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- Belgijos premjeras Guy 
Verkofstad teigia, kad pernai 
Lietuva pasiekė labai didelę 
pažangą derybose dėl narystės 
Europos Sąjungoje (ES) ir yra 
įsitikinęs, kad ji sugebės pasi
vyti anksčiau derybas pradėju
sias šalis kandidates. Vasario 
15 d. po susitikimo su preziden
tu Valdu Adamkumi surengta
me brifmge Belgijos premjeras 
teigė, kad pernai Lietuva pa
siekė labai svarbią pažangą 
derybose dėl narystės ES.

- Rusijos Valstybės Dūmos 
atstovai pritaria Lietuvos par
lamentaro pasiūlymui ratifikuo
ti sienos su Lietuva sutartį iki 
prezidento Valdo Adamkaus vi
zito į Maskvą. Šis vizitas įvyks 
kovo pabaigoje. Kaip sakė Mas
kvoje viešintis Lietuvos Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas Alvydas Medalinskas, 
Valstybės Dūmos pirmininko 
pavaduotojas Vladimir Lukin, 
Tarptautinių reikalų komiteto 
pirmininkas Dmitrij Rogozin ir 
parlamentinių santykių su Sei
mu grupės kuratorius Alek- 
sandr Čiujev teigiamai įvertino, 
pasiūlymą perkelti sutarties ra
tifikavimą iš vasaros į kovą, ta
čiau tvirtai to nepažadėjo. Sei
mas šią sutartį ratifikavo 1999 
metų rudenį. “Lukin sakė, kad 
jokių problemų nekils. Rogozi- 
nas, kaip komiteto, kuriam dar 
teks priimti sprendimą, vado
vas, žadėjo pasistengti”, - sakė 
A. Medalinskas. Jo teigimu, su
tarties ratifikavimą Valstybės 
Dūmoje prieš prezidento Valdo 
Adamkaus vizitą Lietuva ver
tintų kaip draugišką gestą ir 
svarbų dvišalių santykių žings
nį.

- Valstybės saugumo depar
tamentui Seimo žmogaus teisių 
komitetas pareiškė priekaištų, 
nes, parlamentarų nuomone, ši 
institucija skiria per mažai 
dėmesio kovai su tautinės ir ra
sinės nesantaikos kurstymu. 
Vasario 15 d. komitetas, išklau
sęs generalinio prokuroro An
tano Klimavičius, Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
direktoriaus Remigijaus Motu
zo bei Genocido ir rezistencijos 
tyrimų centro direktorės Dalios 
Kuodytės, padarė išvadą, jog 
valstybės institucijos nepakan
kamai yra pasirengusios įver
tinti nesantaikos kurstymo ap
raiškas. Į pasitarimą buvo 
kviestas ir Valstybės Saugumo 
Departamento generalinis di
rektorius Mečys Laurinkus, ta
čiau nei jis, nei jo atstovas [po
sėdį neatvyko. Komiteto pata
rėjo Kęstučio Cilinsko teigimu, 
komitetas nusprendė paprašyti 
VSD iki kovo 20 d. pateikti in
formaciją, kokių priemonių sau
gumas imasi užkirsti kelią 
tautinės nesantaikos kurstymui. 
Komitete taip pat buvo siūly
mų pakeisti Visuomenės infor
mavimo įstatymą, įpareigojant 
žurnalistų ir leidėjų etikos ko
misiją kreiptis dėl tautinės ar 
rasinės neapykantos kursty
mo apraiškų į prokuratūrą, 
tačiau po svarstymo šios idėjos 
buvo atsisakyta.

“THE WASHINGTON TIMES”:
JAV PALYDOVAI KALININGRADE PASTEBĖJO

BRANDUOLINĮ GINKLĄ

Igor Sergejev pavadino “visiš
ka nesąmone Amerikos žinias- 
klaidos pranešimus, paskelbtus 
remiantis JAV žvalgyba, kad 
Rusijos taktinių branduolinių 
ginklų yra netoli Kaliningra
do”.

”Tai nesąmonė, nieko pana
šaus nėra”, pareiškė I. Sergejev

viu agentūrai “Interfax”.
”Man net sunku komentuoti 

šiuos paistymus, neturinčius 
jokio pagrindo”, sakė Rusijos 
gynybos ministras.

Pasak jo, “geopolitinė padė
tis visiškai neverčia mūsų gal
voti apie ką nors panašaus”.

BNS

Rusijos taktinis branduolinis 
ginklas yra saugomas specialia
me bunkeryje netoli vieno kari
nių aerodromų Kaliningrado sri
tyje. Tai vasario 15 d. remdama
sis neįvardytais kariniais šalti
niais, pranešė konservatyvusis 
Washingtono dienraštis “The 
Washington Times”.

Lietuvos URM Informacijos 
ir kultūros departamento di
rektorius Petras Zapolskas 
BNS sakė, kad Lietuvos URM 
“seka informaciją, ją analizuo
ja ir konsultuojasi su partne
riais regione ir Vakarų valstybė
mis”.

Anot JAV dienraščio, JAV 
šnipinėjimo palydovai pernai 
užfiksavo, kaip birželio 3 dieną 
branduoliniai ginklai buvo ka
riniu traukiniu atgabenti į uostą 
netoli Sankt Peterburgo, o bir
želio 6-ąją buvo atplukdyti lai
vu į Kaliningrado sritį.

Palydovai užfiksavo, kaip 
branduoliniai ginklai buvo iš 
laivo pergabenti į specialią sau
gyklą netoli karinio aerodromo 
Kaliningrade.

Metų pradžioje dienraščiui 
“The Washington Times” pa
skelbus apie galimą taktinių ra
ketų “Točka” su branduolinėmis 
galvutėmis perdislokavimą į 
Kaliningrado sritį, šią informa
ciją paneigė Rusijos preziden
tas Vladimiras Putinas. Gyny

bos ministerijos ir Rusijos Balti
jos karinio jūrų laivyno vadovy
bės.

”Rusai tai neigia, tačiau mes 
žinome geriau”, - vasario 15 d. 
laikraštis cituoja neįvardytą JAV 
gynybos pareigūną.

Sausį dienraštis padarė prie
laidą, kad atgabentieji užtaisai 
skirti taktinėms - maždaug 70- 
ies kilometrų nuotolio - rake
toms “Točka”.

Tuomet JAV administracijos 
pareigūnai teigė neketiną nei 
patvirtinti, nei paneigti laikraš
čio pranešimų.

Kaip vasario 15 d. sakė P. 
Zapolskas, “po pirmųjų straips
nių Lietuvos URM vadovybė vi
sais lygiais klausė Rusijos dėl 
šios informacijos ir gavo nei
giamą atsakymą”.

P. Zapolskas priminė, kad 
Lietuva ir Rusija 2000 metais 
pasirašė susitarimą dėl pasikei
timo papildomomis įprastinės 
ginkluotės inspekcijomis pagal 
vadinamąjį Vienos dokumentą.

Šiemet vasario 8 dieną Lietu
vos UR viceministras Evaldas 
Ignatavičius pasiūlė Rusijai pa
pildomų saugumo pasitikėjimo 
skatinimo priemonių pluoštą. 
Dalis jų bus pradėta įgyvendin
ti jau šiemet.

Anot P. Zapolsko, “Lietuva ir 
toliau laikosi požiūrio, kad prag
matiška ir bendradarbiavimu 
pagrįsta politika Kaliningrado 
srities atžvilgiu nesikeičia”.

Sausio pradžioje krašto ap
saugos ministras Linas Lin
kevičius “prasminga” pavadino 
Lenkijos iniciatyvą surengti 
tarptautinę inspekciją Kalinin
grado srityje.

Kai kurių politikų ir polito
logų vertinimu, Rusijos bran
duolinio ginklo perkėlimas į 
Kaliningrado sritį gali būti 
priešinimosi NATO plėtrai iš
raiška. Lietuva tikisi pakvie
timo į NATO per 2002 metais 
įvyksiantį Aljanso viršūnių su
sitikimą.

..... ..  ■"• ■■■■ BNS

Lavoriškių mokykla atidarymo dieną. Išsamesni aprašymą skaitykite kitame “Darbinin
ko ” numeryje, redaktoriaus Juliaus Kelero pokalbyje su Tautos Fondo tarybos pirmininku 
J. Valaičiu (3 psl.)

VILNIUJE ATIDARYTI 
LENKŲ KULTŪROS 

NAMAI
Vasario 18 d. Vilniuje, Kauno 

ir Naugarduko gatvių sankry
žoje, iškilmingai atidaryti Len
kų kultūros namai. Juos įsteigė 
draugija “Wspolnota Polska”, 
Lenkijos senato įgaliota rūpin
tis svetur gyvenančiais lenkais. 
Be Vilniaus tokie namai Lietu
voje jau veikia Druskininkuose 
ir Eišiškėse, planuojama juos 
atidaryti ir Pabradėje. Lenkų 
kultūros namų paskirtis rūpin
tis ne tik lenkais, bet ir pristaty
ti, skleisti lenkų kultūrą Lietu
voje, suartinti lenkų ir lietuvių 
visuomenes bei gilinti abiejų 
tautų kultūrinį bendradarbiavi
mą. Šiuolaikinio pastato, kurio 
architektūra panaši į nesenų lai
kų varšuvietišką, statyba užtru
ko pustrečių metų. Čia yra dide
lis vestibiulis, skirtas parodoms, 
600 vietų konferencijų ir rengi
nių salė, komercinės patalpos, 
biuro ir viešbučio kambariai. 
Ateityje turėtų veikti restoranas, 
greito aptarnavimo baras, vieš
butis bei firmų atstovybės.

Lietuvos aidas

ANTROJI TARPTAUTINE
VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ

Vilniaus knygų mugėje ir šeš
toje tarptautinėje parodoje “Re
klama ir poligrafija” per ketu
rias dienas apsilankė apie 40 
tūkst. lankytojų. Šiemet, palygi
nus su pernai, buvo nupirkta 
beveik dvigubai daugiau knygų, 
žmonės labiau domėjosi ir 
kultūrine parodos programa. 
Ypač daug autografų teko pa
dalinti Jonui Mekui, Juozui Er
lickui ir Justinui Marcinkevi
čiui. Šiemetė knygų mugė pa

rodė, kad lietuvių skaitytojai 
pamažu nusigręžia nuo viena
dienių knygų ir vis labiau do
misi enciklopediniais, istori
niais ir moksliniais veikalais. 
Populiarios buvo “Lietuvių lite
ratūros enciklopedija” bei “Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės kasdienis gyvenimas”. Be
veik kiekvienas parodos lanky- 
tojas įsigijo pigių leidyklos 
“Taschen” kalendorių.

Lietuvos rytas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
BUVO SKIRTA IR JAUNIMUI

Lietuvos nepriklausomybės 
dieną - Vasario 16-ąją - Vilniu
je buvo surengta šventė plačia
jai visuomenei ir pirmiausia jau
nimui. Šią idėją pasiūlė minis
tras pirmininkas Rolandas Pak- 
sas. Laisvės dainų koncertas ir 
tarptautinis fejerverkų festiva
lis vyko Vilniaus Vingio parke. 
Ministras pirmininkas pasvei
kino žiūrovus su Vasario 16-ąja. 
Po to fejerverkus leido Estijos, 
Latvijos bei Lietuvos pirotech

nikai, o koncertavo mėgstami 
jaunimo muzikantai. Koncertas 
prasidėjo Lietuvos himnu, o 
baigėsi Marijaus Mikutavičiaus 
daina “Trys milijonai”. Muzi
kantai atliko naujai aranžuotas 
lietuvių liaudies dainas: “Ant 
kalno klevelis”, “Viens, du, trys, 
graži Lietuva”, “Kur bėga 
Šešupė”, “Atskrend sakalėlis” 
bei Atgimimo laikų dainą 
“Pabudome ir kelkimės”.

Lietuvos aidas

DEVYNI CECENAI PASIPRASE
POLITINIO PRIEGLOBSČIO

Vilniaus geležinkelio stotyje 
čečėnai kreipėsi į ten dirban
čius pasieniečius ir pasiprašė 
politinio prieglobsčio Lietuvoje. 
Pasak Lietuvos Policijos depar
tamento, Čečėnijos gyventojai į 
Lietuvą atvyko traukiniu, va
sario 14 d. vakare. Jie užpildė 
reikiamus dokumentus. Prie
globsčio prašymo motyvai ne
skelbiami.

Lietuvos Pasienio policijos 
departamente BNS sakė, kad 9 
čečėnai apgyvendinti Užsie
niečių registracijos centre Pa
bradėje.

Dėl politinio prieglobsčio su
teikimo Lietuvoje sprendžia 
Migracijos departamentas.

Lietuvoje kiekvieną mėnesį 
prieglobsčio pasiprašo keletas 
čečėnų, neretai jie atvyksta su 
mažamečiais vaikais. Paprastai 
į Vilnių jie atvyksta traukiniais 
ir kreipiasi į pasieniečius.

Preliminariais Migracijos de
partamento duomenimis, per
nai prieglobsčio Lietuvoje pra
šė daugiau kaip 200 užsie
niečių, apie 20 prašymų paten
kinta ir jiems suteiktas pabėgė
lio statusas. TVNet

EUROPIEČIAI NENORIAI PRITARIA
LIETUVOS NARYSTEI ES

35 proc. Europos Sąjungos 
(ES) valstybių gyventojų prita
ria Lietuvos priėmimui į šią or
ganizaciją, tačiau 38 proc. tam 
prieštarauja, 'l okius skaičius va
sario 15 d. paskelbė savaitraštis 
“Veidas”, remdamasis “Euro- 
barometro” viešosios nuomo
nės tyrimo duomenimis.

Latvijos ir Estijos narystei ES 
pritaria 36 proc. apklausos da
lyvių, nepritaria 38 proc. 
Kaimyninės Lenkijos narystę

teigiamai vertina 44 proc., neigi
amai - 34 proc. respondentų.

Geriausiai ES šalių gyven
tojai vertina Maltos prisijun
gimą prie ES. Už tai pasisako 
50 proc., prieš 26 proc. Dau
giausia, 42 proc., prieštarauja 
Rumunijos narystei ES.

Lietuva siekia derybas su ES 
baigti 2002 metais, o 2004 me
tais būti pasirengusia narystės 
įsipareigojimams.

TVNet

VYTAUTAS LANDSBERGIS NEDALYVAUS 
PREZIDENTO RINKIMUOSE

Konservatorių partijos lyde
ris Vytautas Landsbergis paskel
bė, kad nusprendė nedalyvauti 
būsimuose Lietuvos prezidento 
rinkimuose. Pasak profesoriaus, 
ši “sena naujiena” nėra svarbi, 
tik “būtina, kad neprasidėtų spe
kuliacijos, girdi, partijos vidaus 
rinkimuose iš vienos pusės bus 
V. Landsbergis, iš kitos - kiti 
kandidatai”. Vytautas Lands
bergis prognozavo, kad pirmi
niuose rinkimuose partija rink
sis iš 3 - 4 kandidatų. Tai, pasak 
jo, matosi iš šiandieninės par
tijos vadovybės struktūros. Vy
tautas Landsbergis balotiravosi 
į prezidentus 1997 metais, bet į

antrą turą nepateko. Pastarai
siais metais V. Landsbergis ne
patekdavo į populiariausių Lie
tuvos politikų ir visuomenės 
veikėjų dešimtukus. Jis kol kas 
pirmasis politikas, tiesiai pra
nešęs apie savo planus dėl pj c- 
zidento rinkimų. Galimybės da 
lyvauti prezidento rinkimuose 
neatmeta Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, premjeras 
Rolandas Paksas, buvęs prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
dabartinis prezidentas Valdas 
Adamkus, Centro sąjungos pir
mininkas Kęstutis Glaveckas. 
Tokių planų turi ir lakūnas Jur
gis Kairys. Respublika

Vilnius, 2001 vasario 12 d.

Mieli tautiečiai,

Vasario 16-oji - visų pasaulio lietuvių šventė. Tai puiki proga mums 
apmąstyti bendrus praeities, dabarties ir ateities darbus, kuriant ir stipri
nant Lietuvos Valstybę. Norėčiau Jums visiems padėkoti už Jūsų pasi
šventimą tėvynei ir paramą, kurią mes nuolat jaučiame. Mums labai svar
bu, kad Lietuva gali Jumis pasikliauti ir tikėtis Jūsų pagalbos rankos ir 
dabar, ir ateityje.

Penkiasdešimt metų Lietuvos Respublika prieš valią buvo išplėšta iš 
Europos šalių tarpo ir negalėjo įtakoti savo likimo bei dalyvauti laisvo 
demokratinio pasaulio kūrimo procesuose. Šiandien Lietuva yra pakeliui 

į saugią ir stabilią Europą. Esame tvirtai nusiteikę ir pasiryžę tapti laisvos 
ir vientisos Europos dalimi. 2001-ieji metai yra itin svarbūs Lietuvos 
užsienio politikai, ypač integracijai [Šiaurės Atlanto Sutarties Organiza

ciją. Esu tikras, jog JAV lietuvių patirtis, aktyvumas ir pagalba bus vienu 
iš svarbiausių veiksnių, siekiant palankumo Amerikos tautinių bendrijų ir 
valdžios institucijų tarpe. Dirbkime susitelkimo, tolerancijos ir savitarpio 
supratimo dvasioje, mūsų Valstybės gerovės ir ateities labui.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga. 
Linkiu geros kloties visuose Jūsų darbuose.

ANTANAS VALIONIS
C----- ------------------- J
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l-sis JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų 
festivalis

I-ąjį JAV lietuvių jaunųjų at
likėjų festivalį inicijuoja ir ren
gia JAV LB Kultūros taryba 
(pirmininkė Marija Reinienė) ir 
Chicagos-Lemonto Meno mo
kyklėlė (direktorė Ligija T'aut- 
kuvienė).

Tikslas
Ugdyti vaikų, moksleivių ir 

studentų meno bei kūrybos po
reikį, puoselėti dainavimo, mu
zikavimo liaudies, styginiais in
strumentais, fortepijonu tradici
jas, skatinti jų koncertinę veiklą. 
Išryškinti gabiausius JAV lie

tuvių jaunimo atlikėjus. Festi
valio tikslas - tapti tradiciniu. 
Tuo pačiu pažymėti ir skatinti 
pedagogus dalyvauti šiame kil
niame jaunimo meninio ugdy
mo darbe.

Dalyviai
Festivalyje gali dalyvauti so

listai (mergaitės ir berniukai), 
įvairios sudėties vokaliniai an
sambliai (ne daugiau kaip 12 da
lyvių) ikimokyklinio, mokykli
nio amžiaus vaikai, studentai, 
liaudies styginių instrumentų, 
fortepijono atlikėjai.

Dainininkai skirstomi į 5 am
žiaus grupes:

I- oji - ikimokyklinio amžiaus 
vaikai iki 7 metų;

II- oji - pradinių klasių moks
leiviai (7-11 metų);

III- oji - vidurinių klasių mok
sleiviai (11-14 metų);

IV- oji - 14-18 metų moks
leiviai;

V- oji - nuo 18 iki 28 metų.
Liaudies (kanklės, birbynės, 

lumzdeliai, skrabalai), styginių 
(smuikai, violončelės) instru
mentų, fortepijono atlikėjai 
skirstomi į tris amžiaus grupes:

I- oji - 7-12 metų;
II- oji - 12-18 metų;
III- oji - 18-28 metai.
Ribinių metų dalyvių amžius

skaičiuojamas iki rugsėjo 1 d. 
Gimusieji po rugsėjo 1 d. pri
skiriami vyresnei amžiaus gru
pei.

Ansamblių kategorija nu
statoma pagal daugumos daly
vi ii amžių.

Šeimyninių ansamblių daly
viai gali būti įvairaus amžiaus 
grupių.

Repertuaras
Dainininkai', visi dalyviai pa

rengia po du laisvai pasirinktus 
kūrinius (bendra trukmė 4-6 
min.). Viena iš repertuaro dainų 
turi būti lietuvių liaudies daina 
(autentiška, išplėtota ir 1.1.). 
Dalyviai gali atlikti lietuvių ir 
užsienio kompozitorių kūrinius,

Lietuvių Fondo 
Dr. Antano Razmos premija

Remiantis paskutiniu 2000 
m. Lietuvių Fondo suvažiavimo 
ir LF tarybos pasiūlymais pradi
nei vienkartinei dr. Antano Raz
mos premijai Lietuvių Fondo 
Pelno skirstymo komisija vien
balsiai paskyrė vienkartinę 
25,000 dol. sumą.

Vienkartinė Švietimo premi
ja skiriama organizacijai arba 
asmeniui, kurie 2000 m. švie
timo srityje ypatingai pasitarna
vo lietuvybės išlaikymui užsie
nyje, Lietuvoje, Karaliaučiaus 
krašte, steigiant lietuviškas mo
kyklas ir Lietuvos universitetuo
se tobulinant valstybinę lietuvių 
kalbą ir švietimą Lietuvoje.

Premijai apsvarstyti Lietuvių 
Fondas pakvietė šešis švietimo 
žinovus: tris iš užsienio ir tris iš 
Lietuvos. Šiai komisijai vado
vauti pakvietė Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Švietimo ko

misijos pirmininkę Reginą Ku- 
čienę. Kiti komisijos nariai: dr. 
prof. Egidijus Aleksandravičius, 
“Draugo” redaktorė Danutė 
Bindokienė, dr. Darius Kuolys, 
dr. prof. Violeta Kelertienė, dr. 
Remigijus Motuzas.

Gairės premijos paskyrimui
Dr. Antano Razmos premija 

gali būti skiriama už:
1. Švietimo darbus puoselė

jant lietuvybę užsienyje ir Lietu
voje.

2. Lietuvos švietimo siste
mos demokratizavimą.

3. Humanistinių ir tautinių 
vertybių puoselėjimą Lietuvos 
mokyklose.

4. Lituanistinių mokyklų kū
rimą ir jų veiklos plėtrą užsie
nyje, naujų lietuviškų mokyklų 
steigimą Vilniaus ir Karaliau
čiaus kraštuose.

5. Modernių, kūrybingai ir 
efektyviai dirbančių mokyklų 
plėtrą Lietuvoje, sėkmingą jų 
vadybą.

6. Paramą socialiai apleis
tiems vaikams ir jų grąžinimą į 
mokyklas.

7. Vaikų ir jaunuolių asmeni
nės disciplinos skatinimą, kovą 
su narkomanija, alkoholizmu ir 
rūkymu Lietuvos mokyklose.

8. Naujų ugdymo būdų ir 
metodų taikymą Lietuvos ir 
užsienio mokyklose.

PARAIŠKA
Premijos kandidato vardas ir pavardė arba organizacijos pa

vadinimas..................................
Pasilarnavimas 2000 metais švietimo srityje, ypatingai lietu

vybės išlaikymui užsienyje ir Lietuvoje bei Vilniaus ir Karaliau
čiaus kraštuose steigiant lietuviškas mokyklas ir Lietuvos univer
sitetuose, tobulinant valstybinę kalbą ir Lietuvos švieti
mą...................................

Laimėjus premiją 25,000 dol. sumoje, kuriam tikslui ji bus 
panaudota?......................................

Ar pasiekti rezultatai švietime atlikti valstybinėje instituci
joje?....................................

Pelno siekiančioje organizacijoje?.....................
Ar siekiant asmeninio pelno?...........................

Rekomenduotų kandidatų paraiškos turi būti grąžintos ne vė
liau kaip iki kovo 15 d. šiuo adresu: Regina Kučienė, 13648 Kic- 
kapoo Trail, Lockport, IL 60441-8680 USA.

Reikalui esant, platesnę informaciją galima pateikti atskiru žinių 
lapu.

savo kūrybos dainas (lietuvių 
kalba).

Labai svarbu, kad pasirinktas 
repertuaras atitiktų amžiaus ir 
balso ypatybes. Jei dainą palydi 
judesys, svarbu, kad jis būtų 
saikingas ir estetiškas.

Instrumentai istai:
I- oji amžiaus grupė - dvi 

skirtingo pobūdžio pjesės. Truk
mė 3-5 min.

II- oji amžiaus grupė - dvi 
skirtingo pobūdžio pjesės. Truk
mė 4-6 min.

III- oji amžiaus grupė - du 
skirtingo pobūdžio kūriniai. 
Trukmė 5-7 min.

Vienas kūrinys privalo būti 
lietuvių kompozitorių.

Akompanimentas
Dainininkams, instrumenta

listams gali akompanuoti vienas 
akompaniatorius arba įvairios 
sudėties instrumentiniai ansam
bliai (ne daugiau kaip 7 daly
viai). Konkurse neleidžiame 
naudotis fonogramomis, elek
troniniais instrumentais, (tai ga
lime tik šventiniame koncerte). 
Rekomenduojama, kad dai
nininkams pagal galimybes 
akompanuotų moksleiviai.

Laikas ir vieta
l-sis JAV lietuvių jaunųjų at

likėjų festivalis vyks tik vieną 
dieną - birželio 3 d. (sekmadie
nį) Lemonte, PLC (Illinois). 
Pirmasis etapas vyks peržiūroš-

konkurso forma pirmoje dienos 
pusėje. Po pietų rengiamas 
šventinis koncertas.

Jei susidarytų didelis kiekis 
pageidaujančių dalyvauti festi
valyje - Chicagos ir apylinkių 
kolektyvai, pavieniai atlikėjai 
gali būti perklausomi dieną ank
sčiau.

Vertinimas ir 
paskatinimas

Atlikėjai vertinami pagal at
likimo lygį, vokalinę ir sceninę 
kultūrą, interpretaciją, vokali
nius duomenis, repertuaro atli
kimą. akompanavimą. Visi ins
trumentalistai - pagal meninį- 
techninį kūrinių atlikimą.

Visi dalyviai apdovanojami 
padėkos raštais, o festivalio lau
reatai - specialiais diplomais, 
premijomis.

Dalyvius vertins specialistų 
vertinimo komisija.

Norintys dalyvauti festiva- 
lyjc-konkurse užpildo paraiškas 
iki š.m. gegužės 1 d. Paraiškose 
nurodoma: žanras (pvz., dai
navimas), dalyvio ar dalyvių 
vardai ir pavardės, gimimo data, 
pedagogo vardas ir pavardė. 
Papildomai nurodoma ar reikia 
akompaniatoriaus.

Paraiškos dalyvauti siunčia
mos Meno mokyklėlės adresu:

P. O. BOX 4102
Wheaton, IL 60189

Marija Remicnė

VVESTERN IMONEY 
UNION TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje51*

• Negalioja kur uždrausta Sužinoti telefoninio pokalbio taisykles, kreipkitės j Agentą x
© 2000 VVestern Union Holdings. Ine Visos sąlygos išlieka ‘VVestern Union Money Transfer and design“ ir Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje’ yra registruota ir/arba naudota JAV ir kitose šalyse Pinigų pervedimas į užsienį, taip pat 
į Meksiką Pinigų keitimo kursas nustatytas VVestern Union arba Telecomm. įskaitant pervedimo mokesčius. Kainos gali keistis be pranešimo. Telefono paslaugos suteiktos "Voz Pacifica Communications Ine.“ su dabar galiojančiais tarifais. ,

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-mailjbanyte97@hotmail.com Profesionalus aptar
navimas garantuotas!!!

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galelius & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tek: 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. Advokatasdirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

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

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

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš 
WPAT 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 Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVY YORK. NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU, 

fasolino
* MEMORIALS '

66 - 86 80 ST. MIDDI.F. 1’ILl.AGE. 
QUEENSN.Y. 11379 

l’HOS'ES (718) 326-1282: 326-3150 
■ TAI .MflSV VIENINTELĖ VIE TA -

-CAI'SI PAROI>V SALĖ- j
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f\ Pelenų
Įn \ trečiadieni s utinkant

Jįfl \ Ypatingąja proga vasario 28-ąją kurią pra- 
dėsime su Pelenų diena, Gavėnios laikotarpis atei

na IX/—\ na kitaip į mūsų pergyvenimus, negu ruduo ar 
K jį- A žiema. Gamtos ritmas keičia spalvas ir tempera-
ff-įl ' turą. Tuos metų laiko pasikeitimus visi akivaiz- 
tg 1,| džiai juntame. Gavėnios violetas tai kažkas iš ru-
B hH dens spalvų kokias matome raustančiuose ir mels-
g JJ vejančiuose lapuose. Violetas - tai kraujo ir dangaus mė- 
f | lynės mišinys. Simboliškai ši spalva mena žemės auką ir 
' I] dangaus vilti.

U Gerai žinome, kad Gavėnia yra Kristaus - Dievo ir 
žmogaus aukos liturginis pasikartojimas. Tai, sakytum, lyg koks 
dievažmogiškos dramos spektaklis, ištęstas per septynias savai
tes. Ta drama yra išganinga ir viltinga, kaip tik dėl to mūsų dva
siai ji yra artima ir brangi. Dramatiški yra mūsų laikai, kuriuose 
gyvename. Kiek sąžinės prievartos, trėmimų, persekiojimų! Sunku 
net suvokti, kodėl mūsų gyvenime daugiau kančios nei džiaugsmo. 
Dar sunkiau mums, žmonėms, suprasti, kokia yra prasmė kentėti.

Kančios prasmė atsiskleidžia Kristuje, Jo aukoje. Tai, kad Kris
tus savanoriškai prisiima kančią verčia mus galvoti, jog ji nėra 
beprasmė. Mūsų gyvenime kančia neatsiejama nuo kaltės. Bet 
Kristaus kančia yra nekaltojo kančia. Argi nėra nekaltos kančios 
ir mūsųgyvenime? Nekaltojo kančia yra išperkamoji, permaldau
jamoji, išganomoji kaip auka. Ar mūsų nekaltos kančios ir aukos 
nieko neišperka?

Aukotis - tai kažką kitam duoti iš savęs. Aukščiausia auka ati
duoti visą save kitiems. Tokias aukas daro didvyriai, kokių yra 
buvę ir dabar yra visose tautose, neišskiriant nei mūsų tautos. 
Tokio heroizmo mes randame ir šeimose. Herojai yra kartu ir kan
kiniai, nes jokia auka nebūna be kančios - dvasinės ar fizinės.

Kristaus auka buvo pati herojiškiausia, nes tai nekaltojo gyvy
bės auka ne už dalini reikalą o už visus žmones visais laikais, už 
visas jų kaltes, tiksliau - visiems žmonėms nuskaidrinti ir suderin
ti su Dievu. Tikrai Jėzus nesirgo vėžio liga, nevargino Jo diabe
tas, nespaudė širdies infarktas, bet jis mirė ant kryžiaus savano
riškai už mūsų visų nuodėmes.

Susiderinti su Dievu, kaip Tėvu, apvalant nuo kaltės ir sukau
piant savyje visas gerąsias jėgas, yra gavėnios kvietimas. Kris
taus kančia atpirko mus objektyviai ir visuotinai. O mums tenka 
subjektyviai ir individualiai priimti ano atpirkimo vaisius.

Santūrumas ir pasninkas nėra gavėnios esmė, bet tik priemonė. 
Ko mums labiausiai reikia - tai nukreipti akis į save, savyje ne
pasisekimų priežasties paieškoti, savo kaltę pripažinti ir ją išpa
žinti, kad susitaikytume su Dievu.

Tačiau pasninkas, ypač dabar laisvai pasirinktas, yra gerbtina 
priemonė kūnui disciplinuoti ir dvasiai grūdinti. Jei jau laisvai 
darome šią kuklią, auką jau mes parengiame savo dvasią susi
taikyti su Dievu. Šiuolaikinis gyvenimas galėtų rasti daugiau progų 
pasninkauti - atsisakyti. Valgis nebėra pagrindinis malonumas. 
Pasninko susilaikymo prašosi TV programos, kinai, alkoholis, 
rūkymas. Yra krikščionių kurie ta prasme darosi tikrai šiuolai- 
kiai. Bet pasilieka ir tradicinė proga gavėnios pasninkui - apvaldyti 
savo norą per liežuvio gausą savo artimą sukritikuoti, apšmeižti, 
sumenkinti, suniekinti.

GX\IAS\S BALYS BURACAS
Neseniai Vokietijoje, Berlyne Giedrės Bartelt galerijoje atidary

ta žymaus lietuvių etnografo, fotografo, žurnalisto Balio Buračo 
(1897-1972) fotoparoda, jau susilaukusi išskirtinio vokiečiųspau- 
dos ir fotografijos žinovų dėmesio. Šia proga skelbiame fotografo 
Alio Balbieriaus straipsni, pristatanti minėtąją parodą ir sykiu 
skelbiame kelias ištraukas iš 1998 m. Lietuvoje pasirodžiusios kny
gos "Kryždirbystė Lietuvoje

jĮc pjc bjc jjc

B.BURAČAS ir V. STANIONIS 
užkariauja Vokietiją

Apie dvi fotografijos paveldo parodas Berlyne, 
Giedrės Bartelt galerijoje

Alis Balbierius B. Buračas. 1922 m.________________
Ir sovietmečiu, ir šiandien 

Lietuvos fotomenininkai daly
vauja daugybėje prestižinių 
tarptautinių fotografijos parodų 
įvairiausiose šalyse. Tačiau pa
lyginus retai užsienyje rodomos 
personalinės fotografijos paro
dos. Ir jos dažniausiai įvyksta 
stichiškai, priklauso nuo asme
ninių ryšių, nuo kiekvieno fo
tomenininko individualių vady
binių sugebėjimų veržtis į pla
tesnę fotografijos erdvę. Kas 
kita - fotografijos paveldo pris
tatymas, nuolatinis jo sugrąži
nimas į kultūros apyvartą tiek 
Lietuvoje, tiek svetur. Šia pras
me maloni staigmena - 2000- 
ųjų pabaigoj - 2001 pradžioje 
Vokietijoje, Giedrės Bartelt ga
lerijoje surengtos dvi parodos, 
reprezentuojančios dalį Lietu
vos fotografijos paveldo. Šį kul
tūrinį projektą realizavo “Ko- 
dak” atstovybė Lietuvoje - pre
kybos namai “D.W.K.” ir Gied
rės Bartelt galerija.

Pirmoji - Lietuvos fotografi
jos patriarcho Balio Buračo 
(1897 - 1972) fotografijos, Ber
lyne rodytos praėjusių metų spa
lio 20 - gruodžio 23 dieno
mis.Simboliškas šis B.Buračo 
sugrįžimas į Europą. Būtent 
sugrįžimas, nes dar 1937 metų 
pasaulinėje parodoje Paryžiuje 
Lietuvos fotografo kūriniai bu
vo pastebėti ir įvertinti aukso 
medaliu. Šiandien galim tik fan
tazuoti, koks galėjo būti ir kokią 
“normalią” vietą Europos foto
grafijos kontekste galėjo užimt 
B. Buračas, jei ne sovietinė oku
pacija, ilgiems dešimtmečiams 
izoliavusi universalios asmeny
bės kūrybą.

Vis didesnę etnografinę, me
ninę ir dokumentinę vertę įgy
jančios B. Buračo fotografijos 
Vokietijoj susilaukė rimto dė
mesio. Tai liudija straipsniai 
spaudoje - fotografijos žurnale 
“Brennpunkf ’(2000/4), “Frank- 

furter Allgemeine Zeitung”, 
“Suddeutche Zeitung” ir kituo
se. B.Buračo parodos kūriniai 
“Fotografijos iš Vidurio Euro
pos” (1922-1939) atspindi ano 
laikotarpio lietuvių kaimo etno
grafinę dvasią, papročius, kaimo 
žmonių tipažus ir verslus. Apie 
ekspoziciją rašę autoriai paste
bi B. Buračo fotografijų sąryšį 
su amžiaus pradžios pasaulio fo
tografijos klasikų panašiais cik
lais ir projektais. Iš tiesų reikš
mingas B.Buračo sugrįžimas į 
Europą. Net ideologinės cenzū
ros laikais fotografas Lietuvoj 
nebuvo pamirštas, greičiau prie
šingai - darė įtaką ir tebedaro 
šiuolaikinio fotomeno raidai. 
Tačiau tik 1998 metais “Baltų 
lankų” leidykla pagaliau išleido 
pirmąjį solidesnį autorinį B. Bu
račo albumą ( sudarė A. Maci
jauskas). O didžioji B. Buračo 
fotografinio palikimo dalis dar 
tebelaukia savo leidėjų ir tyrinė
tojų. Šiuo atžvilgiu paroda Ber
lyne ir susidomėjimas jo kūri
niais Vokietijoje gali tapti rimta 
paskata šiam darbui tėvynėje.

Giedrės Bartelt galerija pa
žintį su Lietuvos fotografijos pa
veldu pratęsė nuo sausio 26 iki 
kovo 15 rodydama Vytauto Sta- 
nionio vyresniojo (1925 -1996) 
pokario Dzūkijos vaizdus ir 
žmones-“Fotografijos iš Vidu
rio Europos II” ( 1946 - 1959). 
Jau savaime šis dviejų autorių 
ir dviejų skirtingų laikotarpių 
sugretinimas yra gan konceptu
alus ir reikšmingas. Regis, nuo 
B. Buračo fotografavimo laikų 
tepraėjo vos keli dešimtmečiai, 
tačiau V. Stanionio fotografijo
se tos pačios Lietuvos dvasia 
skiriasi kaip diena ir naktis. Tai 
- lyg dvi skirtingos epochos, du 
skirtingi, bet labai autentiški is
torijos liudijimai.

B. Buračo nuotraukose regi
me fundamentalumą, kaimo 
žmogaus susikaupimą ties dva

sinėmis vertybėmis, tradicijos 
svarbą, jos tęstinumą. Tarpuka
rio fotografijose tiesiog švyti lie
tuvybės dvasia, jos kupinos vi
talinės energijos, viltis. V. Sta
nionio pokario vaizduose, regis, 
tas pats skurdas, tačiau čia ne
bėra vilties - kažkokia nostal
gija, nuovargis, vos ne siurrea
listinė abejingumo erdvė. Visai 
kiti žmonių veidai ( ypač foto
grafijose dokumentams), kito
kios, dirbtinės, fasadinės ir pri
verstinės sovietinės šventės. 
Viskas fotografuota tuo laiku, 
kai giriose dar grūmėsi su oku
pantais laisvės kovotojai, o juos 
negailestingai ir sunkiai me
džiojo NKVD ir stribai. V. Sta

Balio Buračo gyvenimo ir veikios 
pagrindinės datos bei periodai

XVIII a. pab. - XIX a. vid. 
Buračai, persekiojami už lietu
vybę ir bėgdami nuo sūnaus Jur
gio paėmimo į rekrūtus, persike
lia iš Gardino į Šiaurės Lietu
vą.

1842 m. - gimė tėvas Pranas 
Buračas (vedė 1884 m.)

1895 m. - Pranas Buračas Si- 
daruose (Kapmilžio vhkf), Šiau
lėnų vi., išpirko 40 ha žemės ir 
pradėjo naujos sodybos statybą.

1897.01.18 - Prano ir Mar
celės Buračų šeimoje gimė Ba
lys (7 vaikas).

1902-06 m. - vyresnysis bro
lis Bronius išmokė lietuviškos 
ir rusų abėcėlės, rašyti, skaity
ti.

1904 m. - užrašė iš kaimynės 
Marcelės Jankūnienės pirmąsias 
liaudies dainas.

1907 m. - dalyvavo su bro
liais I lietuvių dailės parodoje 
Vilniuje ir buvo apdovanotas.

1910-13 m. - lankė rusų pra
džios mokyklą Sidaruose.

1913 m. - padedant Vydūnui, 
atspausdino etnografinius atvi

nionio fotgrafijos puikiai liudi
ja to laiko dvasią, nuotaikas.

Būtent šių dviejų skirtingo to 
paties amžiaus laikotarpio skirt
ingų fotografų suderinimas vie
noje galerijoje yra istoriškai 
reikšmingas, daugiaprasmis ir 
konceptualus. Vytautas stanion- 
is vyresnysis iš esmės yra nese
niai “atrastas” platesnei visuo
menei ir Lietuvoje, tad šis foto
grafijos paveldo “šuolis” į Vo
kietiją gali tapti rimta paskata 
tolesniam fotografijos paveldo 
reprezentavimui tiek šalyje, tiek 
svetur. Žinoma, jei bus, kas tai 
padaro taip, kaip šį kartą “Ko- 
dak””atstovybė Lietuvoje ir 
Giedrės Bartelt galerija Berlyne.

rukus O. Vitkauskytės knygyne 
Kaune ir Tilžėje.

1907-1919 m. - dirbo tėvų ir 
kaimynų ūkiuose.

1915-16 m. - okupacinių 
vokiečių dalinių mobilizuotas 
priverčiamiems darbams - padė
jo tiesti geležinkelį.

1915.04.14 - iš vokiečių ka
reivio įsigijo I kelioninį foto
aparatą ir pradėjo fotografuoti 
Svirskio bei kt. darbus.

1919 m. - tarnyba Lietuvos 
kariuomenėje; paleistas dėl 
džiovos mokytojavo Pušyniš- 
kiųkm.

1920 m. - įstojo į Šiaulių mo
kytojų seminariją;

1921 m. - baigė jos kursus.
1921-28 m. - mokytojavo, 

laisvalaikiu daug keliauvo fo
tografuodamas bei rinkdamas 
etnografinius eksponatus ir tau
tosaką, aprašydamas ir publi
kuodamas etnografinę medžia
gą (straipsniai, piešiniai, nuot
raukos).

1921 m. - mokytojavo 
(nukelta į 4 psl.)

VLADAS BRAZIŪNAS

Vermonto vertikalė, 12
arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
Įspūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

(pradžia nr. 46) v
Visų mylimų. Šuniukai žvalgos pro automobilių, dažnai pro 
amerikietiškai didelių, tokių pusiau sunkvežimiukų, langus. Sėdi 
prie šeimininkų. Ilgesnėj kelionėj - patogiai (ir šunims, ir žmo
nėms) atitverti erdvioj bagažinėj. Matėm ant kelto: automobilis 
sustojo, pirmas rūpestis - šuneliui vandens. Pamylavo. Raudoni 
švelnūs antkaklių dirželiai (antsnukių nematėm net specialiose 
krautuvėse žmogaus augintiniams, kur šiaip rasi gyvą velnią), prie 
jų - keturkojo asmens identifikavimo žetonėliai. Šunes, kaip ir 
žmonės, jaučiasi mylimi. Užtat irjie-visusmylintys. Einam gatve, 
šuo atbėga prie vartelių pasisveikint. Pasilabinus su šeimininke, 
pro jos namų praeinant, šuo irgi atbėga pasimeilint.

Sakiau, žmonės sveikinasi visi. Ne vien uždaroj lifto ar kori
doriaus ertmėj. Malonu sutikt žmogų, ypač naktį. Prisiminiau, kad 
ir Lietuvoj kadaise taip buvę. Labiausiai įstrigo, ką vienąkart pasa
kojo Albina Levulienė, jau amžinatilsį, daugelio dešimtmečių 
Vilniaus universiteto studentų, dėstytojų pažįstama: nepamaino
ma jo Centrinių rūmų budėtoja (ir Jurgio Kunčino romano herojė). 
Levulienė dzūkė. Taigi pasakojo, kaip šiurpu būdavę jai vienai, 
jaunai merginai, pareit iš vakaruškų ar kur sutemus namo - mat 
reikdavę per tokią ilgą gilią daubę, kur, būdavę pasakojama, vai- 
denęsi. Ir koks būdavęs džiaugsmas, jei pamatydavusi kur sudū- 
luojant žmogaus, geriausia vyriškio, siluetą.

Vakarais, net naktimis, miestelis (kaip sakyta, toks pusė Pas
valio) niekad nebūna visiškai tuščias. Net ir dabar, kai išsivažinėję 
kas sau klasikiniai naktibaldos studentai. Ir dabar vienas (gal net 
ne vienas) prekybos centras dirba ištisą parą. Žmonių ten ir diena 
tepamatysi vieną kitą. Na, gal daugiau: tame krautuvės erdvume 

ne taip matyti. Vis dėlto visaip sukom galvas ir niekaip nesupra
tom, koks gali būti pelnas (be pelno juk nedirbs) ir mažam mies
tely laikyti tokias kiaurą parą dirbančias didžiules parduotuves, 
ypač visą tą neapžveįgiamą šviežių - visąlaik tik visiškai šviežių!
- vaisių ir daržovių gausą: kas kada - kad ir kokių neįtikėtinų 
nuolaidų darytum - gali tiek nupirkt ir suvalgyt? Jei ne, kur tada 
visas tas gėrybes dėti? Kaip tokios krautuvės nebankrutuoja? O 
nebankrutuoja. Regis, klesti.

Kaimo valstijos miestelis. Net ir didžiųjų, blizgiųjų krautuvių 
prieigos kartais pakvimpa mėšlo, kartais rūgščiais, gaižiais siloso 
aromatais. Kažkodėl šitai nostalgiškai prisiminiau Bon Ton par- 
fumų skyriuj.

Laiškas namo:
Kol mūsų moterys Burlingtone maišėsi po krautuves, tiksliau, 

po tokį didelį prekybos centrą Bon Ton, buvau paliktas vyrų kam
bary (deja, tik įsivaizduojamam; plg.: vaikų kambarys), ant suo
liuko patogiai sau skaičiau rašiau, valgyt neprašiau.

Pavyzdžiui, užsirašiau:
Man nereikia kalbėti angliškai, - man reikia anglų kalbos, kad 

galėčiau kalbėti.
Pasaulis - nebe vienas kaimas: viena didelė krautuvė. Žmonės

- krautuvių kontingentas.

“Bon Ton” kaimynystė
- Le vendredi, oui. Je voudrais un autre verre de vin.

Marguerite Duras 
spigus nepakenčiamas radijas 
tuščias po švenčių penktadienis 
dėmėti prekystaliai, slidūs
Viešpaties invalidas

kabinas už vyno stiklinės
akys stiklinės, vitrinos 
įkyrios ir uolios, išnyk 
blondine gražuole Cliniąue 

prekių vaikų vežimėliai 
kvepiančios krūtys ir gėlės 
mėlynos, lepios, dirbtinės 
ir siauralapės kaip kinės

atsitiktinė studentė
puslapy suaugalėja
vynas pigus ir pakenčiamas 
prisiminiau “Padavėją ’’

Iš užrašų knygutės:
31, trečiad. - Sėdžiu ant savo pamėgtojo suoliuko prie 

Middlebury’o fontanėlio. Vėl tas priekaištingas aplinkos tvarkin
gumas. Lietuvai pagražinti draugiją turėjom Vaižganto laikais, 
turim ir Kazimiero Vasiliausko laikais. Bet ar ne daugiau pras
mingo darbo kol kas tektų - Lietuvai apkuopti draugijai? Ar net 
sąjūdžiui. Kiekviename iš mūsų.

Auklės veda per gatvę darželinukus. Dešimt vaikų - keturios 
auklės. Viena laiko virvelės galą, už tos virvelės įsikibę penki 
pypliai, kita laiko kitą galą. Iš paskos kitos dvi ir dar penki, kita 
virvelė. Visa smagaus ir saugaus (!) gyvenimo ištaiga - pirmiau
sia vaikams. Sustoja sankryžoj tų didžiųjų vilkikų, kertančių visą 
Ameriką, vilksitė, vairuotojai plačiai šypsos: taigi tų darželi
nukų - kaip kokių žąsiukų - vorelė krypuliuoja. Vaikai! Perdėtai 
(na, šiek tiek) amerikietiškai;, gamtos stebuklas, jos išminties 
patvirtinimas; amžinos pradžios simbolis, neišsenkamo kūrybin
gumo šaltinis, didžiųjų laimėjimų pažadas.

Labai jau žadamai šnekam Lietuvoj apie mokyklos reformą; 
jos simboliai - geltoni mokinius į mokyklas vežiosiantys autobu
sai. Čia tokie, geltoni. Važiuoja, sustoja. Tada prie vairuotojo ka
binos iš abiejų atsilenkia į abi puses - pirmyn ir atgal - šviečian
tis, žybsintis kelio ženklas: stop\ Visi, kas tik juda ta pat gatve ar 
tuo pat keliu, ar ta, ar priešinga kryptim, griežčiausiai privalo su
stot ir stovėt kaip įbesti, kol geltonojo autobusiuko vairuotojas 
įsitikins, kad visi jo vežtieji išlipę saugiai perėjo, kur jiems reikė- 

(mikelta į 4 psl.)
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pasaulį

■ Ginkluoti užpuolikai anks
tyvą vasario 16-osios rytą ap
šaudė apsaugos automobilį, ku
ris lydėjo Serbijos vidaus rei
kalų ministrą Dušaną Michai- 
lovičių.
■ JAV Senato Etikos komite

tas pritarė senatorės Hillary 
Rodham Clinton 8 mln. dolerių 
vertės kontraktui dėl atsimini
mų knygos rašymo, pranešėjos 
advokatas.
■ Netrukus Izraelio ministro 

pirmininko postą užleisiantis 
Ehud Barak su sąlygomis pri
ėmė naujai išrinktojo premjero 
Arielio Sharono pasiūlymą su
daryti nacionalinės vienybės 
vyriausybę.
■ Rusijos povandeninis ato

minis laivas “Kursk” nuskendo 
sprogus torpedai, kai buvo 
pažeistas torpedinio aparato ■ 
sandarumas. Tokią galutinę iš
vadą padarė Rusijos vyriau
sybinė komisija, tyrusi povan
deninio laivo katastrofos prie
žastis. Komisijos duomenimis, 
sprogimų buvo keli. Pirmuo
se trijuose sektoriuose buvę jū
reiviai žuvo iš karto, o tie, kas 
liko gyvi, galėjo ištverti ne ilgiau 
devynių dienų. Jie užduso, nes 
buvo pažeista oro regeneracijos 
sistema. Tuo tarpu sutartis tarp 
Rusijos konstruktorių biuro 
“Rubin” ir amerikiečių-olandų- 
norvegų konsorciumo nebuvo 
pasirašyta, nes Rusijos vyriau
sybė neskyrė lėšų. Jei iki vasa
rio pabaigos į “Koersk Foun- 
dation” sąskaitą nebus pervesta 
25 milijonai dolerių, tai 2001- 
aisiais povandeninis laivas 
“Kursk” nebus iškeltas į pavir
šių. Norint iškelti laivą pačiu 
palankiausiu metu - licpą-rug- 
pjūtį - parengiamuosius darbus 
reikia pradėti kovą. Tačiau pats 
atominio povandeninio laivo iš
kėlimo projektas jau paruoš
tas ir patvirtintas. Projektas bu
vo paruoštas už Olandijos vy
riausybės pinigus - 191,300 do
lerių.
■ Pirmasis ir paskutinysis So

vietų Sąjungos prezidentas Mi- 
chail GorbaČiov įrašinėja ciklą 
televizijos interviu su 14 buvu
sių ir dabartinių pasaulio vado
vų. Su dauguma jų buvusiam 
Kremliaus vadovui teko ben
drauti asmeniškai.
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AMERIKOS
LIETUVIŲ 
TARYBA

VĖL KVIEČIA JUS...
Praeitais metais jūsų pagalbos ir bendradarbiavimo su kito
mis organizacijomis dėka buvo sėkmingai sugrąžinta 
S20,000,000 karinė parama, kuri buvo nutraukta mums 
nepalankių jėgų. Esame dėkingi visiems, kurie supratote 
šio klausimo svarbą ir šiam laimėjimui pasiekti nepa
gailėjote jėgų ar aukų. Tikimės, kad tai yra pirmas žings
nis siekiant pilno Lietuvos priėmimo į NATO. Esame j 
pasiryžę tai visokeriopai remti ir laukiam Jūsų daly- 1 
vavimo šiame žygyje. g

Siekiant įstojimo į NATO, ALTas:

• 48% padidino savo įstaigos VVashingtone
finansavimą

• Š.m. kovo 8-10 dienomis per JBANC
ruošia plataus masto politinę konferenciją 

VVashingtone

• Dvigubai praplėtė lobizmo 
štabą VVashingtone

Mums reikia jūsų
skubios paramos.

Vardas ir Pavardė

Adresas_____

Mano auka ALTui $ E-paštas

Vienos simfoninis orkestras su 
Violeta Urmana Carnegie Hali

Kaip ir kasmet, taip ir šiais 
metais į Ameriką gastrolėms at
vyksta garsusis Vienos simfoni
nis orkestras. Tas orkestras New 
Yorke, Carnegie Hali, kovo 3 ir 
4 dienomis atliks du koncer
tus. Orkestro dirigentas - Pierre 
Boulez.

Sekmadienį, kovo 4 d., 2 vai. 
popiet bus atlikta ilga Gustavo 
Mahlerio simfonija Nr. 3 in D 
minor. Toje simfonijoje yra ir 
viena chorinė dalis. Tą dalį at
liekant dalyvaus moterų ir ber
niukų chorai, o solo partiją dai
nuos Europos operų teatruose 
didelį pripažinimą įsigijusi lie
tuvaitė mezzosopranas Violeta 
Urmana (Urmanavičiūtė).

Koncerto bilietų kainos svy
ruos nuo 33 iki 176 dolerių.

'Ia pačia proga verta pažymė
ti, kad Violeta Urmana trijuose

Violeta Urmanavičiūtė
(anksčiau buvo skelbiama - 
dviejuose) Richardo Wagnerio 
operos “Parsifal” Metropolitan 
Operos pastatymuose (balan
džio 7,10 ir 13 d.), kuriuose dai
nuos ir Placido Domingo (Par- 
sifalio vaidmenyje), atliks pa
grindinį Kundry vaidmenį. Vi
sas tris operas diriguos James 
Levine. p.palys

Balio Buračo gyvenimo ir veiklos 
pagrindinės datos bei periodai

_ — — — — .j

Prašome savo aukomis 
paremti ALTo veiklq.

Lithuanian American Council
6500 S. Pulaski Road

Chicago, IL 60629
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Amerikoje religija tebekariauja su mokslu
Kansas Švietimo taryba grą

žino evoliucijai vienos svar
biausių teorijų statusą valstijos 
mokymo programose. Taip va
sario 14d. baigėsi ginčas dėl 
žmogaus kilmės, pavertęs vals
tiją tarptautinio masto pajuokos 
objektu.

Švietimo taryba patvirtino 
naujus mokslo standartus, pagal 
kuriuos bus sudaromi testai mo
kiniams. Į testus vėl įtraukiami 
klausimai iš evoliucijos - vienos 
pamatinių koncepcijų mokymo 
programose.

Naujieji standartai pakeis 
tuos, kurie buvo priimti 1999

metų rugpjūtį ir kurie atmetė 
daugelį evoliucinių koncepcijų, 
taip pat ir Didžiojo Šprogimo te
oriją apie Visatos atsiradimą.

Religinės grupės tvirtina, jog 
evoliucijos negalima įrodyti, o 
kiti teigia ją prieštaraujant Bib
lijos mokymui apie gyvybės kil
mę. Kansas Švietimo tarybos 
sprendimas pašalinti evoliucijos 
mokslą iš mokymo programų 
sukėlė nemažą triukšmą.

Be Kansas, išbraukti šį moks
lą iš mokymo programų ar su
menkinti jo reikšmę bandė dar 
kelios JAV valstijos - Arizona, 
Alabama, Illinois,NewMexico,

Tcxas ir Nebraska.
1999-ųjų Kansas Švietimo 

tarybos sprendimas suteikė pro
gą švęsti laikiną pergalę reli
giniams konservatoriams, kurie 
siekia kištis į mokslo dėstymą 
JAV vidurinėse mokyklose. 
Tuomet Taryba nepaisė peda
gogų bei žymių mokslininkų 
prašymų ir pritarė švietimo pro
gramai, kuri evoliuciją, pavyz
džiui, primatų išsirutuliojimą į 
žmogų (Homo sapiens), atme
tė kaip naujų rūšių atsiradimo 
aiškinimo būdą.

Vis dėlto 1999-ųjų programa 
pripažino mikroevoliuciją- po
kyčius, vykstančius vienoje rū
šyje. AP

(atkelta iš 3 psl.)

Narušaičių km., Stačiūnų vi., 
mokyklos vedėjas.

1922 m. - mokytojavo Dik- 
tariškių mokykloje, Šiaulėnų vi. 
Laimėjo 2 litų monetos kon
kursą, moneta nukaldinta.

1923 m. - mokytojavo Dak- 
tariškės mokykloje, dalyvavo 
Visuotiniame Lietuvos gyven
tojų surašyme.

1925 m. - mokytojavo Šiau
lėnų, vėliau - Varputėnų ir Žy
gaičių mokyklose; parengė 800 
lietuviškų juostų rinkinį-albu- 
mą, kurį išleido 1928 m. (300 
juostų).

1927 m. - mokytojavo Jurgo- 
niškių km., Šaukėnų vi., mokyk
los vedėjas.

1929-30 m. - studijavo Kau
no meno mokykloje grafiką; 
piešinius spausdino “Žiburėly
je”. “Darbymetyje”, “Spaktv- 
voje”, “Šiaurės Lietuvoje” ir kt.; 
bendradarbiavo M.K. Čiurlio
nio galerijoje.

1930 m. - pradėjo bendradar
biauti su Rygos etnografine 
spauda ir muziejais, susipažino 
su jų patirtimi.

1931 m. - su P. Bugailiškiu 
dirbo Šiaulių “Aušros” muzie
jaus konservatoriumi; tęsė Ku
piškėnų papročių ir tradicijų 
aprašymus (iš dalies Glemžaičių 
remiamas bei jų užsakymu - iki 
1933 m.).

1934-38 m. - rinko Suvalki
jos, Žemaitijos, Rytų Aukštaiti
jos, Šiaurės Lietuvos tautosaką.

1937 m. - Tarptautinėje meno 
ir technikos parodoje Paryžiuje

už etnografines nuotraukas bu
vo apdovanotas didžiuoju auk
so medaliu. Bendradarbiavo “II- 
lustrated London News”, La- 
rousse enciklopediniuose leidi
niuose, čekoslovakų ir vokiečių 
spaudoje.

1939-41m. - Lituanistikos in
stituto bendradarbis.

Nuo 1941 m. Liaudies kūry
bos namų inspektorius ir Lietu
vos kultūros paminklų apsaugos 
įstaigos darbuotojas.

1942 m. - keliavo Panemu- 
niais, rinkdamas lituanistinę et
nografinę medžiagą.

1944-54 m .- mokytojavo 
Karmėlavos vidurinėje mokyk
loje, taip pat ėjo bibliotekos ve
dėjo pareigas.

Pagal palikusius jo paties 
detalius aprašus bei užrašus 
1941 m. Balys Buračas buvo 
surinkęs: apie 4200 dainų, 7600 
papročių, smulkiosios tautosa
kos pavyzdžių, šokių ir žaidimų 
aprašymų, 6400 margučių; 800 
lietuviškų tautinių j uostųjl 928 
m. dalis jų publikuota “Žiedo” 
litografijos albume). Fotodoku- 
mentų kolekciją sudarė 18,200 
negatyvų ir apie 35-36,000 pozi
tyvų. Didesnioji dalis žuvo pa
saulinio karo metais.

Vėlesniais gyvenimo metais 
išimtinai pasišventė etnogra
finėms studijoms, savo kolekci
jų tvarkymui ir publikavimui 
(“Lietuvių liaudies meno” 18 
tomų ir kt.). 70-mečio proga pa
skelbtas Lietuvos kraštotyros 
draugijos garbės nariu.

VLADAS BRAZIŪNAS

Vermonto vertikalė,
arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
Įspūdžiai ir kt.: marginalinis marginys
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jo, o tada jau suskliaus savo stopus.

Geltoni mokinių autobusiukai, tąmtyč vienodi, tamtyč senobinės 
(kaip ir tie amerikietiški baisaus dydžio vilkikai, švytintys nike
liu) išdailos, - it Šventos karvės. Visas reformas gal ir reiktų pradėt 
- nuo mokinių gyvybės saugumo.

Iš priešpaskutinio laiško namo, Lietuvon:
Dilani, regis, ir šiandien turi karščio. Sušalo, matyt, dar anks

čiau, kai buvom kalnuose ir ant vandens. Ypač vakarais vis dar 
būdavo vėsoka. Bet jau vakar taip prasišvietė, kad ir su tamsiais 
akiniais per šviesu. Šiandien taip pat. Viskas kaip turi būt: kad 
būtų ko paskiau, išvažiuojant, gailėtis. Net nesitiki, kad baigėsi 
paskutinė diena čia. Pilnas kambarys kraustulių. Rytoj dešimtą 
išvažiuojam Bostonan, ten kiek pasimalam, o paskiau... Skai
čiuojam nuostolius: ten dar turėjom būt, tą pamatyt, tą padaryt. 
Svarbiausia, geriau, arčiau susipažint su pačiu ramiu, tradiciniu 
Vermonto gyvenimu. Sakysim, aplankyt - pirmiausia dviračiu! - 
daugiau jų fermų, iki valiai atsižiūrėt senobinių jų tiltų.

Čia tradiciniai kaimo tiltai - kaip ir kokios stoginės, dvisieniai 
namai ant vandens. Kurstantys vaizduotę. Kokia dar bus buvusi 
tų mums keistų tiltų paskirtis, ne vien ta praktinė “keliamoji”, jei 
net paprasti mano krašto sodžių tilteliai - aiški, ne atsitiktinė jau
nimo traukos vieta? Rašiau savo “senstančiose dainose'': “dai

nuoja Krinčinas ant tilto visi Talačkoniai dainuoja", pirmiausia 
atminty girdėdamas, kaip krinčiniečiai, pasvaliečiai visa krūtine 
pirmiausia traukia “Krinčino himną”: “O vakarais ant tilto/ Mes 
mėgstam uždainuoti"\.. - Eugenijaus Matuzevičiaus, dar gimna
zisto, parašytą eilėraštį “Mes esam šiaurės krašto", bemat virtusį 
daina: pataikyta - tiesiai Jiešmenin (Viešmenin), gyvan Krinčino 
upeliukam Mano Talačkonių Vaškaitė, dabar jau amžinatilsį Ona 
Bluzmienė, įvairiom progom yra kartojusi pasakojimus apie šio 
sodžiaus jaunimo sambūrius ant kitos ramios upelės - Įstro - til
to: “ Tiltelį nušluoju, takelius pagal savo sodybą nušluoju, na ir 
matau., kad kita šluoja - eik čia, susimojam rankom: “Tai pas ką 
šiandien renkamės padainuot?” Na, tankiausiai susirinkdavom šokt 
ant dvaro tilto. Dvaro tiltas buvo gražus: medinis, aukštas toks. 
Na, ten susirinkdavo muzikontų, ateidavo... Taip pat ir tas upelis; 
švarus vanduo būdavo - maudydavomės...” Kriklinietė Apolonija 
Tamulionienė, pasakodama apie Moliūnų sodžių, prisimena 
Pyvesą, kur “ant tilto jaunimas linksmindavosi”. Alfonsas Šeš- 
plaukis-Tyruolis - Mūšos tiltą ties Petrašiūnais: “Tas tiltas buvo 
didelė paslauga ir pramoga - ant jo kaimo jaunimas sueidavo pa
sišokti”. Įstabaus meilumo man dabar rodosi šitas Bluzmienės 
“tilteli nušluoju" - tarytum savo kiemą, darželį... Jis reiškė kažin 
ką labai sava ir svarbu: ant jo dažniausiai šeštadienių vakarais 
dėdavos kaip toj senobinėj prancūziškoj dainelėj - “Sur le poni 
d’Avignon / on y danse, on y danse..." (“Ant Avinjono tilto / visi 
šoka, visi šoka..."; beje, kaip tik Avinjone ir kaip tik šiuomet Jo
nas Mekas rodo savo filmą “Kai aš taip, lėtai, stūmiaus į priekį, 
•retkarčiais išvysdavau trumpas grožio akimirkas”). Gal etnogra
fai ir smagiai mane subrauktų, bet valia man, regint grožio 
akimirką, įsivaizduoti, jog kolonistai prancūzai bus pernešę ir va
lyvai (daiginę šičion, Vermontan, senus savo tiltus, senus euro
pinius savojo Avinjono ir mano Talačkoniųpapročius. Galiu regėt, 
kaip, drūčiai apkabinęs kaimynę Vaškų Onytę, trepinėja čionai 
dirižablį jaunas mano senelis. Trepinėja ant šio tilto, lyg laiko bras
toj įstrigusio diližano, iš kažkokių anapusių mums gabenusio 
mylimųjų laiškus.

Iš užrašų:
Jau liūdna palikt Middlebury: “C’ ėst une petite ville, en effet”, 

- kaip sakė dabar mano skaitoma Marguerite Duras. Miestelis, 
kuriame galėtum gyventi. Gal net šiek tiek rašyti. Gal net po 
kruopelę susigrąžinti žodyną, t.y. save. Gal galėtum pasidaryti kiek 
ir gyventojas, ne vien lankytojas. Nors kai kas rašo ir kavinėse. 
Lankytojų poeziją. Gal tokios ir mano pirmesnių diėnų pratybos - 
lankytojo eilės?

akmeninkelis

keliai būtų kaip mūsų 
tiktai - iškirsti uolose 
liūtukas krutina ūsą 
aptukęs, o karvė liesa

9

žala - iš kito paveikslo
iš kito gyvenimo - aš
teliuko kojos dar vaikšto
bet ar per marias beparneš

juodmargis - balta ir juoda
juoda ir balta, veidai 
vaidenas savi, ir neguodžia 
be žodžių atsiprašai

žinai, kad buvo, kad žuvo
kad sunkiai vėl sapnavai 
dainavus ant akmenio žuvį 
akĮ ~ kraujavus pilkšvai

į naktį, į akliną pūlinį
kas jį iš sems, išgyvens 
kūltupis tupi ant kūlio 
lietuviškai būtų-akmens (bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Virškinimo sistemos ligos

Vidurių užkietėjimas

(pradžia nr. 7)
- Mažai judama, sėdimas dar

bas.
- Tam tikrų vaistų vartojimas. 

Ilgą laiką vartojami tam tikri 
vaistai kietina vidurius. Tai daž
niausiai kraujospūdį mažinantys, 
opaligei gydyti skirti vaistai, ku
riuose yra daugiau aliuminio ir 
kalcio (almagelis). Vaistai nuo 
Parkinsono ligos taip pat gali 
kietinti vidurius. Viduriai užkie
tėja ir nesaikingai geriant lais
vinamuosius vaistus, kai per- 
dirginus žarnų nervines galū
nėles, sutrinka žarnyno peristal
tika ir išnyksta refleksas tuštin
tis.

- Sergant skrandžio, tulžies 
takų, inkstų, lytinių organų ligo
mis, diabetu.

- Esant organiniams pakiti
mams, tokiems kaip žarnyno na
vikai, uždegimai, sąaugos, po
operacinė būklė.

- Endokrininės ligos (ypač 
hipotircozė - susilpnėjusi sky
dliaukės veikla).

- Ncurogeninės kilmės vidu
rių užkietėjimai galimi pažeidus 
nugaros arba galvos smegenis. 
Žinomi neuroziniai vidurių 
užkietėjimai sergant nervų, 
psichikos ligomis, depresija. 
Galimos vidurių užkietėjimo 
pasekmės. Jei sunku tuštintis, 
nuo stipraus ir dažno įtempimo 
gali atsirasti hemorojus, įplyšti 
išeinamoji anga. Be to, vidurių 
užkietėjimas gali būti ir storo
sios žarnos vėžio, tulžies pūslės 
akmenligės, žarnų išsiplėtimo 
priežastis.

9 žingsniai, 
kurie padės išsigydyti 
vidurių užkietėjimą

Gydytojų teigimu, pagrin
dinė klaida yra ta, kad žmonės 
dažnai iškart griebiasi vaistų. 
Nuo jų pradėti nereikėtų.

1. Pirmiausia kreipkitės į 
gydytoją. Įvertinus organizmo 
būklę paaiškės, ar nesergate 
kitomis ligomis, kurios dažnai 
lemia vidurių užkietėjimą, ar 
nėra organinių žarnyno pakiti
mų.

2. Kitas žingsnis - pasi
aiškinkite, kaip maitinatės. 
Nereguliari mityba, per daug 
vienodas maistas sutrikdo 
žarnyno peristaltiką ir sukelia 
vidurių užkietėjimą.

Rafinuoti maisto produktai.
Išbraukite iš savo dienos 

maisto raciono rafinuotus mais
to produktus (kavą, kakavą, 
šokoladą). Nors yra žmonių, 
kuriems kavos puodelis ryte pa
reguliuoja vidurius, prie to ne
reikėtų priprasti.

Skaiduliniai produktai.
Maisto sudėtyje turi būti 

daug skaidulinių produktų. 
Skaidulinės medžiagos - tai au
galinės skaidulos, kurių mūsų 
organizmas neskaido. Pirmiau
sia jų reikia turintiems viršsvo
rio. Pavalgę skaidulingo mais
to, jaučiamės sotūs, nors kalo
rijų yra mažai. Su daržovėmis, 
vaisiais patekusios į organizmą, 
pačios skaidulos nevirškina
mos. Organizmas be jokių ce
remonijų stumia jas išeinamo
sios angos link. D.R.B.

(bus daugiau)

4 kiaušinių baltymai,
4 šaukštai cukraus,
5 šaukštai avižinių dribsnių.
Avižinius dribsnius išdžio

vinti orkaitėje ir truputį pake
pinti. Suberti ant lentos ir pa- 
smulkinti. Išplakti baltymus, 
dalimis berti cukrų ir dribsnius, 
maišyti nuo sienelių į dubens 
vidų. Galima įpilti kelis lašus 
migdolų aliejaus ir įberti porą 
susmulkintų graikiškų riešutų. 
Skardą iškloti taukais pateptu 
pergamentiniu popieriumi ir

šaukštu nedidelėmis dalimis dė
ti tešlą. Reikia palikti gan di
delius tarpus. Įkišti į truputį pa
kaitintą orkaitę. Sausainiai turi 
ne iškepti, o išdžiūti. Sausai
niai tampa dar skanesniais po 
kelių dienų.

Vištienos vyniotinis

Višta,
prieskonių, 
saujelė razinų, 
cukraus.

Iš vištos išimkite kaulus; mė
są įtrinkite prieskoniais ir palai
kykite šaltai keletą valandų. Viš
tienos vidų pabarstykite razino
mis, mėsą susukite į ritinėlį, su
vyniokite į celofaną, suriškite

ir kepkite karštoje orkaitėje 1 
vai. 20 min. Į vištienos vyniotinį 
galima dėti džiovintų obuolių, 
abrikosų, riešutų; galite įsigyti 
džiovintų vaisių ir riešutų rin
kinį - jo turinį prieš dedamos į 
vyniotinį 12 valandų pamirky
kite baltajame sausame vyne 
(šis įdaras tinka ir nugarinei). 
Kas mėgsta aštriai, vištos odelę 
gali pabarstyti sausa adžika.

2001 m. SALFASS-gos 
jaunučių krepšinio pirmenybės

2001 m. Šiaurės Amerikos 
lietuviųjaunučių krepšinio pir
menybės įvyks 2001 m. balan
džio 28 - 29 d. Chicagoje, IL. 
Vykdo - Chicagos ASK Lituani- 
ca.

Varžybas numatoma vykdyti 
šiose berniukų ir mergaičių kla
sėse: jaunių B (1985 m. gimi
mo ir jaunesnių), jaunučių C 
(1987 m. ir jaun.), jaunučių D 
(1989 pi. ir jaun.), jaunučių E 
(1991 m. ir jaun.) ir jaunučių F 
“molekulių” (1993 m. ir jaun.).

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams ar

kitokiems sporto vienetams, at- 
likusiems metinę 2001 m. ŠAL
FASS-gos narių registraciją. 
Jaunesnių klasių žaidėjams yra 
leidžiama žaisti kartu ir vyres
nėse klasėse. Mergaitėms lei
džiama žaisti berniukų koman
dose, tačiau ne atvirkščiai. Ko
mandų skaičius neapribotas vi
sose klasėse.

Pradinė komandų registraci
ja privalo būti atlikta iki 2001 
m. vasario 28 d. imtinai, šiuo 
adresu: dr. Donatas Siliūnas, 
5116 Illinois Avė., Lisle, IL 
60532. Tel. 630-852-3204

Gimtinė artesnė
Kelionė greitesnė 
Kišenė i pilnesnė

■
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Čikaga

\ Sankt-Peterburgas ~ 
/-(Tdlinas

LGKyga 
/MVilnius^^-Maskva

■f Kijevas
\Niuarkas ’

Niujorkas

~^—-LOIskrydžiai žymiai priartino Centrinę ir Rytų Europą.__
Nau jas tvarkaraštis įgalina keliauti greičiau ir maloniau.
/ Persėdimas - tarsi lengva mankšta kojoms.

Kainos - pačios žemiausios, taigi, skrisdami LOT, nenuskriausite savo piniginės.
/ \

Lenkijos Avialinija LOT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to, aptarnaus aukščiausiu lygiu. Neveltui jau 
eilę metų LOT pelno geriausios Centrinės ir Rytų Europos avialinijos vardą. Mes garsėjame mandagiomis 

stiuardesėmis, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iš Niujorko, Niuarko, Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai į Varšuvą. Lengvas, malonus persėdimas 

/ šiuolaikiniame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matosi Vilniaus bokštai.
/ Su LOT - ir arčiau, ir pigiau.

/•IOT bendrauja su American Alrllnes, taigi, galite patogiai susisiekti su dar 14 JAV miestų.

Skambinkite mums arba savo kelionių agentūrai, o taip pat aplankykite mūsų internatinę svetainę: www.lot.com

POLtSH AtRLtNES

UIT Informacija ir rezervacijos:

1-800-223-0593 T/cketsOnLine ®
www.lot.com

Anglų kalbos 
pamokėlės

Prefer to.- teikti pirmeny
bę

Their f 'ather prefers them to 
be at home early.

To my mind - manyčiau, 
mano nuomone

To my mind that’s the shor- 
test way to Lisbon.

Enųuire about - teirautis dėl
He enųuired about the price.

Can ’t stand-negalėti pakęs
ti

He can ’t stand hot yveather.
She couldn 't stand to be told 

what to do.
1 can 't stand him interrupting 

all the time.

Tired of doing something - 
atsibosti

I 'm tired of listening to you.
1 'm tired of working all the 

day.

namų; faksas: 630-852-4026; c- 
mail: dsiliunas@,aol.com; wcb- 
site: www.lituanica.org . Pasi
baigus pradinei registracijai, bus 
paskelbta galutinė programa, 
formatas, galutinės registracijos 
data ir kitos tolimesnės detalės.

Pilnesnę informaciją gauna 
ŠALFASS-gos klubai. SAL- 
FASS-gai nepriklausantieji vie
netai dėl informacijos prašomi 
kreiptis į dr. Donatą Siliūną.

Šios varžybos yra dalis 51- 
ųjų Š. Amerikos lietuvių sporto 
žaidynių, kurių pagrindinė da
lis, apimanti 8 sporto šakas, 
vyks š. m. liepos 4 - 7 d. Toron
te, Ontario.
y

SALFASS-gos centro valdyba

Pagalba Lietuvos 
verslininkams

Europos komitetas prie Lie
tuvos vyriausybės drauge su 
Kauno tarptautine aukštąja 
vadybos mokykla ėmėsi ini
ciatyvos Lietuvos verslininkus 
rengti darbui Europos Sąjungos 
(ES) rinkos sąlygomis. Anks
čiau verslininkai teiraudavosi, 
kaip užmegzti kontaktus su part
neriais ES, dabar jiems labiau 
rūpi, kaip pagaminti tokią 
produkciją, kurią būtų įmano
ma parduoti ES. Šiam tikslui^ 
sukurta programa “Eurovcr- 
slas”. Programos biudžetas 500 
tūkst. litų. Dalį lėšų skirs rė
mėjai, apie 70 tūkst. litų bus 
skirta iš valstybės biudžeto. Da
lį išlaidų turės padengti patys 
projekto dalyviai. Projektą su
daro tarptautinė konferencija bei 
10-ties seminarų ciklas. Projek
to dalyviai - vadovai įmonių, ku
rios eksportuoja į ES bei keti
na tuo užsiimti. Seminarų te
mos buvo suformuluotos ap
klausus 2000 įmonių vadovus. 
Šios apklausos duomenimis, 
apie 33% Lietuvos įmonių jau 
eksportuoja į ES šalis, 35% ke
tina netrukus eksportuoti. Be
veik pusė viso Lietuvos ekspor
to tenka ES šalims.

Lietuvos rytas

Netikėtas atradimas 
Kražių bažnyčios 

šventoriuje
Kelmės rajone Kražių baž

nyčios šventoriuje po augan
čiu didžiuliu klevu stovi ste
buklais garsėjanti šv. Roko 
koplytėlė. Jau kuris laikas pas
tebėta, kad koplytėlė, ypač jos 
dalis, kur yra altorius, smenga. 
Besiruošiant restauruoti ko
plytėlę buvo patikrintos ko
plyčios grindys. Visų nuosta
bai po grindimis buvo rasta ni
ša ir žemyn vedantys laiptai. 
Požemyje rastas skliautuotas 
kambarys su laidojimo kripto
mis. Apie tai nežinojo ir istori
kai.

Valstiečių laikraštis

Vasario 17 d. pusė PLB 
valdybos narių dalyvavo Vasa
rio 16 gimnazijos 50-tics metų 
veiklos jubiliejaus šventėje 
Huettenfelde, Vokietijoje, neto
li Frankfurto ir Mannheimo. 
Tarp jų, buvo Milda Lenkaus
kienė iš Cincinnati, Ohio (JAV), 
Vytautas Kamantas su žmona 
Gražina iš Grand Rapids, Mi- 
chigan (JAV), dr. Bronius Ma
kauskas su žmona Živile iš Var
šuvos (Lenkija). Šventėje taip 
pat dalyvavo vyskupas lietuvių 
išeivijai Paulius Baltakis, OFM, 
LR Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento generalinis di
rektorius dr. Remigijus Motu
zas, LR Seimo ir Vyriausybės 
pareigūnai ir svečiai iš Lietuvos, 
Bendruomenės žmonės, lietu
viai iš Vokietijos ir kitų Euro
pos kraštų.

Vasario 18 d. PLB valdybos 
nariai posėdžiavo su Lietuvos ir 
kraštų Bendruomeni ų atstovais, 
Vokietijos LB KV pirmininku 
Antanu Siugždiniu ir valdy
bos nariais, PLB Seimo na
riai^, sekančio Jaunimo Kon
greso rengėjais. Vasario 19 d. 
PLB valdybos narių pasitari
mai buvo tęsiami.

Vasario 20 d.. Gabrielius 
Žemkalnis iš Frankfurto išskri
do į Romą, kur susitiko su kun. 
Edžiu Putrimu. Vasario 21 -23 d. 
jie atstovavo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei kardinolo Au
drio Juozo Bačkio konsistorijo
je, pagerbime ir audiencijoje pas 
Šv. Tėvą Vatikane.

Laima Zliobicnė per spaudą 
paskelbė vyskupo Motiejaus 
Valančiaus metų projektus ir to
liau skatina jų vykdymą per 
kraštų Bendruomenes.

Regina ir Viktoras Kučai ir 
redakcinė kolegija sausio pabai
goje suredagavo, išleido ir vasa
rio pradžioje administracija paš
tu išsiuntinėjo sausio-vasario 
mėnesių “Pasaulio lietuvį”. Paš
tu dar negavus naujausio PL, ga
lite kai kuriuos straipsnius ir vir
šelius pamatyti ir skaityti in
ternete: www.na-sauliolb.om. 
Apsilankytkit!

Edmundas Kulikauskas 
pranešė, kad internete jau ati
darytas Valdovų Rūmų Para
mos fondo tinklapis: http:// 
www.lvr.lt Pranas Prancke- 
vičius šio naujo tinklapio adresą 
įdės ir į PLB puslapius.

Labai smagu lietuviškoje 
spaudoje skaityti apie naujos 
JAV LB Krašto valdybos gerą, 
pozityvią ir plačią veiklą visose 
srityse, kaip ir tinka didžiausiai 
lietuvių bendruomenei. Pirmi
ninkas Algimantas Gečys labai 
gerai ir draugiškai jungia visus 
į bendrą darbą, kreipia dėmesį į 
lietuvybės išlaikymą, Bendruo
menės stiprinimą, visuomeninę 
veiklą ir bendradarbiavimą. Jo 
žmona Teresė puikiai informuo
ja spaudą apie JAV Lietuvių 
Bendruomenės planus, darbus, 
įvykius. Vėl jaučiamės visi kaip 
vienos Bendruomenės šeimos 
nariai.

JAV LB KV pirmininkas 
Algimantas Gečys (kuris yra 
taip pat ir PLB X Seimo prezi
diumo ir PLB Kontrolės komisi
jos narys) atstovavo PLB Val
dybai Vasario 16-osios šventės 
minėjime ir atsisveikinime su 
Lietuvos Respublikos ambasa
doriumi Stasiu Sakalausku Wa- 
shingtone.

\

http://www.lot.com
http://www.lot.com
aol.com
http://www.lituanica.org
http://www.na-sauliolb.om
http://www.lvr.lt
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Stumkim “šalį” į šalį: 
iš kultūrinės okupacijos dar neišsivaduota

Gyvosios kalbos kinta, ir tai jau seniai žinoma. Kalbų kaitos 
dėsnius tyrinėja kalbotyrininkai, tačiau kalbos klausimais savo žodį 
gali sakyti visi, kuriems rūpi sava kalba, lietuvių kalbos kultūra. 
Darosi smagu, matant įvairius pasisakymus spaudoje kalbos klausi
mais.

Lietuvių kalbos specialistų ir paprastų “pasauliečių“ pasisaky
mai kalbos klausimais populiarioje spaudoje daugiausia liečia 
lietuvių kalbą užplūdusius anglicizmus, užsilikusius slavizmus, 
tikrinių svetimybių rašymą, tarptautinių žodžių vartojimą, gar
sinės ir kilminės rašybos atvejus ir t.t. Bet iki šiol nesu pastebėjęs 
pasisakymų dėl lietuvių kalboje atsiradusių naujų žodžių, k.t. ko
plytstulpis, nacionalinis, gyvybės medis ir t.t. arba dėl lietuviškų 
žodžių reikšmių išprievartavimo, kaip draugas ar šalis.

Prieš karą nei tautosakoje, nei raštijoje žodžių koplytstulpis ar 
gyvybės medis nebuvo. Baigiau humanitarinius mokslus, bet nei 
gimnazijoje nei universitete tokių žodžių neteko sutikti. Tų žodžių 
nerasime nė 1972 m. Vilniuje išleistame “Dabartinės lietuvių kal
bos žodyne“. Dailininkas ir meno istorikas Antanas Rūkštelė 
pagrįstai sako, kad “lietuvių liaudis visai nežinojo ‘koplytstulpių’, 
‘stogastulpių’ ar ‘stulpų’ vardų. Ji žino tik kryžius ir koplytėles“ 
{Lietuvių enciklopedija, XV tomas). Tik Amerikoje gyvenusi dr. 
Marija Gimbutienė, nežinia kokiais šaltiniais pasiremdama, an
gliškai kalbančią akademinę visuomenę klaidino, kad būk “prieš 
pasaulinius karus Lietuvoje tokių dirbtinų medžių (“kosmogeninių 
gyvybės medžių“) buvo galbūt 50,000“. Didžiajame “Lietuvos 
kalbos žodyno“ Vl-me tome koplytstulpis yra, bet jo vartojimas 
pailiustruotas tik vienu sakiniu, paimtu iš 1958 m. “Tiesos“.

Draugo Stalino lietuvių kalbai primestoji žodžio draugas reikš
mė, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, išgaravo kaip kamparas, 
nors prieš tai, ypač inteligentų partiečių kalboje, buvo stipriai 
prigijęs. Septintame dešimtmetyje sutikau į Ameriką atvykusį 
kultūriniame gyvenime žinomą asmenį, kuris vokiečių okupaci
jos metais buvo mano mokinys, ir bekalbant jis visą laiką painio
josi - nuolat mane titulavo “draugas Kojeli“ ir tuoj pat taisė į “po
nas Kojeli“. Jautėsi nejaukiai savo mokytoją pavadinęs “draugu“, 
bet už valandėlės vėl tą patį kartojo.

Kitaip nutiko su žodžiu šalis. Raudonajai Maskvai žodį “val
stybė“ ištrinti iš lietuvių sąmonės rūpėjo nuo okupacijos pradžios. 
Tas pačias pastangas darė ir caristinė Rusija, Lietuvą vadindama 
“šiaurės vakarų šalimi“. Skaitydami Lietuvos seimo po I-jo pa
saulinio karo stenogramas matome, kad .fzz/zs “valstybės“ prasme 
buvo vartojama seimo posėdžiuose. Bet nepriklausomos Lietu
vos šviesuomenė greitai sugrąžino į jam priklausančios prasmės 
vietą. Iš tikro &z/zs yra gražus lietuviškas žodis, sutinkamas tau
tosakoje, rašytinėje literatūroje ir kasdieninėje bendrinėje lietuvių 
kalboje. Dažnai jį rasime poetų kūryboje, ypač Maironio poezi
joje: “Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį“, “Šalis, kur miega 
kapuos didvyriai“, “Palaimintas darbas šalies prigimtos“, “Šalis, 
kur užaugau“ ir t.t. Rasime ir teisės kodeksuose, ne “valstybės“ 
prasme, o kai kalbama apie derybininkus, ieškovus ir atsakovus, 
užtiksime vestuviniuose papročiuose, kai kalbama apie svečius iš 
jaunojo ar jaunosios pusės. Dvylikatomėje “Lietuviškoje tarybinėje 
enciklopedijoje“ paduodama tik daugiskaitinė lytis šalys, kaip teisi
nis terminas (10 tomas, 1983). Bostoniškė “Lietuvių enciklopedi
ja“ žodžio šalis reikšmę aiškina kaip “tam tikra teritorija, kraštas 
ar jo dalis“ ir jo naudoj imą teisinėj e kalboje (XXIX tomas, 1968).

Didysis "Lietuvių kalbos žodynas“ (XIV tomas, 1968) skiria 
kelis puslapius žodžio šalis reikšmei aiškinti. Nurodomi devyni 
prasmės niuansai, duodama daugybė vartojimo pavyzdžių, paimtų 

iš tautosakos, tarminių išsireiškimų, įvairių žodynų, senų raštų. 
Cituojamas Maironis: “O po kojų žemai stebuklingai graži žydi 
rožėmis Alpių šalis“. Bet šis žodynas įveda ir naują žodžio šalis 
reikšmę, nesutinkamą niekur kitur - “valstybę“. Jo vartojimą pai
liustruoja septyniais pavyzdžiais: du paimti iš drg. Lenino raštų, 
penki iš “tarybinės spaudos“. Aišku, kad didysis lietuvių kalbos 
“autoritetas“ drg. Leninas ir nulėmė staigų naujos prasmės nau
dojimą. Visa “tarybinė inteligentija“ vietoje “valstybė“ įsisavino 
“šalį“. Reikia manyti, kad “vyresnysis brolis“ tuo reikalu darė stiprų 
spaudimą. Vyresnioji Lietuvos inteligentija turėtų tą laikotarpį 
prisiminti ir apie tai papasakoti. Galima taip pat prileisti, kad 
žodyną parengę lituanistai tyčia parinko pavyzdžius tik iš drg. 
Lenino raštų ir tarybinės spaudos, norėdami parodyti, kad tas žodis 
lietuvių kalboje yra sovietinis svetimkūnis. Deja, sovietinė žodžio 
šalis (“strana“) reikšmė išliko iki šiol ir jį naudoja ištisai visi: 
dešinieji ir kairieji politikai, valstybininkai, rašytojai, poetai, filoso
fai: “šalies vyriausybė“, “šalies biudžetas“, “Baltijos šalyse“, “tau
tai ir šaliai išėjus į laisvą demokratinį gyvenimą“, “šalies saugu
mas“ ir t.t. Dar blogiau, kad ta nelemta bacila užsikrėtė ir išeivijos 
raštija, ypač žiniasklaida. Ją čia atnešė spaudos bendradarbiai iš 
Lietuvos, o vietiniai nekritiškai priėmė.

Ar ne laikas, tautai ir valstybei išėjus į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą, Stalino ir Lenino primestą šąli pastumti į šalį ir grįžti 
prie žodžio “valstybė“?

Juozas Kojelis
Santa Monica, CA

Lietuvoje Prisikėlimo bažnyčiai reikia talkos

Nepriklausomoje Lietuvoje 1934 metais Kaune pradėta statyti 
Prisikėlimo bažnyčia. Sovietų Rusijai 1940 metais okupavus Lie
tuvą darbai nutraukti. Sovietai tenai įtaisė radijo dirbtuvę.

Atstatymo darbai pradėti atgavus Lietuvai nepriklausomybę. 
Visuomenė neįstengė surinkti lėšų atstatymui ir užbaigimui. Nori
ma tautai duoti Šventovę - Prisikėlimo bažnyčią, dėkojant 
Aukščiausiam už grąžintą nepriklausomybę. Visi, buvę Kaune, 
matė ir prisimena aukštai, tarsi virš miesto, pakilusią maldyklą su 
balta viršūne.

Prisikėlimo bažnyčios komiteto narys dr. Vytautas Nezgada ir 
Prisikėlimo bažnyčios Atstatymo komiteto vardu kun. Viktoras 
Brusokas į mane kreipėsi laišku, prašydami talkinti kreipiantis raš
tu. Pageidavimą mielai vykdau, šį laišką siunčiu kai kuriai lie
tuviškai spaudai ir kitur. Talkinkime. Ką naikino sovietai - lietu
vių tauta teatstato.

Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios Atstatymo tarybos vykdo
mojo komiteto adresas: Aukštaičių g. 6, LT 3005 Kaunas, Lie
tuva.

Aukas galima siųsti per Katalikų Religinę Šalpą - Lithuanian 
Catholic Religious Aid, 361 HighlandBlvd.. Brooklyn, NY 11207.

Būtų kilnu, kad lietuviškos organizacijos, pavieniai asmenys 
talkintų Prisikėlimo bažnyčios atstatymui. Aukotojai įrašomi į 
geradarių sąrašus. O jei atvyktumėte į Kauną - žiūrėdami į di
dingą pastatą tykiai galėtumėte didžiuotis, kad ir Jūs talkinote is
torinės bažnyčios atstatymui.

Pagarbiai,
Algirdas Gustaitis

Los Angeles, CARigaVen Travel, Ine.
We provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA
OR OTHER CARRIERS 

"Call for Detalls"

V

Slidinėjimo stovykla Kanadoje
5-oji tradicinė Montrcalio lie

tuvių slidinėtojų žiemos sto
vykla įvyks 2001 m. kovo 8-11 
d. Mont Garceau slidinėjimo 
vietovėje, Saint Donai, Quebec, 
Kanadoje, apie 150 km į šiaurę 
nuo Montrealio.

Stovykla prasidės kovo 8 d., 
ketvirtadienio vakare, susipaži
nimo vakaru. Kovo 9 d., penk
tadienį numatyta slidinėti “Mont 
Tremblant Centre’’, o kovo 10 
d., šeštadienį, bus slidinėjimo 
važybos ir “Brommball” žaidi
mas “Mont Garceau Centre”, 
Saint Donat. Penktadienį ir šeš
tadienį bus bendros vakarienės.

Oficialus viešbutis: Auberge 
de Saint Donat, 350 route 329, 
Saint Donat, Quebec JOT 2CO, 
Canada. Tel/faksas: (819) 424- 
7504 / 424-4955. Galima gauti 
kambąrių įvairiomis kainomis,

pradedant 49.00 Kan. dol. Užsi
sakydami paminėkite, kad pri
klausote lietuvių slidinėtojų gru
pei.

Daugiau informacijų galima 
gauti iš Ryčio ir Vilijos Bulotų, 
adresu: Mrs. Vilija Bulota, 4550 
Miller Avė., Montreal, Que. 
H3W 2E3, Canada. Tel. (514) 
,344-8256. E-mail: viliabulota- 
@hotmail.com

Rengėjai
P.S. Anksčiau išsiuntinėtoje 

informacijoje pasaulio lietuvių 
slidinėjimo reikalais (Aplink
raštis Nr. A-3/01) kai kuriems 
šios informacijos gavėjams 
buvo įsivėlęs “vvebsite” adreso 
netikslumas - numerio gale trū
ko ženklelio /. Tikslus vvebsite 
adresas yra: www.lithuaniawe- 
b.com/skisummit/

Prašome pasitikslinti!

VILNIUS
(Žiemos kainos

Iš New Yorko $290 viena kryptimi

Iš Nevv Yorko $395 ten ir atgal

IŠ Chicagos $303 viena kryptimi

Iš Chicagos $445 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

E-MAIL: VY ITOURSCrfEARTHLINK.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 gavėją per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
JANUARY AND FEBRUARY PICK-UP SCHEDULE

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

EASTER CONTAINER TO LITHUANIA 
LEAVES ON FEBRUARY 28

Feb. 22 Brockton, MA 3:30 - 5:30 pm

Feb. 23 Albany, NY 6:30 - 7:30 pm

Feb. 24 Binghamton, NY 9:30 - 10:30 am

Feb. 24 Scranton, PA 12-2 pm

Feb. 24 Frackville, PA 5:00 - 6:30 pm

Feb. 25 VVashington, DC 1 - 3 pm

Feb. 25 Brooklyn, NY 1 - 3:30 pm

Feb. 25 Bridgeport, CT 7-8 pm

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

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir ladovauiamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

' Bankas švenčia 75-keritf metu sukakti!

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

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

Home Eątiily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* l iesioginį pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbume lietuviškai...

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

1-8B8-SCHUYLER (1-888-724-8953)

February 22 Elizabeth, NJ 11-12 noon

Kearny, N J 1-2 p m

Paterson, NJ
»

3-4 pm

February 23 Philadelphia, PA 11-12 noon

February’ 24 Brooklyn, NY 12-1 pm

Riverhead, NY 3-4 pm

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

g t Y jtįIĮĮ j IMI T /ya” MtmJiM

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS
■ ■ ■ • '• ' , /’Za ‘ '• .• ..(J"-1, . •

Nevv York-Vilnius-Nevv York $499r«t«

One way to Vilnius S 325

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

hotmail.com
http://www.lithuaniawe-b.com/skisummit/
EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
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Prieš pat Kalėdas gavome šį laišką:

LITHUANIAN CITIZENS SOCIETY 
OF WESTERN PENNSYLVANIA 

1721-25 Jane Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 15203

PresidenV. B. S. Burdulis Charity Committee'.
Ruth Burdulis 
Agnės Kuzin 

Josephine McCloskey 
Mathilda Milauskas

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM
DARBININKAS

Gerbiamas Tėve,
Čia pridedamas 1,000 dol. čekis yra auka - parama 

DARBININKO laikraščiui. Ją skiria Ltihuanian Čitizcns 
Society of Westem Pennsylvania.

Mes kiekvieną savaitę laukiame Jūsų įdomaus laikraščio, 
pateikiančio daug žinių apie Lietuvą ir apie lietuvių koloni
jas Amerikoje.

Linkime linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų!

(pas.) B.S. Burdulis, President
(pas.) Mathilda Milauskas, Charity Comm.

Priedas: 1,000 dol. čekis
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B.S. Burdulis Mathilda Milauskas

Nuoširdžiai dėkojame Lithuanian Citizens Society of 
Western Pennsylvania nariams ir jų valdybai: prezidentui 
ir Pagalbos komitetui. Jūsų parama mums tikrai yra labai 

[^reikalinga ir ją priimame su nuoširdžia padėka. J

Iškilmingai paminėtos 
dvi svarbios sukaktys

Klaipėdos krašto atvadavi
mo 78-jų ir Kruvinojo 1991-jų 
sausio 13 d. sekmadienio Vil
niuje dešimties metų sukaktys 
buvo iškilmingai paminėtos 
Detroito lietuvių telkinyje.

Šeštadienį, sausio 13 d., 
sukaktys buvo paminėtos “Lie
tuviškų melodijų”, o sekmadie
nį, sausio 14 d., “Lietuviško 
balso” radijo programoje.

Sausio 14 d. minėjimas 
pradėtas iškilmingomis šv. Mi- 
šiomis Šv. Antano bažnyčioje, 
kurias užprašė šauliai, ramo- 
vėnai ir birutietės. Mišias auko
jo ir atitinkamą pamokslą pa
sakė LŠSI vyriausias kapelionas 
kleb. kun. Alfonsas Babonas. 
Organizacijos dalyvavo su savo 
vėliavomis, kurių eisenai baž
nyčion vadovavo Švyturio jūrų 
šaulių vadas Mykolas Abarius. 
Mišių skaitinius skaitė Bronius 
Valiukėnas. Aukojimui aukas 
nešė Onutė Abarienė ir Regina 
Juškaitė-Švobienė. Mišių metu 
didingai skambėjo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio. Ypatingai pasigėrėti
nai du solo “Tau dėkinga Lietu
va” (muz. S. Sližio) ir “Malda” 
(muz. Hutter) giedojo pats muz. 
Sližys, pritariant moterų chorui.

Po mišių parapijos salėje su
sirinko gražus būrelis dalyvių. 
Minėjimą pradėjo Ramovėnų 
Detroito skyriaus pirmininkas 
Mykolas Abarius. Invokaciją 
sukalbėjo kleb. kun. Alfonsas 
Babonas. Buvo prisiminti ir pa
gerbti žuvusieji Klaipėdos va
davimo kovose, o taip pat ir mi
rusieji savanoriai (jų tarpe LŠSI 
garbės šaulys, buvęs Stasio But
kaus šaulių k-pos pirmininkas 
a.a. Vincas Tamošiūnas). Žva

kių, kaip šviesos ir laisvės sim
boliu, uždegimui pagerbiant 
žuvusius vaduojant Klaipėdą 
pakviestas vyr. kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas. O taip pat 
pagerbiant 1991 m. Vilniuje 
sausio 13-ąją žuvusius, antrąją 
žvakę uždegti pakviesta nese
niai iš Lietuvos atvykusi Zita 
Skučienė.

Mykolas Abarius perskaitė 
garbės šaulio Stasio Ignata
vičiaus prisiminimus apie sau
sio 13-osios dienos žudynes. Jis 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
sargyboje išbuvo du mėnesius. 
Toliau M. Abarius išvardijo 
visus prieš dešimtį metų žuvu
sius Vilniuje: Loreta Asanavi
čiūtė, 23 m.; Virgilijus Druskis, 
21 m.; Darius Gerbutavičius, 17 
m.; Rolandas Jankauskas, 22 
m.; Rimantas Juknevičius, 24 
m.; Alvydas Kanapinskas, 38 
m.; Algimantas Kavoliukas, 51 
m.; Vidas Maciulevičius, 24 m.; 
Titas Masiulis, 28 m.; Alvydas 
Matulka, 30 m.; Apolinaras Po
vilaitis, 54 m.; Ignas Šimulio- 
nis, 17 m.; ir Vytautas Vaitkus, 
47 m. Jų tarpe ir du 17 m. 
amžiaus šauliai.

Detroitas gali didžiuotis, nes 
savo laiku turėjo net 7 Klaipė
dos krašto vaduotojus. Visi jau 
iškeliavę amžinybėn: Alfonsas 
Žiedas, Juozas Augaitis, Vincas 
Tamošiūnas, Bronius Tatarū- 
nas, Kazimieras Špakauskas, 
Petras Bliūdžius ir Stasys Ši- 
moliūnas. Klaipėdietė Janina 
Rakickienė deklamavo neži
nomo autoriaus eiles “Lietuva”. 
Visi buvo prisiminti susikau
pimu ir tylos minute.

Žurnalistas Stays Garliauskas 
tarė žodį apie Klaipėdos kraštą

kaip kultūrinį, ekonominį ir 
strateginį centrą. Klaipėdos va
davimo sukilėlių vadovybės 
paskelbta deklaracija, kad 
Mažoji Lietuva įsijungia į Ne
priklausomos Lietuvos valstybę, 
sąjungininkų buvo pripažinta 
teisėtu aktu.

Mažoji Lietuva apima ne vien 
Klaipėdos krašto teritoriją de
šiniajame, bet ir kairiajame Ne
muno krante iki Priegliaus upės, 
įtekančios į Aistmares per Kara
liaučiaus miestą, 'lai liudija vie
tovės - Karaliaučius, Tilžė, Ra
gainė, Gumbinė, Stalupėnai, 
Tolminkiemis, Labguva, Bitėnai 
ir Rambynas. Taip pat ir žymios 
pavardės - Vidūnas, Martynas 
Jankus, Mažvydas Donelaitis ir 
Jagomastas. Paminėtas Ramby
nas kaip Mažosios Lietuvos tau
tinė šventovė.

Tilžė - vienas iš didžiausių 
Mažosios Lietuvos kultūrinių 
centrų. Ji vienu metu buvo lai
koma Mažosios Lietuvos sotine. 
Spaudos draudimo metu Tilžėje 
veikė Jagomastų spaustuvė, ku
ri spausdino įvairias knygas. 
Tarp kitko, Jagomastai rusams 
užėmus Lietuvą emigravo į 
Vilnių ir ten buvo įsteigę spaus
tuvę, bet vokiečių okupacijos 
metais nacių buvo sušaudyti. 
Tilžėje taip pat buvo sudaryta 
Napoleono ir Rusijos caro tai
kos sutartis.

Paminėta Kuršių marios ir 
Nida, ypač kaip žvejų pragyve
nimo šaltinis.

Mažosios Lietuvos lietuviai 
spaudos darbą pradėjo anksčiau 
negu Didžioji Lietuva. Pvz., 
Kristijonas Donelaitis parašė 
knygą “Metai”. Mažoji Lietuva 
yra pirmosios lietuviškos kny
gos tėvynė. Tilžėje buvo spaus
dinama Basanavičiaus “Aušra” 
ir eilė knygų bei leidinių, ku
riuos knygnešiai spaudos drau

dimo metais gabendavo į Lie
tuvą.

Karaliaučiaus rusų okupuo
toje srityje yra įsikūrę apie 20 
tūkstančių lietuvių. Jie turi lietu
viškas mokyklas, kurias remia 
ir mūsų tarpe esantieji nuoširdūs 
asmenys.

Baigdamas žurnalistas S. 
Garliauskas prisiminė sausio 13 
dienos Lietuvos laisvės gynėjus 
šiais žodžiais: “Per audras ir 
vėjus Baltijos keliu tauta atėjo 
laisvę apginti, kai tankai šliaužė 
laisvę naikindami, minios su 
daina ir ryžtu atėjo laisvę ginti, 
ant grindinio kraujas tryško 
šventosios aukos žiedais”.

Rengėjų vardu Eugenija Bu
lotienė ir Regina Juškailė-Švo- 
bienė prisegė gvazdikus kun. 
Alfonsui Babonui, žurnalistui 
Stasiui Garliauskui ir muz. Sta
siui Sližiui.

Meninėje dalyje sekė visų 
dalyvių bendras dainavimas, 
kurį lydėjo muz. Stasys Sližys. 
Buvo sudainuotos kelios patri
otiškos dainos: “Kur bėga 
Šešupė, kur Nemunas teka”, 
“Aras”, “Pajūriais” ir “Bran
giausios spalvos”.

Mykolas Abarius rengėjų 
vardu pareiškė padėką kun. Al
fonsui Babonui už šv. Mišias, 
pamokslą ir invokaciją, muz. 
Stasiui Sližiui ir chorui, vėlia
vų tarnybai, žurnalistui Sta
siui Garliauskui už paskaitą, 
sesėms šaulėms už vaišes bei 
visiems prisidėjusiems prie mi
nėjimo rengimo ir jame dalyva
vusiems. Minėjimas buvo baig
tas visiems sugiedojus Tautos 
himną.

Po minėjimo vyko paben
dravimas. Minėjimą ruošė ram- 
ovėnai. Stasio Butkaus ir Švy
turio jūrų šaulių kuopos ir De
troito birutietės.

v

Regina Juškaitė-Švobienė

Lietuvos Vyčių dovana Lietuvai
2000 m. lapkričio 23 d. Chi

cagoje Lietuvos Vyčių organiza
cijos centro valdyba kartu su 
Lietuvos Vyčių fondu išleido 
garbės nario muz. Fausto Stro- 
lios giesmių rinkinį “Atverkim 
Viešpačiui Širdies Duris”, 2000- 
jų krikščionybės metų jubilie
jaus proga. Buvo išspausdinta 
220 egzempliorių. Šie giesmy
nai dovanai bus siunčiami 
Panevėžio, Vilkaviškio, Kaišia
dorių, Šiaulių ir Telšių vys
kupijų kurijoms, taip pat Vil
niaus ir Kauno kurijoms, kur 
bus perduoti vyskupijų choro 
vadovams.

Praeitą vasarą Lietuvos vys
kupijų chorai Vilniuje, Kalnų 
parke surengė giesmių šventę 
“Kristui gieda Lietuva”. Muz. 
Faustas Strolia apdovanojo 
šventėje dalyvavusius chorus 
savo leidiniu “Atverkim Vieš
pačiui Širdies Duris”.

“Atverkime Viešpačiui Šir
dies Duris” giesmynėlis naudo
ja muz. Fausto Strolios muzi
kos kompozicijas. Giesmių žo
džių autoriai: Pranas Zaranka,

Skelbiamas 2001-ųjų 
rašinių ir piešinių konkursas

JAV LB Švietimo taryba skel
bia 2001 metų rašinių ir piešinių 
konkursą. Visi moksleiviai 
kviečiami dalyvauti.

Vaikų darželiui ir pirmam 
skyriui skiriama iliustruoti Da
nutės Čiurlionytės eilėraštį 
“Kiškio dovana”.

2-3 skyriams siūloma parinkti 
piešinį Aurelijos Busujokienės 
pasakai “Gandro ilgi batai”. ’’

4-5-6 skyriams siūloma pa
rinkti pasaką nurodytam Kristi
nos Bandžiulicnės piešiniui.

7-8 skyriams siūloma pa
sirinkti rašinį viena iš šių temų:

- Pasaka lietuvių tautosakos 
stiliumi;

- Šeštadieninė mokykla 2020 

Stasys Yla, Vytautas Zakaras, 
Bernardas Brazdžionis, Šv. Ig
nacas, Maironis, Lacrima, Fe
liksas Breimeris, Stasys Gar
liauskas, Jonas Minelga, Roza- 
na York ir keli nežinomi auto
riai. Lietuviškoms iliustraci
joms naudotasi dailininko VI. 
Vijeikio knyga “Mano Tėvų 
Žemė Lietuva”. Mišių giesmės 
naudojamos adventui, gavėniai, 
šv. Velykom ir eiliniams sekma
dieniams, kalėdiniam laikotar
piui, ir kitos giesmės į šv. Dva
sią, švč. Trejybę, švč. Mariją, 
Šv. Kazimierą, visus šventuo
sius, už tėvynę Lietuvą, vestu
vėms ir laidotuvėms.

Šiam ypatingai svarbiam ir 
vertingam projektui išlaidas 
padengė Lietuvos Vyčių orga
nizacijos centro valdyba ir pa
dalinys Lietuvos Vyčių fondas.

Sveikinam Lietuvos Vyčių 
narį muz. Faustą Strolią su 
giesmynėlio išleidimu. Linkime 
ir toliau sėkmės tolimesnėje 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
veikloje ir muzikos kūryboje.

Regina Juškaitė-Švobienė 

metais.
Aukštesniosios mokyklos vi

sų keturių klasių moksleiviams 
siūlomos šios temos:

- Vaikai vysk. M. Valan
čiaus kūryboje;

- Ką vertina lietuviai;
- Aprašymas J. Biliūno “Kliu

džiau” stiliumi.
Kiekvienoje kategorijoje ski

riama po 3 pinigines premijas. 
Nurodytus tekstus, piešinius ir 
smulkesnę konkurso informa
ciją teikia Š.T. pirmininkė, Da- 
lilė Polikaitienė, 1501 Valccroft 
Avė., Westlake Village, CA 
91361. Konkurso medžiaga turi 
pasiekti p. Polikaiticnę iki š.m. 
kovo 31 d.

Lietuvių sportinėje padangėje

NBA lygos naujienos

Žvelgiant į krepšinio profesi
onalų NBA lygą, reikia pasaky
ti, jog šiuo metu atsigauna Arvy
do Sabonio atstovaujama Port- 
lando ekipa, kuri pajėgė iškopti 
į pirmąją vietą Pacifiko divizi
joje. Ji jau laimėjo 7 rungtynes 
iš eilės, o mūsiškis Arvydas vis 
nemaža prisidėdavo prie tų per
galių. Portlandiečių sąskaitoje 
24 pergales ir 10 pralaimėjimų. 
Po jų eina netikėtai gerai starta
vusi Sacramento ekipa ir garsio- 
ji Los Angeles “Lakers” koman
da (kuri turės ginti pernai iško
votą NBA čempionų titulą).

Gi Clevelando “Čavaliers”, 
susižeidus Ilgauskui, vis smun
ka žemyn. Be Žydrūno cleve- 
landiečiams akivaizdžiai yra 
striuka: jie pralaimėjo beveik 
visus susitikimus. Ilgą laiką 
buvę pirmaisiais Vidurio divi
zijoje, dabar jie jau nukrito į 
trečiąjąvietą, tuoj po Carlotte ir 
Milwaukee penketukų.

Apie Žydrūno traumą tuo tar
pu dar vis nieko konkretaus ne
sakoma. Bet artimiausiu laiku 
vis tiek turėtų paaiškėti, kas yra 
numatoma su jo pėda daryti: vėl 
operuoti ar laukti, kol pasitai
sys. Šeštadienį, žaidžiant Phi- 
ladelphijoje, susižeidė ir cle- 
velandiečių naujokas Chris 
Mihm. Tad dabar jiems dar 
reikalai pablogėjo, nes nežinia, 
kada šis galės išeiti aikštelėn, 
o atsarginių suolelis Clevelan
do ekipoje yra labai trumpas.

Žiūrovai dar vis balsuoja už 
mūsiškį Ilgauską, renkant NBA 
lygos Rytų ir Vakarų rinktines 
artėjančiam NBA lygos “All- 
Star” susitikimui. Pagal gautus 
balsus, iš vidurio puolėjų Žyd
rūnas Rytuose eina aštuntoje 
vietoje (kiek daugiau negu 55 
tūkstančiais balsų), Vakarų gru
pėje šeštuoju yra Sabonis (46 
tūkst. balsų).

Darius Songaila 
vis garsėja

Šiuo metu daugiausia rekla
mos Lietuvai ir lietuviams Ame
rikoje daro Wake Forest uni
versiteto rinktinės žaidėjas Da
rius Songaila, kurį irgi dažnai 
matome televizijoje. Apie jį 
plačiai rašo ir šio krašto spau
da. O po Wake Forest pergalės 
prieš Virginijos universiteto 
ekipą, kur mūsiškis per 25 
žaidimo minutes pelnė 27 taš
kus, jo vardas dar plačiau nus
kambėjo. Apie Darių rašė ir 
didžiausiąjį tiražą šiame krašte 
turintis dienraštis “USA Today”. 
Jis lietuvį pavadino “žudiku”, 
nes Virginijos komandos tre
neris paminėjo, jog Songaila 
“žudė mus tarsi nekaltus paša
linius stebėtojus, stovinčius kaip 
stulpai”, dar pridėdamas, kad 
tokį lietuvio puolimą atremti jo 
komanda šį kartą nebuvo pa
sirengusi.

Beje, lietuvis šį kartą patai
kė net 11 metimų iš 12-kos ir 5 
baudas iš 7 mestų. Jo žaidimą 
entuziastingais plojimais ir 
šūkavimais palydėdavo 12 tūks
tančių savų žiūrovų minia.

Čia minimose rungtynėse 27 
taškus pelnęs Songaila pasiekė 
asmeninį rezultatyvumo rekordą 
per NCAA lygos varžybas. 
Praėjusių metų vasario mėnesį 
mūsiškis per rungtynes su Geor- 
gia Tech buvo įmetęs 26 taškus. 
Šį sezoną jo taškų vidurkis yra 
14.3. Šis trečiakursis studentas 
po krepšiais sugriebia 6.3 ka
muolius.

Krepšinio rungtynių transli
acijose per televiziją ir radiją 
amerikiečiai dažnai pamini jo 
lietuvišką kilmę ir faktą, kad jis, 
žaisdamas Lietuvos rinktinės 
sudėtyje, laimėjo olimpinį bron
zos medalį. Beje, Australijoje 
įvykusioje olimpiadoje šį 22 
metų amžiaus marijampolietį 

dauguma pasaulio krepšinio 
specialistų matė pirmą kartą ir 
juo išsyk susižavėjo, nes jau 
tada šis tarptautinio krepšinio 
naujokas vidutiniškai pelnė be
veik 10 taškų ir atkovojo 5 ka
muolius.

Gaila, kad praėjusį šeštadie
nį išvykoje Wake Forest turėjo 
patirti pirmąjį pralaimėjimą 
šiame sezone, po 12 pergalių 
tik vieno taško skirtumu nu
sileisdamas North Carolinos 
ekipai. Reikia pasakyti, jog Son
gaila per pirmąsias tris žaidi
mo minutes buvo spėjęs uždirbti 
4 taškus, bet taip pat buvo 
nubaustas du kartus. Tada tre
neris jo aikštelėn neleido iki 
antrojo kėlinio pradžios. Tai gal 
ir buvo ta priežastis, kuri 
nulėmė šių rungtynių pasekmę. 
Nors varžovai pergalę pelnė 
per paskutines sekundes įme
tę pergalingą dvitaškį. Tačiau 
Songailos komanda dar ir dabar 
yra penktoje vietoje Ameriko
je.

Gražiai reiškiasi ir 
Iveta Marčiauskaitė

Ne vien tik Songaila pasi
žymi krepšinyje. Įvairiose ko
mandose šiame krašte mato
me laikraščių puslapius apie dvi 
dešimtis kitų lietuvių studentų 
krepšininkų iš Lietuvos. Ta
čiau jų dauguma nepatenka į 
didžiųjų laikraščių puslapius, 
nes jų pasiekimai kur kas kuk
lesni. Apie juos daugiau užsi
mena tik vietovių, kur jie žai
džia, dienraščiai.

Čia norime dėmesį atkreipti 
ir į lietuvaitę krepšininkę, kuri 
nuo praėjusio rudens pradėjo 
žaisti Illinois universiteto rink
tinėje. Nors Iveta Marčiauskaitė 
yra pirmametė žaidėja, bet jau 
spėjo įsitvirtinti šio didžiulio 
universiteto, įsikūrusio Cham- 
paign-Urbanos miesteliuose, 
rinktinėje.

Didžiausią sensaciją lietu
vaitė pateikė rungtynėse prieš 

Aubum universitetą, kuomet ji 
pelnė net 24 taškus. Tada jos 
komanda įveikė 14-jc vietoje 
visoje Amerikoje stovinčią 
varžovių ekipą 73:56. Tose 
rungtynėse mūsiškė buvo tikra 
žvaigždė ir apie ją televizijos 
komentatoriai daugiausia kal
bėjo. O sekančią dieną “Chi
cago Tribūne” dienraštis įdėjo 
didelę Ivetos nuotrauką, pa
darytą žaidimo metu.

Taip pat Ivetą pei‘>televizi
ją matėme ir sausio 7 d., kada 
Illinois nugalėjo dar stipresnę - 
Penn Statė komandą 75:71. 
Šį kartą lietuvaitė žaidė mažiau 
ir pelnė 7 taškus, nors daug 
prisidėjo nuimant kamuolius 
nuo krepšio ir rezultatyviais 
perdavimais komandos drau
gėms.

“Lituanicos” futbolininkai 
gavo pylos

Sausio 7 d. prasidėjusiose 
salės futbolo (“Indoor Soccer”) 
pirmenybėse, kurios dabar 
kiekvieną sekmadienį vyks 
“Odcum” patalpose Vilią Park, 
IL (1033 North Vilią Avė), 
“Lituanicos vyrai gavo pylos 
nuo vienos iš stipriausių koman
dų Chicagoje ir apylinkėse - 
“Chicago Kickers” 7:0. Tai 
gi, vaizdžiai galima sakyti, kad 
pirmasis blynas mūsiškiams 
prisvilo.

Čia būta nemaža priežas
čių. Viena jų - pasitikėjimas 
naujuoju treneriu iš Lietuvos - 
Gediminu Jarmalavičiumi, į 
kurio rankas atiduotas žaidė
jų keitimas. Reikia pasakyti, jog 
jis nenaudojo visos eilės fut
bolininkų, kas, atrodo, neišė
jo į naudą. O be to, ne visi fut
bolininkai įsisąmonino, jog 
žaidimas salėje yra labai skir
tingas nuo lauke žaidžiamo fut
bolo. Tačiau dar yra likusios 
8 rungtynės, per kurias lietuvių 
komanda pajėgs tarti svarų žo
dį. .

Edvardas Šulaitis
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Lietuviu Kataliku Religinės Šalpos direktoriii 
posėdis

Gavėnios pradžia - Pelenų 
diena šiemet bus vasario 28 d., 
trečiadienį. Tą dieną prasideda 
gavėnia - atgailos laikotarpis, kuris 
baigiasi Kristaus Prisikėlimo šven
te - Velykomis, balandžio 15 d. 
Gavėnios metu katalikai, sulaukę 
14 metų amžiaus, privalo susi
laikyti nuo mėsos valgymo Pelenų 
dieną ir kiekvieną gavėnios pen
ktadienį. Tikintieji nuo 18 iki 59 
metų dar privalo Pelenų dieną ir 
Didįjį penktadienį pas-ninkauti, 
t. y. valgyti tiktai tris kartus per 
dieną, pilnai privalgant tik vieną 
kartą, o kitus du kartus lengvai 
užkandant. Gavėnios me-tu tikin- 
tieji yra raginami daryti ir sava
norišką atgailą, pav., kasdien 
išklausyti mišias arba, būnant na
muose, susilaikyti nuo blogų 
įpročių, vykdyti gerus darbus ir k.

DRAMOS KONKURSAS
JAV LB kultūros taryba skelbia 

Dramos konkursą (dramos, trage
dijos, komedijos). Premijų mece
natas dr. Jonas Adomavičius. Pir
mai premijai skiriama 2,000 dol. 
suma, o antrai - 1,000 dol.

Konkurso sąlygos
1. Veikalas turi būti naujas ir 

niekur neskelbtas, parašytas 
rašomąja mašinėle; pageidauja
mas tarpas tarp eilučių.

2. Pageidaujama dviejų - trijų 
veiksmų drama.

3. Veikalo trukmė ne ilgiau 
kaip dvi su puse valandos.

4. Ne daugiau kaip dešimt 
veikėjų.

5. Tema - iš lietuvių gyvenimo 
tėvynėje ar už jos ribų (iš praeities 
ar šių dienų).

6. Dekoracijų ir pastatymo 
atžvilgiu pritaikytas nedidelei sce
nai ir patogus gastrolėms.

7. Premijuoto veikalo auto- 
rius(ė), dalyvaudamas(a) konkur
se, suteikia išskirtinę teisę išeivi
jos teatrams veikalą statyti pa
sirinktu laiku ir pasirinktose vie
tose.

8. Premijuoti veikalai bus 
grąžinti autorių nurodytu adresu. 
Veikalą pasirašyti slapyvardžiu, 
siunčiant veikalą kartu įdėti ir 
atskirą, užklijuotą voką su 
autoriaus(ės) pavarde ir vardu, 
adresu ir telefono numeriu. Ant 
voko viršaus užrašyti slapyvardį. 
Veikalus prašoma siųsti iki 2002 
m. vasario 16-tos dienos, adresu:

Mr. Leonas Narbutis (LB kul
tūros tarybos vicepirm.), 216 Main 
St., Lemont, IL 60439 USA.

Kviečiame Lietuvos ir išeivijos 
rašytojus gausiai dalyvauti ir 
praturtinti lietuvių teatrą naujų 
veikalų derliumi.

(pas.) Marija Remienė
JAV LB kultūros 
tarybos pirmininkė

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME
Vėl artinasi Gavėnia - šventas laikotarpis, skirtas maldai, 

Kristaus Kančios apmąstymui ir atgailai. Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyne Putname Gavėnios rekolekcijos vyks š. m. kovo 16- 
18 d.

Praves svečias iš Lietuvos kunigas Eugenijus Troickis, kuris šiuo 
metu studijuoja Washington, DC.

Rekolekcijos prasidės penktadienį, kovo 16 d., 7 vai. vakare 
ir baigsis pietumis sekmadienį, kovo 18 d. Jei kam nors sąlygos 
neleidžia dalyvauti pilną savaitgalį, galima įsijungti vieną dieną, 
šeštadienį, kovo 17 d., prasideda 9 vai. ryto. Pilnas savaitgalis - 
80 dol. (nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio pietų). Viena 
pilna diena (be nakvynės) - 25 dol. Dvi dienos su nakvyne - 50 
dol.

VISI KVIEČIAMI! Apie savo dalyvavimą pranešti iki kovo 9 d., 
kartu su 25 dol. įmokėjimu, užtikrinant rezervuotą vietą, arba 
skambinti 1-860-928-7955.

Apreiškimo parapijos 
žinios
Imigracijos LIFE 245 (i) 

įstatymo klausimu kalbės ad
vokatas Jonas Janušas š. m. kovo 4 
d., sekmadienį, 11:30 vai. parapi
jos apatinėje salėje - praneša dr. 
Giedrė Kumpikaitė, JAV LB Nevv 
Yorko apygardos pirmininkė. 
Newyorkietis advokatas apibūdins 
ir paaiškins galimybes legalizuo
tis (turintiems studento ar turisto 
vizą).

Lillian Stilsonaitė-Šatei- 
ka, gimusi Piladelphijoje, gyve
nusi Brooklyne, NY, mirė savo 
namuose vasario 5 d., sulaukusi 
85 metų amžiaus. Buvo muzikė, 
baigusi Brooklyno universitetą, 
vargoninkavo Bayridge United 
Methodist bažnyčioje ir vedė 
chorą. Mokė jaunimą lietuviškų 
tautinių šokių ir dėstė muziką 
įvairiose mokyklose. Buvo pašar
vota Shalins laidojimo koplyčio
je. Atsisveikinimas įvyko vasario 
7d., o vasario 8 d., po pamaldų 
Bayridge United Methodist baž
nyčioje palaidota Cypress Hills 
kapinėse, šalia anksčiau mirusių 
savo tėvelių. Nuliūdime liko vyras 
Antanas ir sūnus Randolph su 
žmona Tanya.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Kun. Joseph Gibino, mūsų 

vikariato mokyklų direktoriaus 
atstovas, vasario 25 d. aukos mišias 
10 vai. ryto. Mišiose dalyvaus CCD 
mokiniai ir jų tėveliai.

Pelenų dieną, trečiadienį, 
vasario 28 d., šv. Mišios bus 
aukojamos: 7:30 vai. ryto, 12:00. 
vai. vidudienį ir 7 vai. vak. Pelenai 
bus dalijami mišių metu ir dar 
3:30 vai. popiet.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks šį sek
madienį, vasario 25 d. tuojau po 
11:30 vai. lietuviškų mišių.

Tradiciniai St. Patrick's 
šokiai bus rengiami kovo 24 d. 
Dėl daugiau informacijų ir bilietų 
užsakymo prašome skambinti kle- 
bonijon tel. 718-326-2236.

Tautos Fondo suorgani
zuoti keturių dienų mokytojams 
kursai kaip naudoti kompiuterius 
vyko Kavarske, Anykščių rajone, 
š. m. vasario 11-15 d. Tautos Fon
das yra nusiuntęs 18 kompiuterių 
šio rajono šešioms mokykloms.

Atšaukiami du renginiai: 
Kaziuko mugė, kuriai NY skautai 
buvo užsakę K. Židinio mažąją 
salę kovo 4 d., ir Maironio litua
nistinės mokyklos 50 m. sukak
ties minėjimas, kuriam buvo' 
užsakyta didžioji K. Židinio salė 
gegužės 5 d., - praneša Pranas 
Gvildys.

LKR Šalpos posėdyje š. m. vasario 3 d. iš k. sėdi: kun. J. Rikteraitis, prel. A. Kontautas, 
vysk. P. Baltakis, OFM, I. Ivaškięnė, V. Matusaitienė, I. Gvildienė; stovi: J. Senken, Tėv. 
Pr. Giedgaudas, OFM, kun. V. Volertas, I. Laučienė, sės. E. Lukošius, V. Jankauskienė, prel. 
A. Rubšys, Tėv. P. Barius, OFM, R. Gudelienė, S. Kungys. Alg. Jankausko nuotr.

Šeštadienį, vasario 3 d. įvyko 
Lietuvių Kaalikų Religinės Šalpos 
direktorių posėdis, į kurį atvyko 
13 iš 15-kos direktorių. 10:30 vai. 
ryto pranciškonų koplyčioje J.E. 
vyskupas Paulius Baltakis, OFM, 
drauge su broliais kunigais Tev. 
Placidu Barium, OFM, prel. Alber
tu Kontautu, kun. Jonu Rikte- 
raičiu, prel. Antanu Rubšiu ir kun. 
Vytautu Volertu koncelebravo šv. 
Mišias už LKRŠ gyvus ir mirusius 
geradarius.

Posėdis pradėtas 11:00 vai. 
ryto Šalpos patalpose. Šalpos 
pirmininkas vysk. Paulius A. Bal
takis, OFM, pasveikino visus su
sirinkusius direktorius ir padarė 
trumpą pranešimą apie LKRŠ vyk
domus planus, pabrėždamas, kad 
jau įsteigtas kardinolo V. Slad
kevičiaus fondas, kuriame dabar 
yra netoli 200,000 dolerių, ir kad 
reikia aktyviai ieškoti aukų, norint 
pasiekti užsibrėžtą milijono do
lerių sumą. Fondo pagrindinis 
kapitalas bus neliečiamas, o nuo
šimčiai bus naudojami "lietuvių 
katalikų kunigų, vienuolių, vie
nuolijos seserų ir katechetų dva
siniam pasiruošimui".

Pereito susirinkimo - 2000 m. 
spalio 8 d. - protokolą perskaitė 
sekretorė Irena Ivaškięnė, o iždi
ninkas kun. Vyt. Volertas pateikė 
pranešimą, kad finansai atsakin

Kun. Petras Burkauskas, 
Philadelphia, PA, apmokėjo 
prenumeratą su 100 dol. čekiu, 
dosniai paremdamas mūsų 
spaudą. Gerb. klebonui nuoširdžiai 
dėkojame už auką ir mūsą pastangą 
įvertinimą

.Sofija Skobeikienė, Rich
mond Hill, NY, anksčiau apmokė
jo prenumeratą, o dabar dar at
siuntė 60 dol. auką Nuoširdžiai 
dėkojame mielai skaitytojai už 
dosnią paramą.

Aldona Liepinaitis, Jamai
ca, NY, šiemet apmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už dosnią paramą 
mūsą laikraščiui.

Bronius Garunkštis, Rego 
Park, NY, apmokėjo 4 prenumera
tas, atsiųsdamas 450 dol. čekį. Nuo
latiniam dosniam mūsą spaudos 
rėmėjui nuoširdžiai dėkojame už il
gametę paramą.

Dr. Augustinas Laucis, 
Mount Olive, IL, šiemet dar padi
dino savo nuolatinę 100 dol. auką, 
apmokėdamas prenumeratą su 
145 dol. čekiu. Mielam daktarui 
nuoširdžiai dėkojame už nuolatinį 
mūsą spaudos stiprinimą. 

gai tvarkomi Josephinos Senken 
ir viskas daroma pagal sąskaitybos 
principus.

Po trumpos pietų valandėlės 
posėdis tęsėsi pagal priimtą die
notvarkę, pristatant reikalų vedė
jos Vidos Jankauskienės prane
šimą. Jame paminėta, kad nuo 
praėjusio direktorių posėdžio, per 
paskutinius keturis mėnesius pa
siųsta 574,840 dolerių finansinė 
parama į Lietuvą. Ši suma yra to
kia įspūdinga vienos stambios 
aukos dėka, nes šiaip pavienės 
aukos yra labai sumažėjusios. 
Didžiausia parama atiteko Kražių 
parapijai, Nekalto Prasidėjimo se
serims Vilniuje, Vilniaus skautų 
centrui, Šiaulių vyskupijos Ekono
mo tarnybos viešajai įstaigai, 
žurnalui "Artuma", Kauno aukš
tesniajai katechetų mokyklai, 
laikraščiui "XXI amžius", Kauno 
kat. krypties 75-tam lopšeliui/ 
darželiui ir Kretingos parapijai.

Atsižvelgiant į sunkią studentų 
padėtį Lietuvoje, ypatingai dos
niai remiami studentai skiriant 
stipendijas (300 dol. metams). Dar 
pradėta nauja programa "įsisūni
ju studentą/įsidukrinu studentę". 
Luko/Užupių studentų fondo 
nuošimčius dabar turi teisę skirs
tyti Lietuvos Ateitininkų Federaci
ja; ji du kartus per metus skiria 
tūkstanties dolerių stipendijas.

Prel. Jonas Kučingis, Los 
Angeles, CA, ilgametis "Darbinin
ko" bičiulis ir rėmėjas, šiemet ir 
vėl apmokėjo prenumeratą su 
150 dol. čekiu. Gerb. prelatui reiš
kiame nuoširdžią padėką už nuola
tinę paramą mūsą spaudai.

Ursula Maceikonis, Eliza
beth, NJ, šiemet ir vėl, kaip kas
met, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Mielai prenumera- 
torei nuoširdžiai dėkojame už dosnią 
nenutrūkstančią paramą.

Vitas ir Aldona Katinai, 
Richmond Hill, NY, ilgamečiai 
dosnūs rėmėjai, šiemet ir vėl, kaip 
jiems įprasta, apmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Nuošir
dus ačiū už nuolatinį mūsą spaudos 
stiprinimą.

EugeneJ. Žiūrys, Haverford, 
PA, padidino savo kasmetinę dos
nią paramą, šiemet apmokėdamas 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už mūsą spau
dos palaikymą.

John V. Chesnes, Hebron, 
CT, prenumeratą buvo apmokėjęs 
anksčiau, o dabar atsiuntė dar 50 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už 
mūsą spaudos stiprinimą.

Albina Znotas, Kearny, NJ, 
šiemet ir vėl atskubėjo "Dar
bininkui" į pagalbą, apmokėdama 
prenumeratą su 125 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už nuolatinę 
dosnią paramą mūsą spaudos iš
laikymui.

Kalėdų laikotarpiu bendraujant 
su Lietuvos Katechetiniu centru, 
su direktorės Ilonos Laučienės pa
galba, buvo gautas sąrašas mo
kyklų, kurioms ypatingai reikalin
gas dėmesys ir parama. Iš to sąrašo 
Šalpa pasirinko Kučgalio (Biržų 
raj.) spec. internatinę mokyklą, 
kurioje mokosi 71 moksleivis. 
Buvo kreiptasi į įvairias moteris, 
kurios supirko ir padovanojo do
vanas, ir jos buvo pasiųstos į Kuč
galio mokyklą. Ta pačia proga 
pasiųstos dovanos ir Vilniaus Tė
vams Jėzuitams, kad padalintų 
neturtingiems vaikučiams Kalėdų 
proga.

Praėjusį rudenį Šalpoje buvo 
supakuota ir pasiųsta virš 200 pa
ketų įvairioms katalikiškoms or
ganizacijoms. Gavus gerų ir ver
tingų prekių, numatoma ir toliau 
siųsti materialinę pagalbą Lietu
vai.

Pristatyta ir priimta 2002 fis
kalinių metų sąmata. Įvairiems 
prašymams ir projektams pa
skirstyta 39,140 dol. finansinė 
parama.

Didelė padėka priklauso Jose- 
phinai Senken, kuri paruošė ska
nius pietus direktoriams ir sve
čiams. Posėdis užbaigtas malda ir 
direktoriams palinkėta saugiai 
sugrįžti į namus.

V. J.

Antanas ir Adelė Grig, 
Spring Hill, FL, šiemet ir vėl, kaip 
kiekvienais metais, apmokėjo 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame mieliems skai
tytojams už dosnią nuolatinę paramą 
"Darbininkui".

Kun. John E. Rikteraitis, 
Hartford, CT, dosnus "Darbinin
ko" bičiulis, šiemet ir vėl pratęsė 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Gerb. kunigui nuoširdžiai dėkojame 
už nuolatinį mūsą spaudos stipri
nimą.

Algis Navikauskas, Brook- 
field, CT, šiemet ir vėl apmokėjo 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. Jis 
taip daro kasmet. Nuoširdžiai dėko
jame už dosną nenutrūkstamą mūsą 
spaudos rėmimą.

Joseph A. Glebauskas, 
South Dennis, MA, šiemet padidi
no savo paramą "Darbininkui", 
apmokėdamas prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už dosną mūsą spaudos stip
rinimą.

f ~
Maria Prunskis, Esq., - 

advokatė. Specializuojasi 
imigracijos, darbo leidimo, 
žalios kortelės, testamentų, ■ 
skyrybų reikaluose. Kalba lie
tuviškai. 800 W. Cypress Creek 
Rd., Suite 502, Ft. Lauderdale,

, FL. Tel. (954) 351-0366. 
k___________ _____________ )

......
SKELBIMAI

......
Tik 33 centai už minutę 

skambinant į Lietuvą; 8,9 cento - 
. AV. Pigu. Patrauklu. Patikima. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tarptautinė 
telefono bendrovė IE COM aptarnau- 
a lietuvius nuo 1983 metų. Teirau

kitės lietuviškai 708-386-0556. (sk.)
Moterims siūlomi darbai 

amerikiečių šeimose. Turi susikalbėti 
angliškai, mėgti vaikus, žinoti namų 
ruošos darbus. Patikima agentūra. Tel. 
(516) 377-1401. (sk)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landseaping - maintenance) ben
drovės savininkas 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 Belleayre, NY, 
gražioje vietovėje, netoli ski lift. 
Du miegamieji su paklotom lo
vom, virtuvė su indais ir šaldytu
vu, salonas su TV, vonios kam
barys su "Whirl-pool". Skambinti 
tel. (718) 777-2768 arba (845) 254- 
4545. E-mail: kjkatinas @earth- 
link.net

SIŪLOMI geri darbai mo
terims iš Lietuvos: dirbti vaikų 
auklėmis arba namų šeimininkė
mis. Atlyginimas nuo 350 dol. iki 
450 dol. savaitei. Galima gyventi 
šeimose. Skambinti Joanai 718- 
894-1352. (sk.)

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

Liudas Normantas, Hiram, 
ME, aukoja 240 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.

Naujai atvykusiems lietu
viams surandame darbus, 
padedam susitvarkyti dokumen
tus (vairuotojo pažymėjimą, as
mens identifikacijos kortelę ir t.t.). 
Kreiptis tel. (917) 568-8496) die
ną; (908) 245-6718 (vak.). (sk.).

"Vilties" siuntinių agen
tūra praneša, kad konteineriai 
su siuntėjų šventinėmis dovano
mis pasiekė Lietuvą ir siuntiniai 
išvežioti gavėjams.

VILTIES siuntinių agen
tūros atstovas vėl priims siun
tinius į Lietuvą sekmadienį, va
sario 25, 1:00-3:30popiet "Dar
bininko" patalpose, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. Nevv Yorke 
"Vilties" atstovas yra Algis 
Jankauskas, tel. 718-849- 
2260.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, 2001 vasario 24 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 7 vai. vak. (sk.)

mailto:Darbininka@aol.com
link.net
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