dar prieš šešerius metus 
“Gimtajame krašte” išspaus
dinau straipsnį, kad jau džiūsta 
Dzūkijos pušynai. Tada minis
tras atsiuntė raštą ir išjuokė tą 
mano rašinį... Pasak jo, Dzūki
jos miškai klesti, yra įvairios 
įstaigos, kuriuos nuolat rūpina
si, stebi. Jei aš, būdamas nespe- 
cialistas, įžvelgiau tą tendenciją 
prieš šešerius metus, tai kur iki 
šiol tie “specialistai” buvo? O 
dabar rėkia - duokit tuos mili
jonus.

Dar tada vietos miškininkai 
man rodė - štai plinka, ruduoja 
pušys. Bet atvažiuoja viršesni, 
neleidžia kirsti pažeistų medžių 
- kirskit tik pagal projektą, sa
ko. O dar prieš tai buvo šak
ninės pinties problema. Rėkė 
apie tai, rėkė, bet nutilo, nors to
ji pintis niekur nedingo. O nuo 
pinties nusilpusias pušis apnin
ka ir kenkėjai.

Ilga istorija, kaip tos visos 
problemos atsirado. Po karo, kai 
varė į kolūkius Dzūkijoj, iš tų 
kolūkių reikalavo duot valdžiai 
normalias pyliavas. Kolūkių pir- 
minkai ėmė rėkt, kad niekas 
neauga. Tada Sniečkus suregis
travo tas žemes, nuvežė popie
rius į Maskvą. Iš ten atsiuntė 
žemėtvarkininkus, kurie tuos 
plotus išėmė iš žemės ūkio nau
dmenų ir atidavė miškams. Net 
žmones iš tų vietų vežė. Taip 
sodino buvusiuose laukuose 
miškus - tiesiog iki žmonių so
dybų langų. O šakninė pintis 
kaip tik ir įsimetė ten, kur būta 
laukų, ypač bulvių. Apie tupin
tį jau tiek kalbėta, rašyta. Dabar 
vėl kalbama apie nederlingų 
žemių užsodinimą mišku. Bet 
kokiu, kokiais medžiais? Rei
kia žinot tai, kokios medžių 
rūšys tam pačios tinkamiausios.

A.B. Tai ką dabar reikėtų da
ryt su tais pušynais? Situacija, 
švelniai kalbant, idiotiška.

R.S. O kiek dar įvairių idio
tizmu sulauksim? Kai puolė eg
lynus tipografas, atvažiavo Birš
tono girininke ir nuėjo į minis
teriją. Prašė leidimo kirsti, ne
leido. Tada ji pažeistas egles 
iškirto savavališkai ir gavo pa
peikimą. Bet jos girininkijoje 
daugiau jokios žalos tipografas 
nepadarė. O visa Lietuva laukė 
leidimo kirst... O kokius pini
gus reikėjo mest dėl to vėla
vimo? O dabar, jei net bus skir
ti tie pinigai pušynų gelbėjimui, 
kyla klausimas, ar jie tam bus 
panaudoti.

A.B. Turint galvoje val
džios ir politikų požiūrį į gam
tosaugą visuomenės bejėgišku
mą ir net abejingumą galim 
sakyt, kad vis tebesitęsia savo- 
tškų ekologinių sutemų laikotar
pis. Dar pridėkim gilią krizę, 
valstybės nuskurdimą ir apie 
lankstesnę bei efektyvesnę gam
tosaugą sunku ir prabilt. Tik 
Aplinkos ministerija augą ple
čiasi it koks senų laikų Agropro- 
mas.

R.S. Kas keisčiausia, visuo
menė gamtai neabejinga. Bet ji 
nusivylusi, skaudžiai atsimu
šusi į tą valdišką biurokratinę 
gamtosaugą. Poveikio valdžiai 
šiuo atveju beveik neįmanoma 
padaryt. O tai, kas daroma, aš 
negaliu pavadint gamtosauga. 
Prisiminkim, kaip buvo kilęs 
triukšmas dėl Nidos aerodro
mo. Netikėtai gaunu laišką kad 
esu įtrauktas į tą sudarytą vy
riausybinę komisiją. Ir prasidė
jo posėdžiai, posėdžiai, posė
džiai. Ir tada nutarė, kad nega
lima statyti... Bet juk buvo pra
dėta statyt. O leido pradėt - ta 
pati Aplinkos ministerija. O 
aerodromo statybą stabdė ne 
ministerija, o visuomenė, žalie
ji. Beje, Nidoj tik vieni žalieji 
sugebėjo pateikt nepaneigia
mus, profesionalius argumentus 
prieš tą statybą. A, tie žalieji - 
sakė posėdžiautojai. Deja, pas 
mus žalieji - daug kam kaip 
keiksmas.

Apskritai visuomeninių or
ganizacijų, kurios turi poveikį, 
Lietuvoj kaip ir nebėr. Net anais 
laikais Stasino Gamtos apsau
gos draugija, nepaisant dema
gogijos, vis dėlto daug ką pa
darydavo įvairiose srityse. Tė
viškei pagražinti draugija... Tai
gi ją iš esmės sukūrė T. Iva
nauskas, o Vaižgantas buvo pa
imtas kaip garbės pirmininkas. 
Jis tuo metu buvo trylikos drau
gijų garbės pirmininkas, net ka
čių ir šunų apsaugos. O T. Iva
nauskas buvo ateistas. Taigi 
dabar kai kam atrodo, kad 
Tėviškei pagažinti draugijoje 
nesuderinami Ivanauskas su

(nukelta į 7 psl.)

VLADAS BRAZIŪNAS
Vermonto vertikalė, 5
arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
Įspūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

(atkelta iš 3 psl.)

Bebrų-upokšnis, tyli 
krioklys prie malūno, užgis 
tas nemarumas, tas gylis 
tas šunio meilumo dantis

vaiko tyloj, pakyla 
antakiai, kas čia bus 
užsklandos dyla, dyla 
į tylinčią audrą lapus

mėto, nežino niekas 
ko prie portreto minia 
bąla ir rausta, ko gėda 
ko taip gailu, nežinia

Ir naktinis laiškas namo:
Sveikinam Lietuvą su lietum - gaivia gaivalinės nelaimės pa

baiga! Visai ką tik parvažiavom iš Burlingtono, jis - kaip nuo 
Pasvalio ligi Bauskės, kokie 60 km, ir kelias panašus (na, Latvi
jos ruožas gal kiek ir prastesnis), tik vingiuotesnis ir kalnuotesnis. 
O pats Burlingtonas, didžiausias Vermonto valstijos miestas, - 

toks pažiūrėti maždaug kaip Šiauliai (gyventojų 60 tūkstančių - 
kaip ir Fabijoniškių): pėsčių]ų gatvė, net erdvės, namai, regis, 
panašūs. Galėtų labai susigiminiuok Bet prieš tai dieną pirmiau
sia užvažiavom į “Švedišką”, kaip mes Lietuvoj sakytumėm, kinų 
kavinukę: už 5$ gali ten valgyt kiek ko panorėjęs. Visokių visoky- 
bių. Taigi suvalgiau bent už tris drūtus vyrus. Na, gal ne už drū
tus (drūti lietuviai būna ir tvirti, stiprūs), bet už tokius dide
lius storus tešliūzus amerikonus, - tokių čia tikrai nemažai, neap
kabinami, eina vis pasiliumpsėdami. Moterys taip pat. Nors visur 
krautuvėse - nuriebintas jogurtas, grietinės riebumas - 0 (!) pro
centų. Tas gyvenimo nuriebinimas, maniakiškas kalorijų skai
čiavimas čią matyt, veikia kaip koks savanoriškas (kai kovoja 
patys su savim, kai patys save ir apsigaudinėja) sausas įstaty
mas: negauna, negauną bet kai jau nueis kokion kinų užkandinėn 
ar kur tik papuola - kad prisišnios, kad prisikirs! Ir pampsta, ir 
tešlėja.

Vėl žiūrim krepšinį. Big Sabo komanda svetimoj aikštėj šįkart 
pirmauja dvidešimt keliais taškais, o minutės jau paskutinės. Taip 
(106 : 77)!

23, antrad. - Laiškas namo:
Skaitau Marguerite Duras. Moderato cantabile. Skaitau pran

cūziškai. Su... anglų-lietuvių žodynu. Malonumas!

Vermont: žalias gurkšnis
- Je voudrais un verre de vin.

Marguerite Duras

krapšto dantis tarpdury 
stebi, kaip riebios arabės 
krato pilvus ir krūtis 
pats iš po vakar taip dreba

ryto vyno stiklinė
ir pirštai liaujas virpėję 
kiauras balsas, sutinęs 
gyja ir atsileidžia

išsilaisvina balsas
nubėga žingsneliais šokėjos
ir šunelis toks balsvas
vis kruvinu mėsgaliu žaidžia

Anglų pamokėlė. Eilėraštis (verse-, ir jo vertimas) būtinai, neiš
vengiamai turi būt visapusiškas (versatile) - visapusiška visapu
siško gyvenimo versija (version), tikro (very), vertikalaus (ver
tikai), į viršūnę (vertex) besistiebiančio gyvenimo versija-, nuolat 
tą viršūnę regintis kaip prieš (versus-, kas prieš ką?) - žalią Verm
onto kalną. Ar bent jau žalią vyną vermutą (vermouth)... Tikrą 
žalią gurkšnį.

Prancūzų: le verre - stiklinė.
Blueberry Hill - Mėlynių kalnas, Roberto Frosto rausvai 

sužydusių mėlynių kalnas. Čia mylimiausias amerikiečių poetas 
sėdinėdavęs, rašydavęs. Buvom ten, važiavom prie Silver Lake, 
Sidabro ežero, - prie pat neprivažiavom.

Green Mountain National Forest: ieškokit, rašoma pakelės in
formacinėj lentoj, briedžių, elnių ir t.t. Anądien, iš Burlingtono 
važiuodami namo - taip jau vadinam, - pasukom prie Šampleno 
ežero, perplaukėm keltu Niujorko valstijon, važiavom ten, prie 
kelio matėm dygliakiaulę (paskiau pervažiavom tiltu vėl savon 
Vermonto valstijon, grįžom Middlebury’n). Pravažiavom tą 
iaulaitę, paskiau Darius mašiną pavarė atgal: sliūkina gražuolė 
žolių sąžalynan - iš lėto, dyglius atstačius, lyg tyčia erzindama: 
na tik prieikit, traperiai, prieikit arčiau, pasveikinsiu dyglio strė
like! (bus daugiau)
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Sveikatos kerte
Berniukai nuo pat ankstyviausios 

vystymosi stadijos labiau pažeidžiami 
už mergaites

Vyrai nuo pat ankstyviausių 
gemalo vystymosi stadijų yra 
labiau pažeidžiami už moteris, 
gruodžio 22 d. paskelbė Didžio
sios Britanijos mokslininkai. 
Pasak sveikatos apsaugos kon
sultanto Sebastian Kraemer, 
kurio tyrimų rezultatai skelbia
mi žurnale “British Medical 
Joumal”, žmonės vis dar ne
kreipia dėmesio į nepalankes
nes biologines ir socialines są
lygas, kuriomis tenka gyventi 
neva stipriosios lyties atsto
vams.

"Tebevyrauja požiūris, kad 
berniukai yra tvirtesni”, agen
tūrai “Reuters” sakė straipsnio 
“Trapusis vyras” autorius.

S. Kraemer tyrimas parodė, 
kad vyriški gemalai dažniau 
žūva ar nukenčia, o vyriškos 
lyties naujagimiai savo išsivys
tymu nuo naujagimių mergaičių

Ar mobilieji telefonai sukelia vėžį? Nauja LB Krašto valdyba pradėjo darbą
Paskutiniame Amerikietiškos 

medicininės asociacijos žurnalo 
(Joumal of the American Med
ical Association) numeryje buvo 
publikuojama Amerikietiško 
sveikatingumo fondo (Ameri
can Health Foundation) atlik
to tyrimo ataskaita. Šis tyrimas 
buvo skirtas mobiliųjų telefonų 
įtakai žmogaus organizmui, bū
tent, ar jie įtakoja žmogaus sme
genų vėžio atsiradimą.

Tyrime dalyvavo 891 mobi
liųjų telefonų vartotojas, iš ku
rių 469 sirgo smegenų vėžiu, o 
422 - ne. Pranešama, kad ty
rimo rezultatai parodė, jog mo
bilus telefonas niekaip nepadi
dina auglių atsiradimo rizikos. 
Tačiau, kaip teigia American 
Health Foundation specialistai, 
reikia atlikti ilgiau trunkančius

A. Landsbergio paskaitos 
Long Islando bibliotekose:

Sausio 8 d., 2:00 vai. Great 
Neck Library: Michael Cun- 
ningham, “The Hours”, ro
manas, žymiosios modemistės 
Virginia Woolf gyvenimo ir 
jos romano “Mrs. Dalloway” 
motyvais (Pulitzer premija 
1999).

Ilgiausių metų Prelatui Jonui A. Kučingiui!
Gruodžio 23 d. Prelatui Jonui A. Kučingiui 

sukako 92 metai. Ta proga sveikiname garbųjį 
Prelatą ir dėkojame už ilgametį lietuvybės pla
tinimą išeivijoje linkėdami kuo geriausios 
sveikatos! Priminsime skaitytojams trumpą 
Prelato biografiją, atskleidžiančią didelės ir 
itin reikšmingos lietuviškajai išeivijai asmeny
bės raidą.

bonas. Čia pa
statė naują lie
tuvišką Romos 
katalikų baž
nyčią įgijo erd
vią salę ir kle
boniją ir se
selėms namus. 
1947 m. įkūrė 
Vyčių kuopą, 
LRKS kuopą, 
Katalikių Mote
rų sąjungos sky
rių, Šv. Vardo 
draugijos skyrių. 
1949 m. suor
ganizavo litua
nistikos šešta
dieninę mokyk-

Jonas A. Kučingis gimė 1908 
m. gniodžio 23 d. Šnyplių kai
me, Švėkšnos valsčiuje, Tau
ragės apskrityje. 1927 m. baigė 
Švėkšnos Saulės progimnaziją 
ir 1929 m. saleziečių kolegiją 
Turine. 1937 m. baigęs Telšių 
kunigų seminariją buvo įšven
tintas kunigu. 1938-1939 m. 
studijavo teisės ir pedagogikos 
mokslus Milano Jėzaus Šir
dies universitete. 1937-38 m. 
buvo Šilalės vidurinės mokyk
los kapelionas ir Šilalės para
pijos vikaras, 1939-1940 m. 6- 
to L.K. Margio pulko kape
lionas, 1940-1941 m. Šilalės pa
rapijos klebonas, 1941-1944 m. 
Telšių gimnazijos kapelionas, 
1944-1946 vokiečių parapijos 
klebonas ir Rottenburgo vys
kupijos lietuvių tremtinių ka
pelionas. 1946 m. atvyko į JAV. 
Nuo 1947 m. Los Angeles kle- 

atsilieka 4-6 savaitėmis. Nuo pat 
kūdikystės berniukams gresia 
daugiau psichologinių prob
lemų, nes jie dažniau laikomi 
atsparesniais už mergaites. Dėl 
tokio požiūrio slopinami kai 
kurie berniukų gabumai.

"Visuomenė skatina berniu
kus būti stiprius ir atsparius, 
todėl jautrūs ir pažeidžiami 
berniukai pirmaisiais dviem gy
venimo metais praranda daug 
savo gabumų”, sakė S. Kraem- 
eris.

Nepalankūs biologiniai ir so
cialiniai veiksniai veikia ne tik 
vaikystėje - mergaitėms geriau 
sekasi mokykloje, o suaugę vy
rai žudosi tris kartus dažniau nei 
moterys.

”Jei tėvai daugiau žinotų apie 
vyrų jautrumą, jie galėtų kitaip 
elgtis su savo sūnumis”, pridūrė 
S. Kraemer. Reuters-BNS 

mobilaus telefono įtakos orga
nizmui tyrimus, nuo to momen
to, kai žmogus tik pradeda juo 
naudotis iki momento, kai pa
sireiškia vėžio simptomai.

Dabar tokius tyrimus atlieka 
Tarptautinė vėžio tyrimo aso
ciacija (International Associa
tion for Research on Cancer). 
JAV Maisto produktų ir vaistų 
vadovybė (U, S. Food and Drug 
Administration) taip pat pla
nuoja atlikti panašių tyrimų se
riją.

Tokio pobūdžio tyrimai yra 
finansuojami iš lėšų, kurias iš
skyrė Nacionalinis vėžio ins
titutas bei Wireless Technology 
Research LLC organizacija, 
kurią sudarė bevielio ryšio pri
etaisų gamintojai.

www.techweb.com

A. Landsbergio 
paskaitos

Sausio 17 d., 2:00 vai. Beth- 
page Library: Rasputin - 
“Holy Devil” or “Russia’s Sa- 
vior? ”.

Sausio 23 d., 2:00 vai., Hew- 
let Library: Victor Hugo, “The 
Hunchback ofNotre Dame ” ro
mano palyginimas su jo filmi
niais variantais ir jo dabartinis 
aktualumas.

lą 1954 m. įsteigė Vaikų darželį, 
nuo 1952 m. redagavo Parapi
jos Žinias, nuo 1954 m. orga
nizavo Kalifornijos Lietuvių 
dieną. Telšiuose neturtingiems

“Arkas”

2-3 kiaušiniai,
1/3 stiklinės grietinės,
11 pieno,
4-5 šaukštai cukraus, 
šviežių arba konservuotų vaisių.

Inde, pastatytame ant puodo 
su verdančiu vandeniu, išplakti
kiaušinius, supilti grietinę. Vis- bės maišelį). Persunkus, masę 
ką supilti į verdantį pasaldintą palaikyti šaldytuve, perdėti ant 
pieną. Kai suvirs, perkošti per lėkštės, papuošti plakta grie-
labai tankų sietelį (arba per dro- tinėle (su cukrumi) ir vaisiais.

Kepta supjaustyta višta

Višta (jauna),
2 marinuoti agurkai,
2 šaukštai aliejaus,
2 šaukštai pomidorų tyrės,
3 šaukštai sviesto, 
petražolių lapelių, 
česnako, 
pipirų,
druskos pagal skonį.

Išdarinėta višta supjaustoma 
į 4 dalis. Sviestas ištrinamas, į 
jį sudedamas ištrintas česnakas 
ir smulkiai supjaustyti petra
žolių lapeliai. Vištiena įtrinamą

(atkelta iš 1 psl.)
2001-ji metai - vysk. Motie

jaus Valančiaus sukakties me
tai. Telkiami paskaitininkai ir 
menininkai šio didžio Žemai
tijos sūnaus prisiminimui lietu
viškuose telkiniuose. Kovo mė
nesį iš Lietuvos sulauksime su 
koncertais telkinius lankančius 
solistus Vytautą Juozapaitį ir 
Gintarę Skėrytę. Gegužės 25-26 
d. Chicagoje vyks “Poezijos 
pavasario” dienos, o birželio 3 
d. Lemonte Jaunųjų talentų fes
tivalis. Berniukų chorui “Ąžuo
liukas” atvykstant iš Lietuvos 
dalyvauti Utah valstijoje vyks
tančiame Vaikų chorų festiva
lyje spalio mėnesį Kultūros ta
ryba rūpinsis šio kultūrinio Lie
tuvos atstovo koncertais New 
Yorke, Washingtone, Cleve- 
lande ir Chicagoje. Premijų 
šventė vyks 2001 m. lapkričio 
8 d. Detroite.

Specialus dėmesys būtinas 
skirti mažiesiems lietuviškiems 
telkiniams. Vieni jų lietuviški, 
kiti naudoja anglų kalbą tačiau 
gyvena Lietuvos džiaugsmais ir 
rūpesčiais. Nei vienų pamiršti 
negalima. Lietuvių Fondo per 
JAV Kultūros tarybą teikiama 
parama mažųjų telkinių kultū
rinei veiklai puoselėti įgalina 
menininkų apsilankymas bent 
kartą metuose. Tikimasi, kad 
dosnusis Lietuvių Fondas ir 
ateityje skirs lėšų mažųjų tel

Prelatas Jonas A. Kučingis

gimnazijos mokiniams įsteigė 
bendrabutį ir valgyklą. Išleido 
moksleiviams giesmynėlį 1942 
m. (su 1939 m. data), 1948 m.- 
Žemaičių kankinius. Bendra

druska, sumaišyta su priesko
niais, ir aptepama paruoštu 
sviestu. Folija sukarpoma (kiek
vienam gabalui atskiras lakštas) 
ir ištepama aliejumi. Ant foli
jos dedamas vištienos gabalas, 
ant kiekvieno uždedama po 
agurko skiltelę ir pusę šaukšto 
pomidorų tyrės. Folija užlanks- 
toma arba viršuje susukama. 
Paruošti kepsneliai sudedami į 
skardą ir kepami karštoje or
kaitėje.

Taip paruoštą vištieną galima 
iškepti ir laužo žarijose.

kinių kultūrinei veiklai.
JAV LB Krašto valdyba trijų 

metų laikotarpiui patvirtino se
kančios sudėties LB Kultūros 
tarybą: M. Remienė (pirm.), 
Leonas Narbutis (vicepirm.), 
Violeta Drupaitė (sekr.), Dalia 
Anysienė (ižd.), Dalia Šlenienė, 
Ligija Tautkuvienė, Laima Pe- 
trauskiaitė-Vanderstoep ir Juo
zas Žygas - nariai.

JAV LB Socialinių reikalų 
taryba

Nepailstanti visuomenininke 
Birutė Jasaitienė ir toliau lieka 
vadovauti JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai. Tai žmonių triū
su ir dosniomis aukomis išug
dyta institucija, gelbėjanti tė
vynainius Lietuvoje ir išeivijoje. 
Jos žinioje veikia keturios val
dinėse įstaigose įregistruotos 
korporacijos, administruojami 
aštuoni fondai, veikia keturi 
specialūs Socialinių reikalų 
tarybos komitetai:

Lietuvos Vaikų Viltis - pirm. 
Gražina Liautaud;

Lietuvos Našlaičių Globos 
Komitetas - pirm. Birutė Jasai
tienė;

Lietuvos Partizanų Globos 
Fondas - pirm. Leonas Mas- 
kaliūnas;

Komitetas “Vaikai" - pirm. 
Alė Kėželienė.

LB Socialinių reikalų taryba 

darbiavo Žemaičių Prietely, 
Ryte, XXAmžiuje, Drauge, Var
pely, Mokykloje, Kalifornijos 
Lietuvy, rašydamas religiniais ir 
socialiniais klausimais ir pasi
rašydamas Padaubiečio slapy
vardžiu.

1966 m. pakeltas prelatu. Jam 
klebonaujant Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijoje, 1980 m. 
parapijos namai buvo esmingai 
atnaujinti, įrengtos dvi erdvios 
salės su priedais, įvestas vėsi
nimas. Šv. Kazimiero 500 me
tų sukakčiai įrengtas memoria
linis vitražas (dail. Piszek) ir 
išpuoštos Šv. Kazimiero ir 
Šv. Juozapo statulos (projektas 
arch. E. Arbo, darbas K. Ra- 
kūno). Po 38 metų klebonavi
mo šioje parapijoje, sulaukęs 
75 metą Kučingis 1984 VI 15 
išėjo į pensiją užleisdamas savo 
vietą vikarui kun. dr. Algirdui 
Olšauskui.

Prelatas dr. Antanas Rubšys 
yra rašęs prelato Jono A. Kučin
gio knygos “Šventiniai ir pro
giniai pamokslai” (Logos, 1998) 
įvade:

“Menu Prelato-klebono žodį. 
Sv. Kazimiero šventovėje, Los 
Angeles mieste Kalėdų bei Vely
kų šventėse ir metinių Kaliforni
jos Lietuviųdienųproga. Dabar

Anglų kalbos 
pamokėlės

Pleased with - patenkintas 
(kuo nors)

He looks rather pleased with 
himseįf.

Are you pleased with the new 
apartment?

Be angry( with somebody) 
for something - pykti (ant ko 
nors) dėl kažko

I was angry on myself for 
making such a stupid mistake.

Are you angry vvith him?

Insist on - reikalauti, atkak
liai laikytis

You really mušt go. I insist on 
it.

She always insists on getting 
early.

Shout to - šaukti kam nors
She shouted to me across the 

room.
I shouted to him to shut the 

gates.

administruoja MARGUTIS II 
radijo programą rūpinasi Mar- 
guette Parko rajono apsaugos 
reikalais, išlaiko restoraną“Sek- 
lyčia”, leidžia žurnalą “Pen
sininkas”, kurį redaguoja Karo
lis Milkovaitis. Socialinių rei
kalų taryba skiria savo direkto
rius ir yra atsakinga už finansi
nę kontrolę Clevelande veikian
čių Vyresniųjų žmonių namų 
“Sodyba”.

Naują JAV LB Krašto valdy
bos patvirtinta Socialinių rei
kalų tarybą sudaro: B. Jasaitienė 
(pirm.), Salomėja Daulienė, Alė 
Kėželienė, dr. Petras Kisielius, 
Antanas Paužuolis, Rita Šake- 
nienė, dr. Linas Sidrys, Aldona 
Šmulkštienė^ Laima Vaičiūnie
nė ir Juozas Žygas. Teisinių pa
tarėju yra adv. Saulius Kuprys, 
finansų tvarkytoju - Juozas Paš- 
kus, CPA.

Krašto valdyba yra paprašiu
si pirm. B. Jasaitienę Sociali
nių reikalų tarybos veiklą plėsti 
už Chicagos ribą ypač Floridos 
lietuvių telkiniuose, kur esama 
daug vyresnio amžiaus žmonių. 
Atsižvelgiant į Krašto valdybą 
pasiekusius prašymus, B. Jasai
tienė taip pat yra prašoma pa
ruošti ir išleisti socialinės veik
los vadovą jame panaudojant 
didesnę dalį jos ir Aldonos 
Šmulkštienės lietuvių spaudai 
paruoštų patariamųjų straips
nių.

LB informacija 
(Teresė Gečienė)

Vilniuje, Logos leidyklos 1998 
m. išleistos prelato Jono A. 
Kučingio knygos viršelis

tikėjimo atmintis siejosi su tau
tos atmintimi, vilties drąsa ir 
pasididžiavimu. Jis ne tik skati
no nepasimesti, neužmiršti, ne
nuleisti rankų, bet ir sielotis, 
skelbti, garsinti, kad Lietuva yra 
gyva. Ar su vėju, ar prieš vėją, 
bet turime irtis! Į ateitį! Su Die
vu kurti save ateičiai...

Dėkojame kunigui Prelatui už 
prašnekinimą Dievo vardu, už 
vilties drąsą ir pasididžiavimą, 
už malonės įvardijimą.

Pirmasis geležinkelis Lietu
voje pradėjo veikti 1861 metais. 
Tai buvo Peterburgo-Varšuvos 
geležinkelio atšaka Kaunas-Ky- 
bartai.

Nepriklausomos Lietuvos 
geležinkelių įsikūrimo pradžia 
laikoma 1919 metų liepos mėn. 
6 diena. Tą dieną paleistas pir
masis traukinys plačiuoju ge
ležinkeliu iš Kaišiadorių į Rad
viliškį.

Pradžioje keleiviai buvo 
vežami neapšildytuose ir ne
apšviestuose traukiniuose, kurių 
didžiausias greitis siekdavo tik 
40 km/val. Per pirmąjį nepri
klausomos Lietuvos dešimtmetį 
keleivinių traukinių greitis pa
didėjo iki 75 km/val. 1938 m. 
jis siekėjau 95 km/val.

Pirmosios šešios automot- 
risės pirktos Austrijoje, pradė
jo važinėti Lietuvos geležinke
liais 1934 metais. Jos važiavo 
iki 70 km/val. greičiu. 1937 m. 
Vokietijoje buvo nupirktos 4 
galingesnės automotrisės, va
žiuojančios iki 120 km/val. 
greičiu.

Prieš 70 metų traukinys 
“Paryžius-Pekinas” važiavo ir 
per Lietuvą(288 km). Traukinys 
iš Paryžiaus į Pekiną nuva
žiuodavo per 12 parų ir 10 vai.

Pirmasis siauras geležin
kelis (720 mm pločio) buvo 
nutiestas ruože Pastovys-Šven- 
čionys-Švenčionėliai 1895 m. 
Šis kelias buvo skirtas miško 
medžiagai transportuoti, taip pat 
keleiviams vežti iki Švenčionė
lių stoties. Vėliau ruožas Pasto- 
vysŠvenčionys buvo pratęstas 
per Uteną ir Anykščius iki Pane
vėžio, bendras ilgis 215 km.

Tiesiant Peterburgo-Varšu
vos geležinkelį bei jos atšaką į 
Prūsiją (Lentvaris-Kybartai) rei
kėjo iškasti du tunelius - Kauno 
ir Panerių. Kauno tunelio (ilgis 
1280 m) darbai prasidėjo 1859 
m. gegužės 9 d. 1861 m. rudenį 
dviejų kelių tunelis buvo baig
tas ir lapkričio 20 d. juo prava
žiavo pirmasis garvežys. Pane
rių tunelis pradėtas kasti 1859 
m. sausio 15 d. Jo ilgis 426 m. 
Oficialiai tunelis buvo atidary
tas 1861 m. spalio 3 d. Panerių 
tunelis dabar nebenaudojamas.

Geležinkelio tiltas (ilgis 359 
m, plotis 8,9 m) per Nemuną 
Kaune statytas 1862 m. Jis 
smarkiai nukentėjo per du pa
saulinius karus (1914 ir 1944 
m.), bet buvo atstatytas.

1975 metais elektrifikuoti 
geležinkelio ruožai Vilnius- 
Kaunas ir Vilnius-Trakai ir jais 
pradėjo važinėti elektriniai trau
kiniai.

Pirmieji lėktuvai su Lietu
vos skiriamaisiais ženklais pa
kilo į orą 1919 m. kovo 1 d. Tai 
buvo Vokietijoje pirkti aštuoni 
LVGC VI lėktuvai.

1922 m. buvo išbandytas 
Kauno aviacijos dirbtuvėse pa
gamintas lėktuvas Dobi-1. Jo 
konstruktorius Jurgis Dobke
vičius.

Ir mokomieji bei karo lėk
tuvai buvo gaminami Lietuvoje. 
Tai talentingo aviakonstruktori- 
aus Antano Gustaičio ANBO 
serijos lėktuvai.

Transporto aviacija Lietu
voje atsirado 1921 metais. Nuo 
tada Karo aviacijos lėktuvai ga
bendavo lauko paštą Lietuvos 
teritorijoje.

1940 m. birželio 1S d. Karo 
aviacija turėjo 116 lėktuvų.

1892 m. Kaune ir 1893 m. 
Vilniuje iškilmingai buvo atida
rytas arklinis transportas (“kon- 
kė”). Vagonus traukė .vienas ar
ba du arkliai. Vagonuose tilpda
vo iki 40 žmonių.

http://www.techweb.com
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tas”, savo nuožiūra, pakeitė į “Camegie Hali vėl koncertavo lietu
viai”.

Todėl jeigu straipsnio antgalvė būtų buvusi palikta taip kaip 
originale parašyta, man reikalas į tą straipsnį atsiliepti būtų at- 
puolęs, o tuo pačiu ir šito mažo “erzeliuko” būtų buvę išvengta.

p.palys

Klaidžiojant koncertinėse salėse

Man, “Darbininke” Nr. 46, atkreipus dėmesį į GK inicialais 
pasirašytą straipsnį “Camegie Hali vėl koncertavo lietuviai”, ku
riame buvo rašoma apie birželio mėn. 27 d., Weill Recital salėje 
įvykusio smuikininko Vilhelmo Čepinskio ir pianistės Guodos 
Gedvilaitės koncertą (“Darbininkas” Nr. 43), atsiliepė to straipsnio 
autorė Giedrė Kumpikaitė ir Virginijus Barkauskas (“Darbinin
kas” Nr. 48).

Tame rašinyje rašiau apie Camegie ir Weill Recital sales, jų 
paskirtį ir menininkus, jiems atlikus koncertą Weill Recital salėje, 
kuri randasi prie Camegie salės, nesigarsinti koncertavus Car- 
negie salėje (tokių buvo ne vienas).

Prisibijau, kad atsiliepusieji G. Kumpikaitė ir V. Barkauskas 
nevisai mane suprato. Nemaloniausias priekaištas buvo išgirstas 
iš G. Kumpikaitės, kur ji sako, kad : "p.palys bando nužeminti 
puikų mūsų lietuvį smuikininką... ” (Mano išryškinta). Man ne-su- 
prantama kaip aš galėjau ką nors “žeminti” ar aukštinti, kai ra
šiau tik apie salę, kur tie du menininkai atliko koncertą. Tame 
mano rašinyje ne tik su žiburiu, bet ir su padidinamuoju stiklu 
nieko panašaus nerasi. Man yra puikiai žinoma į kokias menines 
aukštumas smuikininkas V. Čepinskis yra įkopęs. Jo muzikinę 
veiklą ir atsiekimus atidžiai esu stebėjęs, o “Darbininke” ir dien
raštyje “Draugas” esu parašęs gerą tuziną tikrai nežeminančių 
straipsnių. Tad šis priekaištas neturi jokio pagrindo.

Visa kita, nevisai į temą pataikyti priekaištai ir “patarimai”, ne
verti dėmesio.

Virginijus Barkauskas santūriai pritardamas G. Kumpikaitei 
nusiskundžia, kad ir jo vargonų koncertas skirtas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 10-mečiui, buvęs aprašytas praėjus ke
liems mėnesiams. Apie tą koncertą rašiau ir aš. Mano straipsnis, 
praėjus tik 11 dienų po koncerto, dienraštyje “Draugas” buvo 
išspausdintas kovo 23 d. (Koncertas įvyko kovo 12 d.) Apie tai V. 
Barkauskas nutylėjo. Matomai vėlyvesnes datas lengviau prisi
minti, negu ankstyvesnes.

Viena kas iš G. Kumpikaitės ir V. Barkausko atsiliepimų paaiš
kėjo, kad aš buvau suvedžiotas. Pasirodo “Darbininko” redakto
rius G. Kumpikaitės straipsnio antgalvę “Labai"pavykęs koncer-

Koralai miršta
Tarptautinė organizacija “The 

Globai Coral Reef Monitoring 
Netvvork”, stebinti koralinių rifų 
būklę, įspėjo, kad jei nebus 
taikomos gamtosauginės prie
monės, po 30 metų koralai pa
prasčiausiai išnyks.

Organizacijos, turinčios at
stovybes 80-yje šalių, duome
nimis, šiuo metu dėl padidė
jusios vandens temperatūros 
jau žuvo ketvirtis koralų rifų. 
Taip pat didžiulę įtaką kora
lų išnykimui turi vandens už
terštumas bei statybos netoli 
jų-

Blogiausia situacija susi
klostė Indijos vandenyne, Ara
bijos jūroje, o taip pat Pietry
čių ir Rytų Azijos jūrose. Or
ganizacijos atstovai mano, kad 
be iniciatyvų, stabdančių atmos

feros atšilimo procesą, šalių vy
riausybės turėtų imtis ir kon
krečių priemonių, kurių tikslas 
- apsaugoti koralų rifus, au
gančius jų teritorijoje.

JAV neseniai išleido eilę nu
tarimų, susijusių su aplinkos ap
sauga. Jie ketina uždrausti vi
siems laivams nuleisti inkarą 
netoli koralų rifų Meksikos 
įlankoje. JAV taip pat pareiškė 
pasiruošusi sukurti nacionalinį 
parką Floridos salose ir parem
ti tolesnius būdų, kaip išsaugo
ti koralus, ieškojimus.

JAV prekybos ministras tei
gia, kad koralų rifai, pritrauk
dami daugybę turistų, atneša 
milijardus dolerių pelno. Pasak 
jo, daugiau jų išnykimo grės
mės ignoruoti negalima.

BBC

Prekyba naujais automobiliais didėja
2000 m. lapkritį Lietuvoje 

parduoti 633 nauji lengvieji 
automobiliai.Tai 6% daugiau 
nei spalį ir 21 % nei 1999 m. lap
kritį. Per pastaruosius 12 mėne
sių prekybos automobiliais re
zultatai buvo geresni nei pernai. 
Tačiau blogu ženklu gali tapti 
pradėjęs kilti euro kursas, dėl 
kurio palankios automobilių 
kainos gali likti tik maloniu pri

siminimu. Latvijoje lapkritį par
duoti 673, Estijoje - net 1124 
nauji automobiliai. Per 11 2000 
m. mėnesių Lietuvoje buvo nu
pirkta 6480 naujų automobilių, 
arba 25% daugiau nei 1999 m. 
per tą patį laikotarpį. Daugiau
sia parduota prancūziškų “Peu
geot”, rusiškų “Lada” ir vokiškų 
“Volksvvagen”.

Lietuvos rytas

Inž. Vyt. Šliūpo 70-tas gimtadienis Burlingame, CA, 2000 m. 
24 spalio d.. Vytautas J. Šliūpas, P.E., dėkoja Lawrence Cle- 
ment’ui (kairėje) už dovanotą paveikslą - Auksučių ūkio 
Ąžuolą. Dešinėje Danguolė Kudienė ir prof. Calvin Qualset

%

VILNIUS
C Žiemos kainos^)

Iš New Yorko
Iš New Yorko
Iš Chicagos
Iš Chicagos

$275 viena kryptimi

$375 ten ir atgal

$317 viena kryptimi 

$435 ten ir atgal

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja Ir Iš kitų JAV miestų

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

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

RigaVen Travel, Ine.
We pfovide complote Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS
OR OTHER CARRIERS 

"Call for Details*

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

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

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

• SIUNTINIŲ AGENTŪRA “VILTIS” PRANEŠA, 
kad konteineriai su jūsų šventinėmis dovanomis jau 
išsiųsti į Lietuvą. Jūsų giminėms, draugams ir pa
žįstamiems šios dovanos suteiks daug džiaugsmo per 
Šv. Kalėdas. Gruodžio mėnesį konteineris nebus siun
čiamas.

• JEIGU NESPĖJOTE paruošti siuntinio, nenusimin
kite. Galite pasiųsti dovanėlę Kalėdų proga pinigais. 
Pinigai bus pristatyti asmeniškai kartu su laišku arba 
kalėdine kortele. Galite įdėti ir kelias nuotraukas. Pi
nigus reikia pristatyti skubiam persiuntimui į “Vilties” 
įstaigą iki lapkričio pabaigos. Papildomos informaci
jos prašome skambinti telefonu: 617-269-4455.

• BESIDOMINTIEMS siuntinių persiuntimu ar 
kraustymusi iš Lietuvos į Ameriką. Sekantis kontei
neris iš Lietuvos į Ameriką planuojamas 2001 metų sau
sio viduryje. Informaciją galite gauti “Vilties” įstaigoje 
telefonu 617-269-4455.

• APIE KALĖDINĮ IŠPARDAVIMĄ parduotuvėje 
Amberland bus paskelbta artimiausiu laiku.

Parama studijuojantiems 
žurnalistiką Lietuvoje

Šiandien didelis dėmesys yra 
skiriamas lietuviškai žinias- 
klaidai ir jos darbuotojams. Lie
tuvos žurnalistai gan dažnai yra 
puolami ir kai kada, net be rei
kalo, jiems priekaištaujama dėl 
jų skirtingo pasiruošimo soviet
metyje spaudos darbui, skirtam 
daugiau partinei propagandai, o 
ne tiekimui tikslios žiniasklai- 
dos. Jie per maža turį savikriti- 
kos, daug prisidedą prie nuola
tinio lietuvių kalbos darkymo, 
nekovoją prieš jį ir t.t.

Yra žinoma, kad Vilniuje 
esantis Žurnalistikos institutas 
stengiasi ruošti lietuvišką žur
nalistų prieaugį jau daugiau pa
gal Vakarų pasaulio žiniasklai- 
dos reikalavimus, skiriant ypa- 
tingą dėmesį tyrai lietuvių kai- nal Foundation vardu ir si
bai išlaikyti.

Išeivijoje mirusių trijų žino
mų žurnalistų - Henriko Blazo, 
Vytauto Gedgaudo ir Salomėjos 
Narkėliūnaitės - vardais, jų gi
minių ir draugų pastangų dėka 
yra įsteigti trys premijų fondai

remti studijuojančius žurnalis
tiką Lietuvoj e. Tuos fondus pri 
žiūri Lietuvių žurnalistų sąjun 
gos valdyba Amerikoje, o jų pi
nigus globoja Tautos fondas. Ii 
tų vardinių žurnalistikos fondi 
kiekvienais metais pavasarį bu; 
išmokamos vienkartinės premi
jos po 250 dolerių trims pažan
giausiems 3-čio ar 4-to kurse 
studentams, kuriuos parinks ii

žurnalistikos instituto vadovy
bė.

Stengiamasi, kad šie žurna
listikos fondai išsilaikytų neri
botą laiką. Žinoma, to siekiant, 
jiems reikės papildomų įnašų. 
Kas norėtų juos paremti, rašy
kite čekius Lithuanian Natio-

sąjungos valdybai - Lithuaniar 
Joumalists Association, 71 Far- 
mers Avenue, Plainview, N\ 
11803.

Kęstutis K. Miklat
Lietuvių žurnalistų sąjungom

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriy metu sukakti!

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

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

Home Eąuily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* t iesioginį pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kutbarne tietuviškal...

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

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

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

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
JANUARY PICK-UP SCHEDULE

January 9 New Haven, CT 12-1 pm
New Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

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

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

January 13 Brooklyn, NY 12-1 pm
January 15 Putnam, CT 1-2 pm
January 23 New Haven, CT 12-1 pm

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

January 25 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

January 26 Philadelphia, PA 11-12 noon
January 27 Brooklyn, NY 12-1 pm

Riverhead, NY 3-4 pm

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

ECONOMY AIRFARESTO VILNIUS

One way to Vilnius $ 325

Nevv York-Vilnius-New York $499r«t.

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Vepriuose naujos gyvybės daigai KOKIE BUVO 2000-ieji METAI?
Nuo senų senovės Vepriai 

(Ukmergės apskr.) yra žinomi 
kaip krikščioniškas kraštas, 
tikra Lietuvos tikinčiųjų meka. 
Bostoniškės lietuvių enciklo
pedijos XXXIII, XXXVI ir 
XXXVII tomuose apie šį mies
telį yra plačiai rašoma. Ypač 
gerą istorinę santrauką yra pa-, 
teikęs istorikas kun. Dr. Rapo
las Krasauskas. Per kelis šimt
mečius šį gražų Lietuvos žemės 
kampelį lietuviai ugdė ir tur
tino, okupantai griovė ir nio
kojo. Turtingą grafo Platerio 
biblioteką, archyvus ir muzie
jines vertybes 1915 metais su
naikino vokiečiai, o 1917 nuo jų 
kareivių kulkų, gindami ben
druomenės turtą, žuvo trys ve- 
priečiai ir vėliau nuo gautų žaiz
dų dar mirė keturi. Bėgdami iš 
Lietuvos raudonarmiečiai 1941 
nužudė Veprių kleboną V. 
Vėgėlę, o kitą kleboną, kun. Kl. 
Jurkų, 1947 kankino Ščerbako
vo kalėjime.

Didelę skriaudą Veprių tikin
tieji patyrė, kai antrą kartą grįžę 
bolševikai sunaikino garsiąsias 
kryžiaus kelių stotis ir sugriovė 
koplyčias. Šios Kalvarijos ke
lių stotys nepriklausomybės lai
kais, ypač per šv. Sekmines, su
traukdavo minias maldininkų iš 
plačių apylinkių ir iš visos Lie
tuvos. Nuo senų laikų veprie- 
čiai didžiavosi 1910 metais pa
statyta Šv. Mergelės Marijos 
Rožinės vardo bažnyčia ir jos 
aukštu bokštu, matomu net už 
15 kilometrų. Varpo skambesys 
buvo daugelį dešimtmečių ne
pakeičiamas tikinčiųjų palydo
vas. Jis kvietė susitelkimui, 
maldai, guodė skausmo valan
domis, džiugino laimės akimir
komis. Ištisos žmonių kartos, 
girdėjusios varpo gaudesį, neį
sivaizdavo, kad kada nors galėtų 
būti kitaip. Bet aukštąjį bokštą 
1944 susprogdino beatsitraukią 
vokiečiai, nes j ame buvo įsitvir
tinusi raudonarmiečių žvalgyba. 
Aukštojo bokšto atstatymas šiuo 
metu yra vienas iš didžiausių 
vepriečių rūpesčių.

1989 m. Lietuvai keliantis ne
priklausomam gyvenimui, Ve
prių seniūnija daugiausiai nu
kentėjo nuo ekologinės katas
trofos, įvykusios Jonavos “Azo
to” trąšų gamykloje. Tą fabrikų 
kompleksą vėliau prichvatiza- 

vo žinomas pramonininkas Bro
nislovas Lubys, katastrofos me
tu ėjęs ten atsakingas pareigas. 
“Azotą” naujasis šeimininkas 
vėliau pavadino “Achema”. Gy
ventojai per tesmus, Seimą ir 
vyriausybę bandė katastrofos 
priežastis ištirti ir už padarytą 
ilgalaikę žalą gauti atlyginimą.

Romas Petras Šaulys, fotografas ir visuomenininkas, parodos 
“Mes su Čečėnija” organizatorius

B. Lubys Ukmergės savivaldy
bei skyrė 30,000 pašalpą, bet 
tyrimas įklimpo. 1997 vėl buvo 
bandyta atgaivinti, bet “Ache
ma” galėjo teisintis, kad kom
pensacijos jau esančios išmo
kėtos visiems, kurie pateikę ar
gumentuotus ieškinius. Krikš
čionių demokratų partijos frak
cija seime rėmė tyrimų reikala
vimą, bet turėjo kapituliuoti. 
Frakcijos atstovas Jonas Šimė
nas pastebėjo: “Valstybėje yra 
įtakingų asmenų, kurie tokiu 
tyrimu visiškai nesuinteresuoti” 
(“Lietuvos aidas”, 1999.03.20).

Po šios avarijos Vepriuose 
padaugėjo suaugusių ir vaikų 
susirgimų vėžinėmis ir endok
rinologinėmis ligomis. Nuo jų 
daugelis mirė, kiti tapo invali
dai. Tos skaudžios pasekmės 

■jaučiamos ir dabar, praėjus 11 
metų nuo avarijos. Žmonės ser
ga, bando gydytis ir miršta, nes 
nepadeda valdžios instancijos, ir 
niekas nesiima spręsti žalos at
lyginimo klausimų. Prašymai, 
reikalavimai, straipsniai žinia- 
sklaidoje - tik tyruose šaukian
čiųjų balsas.

Neatsitiktinai Veprių in-

teligentija įsteigė visuomeninę 
organizaciją “SOS-Vepriuose”. 
Svarbiausias jos uždavinys - 
teikti socialinę pagalbą gyven
tojams, kurie patyrė didžiausią 
skriaudą - sveikatos praradimą. 
Kiek sąlygos leidžia rūpinamės 
vaikais, moksleiviais, sene
liais.

“SOS-Vepriuose” visuome
ninė organizacija kreipėsi į

• Arkivyskupą metropolitą. Ga
vome pažadą, kad pagal ga
limybes prisidės prie šių projek
tų įgyvendinimo. Be to Arki
vyskupas metropolitas siūlė, 
kad surinktos lėšos būtų dova
nojamos per Lietuvių Katalikų 
Religinę Šalpą.

Mūsų organizacijos įstatuose 
yra neužmiršti tikinčiųjų rei
kalai, žmonių dvasingumo ug
dymas. Į tą sritį įeina ir aukšto
jo bažnyčios bokšto - varpinės 
atstatymas. Bažnyčios bokšto ir 
varpo garso žmonės yra išsiilgę 
lyg duonos kasdieninės Tuo 
reikalu konsultuojami specia-' 
listai, daromi apskaičiavimai, 
bet visa stabdo pinigų stygius. 
Veprių ir apylinkių gyventojų 
vardu drįstame kreiptis į užjū
rio lietuvius, ypač ukmergiš
kius, prašydami nukentėjusiems 
vepriečiams pagalbos. Kai vėl iš 
aukštojo bokšto pasigirs varpo 
balsas, Veprių žmonės dėkingai 
prisimins ir jus, kurie mums 
nelaimės dienose padėjote.

Romas Petras Šaulys 
"SOS-Vepriuose” direktorius

(atkelta iš 2 psl.)
Lietuvių Tautinių šokių šven
tė.

Liepos 27-30 'd. Hollyvvood 
Hills, CA, įvyko 87-asis Lietu
vos Vyčių seimas.

Rugpjūčio 15-25 d. Italijoje 
įvyko XV Pasaulio jaunimo 
dienos.

Rugpjūčio 15-20 d. Viniuje 
įvyko X-asis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas. Dalyva
vo 129 Lietuvių Bendruomenių 
bei Jaunimo Sąjungų pirminin
kai ir rinkti atstovai iš 28 kraš
tų.

Rugpjūčio 18 - 20 d. Sin
tautuose, Šakių rajone įvyko 
Pasvalio sintautiečių suvažiavi
mas.

Rugsėjo 2 d. Kaune, po pės
čiųjų tltu Karaliaus Mindaugo 
lakūnas Jurgis Kairys savo lėk
tuvu praskrido ratais aukštyn. 
Skrydį stebėjo daugiau kaip 100 
tūkstančių žiūrovų.

Rugsėjo 5-10 d. Dainavoje, 
Ml, įvyko 44-oji Lietuvių stu
dijų savaitė, surengta Lietuvių 
Fronto bičiulių.

Lietuvoje pradeda 
veikti penki 
nauji policijos 
komisariatai

Elektrėnuose, Kalvarijoje, 
Kazlų Rūdoje, Rietave ir Pa
gėgiuose pradeda veikti nauji 
policijos komisariatai (PK).

Pasak Policijos departa
mento pranešimo, įkurtų komi
sariatų vadovams pavesta per
imti jiems priskirtas teritorijas, 
nusikaltimų, padarytų perima
mose teritorijose, baudžia
mąsias bylas bei kitus dokumen
tus, būtinus policijos uždavi
niams ir funkcijoms vykdyti.

Kol naujai įsteigtuose polici
jos komisariatuose bus suko
mplektuotas jų personalas, vi
sus policijos uždavinius ir 
funkcijas jų teritorijose laiki
nai atliks Marijampolės, Trakų, 
Šilutės ir Plungės policijos 
komisariatai, o įkurtieji komi
sariatai pilnai funkcionuoti 
pradės nuo 2001 metų kovo 1 
dienos.

BNS

Spalio 28-29 d. Lemont, IL 
įvyko 20-asis Ateities savaitga
lis. Šįsyk jis buvo pašvęstas te
mai “Tautiškumas”.

Lapkričio 6 d. Chicagoje pa
sibaidė penkias dienas vykęs 
M.K.Ciurlionio festivalis, skir
tas paminėti menininko 125- 
ąsias gimimo metines. Tai pir
mas JAV istorijoje tokio masto 
renginys, skirtas lietuvių kom
pozitoriui ir dailininkui.

Lapkričio 10 d. prie Lietu
vių katalikų Religinės Šalpos 
įsteigtas Kardinolo Sladkevi
čiaus fondas. Jo tikslas yra pa
remti Lietuvos dvasinį-morali
nį atsinaujinimą bei lietuvių tau
tos patriarcho kardinolo V. Slad
kevičiaus įamžinimą. Fondo pa
grindinis kapitalas yra neliečia
mas, 0 procentai bus naudojami 
lietuvių kunigų, vienuolių ir vie
nuolijų seserų bei katechetų stu
dijoms bei dvasiniam pasiruo
šimui.

Lapkričio 18 d. Toronte, 
Kanadoje, įvyko visuotinis me
tinis ŠALFASS -gos suvažiavi
mas.

Sėkmingas piknikas
suaugusieji turėjo progos prisi
minti jau pamirštus žaidimus. 
Rengėjų komiteto narės bei vyr. 
šeimininkės Nelė Kazlauskienė, 
Vanda Majauskienė ir Apolina 
Staškūnienė buvo apdovanotos 
gėlėmis. Po kelių nuotaikingų 
valandų dalyviai skirstėsi geroj 
nuotaikoj, o choristai dar ge
resnėj, nes dabar žinom, jog 
žmonės nori dainos, tad mums 
bus smagu toliau dainuoti. Re
kordinis dalyvių skaičius, o tuo 
pačiu ir pelnas įgalins mus be 
rūpesčio užsimokėti už chorui 
reikalingos repeticijoms patal
pos nuomą bei kitas susida
rančias išlaidas.

Dainos choro dirigentas ir vi
si choro nariai dėkoja visiems 
dalyvavusiems.

Tarsi Atlanto vėjai supūtė 
gausą svečių iš įvairiausių apy
linkės vietovių į gražų Carlin 
Beach parką lapkričio 4 d., kur 
įvyko “Dainos” choro dirigento 
Jono Samoškos ir visų choro 
narių iniciatyva suorganizuotas 
piknikas. Jautėsi pakili nuotai
ka po vasaros nesimačiusių flo- 
ridiečių tarpe, kurią jaunatviš
ka energija dar skaidrino apie 20 
naujųjų ateivių, neseniai atvy
kusių į šias apylinkes.

Dirigento Jono Semaškos en
tuziazmas, neišsemiama ener
gija, kūrybingų idėjų tiek mu
zikoj, tiek gyvenime gausa ir 
sumanumas šį pikniką darė tik
rai įsimintinu.

Visi čia buvo gražiai pas
veikinti, skaniai pavaišinti, ma
loniai nuteikti. Vaikučiai, o ir t 7

A. t A. 
VYTAUTUI LAUGALIUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną JADVYGĄ, sūnų 
ROBERTĄ su šeima, seserį BIRUTĘ AŠEBERGIENĘ, duk
terėčią RAMONĄ ir drauge liūdime.

Gruodžio 3 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, Los Ange
les, CA, įvyko 35-oji Lietuvių 
Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūrio surengta literatūros 
popietė. Šįsyk joje dalyvavo 
Lietuvos rašytoja Vytautė Ži
linskaitė.

Gruodžio 13 d. paskelbta, 
jog respublikonų kandidatas 
George W. Bush taps 43-uoju 
JAV prezidentu. Rinkimų baig
tis buvo nulemta po penkias 
savaites trukusio ginčo. Demo
kratas Al Gore gruodžio 13 d. 
naktį pripažino savo pralaimė
jimą ir pasveikino buvusį var
žovą su pergale.

Gruodžio 15 d. paskelbti šių 
metų Nacionalinės premijos 
lauretai. Tai dailininkai Euge
nijus Cukermanas, Adomas Ja- 
sovskis ir Dalia Kasčiūnaitė, 
rašytojai Tomas Venclova, Ni
jolė Miliauskaitė ir Romual
das Ganauskas, dirigentas Juo
zas Domarkas, operos dai
nininkė Irena Milkevičiūtė ir 
aktorius Vladas Bagdonas. 
Premijos paskirtos už reikšmin
gus pastarųjų penkerių metų 
darbus.

Rim. L.

GAMTA ir GAMTOSAUGA 
rašytojo akimis A.tA

Ona Baltutienė; 
dukros Živilė ir Dalia

(atkelta iš 4 psl.)
Vasiliausku... Suderinami, ir 
dar kaip. Visa gamtosauga 
prasidėjo nuo kažkokio moks
linio požiūrio - nuo Ivanaus
ko, o ne nuo Vaižganto. Da
bar toji draugoija daugiau nori 
pasirodyt, kad kažką veikia - 
kad matytų visi, fotografuotų, 
filmuotų.

A.B. Ekologija, gamtos ap
sauga - tai tema be galo. Gal pa- 
baigoj grįžkim prie pieme- 
nystės, kurią minėjai. Ar Tau ne- 
tarodo, kad ir šiais laikais kiek
vienam vaiokjui praverstų bent 
keli mėnesiai piemenystės, kad 
pradėtų kitaip jausti ir matyti 
gamtą? O žinom dabar neva 
daug apie ekologiją, tolimiau
sių kraštų gamtą- iš TV, knygų, 
spaudos. Bet tos žinios “šal
tos”, toli nuo empirinių pajau
tų, suvokimo.

R.S. Taip, gamtos dabar 
mokomės iš antrinės tikrovės. 
O pirminės nieks nepakeis. Štai 
po mano langais mokyklos kie
mas - visi medžiai aplaužyti. 
Jei mokytojai būt geri, tai mo
kytų vaikus sodint, prižiūrėt 

’ tuos medžius. Kai grįžti į Vil
nių iš kelionių, visad matai, kad 
šio miesto medžiai it kankiniai. 
Buvau įvairiose šalyse, bet to
kios nepagarbos miesto me
džiams niekur nemačiau.

Gamtosaugoj naujos idėjos 
turėtų sklist kaip tik iš tų Ap
linkos ministerijos rūmų. Bet 
kur jos? Pavyzdžiui, imkim pei
zažą- kokia tai didelė vertybė. 
Prancūzijoje vietovė prie arlio, 
kur tapė Gogenas, paskelbta 
draustiniu. Nieko ten nekeičia, 
nestato. Medžiai fofogtrafuo- 
jami, kai pasensta, atkuriami ir 
formuojami pagal nuotraukas 
tokie pat. Kad išliktų dvasia. Pas 
mus imkim Čiurlionį - kas pa
sirūpins jo peizažų išsaugojimu 
Druskininmkuose.

A.B. Kažkada parkotyri
ninkas K. Labanauskas bandė 
įvest į publicistiką, gamtinę li
teratūrą “gamtosakos” terminą. 
Bet šiandien menkai bereikia 
rašytojų, rašančių “sudėtin
gesnius” apmąstymus apie gam
tą ar gamtosaugą- nuo, tarkim, 
retų rūšių meninio aprašymo 
iki filisofmių dalykų.

R.S. Tokia literatūra visada 
buvo reiksalinga. Gamta pati yra 
filisofiška.

Štai grįžau iš Amerikos ir 
sužinojau, kad mirė Vladas 
Dautartas. Jis buvo jau vyres
nės kartos rašytojas. O lite
ratūroj pasigendu šviežesnio, 
naujesnio požiūrio į ekologiją. 
Bet jau kelinta karta, kaip nau
jų ekologinės pakraipos rašyto
jų neatsiranda. Kur jie?

EDVARDAS SENKUS
mirė 2000 m. gruodžio 16 d., sulaukęs 87-rių metų 
amžiaus. Nuliūdę liko duktė AUDRONĖ ir giminės 

Lietuvoje ir Lenkijoje.

Su nuliūdimu pranešame visiems draugams ir 
pažįstamiems, kad 2000 m. gruodžio 13 d. Lawrence and 
Memorial ligoninėje New London, CT, mirė

A.tA.
VYTAUTAS LAUGALIS

Palaidotas 2000 m. gruodžio 16 d. Dangaus Vartų 
kapinėse Putnam, CT.

Nuoširdžiai dėkojame Nekalto Prasidėjimo se
selėms už parodytą nuoširdumą, gražią palydą 
giesmėmis ir puikiai paruoštus pietus. Dėkojame 
kun. A. Diškevičiui už maldas prie kapo. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, dalyvavusiems paskutiniame 
atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Dėkojame 
už pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, už užprašytas 
Mišias, gėles prie velionio karsto. Ačiū visiems, Vytau
to atminimui aukojusiems Nekalto Prasidėjimo se
selių vienuolynui.

Nuliūdime liko žmona JADVYGA, sūnus ROBER
TAS, 3 anūkai, viena proanūkė, sesuo Birutė Ašeber- 
gas, dukterėčia Ramona ir daug giminių Lietuvoje.

Liūdinti šeima

A.tA
VLADAS KULBOKAS

Vladas Kulbokas gimė 1908 m. balandžio 6 d. Lietuvoje, 
Našiškių kaime, Vilkaviškio apskrityje, Alksnėnų parapijoje. 
Jo tėvai Jurgis Kulbačiauskas-Kulbokas ir Pranciška Si- 
manauskiūtė.

Velionis baigė Vilkaviškio "Žiburio* gimnaziją, studijavo 
Kauno universitete humanitarinių mokslų fakultete lietuvių 
kalbą, literatūrą, prancūzų literatūrą ir pedagogiką. Gavęs 
diplomą, mokytojavo Plungės gimnazijoj Ir mokytojų semi
narijoj, Pasvalio gimnazijoj ir buvo Vilniaus III lenkų gimnazi
jos lietuvių kalbos mokytojas. Studijavo toliau Tuebingeno 
universitete ir prof. Merttzo meno mokykloje Stuttgarte, Vo
kietijoje. Buvo Lietuvių Katalikų Mokslų Akademijos ir Litua
nistikos Instituto narys.

Atvykęs j Ameriką 1949 metais, gyveno Bostone ir buvo 
vienas iš lituanistinės mokyklos steigėjų, mokyklos vedėjas ir 
mokytojas. Dirbo Bostono Kolegijos bibliotekoje. Vasaroda
vo Bethlehem, NH, prie numylėtų kalnų ir miškų. Dalyvavo 
ateitininkų organizacijoje, Lietuvių Bendruomenėje, priklausė 
Lietuvių Fondui.

Atvykęs į St. Petersburgą, įsijungė į Šv. Kazimiero pran
ciškonų misiją ir į Lietuvių Klubą.

Vladas Kulbokas yra rašęs daug straipsnių ir knygų. Buvo 
Lietuvių Enciklopedijos ir eilės kitų knygų kalbos taisytojas. Jis 
visą gyvenimą skyrė Lietuvos raštų darbams. Jo dėka mūsų 
lietuvių literatūra yra turtingesnė.

Mirė 2000 m. gruodžio 24 d. (Kūčių vakarą) Matulaičio 

namuose Putnam, CT. Bus palaidotas Putnamo vienuolyno 
kapinėse 2000 m. sausio 5 d.

Nuliūdę lieka:
giminės Lietuvoj ir Amerikoj.
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Trys Karaliai - JAV švenčia
mi sekmadieni, sausio 7 d.

"Darbininko" Redakcija ir 
Administracija nuoširdžiai 
dėkoja visiems, sveikinusiems raš
tu, asmeniškai ir telefonu Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos Direktorių meti
nis posėdis įvyks š. m. vasario 3 d. 
Religinės Šalpos patalpose, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Kalėdų švenčių pamaldos 

mūsų bažnyčioje praėjo labai 
gražiai. Gruodžio 24 d. 5 vai. vak. 
"Christmas Pageant" Mišių 
metu, vaikučiai gražiai insceniza
vo Marijos ir Juozapo keiionę i 
Betliejų. Dėkojame Marijai Wier- 
bicki už vaikų paruošimą. O Ber
nelių mišių metu, t. y. 12 vai. 
nakties girdėjome gražų koncertą; 
dėkojame solistei Angelei 
Kianšaitei, smuikininkui Do
natui Stančiauskui, muzi
kams Virginijui ir Astai 
Barkauskams, jungtiniam 
Apreiškimo ir V. J. Atsimainymo 
parapijų chorui už gražų Kalėdi
nių giesmių giedojimą.

Parapijos organizacijos 
sausio mėnesį renkasi po 10 vai. 
r. mišių sekančia tvarka: St. 
Ann's Rosary Society - sausio 7, 
Holy Name Society - sausio 14. 
Parapijos jaunimas atlieka skaiti
nius sausio 21 d. 10 vai. mišių 
metu.Tą pačią dieną yra šven
čiamos vedybinės sukaktys ir 
gimtadieniai, kurie išpuola sausio 
mėnesį.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
susirinkimas įvyks sausio 28 d. 
parapijos salėje tuojau po 11:30 
vai. lietuviškų mišių.

Klaidos atitaisymas
Švenčių sveikinime liko korek

tūros klaida, už kurią nuoširdžiai 
atsiprašome. Teisingas sveikinimo 
tekstas turėjo būti toks:

Juozas ir Irena Rasiai, Cam- 
bridge, MA, Kalėdų švenčių proga 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus ir linki sveikų, lai
mingų ir sėkmingų Naujųjų Metų.

(f ........ ......... . '
JAV LB Brooklyno-Queens apylinkės valdyba

maloniai kviečia j

Sausio 13-sios įvykių 
dešimties metų sukakties 
MINĖJIMĄ

š. m. sausio 14 d.
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 10 vai. ryto mišios už 

žuvusius 
Po jų - Minėjimas apatinėje parapijos salėje. 

Kalbės Lietuvos gen. konsulas dr. R. Morkvėnas, 
tų Įvykių liudytojas. Bus rodomas video filmas. 

Po minėjimo užkandžiai 
Įėjimas - laisva auka.

...........  .......J)

Gerbiamiems

p.p. Joanai ir Antanui Pumpučiams
Amerikoje 

Tegul meilė ir šiluma 
apgaubia Jūsų namus KŪČIŲ VAKARĄ. 

Tegul linksmas ir kupinas paslapčių 
išaušta šv. Kalėdų rytas. 

Tegul sveikata, džiaugsmas ir sėkmė 
dovanoja kiekvieną 2001-ųjų metų dieną! 

Dėkinga S t r a u k lį šeima

Lietuva

Sniego pūga sukaustė New 
Yorką gruodžio 30 d. Prisnigo 12 
colių mieste, apylinkėse - dau
giau. Gatvės šį kartą buvo skubiai 
atkastos, nes tai buvo Naujųjų 
Metų išvakarės. Ypatingai greitai 
ir švariai buvo nuvalytas Times 
Square Manhattane, kur kasmet 
vyksta visoje Amerikoje TV ka
naluose transliuojamos Naujųjų 
Metų sutikimo iškilmės.Šiemet 
ose dalyvavo apie 700,000 
žmonių.

Klierikas Jonas Dielini- 
kaitis (iš Argentinos), kuris jau 
treti metai studijuoja suaugusiųjų 
Holy Apostles kunigų seminarijo
je Cromvvell, CT, praleido trijų 
savaičių Kalėdų atostogas pran
ciškonų vienuolyne Brooklyne. Jis 
atliko labai vertingą darbą, sutai
sydamas "Darbininke" tris kom
piuterius ir net pagerindamas jų 
programas. Nuoširdus ačiū jam.

Gražią, spalvotą "Dar
bininko" kalendorią dar yra 
likę. Kas norėtų jų gauti, prašome 
skambinti į administraciją tel. 718 
827-1351, atsiųsime. Kaina 5 dol., 
arba 3 kalendorjai už 10 dol. su 
persiuntimu.

Mirė kun. A. B. Jansonis
Kun. Alphonse Jansonis, bu

vęs St. Francis parapijos Lavvrence, 
MA, klebonas, mirė š. m. gegužės 
13 d., sulaukęs 80 metų amžiaus.

Velionis gimė Antano ir Ameli
jos Jansonių šeimoje So. Boston, 
MA. Lankė Bostono kolegiją ir 
baigė St. John's seminariją Brigh- 
ton, MA. 1945 m. birželio 29 d. 
Holy Cross katedroje kardinolo R. 
Cushing buvo įšventintas kunigu.

Dirbo pastoraciniame darbe 
daugelyje Massachusetts valstijos 
parapijų; paskutinė vieta buvo 
klebono pareigos St. Francis pa
rapijoje Lawrence, MA.

Laidotuvių mišios buvo gegu
žės 17 d., kurias koncelebravo: 
Msgr. Albert Contons, Msgr. J. E. 
Tiemey, kun. J. McCune, kun. R. 
Donovan, kun. J. M. Rogers, kun. 
Albin F. Janiūnas, kun. Simeon 
W. Saulenas. Palaidotas Nevv Cal- 
vary kapinėse Roslindale.

Amžiną atilsį duok jo sielai, 
Viešpatie!

Vyskupui Pranciškui Braziui, MIC, atminti
Šiuo straipsniu norime prisiminti 

vyskupą Praną Brazi, MIC, kuris 
1965 m. vasario 14 d. buvo po
piežiaus Pauliaus VI konsekruotas 
vyskupu ir paskirtas pirmuoju 
ganytoju visiems Europos lietu
viams, gyvenantiems už tėvynės ri
bų. Red.

Pranciškus Brazys gimė 1915 
m. vasario 18 d. Balsupių kaime 
(dabar Keturvalakių parapija). 
Mokėsi Marijampolėje ir Kaune. I 
marijonų vienuoliją įstojo 1932 
m., dar tebesimokydamas Mari
jonų gimnazijoje. Marijampolės 
marijonų namuose atliko novici- 
jatą ir 1933 m. rugpjūčio 15 d. 
davė vienuolinius įžadus. Po trejų 
metų - 1937 m. Pr. Brazys davė 
amžinuosius įžadus. Tais pačiais 
metais Romoje Angelicum uni
versitete įsigijo filosofijos licenci- 
jato laipsnį ir 1937-38 m. Kaune 
marijonų privačiame filosofijos 
institute dėstė filosofiją bei psi
chologiją. 1939 m. redagavo "Šal
tinį", 1937-40 m. išspausdinti pe
riodikoje ("Židinyje", "Vaidilu
tėje") jo straipsniai subtiliai na
grinėjo žmogaus prigimtį, jos 
paskirtį. 1940 m. išėjo jo mo
nografija "Pijus XII".

1940 m. Pr. Brazys vėl išvyksta 
į užsienį gilinti mokslo žinių. 
Studijuoja teologiją Romos Ange
licum universitete ir Čekoslova
kijoje. 1942 m. gruodžio 19 d. Pra
hoje įšventinamas kunigu. Baigęs 
teologijos studijas Prahos univer
sitete, žinias dar gilino VVuerz- 
burge. 1946 m. gavo teologijos 
daktaro laipsnį už disertaciją “De 
adoptionedivina". 194 7-48 m. kun. 
Pr. Brazys buvo Romos marijonų 
no-vicijato vedėju, bet mokslą 
gilino toliau. Už disertaciją "De 
ideologia secundum modemos et se- 
cundum significationem 'ideae'apud 
S. Thomas" jam suteiktas filosofi
jos daktaro laipsnis. Tąip apsigin
klavęs žiniomis ir kupinas noro 
skelbti Evangeliją tiems, kurie nėra 
jos girdėję, ir tarnauti savo tautie
čiams išeivijoje, jaunas kunigas 
vienuolis išvyksta į lietuvių mari
jonų misiją Argentinoje. Čia, 
Avelanedoje, drauge su kitais, kun. 
Pr. Brazys sušaukia susirinkimą 
spaudos reikalams. Tada nutaria
ma leisti laikraštį "Laikas", kurio 
redaktoriumi išrenkamas Pr., Bra
zys. Sumanaus redaktoriaus vado
vaujamas, šis laikraštis užėmė sti
prias pozicijas tarp Argentinos lie
tuvių, o vėliau pasiekė ir lietuvius 
Brazilijoje bei Urugvajuje. "Laiką" 
jis redagavo iki 1952 m.

1949 m. Pr. Brazys paskiriamas 
Avelanedos marijonų namų vy
resniuoju ir Aušros Vartų parapi
jos klebonu. Nuo 1953 m. kun. Pr. 
Brazys buvo Argentinoje dirbančių 
lietuvių kunigų sielovados direk
torius.

"Tyliąją naktį” ., . Bernelių mišios Apreiškime
Anksčiau pagal tradiciją Ap

reiškimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyn, NY, Bernelių mišios 
būdavo aukojamos Kūčių naktį 
12 vai. Parapijiečiams pageidau
jant, laikas pakeistas - dabar Ber
nelių mišios aukojamos 10 vai. 
vakaro.

įžengus į bažnyčią, tuoj krito į 
akis šventiškai išpuoštas bažnyčios 
vidus. Ant visų kolonų, kurios 
sujungtos storų eglišakių pynė
mis, kabojo dideli vainikai, o di
džiojo altoriaus abiejuose šonuo
se puikavosi Kalėdų eglutės. Mi
šių stalas išpuoštas raudonomis 
poinseti jomis.

9:30 vai. vakaro, t. y. pusę va
landos prieš mišias, kaip įprasta, 
parapijos choras, diriguojant Astai 
Barkauskienei, pagiedojo visą eilę 
kalėdinių giesmių. Smuikininkas 
Donatas Stančiauskas solo atliko 
tris kūrinius. Muz. Virginijus Bar
kauskas, Maspetho V. J. Atsi
mainymo par. vargonininkas, var
gonų muzika palydėjo ir chorą, ir 
smuikininką.

Jau septinti metai Bernelių

Marijonų kongregacijos vado
vybė 1957 m. jį pakviečia į Romo
je vykstančią generalinę kapitulą, 
kur jis išrenkam.as vyriausiojo 
vadovo (generolo) padėjėju. Pasi
baigus šešerių metų kadencijai, 
1963 m. pakartotinai išrenkamas 
į šį postą.

Popiežius Paulius VI 1964 m. 
gruodžio 1 d. Pr. Brazį nominuoja 
Cellos tituliniu vyskupu, o 1965 
m. vasario 14 d. Romoje jis kon
sekruojamas vyskupu ir paskiria
mas ganytoju visiems Europos lie
tuviams, gyvenantiems už tėvy
nės ribų.

Naujasis vyskupas Europos lie
tuviams buvo mažai žinomas, nes 
iki paskyrimo vyskupu jis dau
giausia darbavosi savo vienuo
linėje šeimoje arba tolimoje Ar
gentinoje. Todėl suprantamas 
buvo jų susidomėjimas naujojo 
ganytojo asmenybe. Tai nujaus- 
aamas, vysk. Pr. Brazys tuoj po 
konsekracijos leidosi į kelionę, 
kurios tikslas buvo prisistatyti sa
vo ganomiesiems, leisti save pa
žinti iš arčiau. Neturėdamas nei 
savo katedros, nei vyskupiško sos
to, o tik vyskupišką lazdą ir po
piežiaus padovanotą vyskupišką 
kryžių, jis, kaip pirmųjų amžių 
vyskupai, leidosi lankyti jo globai 
pavestųjų. ’

Aplankęs pagrindines Europos 
lietuvių kolonijas ir pabuvojęs 
Amerikoje, vysk. Pr. Brazys ru
denį suspėjo grįžti į Romą ir daly
vauti II Vatikano Susirinkimo 4- 
oje (paskutinėje) sesijoje.

Gerai mokėdamas lietuvių kal
bą, Pr. Brazys dar prieš šią pas
kutinę IJ Vatikano sesiją buvo su
sirūpinęs liturginių tekstų verti
mu į lietuvių kalbą. Labai rūpes

mišias Apreiškimo parapijoje au
kojo vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM. Šiemet su juo koncelebra
vo kun. Stasys Raila.

Angliškai evangeliją paskaitęs 
parapijos administratorius Msgr. 
D. Cassato, išreiškė savo šventi
nius sveikinimus ir linkėjimus.

Lietuviškai evangeliją skaitė ir 
pamokslą pasakė vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Jis džiaugėsi, ma
tydamas tokį gausų būrį tikin
čiųjų, pasveikino visus su Kūdi
kėlio Jėzaus gimtadieniu ir pa
linkėjo laimingų Naujųjų Metų. 
Šventei pritaikytą pamokslą už
baigė "Švento Tėvo malda".

Mišių metu parapijos choras, 
diriguojant Astai Barkauskienei, 
giedojo Gedimino Šukio su-kur- 
tas mišias "Karalienės garbei". 
Vargonais pritarė muz. Virginijus 
Barkauskas.

Mišių skaitinius skaitė Algir
das Jankauskas.

Mišias užbaigus, po Palaimini
mo, susirinkusius pasveikino 94- 
tus metus einantis buvęs Apreiški
mo ir Atsimainymo parapijų 

tingai peržiūrėdavo pateiktus apei
ginių tekstų vertimus. Jis buvo 
labai jautrus geram stiliui, gerai 
kalbai, ieškojo, kiek įmanoma, to
bulesnių išraiškos formų, nesiten
kino pažodiniu vertimu. Todėl ir 
po II Vatikano Susirinkimo, pla
nuodamas tolimesnius savo dar
bus, vysk. Pr. Brazys ketino tęsti 
liturginių tekstų vertimo tobu
linimą, ruošti naują geresnį Šv. 
Rašto vertimą ir pasirūpinti nauju 
katekizmu savo tautiečiams.

Savo susitikimuose su tikin
čiaisiais naujasis vyskupas daug 
kalbėdavo. Jis mokėjo kalbėti pa
prastai, vaizdžiai, visiems supran
tamai, sklandžia lietuvių kalba ir 
kartu pasakyti labai daug. Atskleisti 
gilias religijos bei moralės tiesas. 
Kalbėdavo tarsi mąstydamas, ir 
skatindavo klausytojus nejučio
mis drauge su juo susimąstyti, įsi
gilinti į pateikiamą mintį.

Kiek laikas leido, noriai vesda
vo rekolekcijas, laikydavo pamal
das, klausydavo išpažinčių. At
sakingos vyskupiškos pareigos 
pasirodė per sunki našta Pr. Bra
zio trapiai sveikatai. Vos dvejus 
metus išbuvęs vyskupu 1967 m. 
birželio 9 d. jis staiga, ištiktas Šir
dies smūgio, mirė Romoje, mari
jonų koplyčioje.

Vysk. Pr. Brazys yra vienas iš 
garbingiausių Lietuvos vyskupų, 
pasižymėjęs giliu protu, humaniš
kumu, sugebantis gilią Dievo 
meilę jungti su žmogiška, draugiš
ka, nuolankia artimo meile. Tai 
ne visuomet pavyksta einant aukš
tas pareigas. Nenuostabu, kad jis 
buvo toks populiarus ir mylimas 
tikinčiųjų, kuriems buvo tekę jį 
geriau pažinti.

Sutrumpinta iš XXI amžiaus

vikaras kun. Stasys Raila ir 
pasidžiaugė: "... kad dar kartą ga
liu čia drauge su jumis pabūti ir už 
jus pasimelsti..."

Visus su šventėmis pasveikino 
ir į parapijos salę puodukui kavos 
pakvietė parapijos tarybos 
pirmininkas Vladas Sidas.

Šventiškai nusiteikę, pakilioje 
nuotaikoje žmonės skirstėsi iš baž
nyčios, ir vieni skubėjo į namus, 
kiti, užsukę į parapijos salę, prie 
kavos puodelio dar dalijosi šven
tiniais linkėjimais.

Tenka pasidžiaugti, kad šį kartą 
į Bernelių mišias atsilankė nepa
prastai daug žmonių, taip kad 
didelėje Apreiškimo bažnyčioje 
tuščių vietų beveik nesimatė. Ir 
vyskupas savo pamoksle paste
bėjo, ir aš pats taip spėčiau, kad 
mažiausiai pusė mišiose dalyva
vusių buvo naujai į JAV at
vykusieji. Tai priminė 1950-tuo- 
sius metus, kai paprastų sekma
dienių sumos metu bažnyčioje 
nebeužtekdavo sėdimų vietų.

p. palys
□

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

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, lietuviškoje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų globoje. Pasinau
dokite šia proga, kreipkitės: Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thompson, 
CT 06277.

Išnuomojamas pilnai ap
statytas butas savaitgaliams 
arba ilgesniam laikui Catskill 
kalnuose, netoli Belleayr, NY, 
gražioje vietovėje. Du miegamieji 
su paklotam lovom, virtuvė su 
indais ir šaldytuvu, salonas su TV, 
vonios kambarys su "Whirl-pool". 
Skambinti tel. (718) 777-2768arba 
(845) 254-4545. E-mail: kjkatinas 
@earthlink. net

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali šeimininkauti ir 
prižiūrėti vaikus, senelius, ligo
nius; gali valyti butus. Turi pa
tirties siuvėjos darbe. Sutinka vykti 
į Floridą. Norėtų gyventi šeimoje. 
Skambinti tel. 718 435-1067. 
Prašyti Daivą, (sk.).

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

Elenos Skladaitienės at
minimui, Waterbury, CT, aukojo: 

Birutė Bernotienė - 25 dol.; 
Angelą Skladaitis- 50 dol.; 
Vincas Skladaitis - 50 dol.
Norintieji prisidėti prie šios 

valgyklos išlaikymo, prašomi au
kas siųsti:

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

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Kerpu, šukuoju, darau 
pusmetinius sušukavimus. 
Regina Savickaitė, 84-20 96th St., 
VVoodhaven, NY. 718 805-3612.

"Vilties" siuntiniu agen
tūra praneša, kad konteineriai 
su siuntėjų šventinėmis dovano
mis jau išsiųsti į Lietuvą. Gruodžio 
mėnesį konteineris. nebuvo iš
siųstas.

Kas nespėjote paruošti siun
tinio, galite pasiųsti pinigų. Apie 
šias sąlygas skaitykite VILTIES 
skelbime šeštame puslapyje.

VILTIES atstovas New Yorke 
yra Algis Jankauskas, tel. 718-849- 
2260. Jis suteiks Jums įvairiausių 
informacijų apie VILTIES 
agentūros teikiamas paslaugas.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadieni, 2001 sausio 13 d. 
nuo 12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

Parduodamas dviejų kam
barių butas Vilniaus miesto 
centre, senamiestyje/ netoli Ka
tedros aikštės, ramioje vietoje. Kai
na 70,000 dol. Butas galėtų būti 
įrengtas pagal pirkėjo pageidavi
mus. Skambinti į Chicagą tel. 
(312) 491-0492 po 7val.vak. (sk.)

mailto:Darbininka@aol.com
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