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JAV TRAGEDIJA, 
KURIOS NEUŽMIRŠ VISAS PASAULIS

- Lietuvos Vyskupų konfe
rencija sukrėsta žiauraus tero
ristinio išpuolio prieš taikius 
Jungtinių Amerikos Valstijų gy
ventojus, jungiasi maldoje už 
žuvusius su jų artimaisiais, su 
visais geros valios Amerikos ir 
pasaulio žmonėmis. Lietuvos 
Vyskupų konferencija pakvietė 
visus Lietuvos tikinčiuosius įsi
jungti į maldą šia intencija, taip 
pat prašant Dievo pagalbos iš
saugoti taiką, įveikti terorizmą, 
bei sustabdyti smurto propa
gandą tiek Lietuvoje, tiek ir vi
same pasaulyje. Yra tik vienas 
kelias, vedantis į tikrąją pažangą 
ir taiką pasaulyje - Evangelijos 
nurodomas meilės kelias. 2001 
metų rugsėjo 16 dieną, sekma
dienį, Lietuvoje buvo paskelbta 
maldos už žuvusiuosius ir jų ar
timuosius bei maldos už taiką 
pasaulyje diena. Tikintieji ir visi 
geros valios žmones dalyvavo 
Šventosiose Mišiose vyskupijų 
katedrose bei kitose Lietuvos 
bažnyčiose bei meldėsi šiomis 
intencijomis.

- Pasaulinis naujienų kana
las “CNN Intemational” parodė 
LRT parengtą Lietuvos Pre
zidento Valdo Adamkaus inter
viu, kuriame jis pasakojo apie 
savo reakciją į teroristinį išpuolį 
prieš Jungtines Amerikos Vals
tijas (JAV). Prezidentas jame 
paaiškino, kodėl Lietuvos gy
ventojai taip jautriai išgyveno 
tragediją: “Ketvirtadalis lietuvių 
tautos gyvena Jungtinėse Vals
tijose, tad savaime rūpinomės 
jais taip, kaip rūpinomės ame
rikiečiais. Todėl tokia sponta
niška žmonių, reaguojančių į 
JAV praradimus, reakcija, kai jie 
rinkosi prie JAV ambasados, 
reiškė savo širdgėlą ir užuo
jautą, atrodė visiškai natūrali”. 
Reportaže pasakojama, kad V. 
Adamkus teroro aktų metu buvo 
vienintelis JAV sostinėje buvęs 
valstybės Prezidentas. Jis taip 
pat buvo pirmojo transatlantinio 
skrydžio keleivis, kuris iš lėk
tuvo matė degantį Manhatte- 
ną.

- Lietuva rugsėjo 14 d. pri
sijungė prie Europos Sąjungos 
(ES) pareiškimo, kuriame visos 
valstybės kviečiamos sustiprinti 
pastangas kovoje su terorizmu. 
S į pareiškimą rugsėjo 14 d. 
pasirašė ES valstybių ir vy
riausybių vadovai. Pareiškime 
pabrėžiama, jog Europos Sąjun
ga prisidės prie stipraus ir ilga
laikio pasaulinio judėjimo prieš 
terorizmą sukūrimo. ES sieks, 
kad artimiausiu metu galėtų būti 
praktiškai įgyvendinta bendra 
saugumo ir gynybos politika, 
kuriai būtina suteikti visas 
reikalingas priemones. ES stip
rins bendrą saugumo ir gynybos 
politiką, kad sugebėtų efekty
viai, operatyviai ir vieningai re
aguoti užsienio politikos klau
simais. Taip pat pareiškime tei
giama, kad ES didins savo an- 
titeroristines priemones pasi
telkdama įvairius teisinius me
chanizmus. Dokumente pabrė
žiama, jog ES dės visas pas
tangas, kad visos valstybės būtų 
integruotos į globalią saugumo 
ir gerovės sritį.

Rugsėjo 11-ąją New Yorką 
ištiko didžiausia teroro banga 
Amerikos teritorijoje nuo 1941 
metų gruodžio 7 d., kai japonai 
bombardavo Pearl Harborą Ha
vajuose, įrašysianti į šalies isto
riją neįsivaizduojamai siaubin
gą dieną. Apžvalgininkai tei
gia, kad po tragedijos pasaulis 
jau nebebus toks, kaip anksčiau.

Trys neįvardintų teroristų pa
grobti lėktuvai rugsėjo 11 d. įsi
rėžė į Pentagoną Washingtone 
ir įžymiuosius du 110 aukštų Pa
saulio prekybos centro dan
goraižius Nevv Yorke, kurie kaž
kada buvo aukščiausi pastatai 
pasaulyje ir kurie griūdami po 
nuolaužomis palaidojo tūkstan
čius žmonių.

Du Pasaulio prekybos centro 
dangoraižiai “dvyniai”, kurie 
simbolizavo visą JAV finansų 
pasaulį, sugriuvo, o Pentagonas, 
valstybės karinės galios “sme
genys”, buvo smarkiai apgriau
tas ir rugsėjo 11 d. vakare vietos 
laiku tebedegė.

G. W. Bush pareiškė, kad 
nors “teroristų išpuoliai gali su
drebinti mūsų didžiausių pastatų 
pamatus, jie negali paliesti 
Amerikos pamatų”. “Šie aktai

NAUJAUSIOJI INFORMACIJA APIE 
TERORO IŠPUOLĮ JAV

* Rugsėjo 11 d. iš karto po 
teroro išpuolių JAV karo la
kūnams buvo duotas nurodymas 
perimti ir numušti į Washing- 
toną atskrendančius komerci
nius keleivinius lėktuvus, rug
sėjo 16 d. paskelbė JAV vice
prezidentas Richard Cheney. 
“Žmonės sako, kad tokį spren
dimą nepaprastai baisu priimti 
ir tai tiesa”, - tvirtino jis. Tačiau, 
pasak j o, Jungtinės Valstijos “be 
abejonės” būtų įgyvendinusios 
šiuos nurodymus, jei galėtų už
kirsti kelią išpuoliams prieš Pa
saulio prekybos centrą ar Penta
goną. (rugsėjo 16 d. Reuters)

* Oficialus dingusiųjų per 
rugsėjo 11 d. teroro išpuolį prieš 
Pasaulio prekybos centrą skai
čius pasiekė 5,097, rugsėjo 16 
d. per spaudos konferenciją pa
skelbė Nevv Yorko meras Ru
dolph Giuliani. Pasak jo, jau 
patvirtinta 180 žmonių mirtis, 
115 iš jų atpažinti, (rūgs. 16 d. 
Reuters)

* Žadėdamas platų puolimą 
prieš teroristus, JAV gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld 
rugsėjo 16 d. pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos “neturi kito 
pasirinkimo”, tik smogti taiki
niams šalyse, kurios slepia tero
ristus. JAV viceprezidentas Ri
chard Cheney neabej oj a, jog bin 
Ladenas susijęs su išpuoliais 
JAV. (rūgs. 16 d. AFP)

* JAV visuomenė, stipriai pa
laikydama prezidentą George 
W. Bushą, plačiai remia karinį 
puolimą prieš teroristų bazes, 
net j ei dėl to žūtų tūkstančiai ne
kaltų gyventojų, rodo dviejų ap
klausų duomenys, (rūgs. 16 d. 
AFP)

* Jungtinėms Valstijoms gre
sia nauji niokojantys teroro iš
puoliai, kurie gali būti nukreipti 
prieš sostinę Washingtoną bei 
kitus didelius miestus, įspėjo du 
su nacionaliniu saugumu susiję 
Kongreso nariai. “Esu visai tik
ras, jog nesuklysiu sakydamas, 
kad nekilnojamasis turtas, esan

sutrupino plieną, bet jie negali 
sutrupinti Amerikos ryžto plie
no”, - sakė jis.

Pasak prezidento, kaltųjųjau 
ieškoma. “Mes nedarysime skir
tumo tarp teroristų, kurie įvykdė 
šiuos aktus, ir tų, kurie jiems 
teikė prieglaudą”, - pridūrė jis.

Siaubingas žuvusiųjų 
skaičius

Nors nė viena organizacija 
neprisiėmė atsakomybės už šį 
neregėto masto išpuolį, di
džiausi įtarimai krinta ant di
džiausio Amerikos priešo - 
tremtyje gyvenančio šaudo ara
bo Osamos bin Ladeno, kurį Af- 
ganistane priglaudė šią šalį 
valdantis Talibanas.

Afganistano sostinėje Kabule 
įvyko keli sprogimai, buvo pra
nešimų apie virš miesto skrie
jančias raketas, tačiau aukštas 
Pentagono pareigūnas paneigė, 
kad JAV yra kaip nors susijusios 
su šiais apšaudymais, už kuriuos 
atsakomybė priskiriama vienai 
Afganistano opozicinei grupuo
tei.

Nevv Yorko meras Rudolph 
Giuliani sakė, kad aukų skaičius 
šiame mieste gali būti siaubin

“Rugsėjo 11-ąją Amerikai buvo paskelbtas karas”, - sakė 
George W. Bush AP nuotr.

nešė Nevv Yorko policija, (rūgs.tis zonoje tarp Jungtinių Valstijų 
Kapitolijaus ir Pentagono, tebė
ra taikinyje”, - pareiškė Atstovų 
Rūmų Žvalgybos komiteto pir
mininkas Porter Goss per tele
viziją CNN. (rūgs. 16 d. AFP)

* Pakistanas perdavė Tali- 
banui ultimatumą per 3 dienas 
Amerikai išduoti Osamą bin 
Ladeną. Priešingu atveju JAV 
atakuos Afganistaną, (rūgs. 16 
d. CNN)

* Maskvoje prie Vyriausybės 
rūmų rugsėjo 16 d. įvyko mi
tingo dalyvių, susirinkusių pa
remti JAV, ir ypatingosios pas
kirties milicijos būrio OMON 
narių susirėmimas. Yra nuken
tėjusiųjų. Judėjimo “Trudovaja 
Rossija” organizuotas mitingas 
buvo sankcionuotas ir iš anksto 
planuotas. Negalutiniais duo
menimis, kilo grumtynės tarp 
kairiųjų radikalų ir milicijos. Pa
galbos į medikus jau kreipėsi 
vienas omonininkas. (rūgs. 16 
d. BNS)

* Už kelių kvartalų nuo su
griuvusio New Yorko Pasaulio 
prekybos centro pastato, į kurį 
rugsėjo 11d. įsirėžė teroristų 
pagrobti lėktuvai, rugsėjo 15 d. 
buvo rastas vieno iš įtariamų 
lėktuvo pagrobėjų, pasas, pra- 

gas (rugsėjo 16 d. oficialus din
gusiųjų be žinios skaičius pasie
kė 5,097) ir kad miesto ligoni
nės perpildytos sužeistaisiais. 
Vien ugniagesių ir policininkų, 
mėginusių gelbėti kitus žmones, 
žuvo šimtai.

Pareigūnai baiminasi, kad žu
vusiųjų gali būti dešimtys tūks
tančių, nes vien Pasaulio preky
bos centro plieno ir stiklo dan
goraižiuose bei gretimame 47 
aukštų Pasaulio prekybos centro 
7-ajame pastate, kuris po septy
nių valandų gaisro taip pat su
griuvo, dirbo 40 tūkst. žmonių. 
Taip pat sugriuvo ir Centro 
pastatų komplekso viešbutis.

Tai buvo siaubo diena - žmo
nės, bijodami sudegti ar likti po 
tonomis plieno nuolaužų, iš 
didžiulio aukščio šokinėjo pro 
pastatų langus.

Vyras, kuris atsiliepė telefonu 
brokerių kontoroje “Cantor Fit- 
zgerald”, buvusioje viršutiniuo
se vieno dangoraižio aukštuose, 
paklaustas, kas vyksta, išrėkė: 
“Mes mirštame, mes miršta
me!”. Aplinkui girdėjosi klyks
mas.

Visa tauta stingo iš siaubo 
(nukelta į 7 psl.)

16 d. AFP)
* Rusijos gynybos ministras 

Sergej Ivanov rugsėjo 16 d. 
žurnalistams pranešė, jog pa
skelbė “sustiprintą kovinę pa
rengtį Tadžikistane dislokuotoje 
201-ojoje divizijoje, atsižvel
giant “į regione besiklostančią 
padėtį”, (rūgs. 16 d. BNS)

* JAV valstybės sekretoriaus 
vyresnysis pavaduotojas John 
Bolton rugsėjo 16 d. atvyko į 
Maskvą dalyvauti Rusijos ir 
Amerikos konsultacijose strate
giniais klausimais, (rūgs. 16 d. 
Interfax)

* JAV policija, tirdama šiur
pius teroro aktus New Yorko ir 
Washingtone, imasi aktyvesnių 
veiksmų. Pasak pareigūnų, rug
sėjo 15 d. Nevv Jersey buvo su
imtas vyriškis, kuris įtariamas 
esąs susijęs su teroro išpuoliais 
prieš Pasaulio prekybos centrą. 
(rūgs. 16 d. AFP-Reuters)

* Talibano dvasinis vadovas 
mula Mohammad Omar rugsėjo 
16 d. sušaukė skubų vyriausiųjų 
islamo dvasininkų pasitarimą 
dėl šalies gynybos. “Dėl galimo 
Amerikos puolimo prieš šven
tąją Afganistano žemę, seni ger
biami dvasininkai turi atvykti į

Gelbėjimo darbai nesiliauja nei dieną, nei naktį AP nuotr.

O. BIN LADEN DOMĖJOSI, KAIP 
ĮSIGYTI ATLIEKŲ IŠ BULGARIJOS 

ATOMINĖS ELEKTRINĖS
Iš Saudo Arabijos kilęs mili

jonierius Osama bin Laden, ku
ris yra vienas pagrindinių įtaria
mųjų organizavus pastaruosius 
teroro aktus JAV, domėjosi, kaip 
įsigyti atominės elektrinės, 
esančios Bulgarijos Kozlodu- 
jaus mieste, atliekų. Tai interviu 
Bulgarijos radijo stočiai “Darik 
radijo” pranešė šios elektrinės 
direktoriaus pavaduotojas Ivan 
Ivanov.

Pasak jo, O. bin Ladeną do
mino šiose atliekose esantis ura- 
nas-235, kuris gali būti panau
dotas tik branduolinėms bom
boms gaminti. t

I. Ivanov ir O. bin Laden neva 
buvo susitikę šio balandžio 
viduryje Pešavaro priemiestyje 
Pakistane per religines iškilmes, 
kuriose kalbėjo teroristas. Iki tol 
I. Ivanov dirbo vienoje O. bin 
Ladeno kompanijų, kuri statė 
administracinius pastatus, oro 
uostus ir vandenvalos stotis.

Kabulą priimti Šarijos spren
dimą”, - pareiškė mula. “Šau
nioji tauta, remdamasi jų nuosp
rendžiu, galės ginti islamą ir sa
vo šalį”, - teigė jis. (rūgs. 16 d. 
Reuters)

* Tadžikistano užsienio rei
kalų ministerija (URM) paneigė 
pranešimus, neva Dušanbė pa
sirengusi leisti JAV kariuome
nei naudotis jos teritorija smo
giant į terorizmo židinius Afga
nistane. (rūgs. 16 d. Reuters)

* Iranas pranešė, jog uždarys 
savo sieną su Afganistanu, siek
damas išvengti galimo pabė
gėlių iš Afganistano antplūdžio 
JAV baudžiamųjų smūgių prieš 
Talibaną akivaizdoje, (rūgs. 16 
d. Reuters)

* Osama bin Laden rugsėjo 
16 d. paneigė, jog yra kaip nors 
susijęs su rugsėjo 11 d. JAV 
sukrėtusiais teroro išpuoliais 
Nevv Yorke ir Washingtone. 
“Jungtinės Valstijos pirštu rodo 
į mane, tačiau aš kategoriškai 
pareiškiu, jog to nepadariau”, -, 
sakoma O.bin Ladeno pareiš
kime. (rūgs. 16 d. AFP)

* Maždaug 25 žmonės, ku
riuos JAV federalinis tyrimų 
biuras (FTB) apklausė dėl rug
sėjo 11 d. teroro aktuose panau
dotų keleivinių lėktuvų pagro
bimo, šiuo metu laikomi areš
tinėje dėl galimų imigracijos 
procedūrų pažeidimų, rugsėjo 
15 d. pranešė federalinės teisė
saugos pareigūnai. Pasak jų, 
dauguma iš 25 sulaikytųjų yra 
sąraše 100 asmenų, su kuriais, 
generalinio prokuroro Jonhno 
Ashcrofto teigimu, FTB norėtų 
pasikalbėti, nes jie gali turėti 
informacijos, kuri gali būti nau
dinga tyrimui, (rūgs. 15 d. 
Reuters-BNS)

* JAV prezidentas George W. 
Bush pareiškė, kad “mes pa
skelbėme karą” rugsėjo 11 d. 
Nevv Yorke ir Washingtone 
įvykdytų teroro aktų kalti
ninkams. Siekdamas nuteikti 
Amerikos žmones laukiančiai 
kovai, G. W. Bush sakė: “Mes 
stojame į karą. Karas buvo pa
skelbtas”. Kalbėdamas per ra-

Osama bin Laden

Bendrovė dažnai kviesdavosi 
dirbti ekspertus iš įvairių 
pasaulio šalių, daugiausia - iš 
Egipto, Sirijos, Jemeno, Vakarų 
Europos ir JAV. Taip pat joje 
dirbo Indijos, Pakistano ir Šri 
Lankos specialistų”, - pažymėjo 
I. Ivanov. Interfax 

dijąjis pažadėjo, kad Jungtinių 
Valstijų atsakas bus atitinka
mas. G. W. Bush pareiškė, kad 
tie, kurie ryžosi paskelbti karą 
Jungtinėms Valstijoms, “pasi
rinko susinaikinimą”, (rūgs. 15 
d. AFP-Reilers)

* Jungtiniai Arabų Emyratai 
(JAE), viena iš tik trijų šalių, 
pripažįstančių Talibano valdžią 
Afganistane, “peržiūri santykius 
su radikaliu musulmonų judė
jimu”, po šiurpių teroro išpuo
lių JAV, rugsėjo 15 d. paskelbė 
JAE pareigūnas, (rūgs. 15 d. 
AFP)

* Irako prezidentas S’addam 
Hussein rugsėjo 15 d. patarė 
Jungtinėms Valstijoms ir kitoms 
Vakarų šalims pasinaudoti iš
mintimi, o ne jėga keršijant už 
teroro atakas. “Amerikai reikia 
išminties, o ne jėgos. Ji kartu su 
visais Vakarais naudojo pačią 
didžiausią jėgą, bet vėliau pa
aiškėdavo, kad ji nepasiekė to, 
ko norėjo”, - atvirame laiške ra
šė S. Hussein. (rūgs. 15 d. Reu
ters)

* Psichologinės teroro pasek
mės Amerikoje pradės ryškėti 
maždaug po dviejų savaičių, tei
gia specialistai. Dabar gyven
tojus vis dar stipriai veikia adre
nalinas (rūgs. 15 d. Lietuvos 
radijo korespondentas JAV).

SKUBI INFORMACIJA
Aukos, nukentėjusiems per 

š.m. rugsėjo 11 d. teroristini Iš
puolį, priimamos šiuose fon
duose:

The Twin Tower Fund, čekį 
rašyti „The The Twin Tovver 
Fund“, P.O. Box 26999, NY, NY 
10087-6999;

The Nevv York Statė World 
Trade Center Relief, tel. (800) 
801-8092-

The United Way, tel. (800) 
071-08002;

Red Cross, čekį rašyti „Ame- 
rican Red Cross Disaster Relief 
Fund“, P.O. Box 3756, Church 
Street Station, NY, NY 10008.

Norintys paaukoti kraujo 
turėtų kreiptis į American Blood 
Centers tel. (888) BLOOD-88.
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ANTANAS MACEINA 
savo artimųjų prisiminimuose
Sausio 27 d. sukako 93 metai, kai Bagrėnuose (Pirėnų r.) gimė 

žymus lietuviųfilosofas Antanas Maceina. Bėgant metams jis vis 
tolsta nuo mūsų - laikas negailestingai nutrina jo žmogiškąjį veidą. 
Tiesa, jis lieka savo raštuose, straipsniuose, laiškuose. Bet mums 
vis tiek sunku įsivaizduoti, koks gi jis buvo žmogus. Lietuvoje vis 
mažiau lieka tų, kurie pažinojo Antaną Maceiną, bendravo su juo; 
vis mažiau tų, kurie galėtų nors truputi mums atskleisti ji ne kaip 
filosofą, o kaip žmogų... Turbūt nedaugelis žino, kad Prienuose, 
tame pačiame name ant Nemuno kranto, kur praėjo dalis Antano 
Maceinos vaikystės ir jaunystės, iki šiol gyvena Antano Maceinos 
brolis, Juozas fyfaęeina ir jo sesuo parcelė Maceinaitė.

Tad koks yra Antanas Maceina prisiminimuose?

Pasakoja Juozas Maceina:
Juozas Maceina gimė 1909 

m. Bagrėnų kaime. Visą gy
venimą dirbo statybininku ir, 
kaip pats sakė, “nuo jaunystės ” 
rašė eilėraščius. Savamokslis. 
Dalyvavo įvairiose katalikiško
se organizacijose. 1945 m. buvo 
suimtas ir ištremtas į Sibirą. 
Šiuo metu gyvena Prienuose su 
seserimi M. Maceinaite.

Antanas gabumais buvo į tė
vą. O mūsų tėvukas per save ėjo 
mokslus, kaip ir aš. Gerą galvą 
turėjo. Ir nors buvo iš neturtin
gųjų, bet įsigijo didelį turtą: res
toraną, valgyklą, du namus 
Prienuose, viename iš tų namų 
buvo kinas. Turėjo 15 hektarų 
žemės. Visuomeniškas žmogus 
buvo. Pas mus rinkdavosi visas 
kaimas - ar pareiškimą parašyti, 
ar patarimo, ar šiaip pakalbėti. 
Jis buvo ne toks kaip visi, keis
tas buvo žmogus. Jis turėjo už
slėptų resursų, kurie nebuvo re
alizuoti, nebuvo dingsties. Kle
biškio valsčiuje daug metų iš- 

' * . *• *« ? «• «

dirbo viršaičiu. Gražai rašė. La
bai mėgo rašyti ir skaityti. Mes 
visi į jį. O Maceinų plati giminė 
- keturiolika vaikų tėvas turėjo. 
Su motina Ieva (mergautinė 
pavardė - Ruseckaitė, - T.M.) 
septynis ir su antrąja septynis, 
ir tarp jų visų tik dvi mergaitės, 
visi - vyrai. Ir visi kiti vaikai į 
tėvą visi gabūs, nors ir ne taip 
pašoko kaip Antanas. Apskritai 
charakteriu Antanas į motiną - 
savimyla, (šypsosi) prieskūpis. 
Motina mirė berods 1918 m. - 
man tada buvo devyneri metai, 
o Antanui - vienuolika. Mirė, 
kaip buvo šalta. Mes su Antanu 
tuo metu ant pečiaus sėdėjome; 
taip ir mirė mūsų akivaizdoje. 
Pamenu, Antanas nusisuko, ne
žiūrėjo, matyt bijojo, o aš žiūrė
jau... O tėvas tada buvo par
vežęs motinai šundaktarį Tamo
šiūną tikrų gydytojų tuomet 
Prienuose nebuvo... Bet štai, 
niekas neišgelbėjo. Tėvas labai 
verkė tada, vedęs buvo iš mei
lės, nebuvo koks nors don
žuanas. Maceinoms tokia dory-

Antanas Maceina

bė yra - nesidaužo po moteris, 
nesvetimoteriauja. Ir Antanas 
toks buvo, vieną tik mylėjo - 
Julytę... Mūsų šeima buvo labai 
religinga. Mūsų diedukas žinojo 
visų metų evangelijas, o visos 
tetos buvo (šypsosi) davatkėlės. 
Gal todėl Antanas ir pasuko tuo 
keliu, jis pats panoro mokytis 
seminarijoje. O pirma mokėsi 
pradinėje mokykloje Klebiškė- 
se... Jis buvo labai savotiškas, 
ne toks kaip kiti vaikai, labai 
norėjo mokytis. Pamenu, jei jis 
negalėdavo eiti į mokyklą, 
verkdavo. Toks ir buvo - norėjo 
viską žinoti. Mokslus eiti jam

padėjo teta Gertrūda. Ji buvo 
netekėjusi, tad paėmė vaiką 
savo globon. Galima sakyti, ji 
ir davė Antanui išsilavinimą. 
Tėvas irgi padėjo - ir pinigais, 
ir maistu, su arkliais nuvešdavo 
į seminariją... Antanas nuo ma
žens mėgo knygas - ką tik ras
davo, viską skaitydavo. Ir spor
tuoti mėgo, bet knyga buvo 
svarbiausia. Išradingas buvo, 
bet nelinksmas, toks filosofiškas 
- vis tyli ir galvoja. Pobūvių 
nemėgdavo, nemėgo ir išgerti 
prie stalo. Apskritai jis nedaug 
bendraudavo su mumis.Uždaras 
buvo, gal ir liga paveikė., Mo-

kydąmasis Gižų seminarijoje, 
Antanas susirgo džiova ir metus 
išbuvo namuose. Kai metė 
kunigų seminariją jį vežiojo pas 
profesorių Kairiūkštį į Kauną. 
Tuo metu tėvas gyveno dar gerai 
ir galėjo Antaną pagydyti. Kai 
pagijo, vėl grįžo į seminariją. 
Bet su ta seminarija jam nelabai 
pavyko. Jis norėjo lasvai rašyti, 
laisvai kalbėti. O ir man sakė, 
kad nebus jam ten laisvės, sakė, 
kad nenori, jog kas nors jį kon
troliuotų ar cenzūruotų. Bet 
Antanas buvo labai religingas, 
(šypsosi) ne toks kaip aš - aš 
kritiškas. Mes net kartais su juo 
pasiginčydavome, bet gražiai, 
kaip broliai. Jis, spendžiant iš jo 
raštų, buvo mistikas, skraidy
davo po sferas, o aš daugiau 
žemiškas - aš daugiau prie žmo
nių buvau linkęs: ir saviveikloje 
mėgdavau deklamuoti, ir kata
likų vyrų veikloje dalyvavau, ir 
visokiausiose sąjungose - šau
lių, jaunalietuvią o jis - ne, jis 
saviveiklos iš viso nemėgo, jis 
daugiau prie mokslo, prie kny
gų... Kai mokėsi Kaune, atva
žiuodavo pas mus vis rečiau ir 
rečiau. Ną kąčia pasakysi, (šyp
sosi) mes nemokyti buvome, 
likome prasčiokėliai, o jis pa
šoko... mandras pasidarė (šyp
sosi). Bet iš tikrųjų neatva
žiuodavo todėl, kad buvo labai

užimtas, neturėjo laiko, o antra 
- nesutapo nei mūsų pareigos, 
nei reikalai. Atvažiuodavo, 
trumpai pasipasakodavo ir 
šmirkšt į savo kambarį, užsira
kindavo - vis rašydavo, rašy
davo. Didelio artumo tarp mūsų 
nebuvo. Jo pasaulis buvo kitoks 
negu mūsų... Bet ryšys su juo, 
kol gyveno Lietuvoje, nebuvo 
nutrūkęs. O ir pagalbos jam rei
kėjo, vargingai gyveno. Kai ve
dė Julytę, mažiau reikėjo padėti, 
bet kai reikėdavo, ir tėvas, ir aš 
nuvešdavome jam malkų, ar 
lašinių... Pamenu, prie vokiečią 
gal 1942 ar 1943 metais jie labai 
skurdžiai gyveno, o mes gy
venome neblogai - kiaulių turė
jome... Tai vešdavome jiems la
šinių - ar mano žmona, ar aš. Jau 
valstybės reikalais Antanas už- 
siimavo, o gyveno (šypsosi) 
“prie piršto”. Bet nesiskundė... 
Laiškų niekada nerašė, neturė
jome tokios mados, kai rei
kėdavo, nuvažiuodavome, be to, 
ir jo charakteris buvo toks - ne
mėgo tuščiai kalbėti ar plepėti. 
O kai išvažiavo į Vakarus, ryšys 
visai nutrūko. Jis ypatingo atsar
gumo buvo žmogus: nenorėjo 
kitam užkrauti bėdos... Taip ir 
nesimatėme daugiau, pats nebe
sugrįžo... Sugrįžo kitu pavidalu 
šią vasarą kai jam paminklą 

(nukelta į 4 psl.)

Jūs siųskite pinigus namo,
o VVestern Union 

išsius Jums

Pasidalink ypatingais gyvenimo 
momentais su savo mylimaisiais užjūryje.
Pasiųsk dvi pinigines siuntas per VVestern 
Union Money Transfer iš JAV į Lietuvą ar 
kitas Centrinės ar Rytų Europos šalis nuo 
2001 m. rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 30 d. ir

nemokamai gausi kompaktinį foto aparatą. 
Geri momentai ilgai nesitęsia, todėl 
paskubėkite. Nepraleiskite galimybės.

Siųskite pinigus šiandien!

Smulkesnė informacija

1-800-325-6000
www.westernunion.com

VVESTERN MONEY 
UNION TRANSFER*

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje™
Westem Union išsiųs 35 mm fotoaparatą kiekvienam vartotojui, kuris pasiųs dvi ar kelias pinigines siuntas per VVestern Union Money Transfer iš JAV į Rytų ar Centrinę Europą, siuntėjui 
užrašius galiojantį adresą JAV ant "Send Money" formos. Fotoaparatas bus išsiųstas 4-6 savaičių laikotarpyje po šio pasiūlymo pasibaigimo datos. Foto juosta nebus pridėta. Vienas 
fotoaparatas šeimai, kol jų užteks. Pasiūlymas negalioja telefoniniams ar kreditinių kortelių piniginiams persiuntimams. <22001 VVestern Union Holdings, Ine. Visos teisės priklauso autoriui.

, r- *• <> *

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje New Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mail: jbanyte97@hotmail.com Profesionalus 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. Galchus & Gordon, 39-0/ Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-maik4stoimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way 
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

DAIVA IZBICKAITĖ-VERŠELIENĖ, DEWOLFE REAL ESTATE, 677 
Worcester Rd., Natick, MA 01760, gali aptarnauti jūsų visus nekilnojamo 
turto pareikalavimus. DeVVoIfe firma specializuojasi namų pardavimu, 
paskolų gavimu, persikraustymu ir draudimu. Suteikiama paslauga 
perkant arba parduodant namus. Skambinkite (718) 446-9743 palikite 
žinutę arba į įstaigą (508) 655-0680, (508) 523-9058.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter 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, NY 11368. 
Tel. 779-5156.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais 9:30-10:00 vai. 
vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. Dėl pranešimų ir skelbimų kreip
tis dr. Giedrė Kumpikaitė, 82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11472. Tel. 
(718) 776-1687. Fax: (718) 479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba 
amberwings@mac.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

k

paselino
* MEMORIALS

66-86 80 ST. M1DDLE VILLAGE, 
QUEENSN.Y. 11379

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

y
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Lietuviškoji Venecija laukia turistų
Indrė STONKUTĖ

Į kraują 
atsakyti 
krauju?

Rugsėjo 11-osios tragedija New Yorke ir Washingtone paliudijo, 
kad [žengėme į XXI amžių - ne demokratijos triumfo, o naujo masto 
ideologinės neapykantos, religinio ir politinio fanatizmo, naujų 
priešpriešų ir intensyvios neapykantos moderniajam pasauliui 
amžių. Nuo šiol slapta mintis ir baimė, kad tai, kas [vyko New 
Yorke ir Washingtone, gali įvykti bet kada ir bet kur, kaustys ir 
kankins Vakarų pasaulį kartu versdama esmingai keisti požiūri i 
daug ką įskaitant ir patį modernųjį gyvenimo būdą

l Pasaulio prekybos centrą įsirėžiančio lėktuvo vaiz
XXI amžiaus pradžios simboliu, bet neapykanta Vakarams ir jų 
sukurtam moderniajam pasauliui brendo nuo XIX amžiaus. Tai 
sudėtingas reiškinys, kurio neįmanoma suprasti ir paaiškinti iš
leidžiant iš akių Europos imperijų sukurtą ir ilgai plėtotą ko
lonializmo sistemą lygiai kaip neįmanoma jo suprasti nepriimant 
domėn amžius trukusio ir vis dar tebesitęsiančio Vakarų eko
nominio ir politinio vyravimo pasaulyje. Daugelio musulmoniškų 
šaliųfundamentalistai ir net islamistai, nekenkiantys modernybės 
ir ją simbolizuojančios Amerikos, anaiptol nėra kokie agresyvūs 

primityvai. Daugelis j ų.yraihąig  ̂garsius Didžiąsias, BrManijas ir 
JAV universitetus. Grįžę į savo šalis, jie tampa naujuoju elitu arba 
bent jau stipriai konkuruoja su senuoju. Puikiai suprasdami, kad 
jų visuomenės tiesiog negali mechaniškai priimti vakarietiškų ver
tybių ir institucijų jie kuria įvairius kompromisinius darinius, de
rindami ortodoksalų religingumą kultūrinį tradicionalizmą ir pa
vienių Vakarų pasaulio funkcionavimo aspektų priėmimą (rinkos 
ekonomika, technologinė pažanga). Bet tai ir viskas. Jei šis kom
promisas atmetamas konservatyvių islamo teisininkų ir mulą 
ritamasi į radikalų modernios egzistencijos atmetimą. Neverta 
turėti iliuziją kad ilgai Vakarų engtos šalys, turinčios savo didžią 
dvasinę tradiciją ir jos kone neribotą įtaką politinių sprendimų 
sferai, priims pačius intelektualinius ir kultūrinius vakarietiškos 
moderniosios civilizacijos pagrindus. Šalyse, kuriose įvairių po
litinių tikslų vis dar galima siekti vienijant savo šalininkus ne
apykantos Vakarams ir Izraeliui pagrindu, atsiveria itin pavojingos 
ir ilgalaikės galimybės formuoti nieko nekuriančias, o tik mistinio 
priešo nekenčiančias ir suradikalintą tradiciją išlaikančias 
politines koalicijas ar klikas. t .

Žinoma, iš to neseka, kad visos musulmonų visuomenės yra 

priešiškos moderniajam Vakarų pasauliui. Saudo Arabija, kad ir 
labai konservatyvi ir ištikima islamui, yra JAV sąjungininke) Pa
kankamai patikimas yra Egiptas, ne per seniausiai aršiai kariavęs 
su Izraeliu. Turkija, būdama musulmoniška šalis, yra NATO narė, 
leidžianti JAV ir jos sąjungininkėms (net ir Izraeliui!) naudotis 
savo oro erdve ir teritorija karinių operacijų metu.

Veria rimtai pagalvoti, ar galingas JAV karinis atsakas, galintis 
Afganistaną ar bet kurią kitą priešišką šalį nušluoti nuo žemės 
paviršiaus, nesukurs dar vienos dykvietės, kurioje bus 
treniruojamos naujos teroristų gaujos ir rengiami nauji Vakarų 
šalių didmiesčių sprogdinimo scenarijai. Ne Vakarų krikščioniškoji 
civilizacija turi smogti musulmonams ar visai islamo civilizacijai, 
o tarptautinė bendrija privalo susivienyti prieš šią visą pasaulį 
žudančią jėgą. Tik tuo atveju, jei pačios islamo šalys nerodys pa
kantos terorizmo (o tokių požymių jau esama), pastarasis praras 
pačią svarbiausią politinę ir socialinę atramą.

Privalome suprasti, kad kiekvienas naujas karas sukurią 
grandininę ir nesibaigiančią kolektyvinės neapykantos reakciją. 
Sykiu jokiu būdu negalima rodyti pakantos grupuotėms, kurioms 
žmogaus gyvybė neturi jokios vertės ir kurios yra pasirengusios 
sunaikinti tūkstančius nekaltų žmonių vien tam, kad kelioms 
valandoms ar paroms patektų į pasaulinį televizijos, spaudos ir 
informacijos tinklą tokiu būdu primindamos apie save. Su jomis 
negalima derėtis, nes kitaip jų veikla bus perimta kitą supratusią 
jog taip galima siekti savo tikslų. Joms negalima leisti naudotis 
demokratinio pasaulio institucijomis, nes taip jos bus tik 
sustiprintos. Šios grupuotės neturi teisės egzistuoti. Vienas dalykas 

yra nekęsti Vakarų (žmonės turi teisę mylėti arba nekęsti) ir netikėti 
vakarietiškomis vertybėmis, o kitas - žudyti niekuo nekaltus žmones 
siekiant paralyžiuoti visą visuomenę.

Pasaulis susitarė dėl to, kad nacizmas, kaip organizuota politinė 
jėga, neturi teisės egzistuoti (kiek kebliau buvo su komunizmu, 
bet tylaus ir garsiai neišsakyto tarptautinio susitarimo j į palaidoti 
visiems laikams nematyti gali tik aklas). Dabar atėjo laikas 
susitarti dėl to paties globalinio terorizmo atžvilgiu.

Nedidelis kaimelis Mingė 
(Minija) Šilutės rajone lie
tuviškąja Venecija vadinamas 
todėl, kad pagrindinė, beje, ir 
vienintelė jo gatvė yra upė 
Minija, o gyventojai, panorę 
užsukti pas kitoje upės pusėje 
gyvenančius kaimynus, turi 
persikelti valtimis, nes jokio 
tilto per upę paprasčiausiai nė-, 
ra.

Norintiems patekti į lietu
viškąją Veneciją tenka nu
važiuoti iki Uostadvario, o iš ten 
keltis laivu. Už kelių vin
giuotosios Minijos posūkių jau 
matyti abipus upės išsidėstę 
namai. Čia, kaip ir daugelyje 
kitų kaimelių,visų namų fasadai 
“žiūri” į gatvę - tik šiuo atveju 
tai yra Minijos upė. Atstumas 
nuo gyvenamųjų namų iki upės 
siekia ne daugiau kaip keletą 
metrų.

Gyvybės arterija
- Minija

Mingės kaimas žinomas dar 
nuo 1540 m. Tuomet čia gyve
no 11 valstiečių činčininkų. ir 
dvi privilegijuotos vokiečių 
šeimos. XVII a. pradžioje savo 
smuklę čia buvo įsirengęs 
vokietis Nikelis Jagentoifelis. 
Manoma, kad XVII a. pirmojoje 
pusėje kaimas tapęs apylinkės 

be žvejų sodybų, jame
administracinių, visuo- 

ir gamybinių pastatų, 
atidaryta pradinė

pakeliauti po nepakartojamą 
Lietuvos pamario kraštą. Į 
turistinius maršrutus įtrau
kiamas ir Mingės kaimas.

Be keliolikos seniai pastaty
tų ir jau kapitalinio remonto 
besiprašančių trobesių, pačia
me Mingės pakraštyje yra 
įsikūrusi turistinė bazė. Ją 
sudaro nedidelis viešbutis, 
vienu metu galintis priimti apie 
dvidešimt poilsiautojų, priep
laukoje prisišvartavęs vienas 
didžiausių Mingėje laivų “Mi
nija”, prie pat Minijos kranto

gyventojams valties reikia net ir> 
kieme, kad galėtų nukakti iki 
tvarto, kuriame po vandenį brai
do gyvuliai. Neretai vanduo už
lieja ir gyvenamąsias patalpas.

Pastaraisiais dešimtmečiais 
nemažai žvejų šeimų iš Mingės 
kaimo išsikėlė į sausesnes 
vietas, tačiau ištikimiausieji

«

mokykla, burių siuvykla, o 
Minijos dešiniajame krante 
buvo įrengta vandens matavi
mo stotis.

Dabartinis Minijos kaimas 
statytas XIX a. pabaigoje - XX 
a. pradžioje, o suklestėjo ple
čiantis žvejybai bei laivinin
kystei Nemuno kanalais. 1900 
m. karmas buvo vienas iš 
didžiausių Šilutės apskrities 
gyvenviečių. Kaimo gyvybės 
arterija - Minijos upė. Su
sisiekimas, prekyba, darbas 
vyko ir vyksta valtimis.

Dabartis romantika 
nedvelkia

Kaip pasakojo visai netoli 
Mingės gyvenantis Juozas 
Dalevičius, tai nuo seno buvo 
žvejų kaimas, visi gyventojai 
turėjo valtis, todėl būtinybė 
statyti kaimą sujungiantį tiltą 
neiškilo. Tarybiniais metais čia 
veikė net ir parduotuvė, nors 
kaimą sudaro tik keliolika 
namų.

Toks gyvenimo būdas gali 
atrodyti labai romantiškas, bet 
realybė gerokai skiriasi nuo 
pirmojo įspūdžio, Gyventojai 
vis dar verčiasi žemės ūkio 
produkcijos atiginimu bei žve
jyba. Labai daug rūpesčių su
kelia kasmetiniai potvyniai, 
kuomet per pavasario polaidį 
patvinę Nemuno bei Minijos 
vandenys užlieja pamario 
lankas. Tada Mingės kaimo

Viena iš kaimo sodybų

savo gimtinei liko. Šiuo metu 
Mingėje nuolat gyvena dvyli
ka šeimų. Anot J. Dalevičiaus, 
dabar čia įsikūrę miestelėnai 
senas trobas pavertė vasar
vietėmis. Turistų dėmesį pri
traukia senųjų žvejų trobų 
architektūra, būdinga visam 
Pamario kraštui, bei egzotiŠKa 4 
aplinka, dvelkianti ramybe.

Mėgsta atostogauti 
vokiečiai

Šiuo metu atsirado nemažai 
turistinių agentūrų, siūlančių

Potvynis Šilutėje V. Kapočiaus nuotr.

suręsta pavėsinė - baras, kur 
netolimoje ateityje bus atidaryta 
kavinė, o kol kas maistą poil
siautojai ruošiasi patys čia pat 
įrengtoje virtuvėje.

Poilsis šiokiadieniais Lietu
vos Venecijoje kainuoja aštuo- 
niasdešunt, o savaitgaliais - šim
tą litų uz dvivietį kambarį. Kaip 
sakė šios turistinės bazės savi
ninkas Stasys Petrošius, čia dau
giausiai atostogauja vokiečiai ir 
anglai, nors pasitaiko ir ramybės 
ieškančių poilsiautojų iš Lie
tuvos. Paklaustas, kokios pra
mogos laukia atvykusiųjų, S. 
Petrošius ątjakęv kad, čia poil
siautojai gali paplaukioti van
dens dviračiais, pažvejoti, jei 
yra norinčių, laivu “Minija” 
nuplaukti į Nidą. “O ateityje nu
matome malūnsparniu skrai
dinti virš Krokų Lankos ir Rus
nės”, - sakė S. Petrošius.

Kitoje sodyboje poilsį žve
jams siūlo ten pat ir gyvenanti 
neetatinė Aplinkos ministerijos 
inspektorė žvejybos leidimams 
Astra Janutienė, plėtojanti 
agroturizmo verslą. Čia už 
dvidešimt litų darbo dienomis 
ar už dvidešimt penkis sa
vaitgaliais galima gauti lovą su 
patalyne, pusryčius ir valtį 
žvejybai, o taip pat ir vietą 
laužavietei. Tiesa, ramybė ga
rantuojama, nes vienu metu A. 
Janutienės sodyboje gali ap
sigyventi tik penki žmonės. 
Anot inspektorės A. Janutienės, 
jos sodyboje yra tik minimalus 
komfortas, bet iš čia gyvenusių 
žvejų didelių nusiskundimų ji 
nesulaukė.

Romualdas Granauskas
ŠVENTO LOZORIAUS DIENA 5 
(gali būti dienoraštis)*

(pradžia nr. 32)

02.03
Vakar vėl ilgai galvojau apie tai, ką parašęs, bet vis tiek 

nesupratau, kodėl tada per laidotuves pamačiau iš už kliūbo 
išlendantį vežimą su avietiniais tekiniais ir kodėl staiga visa gat
vė pasidarė tuščia kaip po maro. Kad šitas laidotuvių maršas 
Šopeno, sužinojau po daug metų, kai vėl sugrįžau į Mosėdį ir jau 
pats vadovavau mokinių orkestrui, todėl pavadinimas čia niekuo 
dėtas. Gal aš, klausydamas tos muzikos, staiga išvydau tai, ką ir 
pats autorius, ją kurdamas? Matyt, joje slypi didelė jėga, suke
lianti vaizduotėje ne kokį atskirą vaizdinį, o judantį, labai realų 
paveikslą, daug realesnį negu raudonasis mokytojo karstas ar tie 
balti užrašai ant vainikų. Tai buvo nepaprastai stiprus sukrėtimas 
mano vaikiškai sielai - ir ta muzika, ir instrumentai, tik jau ne 
patys muzikantai.

Vėliau aš sužinojau ir kitų muzikantų pavardes: baritonu grojo 
Dapkus, trimitu - Gadeikis, o tuo didžiuoju, helikonu, - Stonys. 
Dapkus buvo maždaug paties Valantiejaus amžiaus, abu man ta
da atrodė seni. Ir vienas, ir kitas buvo tarnavę Lietuvos 
kariuomenėj, Dapkus grojo kažkurio pulko orkestre, O Valantie- 
jus - net pas pačius Gudavičių ir Jonušą.'Jis ta?p gerai’grojo, kad 
Jonušas jį įkalbėjo dar pabūti liktiniu, jis ten grojo Kaune ne 
vienerius metus. O kai grįžo - pamatė šieną pjaunantį Dapkų, jau 
beturintį ir pačią, ir vaikų. Šaulių klubas buvo įsigijęs instrumen
tus, gerus, vokiškus, tiktai nebuvo kas vadovauja. Miestelio 
vargonininkas pabandė, paaiškino, į katrą galąpūsti, pamokė išgroti

gamą, o paskui visiems liepė paimti pirmos oktavos do. Ir kai šie 
paėmė, vargonininkas griebėsi už ausų. Iš tikrųjų, grojant do, 
trimitui skamba si bemolis, altams - mi bemolis ir taip toliau. Ne 

• |tik uf aųsiį- ųž širdies galima*griebtis. i’ąkratęarankas, vargo
nininkas daugiau nebepasirodė, ir tada prieš muzikantus savo 
klarnetu atsistojo Valantiejus. O orkestro būta nemažo: du klarnetai, 
trys trimitai, trys altai, du tenorai, baritonas ir žinoma, .didysis 
helikonas, neskaitant būgno, lėkščių ir mažojo būgnelio. Tačiau 
per karą, pasitraukimus, vežimus, trėmimus tuštėjo miestelis, retė
jo muzikantų ir instrumentų. Galop beliko didysis koja išspirtas 
būgnas, o mažąjį būgnelį vėjas nešiojo tvenkinio vandeny nuo 
vieno kranto prie kito, kol vieną dieną nuskendo. Iš tų keliolikos 
vyrų po miestelį bevaikščiojo tiktai Valantiejus ir Dapkus. Ir, 
žinoma, niekur nesigirdėjo jokios muzikos, tiktai šūviai ir giesmės. 
Nyku buvo visur, o nuo girtų dainų, sklindančių iš užkandinės, 
buvo tik dar nykiau. Blogiausia, žinoma, buvo su laidotuvėmis. 
Nuo žemaitiškų Kalnų, giedamų per visą naktį, jeigu jiems 
neatitaria dūdos, žmogų gali ištikti isterija. Ir ištikdavo. O tų 
Iaidotyvių kasdien buvo ne po vienerias, ne po dvejas, - nuo Sa
lantų, nuo Skuodo, Igarių, Šačių rytais jau ir atgieda, jau ir atgieda, 
o bažnyčios varpas skambėdavo nenutildamas iki pat pietų, kol 
galop visai uždraudė. Štai tada Valantiejus ir subūrė savo mažąjį 
orkestrėlį. Jis galėjo sugroti visas pagrindines partijas, tik žino 
ma, be sekundos, neiškreipdamas nei harmonijos, nei melodijos. 
Pats vėliau girdėjau, kad puikiausiai skamba ir pilnas tonikos 
akordas, ir sekundakordas, ir kvartsekstakordas, žodžiu, viskas.

02.03
Gadeikis'ir S to nys'buvo jaunesni už Val^ntiejųif jokioj Lietuvos 

kairuomenėj tarnauti negalėjo. Bet turi būti nepaprasta muzikos 
trauka ir galia, tik ji ne visus vienodai paveikia, o tie, kurie ją 
pajunta, klampoja tamsoj per purvynus ir sniegynus mokytis natų 
rašto, pučia tvarte ar daržinėj gamas, mokosi savo partijas ir net

(nukelta į 4 psl.)
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■ Aukšto rango Pakistano de
legacija rugsėjo 17 d. pradėjo 
derybas su Talibanu jo citadelėje 
Kandahare ir stengsis įtikinti šį 
Afganistaną valdantį islamo ju
dėjimą išduoti Osamą bin La
deną, pranešė “Afghan Islamic 
Press”.Pakistane įsikūrusios 
privačios naujienų agentūros 
pranešimu, karinės žvalgybos 
vadovai ir Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnai susitiko su 
Talibano užsienio reikalų mi
nistru Wakilu Ahmedu Muta- 
vvakeliu. Kandahare O. bin La
den turi namą ir praleidžia dau
giausia laiko. Pakistanas paža
dėjo remti naują Jungtinių Vals- 
tijų karą su terorizmu, pir
miausia - padėti susekti Saudo 
Arabijos disidentą O. bin Lade
ną, kuris yra pagrindinis įtaria
masis dėl rugsėjo 11 d. teroristų 
atakų New Yorke ir Wa- 
shingtone. Be to, O. bin Laderr 
yra kaltinamas dėl JAV amba
sadų sprogdinimų Kenijoje ir 
Tanzanijoje 1998 m., bet 
Talibanas iki šiol atsisakydavo 
jį išduoti tvirtindamas, kad 
Washingtonas neturi įrodymų 
ir kad O. bin Laden yra “sve
čias”, kurio negalima išduoti 
jo priešams. Sprendimui išduoti 
O. bin Ladeną turi pritarti 
religinių bei karo vadų grupė, 
kuri iš Kandaharo valdo 
Talibaną. Pakistanas yra viena 
iš trijų valstybių, pripažįstan
čių talibų teokratiją, o pakis
taniečių karinės žvalgybos 
agentūra Talibaną tvirtai remia 
nuo pat jo susiformavimo 
1994 m.
■ Didžioji Britanija rugsėjo 17 

d. pirmą kartą viešai pareiškė, 
kad Osama bin Laden yra “pa
grindinis įtariamasis” dėl katas
trofiškų teroro išpuolių Jungti
nėse Valstijose. Užsienio reikalų 
sekretorius Jack Straw pareiškė, 
jog žvalgybos pranešimai aiš
kiai rodo, kad iš Saudo Arabijos 
kilęs teroristų vadeiva yra pa
grindinis įtariamasis. “Dabar ne 
tik iš to, ką pasakė Jungtinės 
Valstijos, bet ir iš atskiro mū
siškio žvalgybos duomenų ver
tinimo yra aišku, kad Osama bin 
Ladenas ir jo organizacija tik
rai yra pagrindiniai įtariamieji 
dėl šio teroristinio pasity
čiojimo”, - sakė J. Straw BBC 
radijui. Jis pakartojo, kad 
Britanija remia Jungtines Vals
tijas ir yra pasirengusi persekioti 
O. bin Ladeną bei jo orga
nizaciją.

ANTANAS MACEINA 
savo artimųjų prisiminimuose

(atkelta iš 3 psl.) 
pastatė. Reikėjo jam tą pa
minklą pastatyti, kaip kultūros 
skleidėjui. Gerai,, kad toks 
mokslininkas yra lietuvis, kad 
tokių yra ir tarp lietuvių. An
tanas buvo žmogus, kuris viską 
suprato, suprato kultūros dvasi
nę esmę.

Pasakoja Marcelė Maceinai- 
tė:

Marcelė Maceinaitė gimė 
1916 m. Savamokslė. Darbštuo
lė, viena iš tų moterų, ant kurių 
pečiųlaikosilietuviųžemė. Šiuo 
metu gyvena Prienuose su 
broliu Juozu.

Antanas tarp mūsų buvo vy
resnis, gerokai vyresnis už ma
ne. Kai paaugau, jis jau 
išvažiavo mokytis, jis mokėsi, 
o aš čia... Reikėjo ir visus darbus 
nudirbti, ir saviveikloje daly
vauti - tautinius šokius šok
davome, dainas dainuodavome, 
visur reikėjo suspėti, visko 
pasižiūrėti... Aš, kaip ir Juozas 
mėgau saviveiklą - eilėraščius 
deklamavau, pranešimus skaity
davau, visuomeninėje veikloje 
dalyvavau - buvau katalikiškos 
karžygių organizacijos valdybos 
narė, ir pavasarininke buvau... 
O mokslų neteko baigti, trijų 
klasių nebaigiau, reikėjo dirbti, 
šeimai padėti... O Antanas mo
kytas buvo, toks labai inte
ligentiškas, tvarkingas, švarą 
labai mėgo - į trobą nešvariomis 
kojomis niekada neužeis, vis jas 
trina ir trina... Jis buvo nebui- 
tinis žmogus, o be to, labai už
daro būdo. Mes visi buitiškus 
darbus dirbame, o jis knygas 
skaito arba pianinu groja, mo
kėjo ir vargonais. Tai jam pra
vertė, kai jis Kaune studijavo, 
sunku jam buvo jis ir grodavo 
vargonais mišioms Zitiečių 
bažnyčioje, už tai jam duodavo 
pietus... O kaip jis išmoko groti 
pianinu, ir pati nežinau. Pas tetą 
Gertrūdą buvo pianinas, matyt, 
j į ir pamokė, o gal ir pats išmoko 
- labai gabus buvo ir doras. Visi 
Maceinos dori, (šypsosi) kartais 
paslysta ant plono ledo ir vėl 
atsistoja. Mūsų šeima gausi bu
vo, iš viso keturiolika, septyni 
gyvi liko. Mes su broliu pa
skaičiavome - dabar Maceinų 
atžalų yra šitmas trisdešimt, o 
gal ir daugiau. Ir tarp jų nėra nei 
girtuoklėlių, nei palaidūnų... 
Visi mokyti, tarp jų ir gydytojų 
yra, ir mokytojų, ir buhalterių. 
Visi norėjo pasimokyti, o ne- 
sivalkioti, kaip dabar daug kas... 
Antanas daug pasiekė... Klau
sinėj i dėl to paminklo, tai dide
lio noro nebuvo, kad pastatytų - 
ne dėl to, kad nenusipelnė, 

aišku, kad nusipelnė, - o dėl to, 
kad dar nežinia, kaip bus, gal 
ateis kita valdžia ir nuvers... 
Kiek tų paminklų buvo pastatyta 
tarybiniais laikais ir kiek jau 
nuvertė, o dabar naujus stato - 
gerai, kad mafijozams ir reke
tininkams dar nestato, o gal ir 
pastatys, ką gali žinoti. Galėjo

Julijonas Būtėnas (k,) ir Antanas Maceina

Antanas dar pagyventi, galėjo 
sugrįžti... Jis gi išvažiavo tada, 
kai jam jau nebebuvo vietos Lie
tuvoje. O dabar gal atsirastų...

Antano Maceinos 
vaikai apie savo tėvą

Kalba Danutė Marija Ma- 
ceinaitė-Mickūnienė (gydy
toja, gyvena ir dirba Žemaičių 
Kalvarijoje):

Tėvo aš niekada nemačiau. 
Jis išvažiavo, kai buvome labai 
maži. Bet Tėvo įvaizdis mums 
buvo suformuotas ankstyvoje 
vaikystėje. Mama, visą gyve- 
nimąjį mylėjusi, savo skaudžią 
meilę, matyt, norėjo perteiki ir 
vaikams. Tad nors man, mažiau- 
siajai, beveik ir neteko su juo 
gyventi (man buvo 8 mėnesiai, 
kai jis išvažiavo), meilė Tėvui 
ir begalinis noras jį turėti tęsėsi 
visą laiką. Mano vaikystė buvo 
pažymėta nuolatinio Tėvo lau- 
kino, o esamo Tėvo iliuzija lyg 
ir cementavo šeimą, neleisda
ma vaikams pasijusti naš
laičiais. Jaunystėje, pasirodžius 
pirmosioms, slaptai gautoms 
Tėvo knygoms, godžiai gau
džiau kiekvieną jo mintį. Tuo
met man buvo svarbu ne tiek tai, 
kas rašoma, bet tai, kad tai mano 
Tėvo mintys, man taip norėjosi 
pažinti tą žmogų. Taip buvo 
naktimis perskaitytas “Didysis 
inkvizitorius”, mašinėle per
rašyta “Niekšybės paslaptis”, 
“Jobo drama”. Vėliau atėjo 

brandesnis supratimas, Tėvo, 
kaip žmogaus, Tėvo, kaip mąs
tytojo ir kaip mano Tėvo ver
tinimas. Jo filosofinė mintis, 
vėliau poezija, laiškai (jais ben
dravau su Tėvu apie 10 metų) 
turėjo man didelės įtakos su
vokiant kančios, kurios teko 
nemažai patirti, prasmę ir jos 
būtinumą - surasti savąjį santykį 
su Kūrėju... Mes visi gyvename 
kančioje, ji nuo žmonių gy

venimo neatskiriama, todėl 
apmaudu, kad turėdami filosofą, 
kuris atskleidė mums kančios 
prasmę ir jos būtinumą, nesi- 
naudojame nei jo mintimis, nei 
jo patyrimu. Deja, Antanas Ma
ceina Lietuvai dar nelabai rei
kalingas, nors, kaip savo kalboje 
paminklo Antanui Maceinai 
atidengimo Prienuose proga pa
sakė poetas Justinas Marcin
kevičius, Maceina dar tik pir
maisiais žingsniais lėtai grįžta į 
Lietuvą. Aš dar pridurčiau, kad 
nelabai svetingai sutinkamas. 
Matyt, šio laikmečio chaose mes 
bijomės gilesnės minties, tiesos, 
Dievo sampratos apraiškų. 
Intelektualioji visuomenės dalis 
nusivylusi tyli, gal laukia 
kažkokio “savo” laiko, o skai
tytojas, penimas bulvariniais 
romanais ir muilo operomis, 
tampa toks patogiai nemąs
tantis, kad nėra sudėtinga visuo
menę skaldyti ir valdyti. Gal 
todėl, retsykiais spaudoje pa
sirodžius straipsniams, prime
nantiems, kad turime tokį filo
sofą kaip Antanas Maceina, po 
jų susilaukiame ir tokių aki
brokštiškų atsiliepimų, kurie 
savo stiliumi ir turiniu primena 
pačią juodžiausią sovietinių 
laikų rašliavą... Bet, šiaip ar taip, 
galvoju, kad Antanas Maceina 
reikalingas, be abejo reika
lingas. Nes visais laikais ir vi
sais visuomenės gyvenimo 
tarpsniais buvo reikalinga švie
si^ gyva ir gili mintis. Kančios, 
būties, egzistencijos, žmogaus ir 

Dievo santykio klausimai vi
sais laikais žmogui buvo ak
tualūs. Todėl manau, kad An
tanas Maceina Lietuvoje turi 
ateitį, kadangi tie dalykai, ku
riems skirta jo filosofija, jo po
ezija (apie ją apskritai nuty
lima), yra amžini, - tad ir jo 
kūryba, ir jis pats turėtų susi
laukti deramo dėmesio ir pelny
to įvertinimo mūsų kultūroje.

Kalba Augustinas Maceina
(muzikas, gyvena ir dirba 

Vilniuje):

Tėvą aš gana gerai prisimenu, 
juk beveik iki septynerių metų 
augau pilnoje šeimoje. Prisi
menu jį visada užimtą savo 
reikalais. Kai neidavo “laikyti” 
(tuomet taip buvo priimta 
sakyti) paskaitų, jis visą laiką 
dirbdavo užsidaręs savo kabi
nete, ir tik vakarais ateidavo prie 
bendro stalo. Poilsio dienomis 
pas tėvą lankydavosi nemažai 
žmonių, pamenu, dažnai atei
davo žinomas inžinierius hid
rologas prof. Kolupaila, poetas 
Stasys Santvaras, vienos iš 
Kauno gimnazijų direktorius 
Kazys Bauba, Universiteto 
profesoriai, rašytojai, kurių pa
vardžių aš jau ir nebepri
simenu. Jie diskutuodavo rim
tomis temomis, kurios man bū
davo visiškai neįdomios. Teta 
Tone (Antano Maceinos žmo
nos Julijos sesuo, - T.M.~) padai
nuodavo. Man, vaikui, nebuvo 
leidžiama dalyvauti tuose vaka
rėliuose. Šiuo atžvilgiu tėvas 
buvo labai griežtas, bet aš, 
būdamas labai smalsus, dažnai 
klausydavausi koridoriuje, apie 
ką šnekama, tik, žinoma, nieko. 
išjų kalbų nesuprasdavau. Kaip 
jau minėjau, tėvas buvo labai 
griežtas. Iš vaikystės įstrigo 
atmintyje toks atvejis: buvo 
berods 1942 m. vasara, man 
tada buvo penkeri metai, mes 
buvome nutarę eiti į Panemunės 
paplūdimį - bet aš kažkuo nusi
kaltau, dabar nebeprisimenu, ką 
buvau padaręs, ir tėvas nutarė 
mane nubausti. Jis man pasiūlė 
du bausmės variantus - ar gauti 
diržų, ar atsisakyti kelionės į 
paplūdimį. Ilgai galvojau, ką 
pasirinkti, ir pasirinkau diržą, 
manydamas, kad po kurio laiko 
jis pamirš arba persigalvos ir 
nenubaus manęs; bet jis ne
pamiršo, nepersigalvojo ir skau
džiai nubaudė mane diržu. Kie
tą ranką turėjo. Jis apskritai bu
vo neperkalbamas žmogus, 
niekada nekeitė savo nuomonės, 
buvo griežtas ir principingas 
visais atžvilgiais. Mūsų jis ne
lepino, bet stengdavosi, kad 
būtume aprūpinti visais būtinais 
dalykais. Negaliu pasakyti, kad 
tėvas mums skyrė labai daug 
dėmesio - tam jis neturėjo laiko;

gal tik su manimi bendravo šiek 
tiek daugiau - matyt, kad buvau 
vyresnis. Gal todėl, kad tėvas 
nepernelyg mane lepino savo 
dėmesiu, atmintyje įstrigo jo 
dėmesingumo momentai: pa
menu, kaip jis mums sekdavo 
pasaką apie kiškį policininką, 
kuris tvarko visus žvėris. Įdo
mu, kad tėvas kiekvieną vaka
rą sugalvodavo vis naujas 
istorijas su tuo kiškiu - jo fan
tazija buvo neišsenkama... La
bai gerai prisimenu, kai tėvas 
pradėjo rašyti eilėraščius. Tuos 
eilėraščius jis skaitydavo mums 
ir vadindavo juos sonetais. Man 
labai patiko tas žodis “sonetai”, 
nors tada neturėjau supratimo, 
ką tai reiškia. Pusė “Gruodo” 
parašyta Kaune vokiečių oku
pacijos metu... Tais metais tėvo 
eilėraščiai buvo didžiai ver
tinami specialistų, o dabar kaž
kodėl jo poezija lyg ir pri- 
mirštama, nors, mano manymu, 
jis buvo tikrai aukšto lygio 
poetas... 1943 m. draugai pers
pėjo tėvą, kad vokiečiai ruošią 
visų inteligentų “valymą”, bet 
ne visi tada tuo tikėjo. Sauliaus 
krikštatėvis Kazys Bauba tuo 
nepatikėjo, jis manė, kad 
vokiečiai padorūs žmonės ir 
šitaip padaryti negali. Tėvas 
patikėjo ir pasislėpė kaime Ša
kių rajone. Tuo metu tėvas jau 
buvo netekęs darbo, nes vo
kiečiai uždarė Universitetą. Vo
kiečiai mus iškraustė iš mūsų 
buto Friko gatvėje Žaliakalny
je. Mama pasakojo, kad prieš tai 
pas mus buvo atėjęs vokiečių 
karininkas, kuris pasiūlė tėvui 
suvokietinti pavardę ir vietoj 
“Maceinos” pasivadinti “Ma- 
ceiner” - už tai jis garantavo sau
gumą ir gerą darbą. Bet tėvas 
griežtai atsisakė. Tėvas buvo 
kietas ir principingas žmogus, 
nekentė nei fašizmo, nei 
bolševizmo... Grįžęs iš kaimo, 
jis susirgo, teko gulti į ligoninę 
operacijai. Jį operavo žymus 
gydytojas prof. Kuzma. Tėvas 
puikiai žinojo, kad jam pa
vojinga grįžti į Kauną. Iš tikrųjų 
jo ieškojo gestapininkai, kaip 
nepaklusnaus inteligento, ir 
rado jį ligoninėje. Galima sa
kyti, kad prof. Kuzma tėvą 
išgelbėjo, pasakęs, kad Ma
ceinos būklė labai sunki ir jam 
nėra vilties išgyventi... Ap
linkybės taip susiklostė, kad 
tėvas, išėjęs iš ligoninės ir dar 
visai nepasveikęs, turėjo 
trauktis iš Lietuvos. Jis išėjo iš 
Kulautuvos pėsčias su keturiais 
ar penkiais draugais... Pamenu, 
kad man buvo gaila su juo 
skirtis, labai norėjau eiti su juo, 
o jis mane ramino ir žadėjo po 
metų grįžti. Tada daugelis 
galvojo, kad tas košmaras greit 
pasibaigs... Bet košmaras tęsėsi 

(nukelta į 6 psl.)

Romualdas Granauskas
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(atkelta iš 3 psl.)
eidami šieno pjauti vis čiupinėja kišenėj savo instrumento 
mundštuką. Stonys buvo ir vienarankis, todėl tik tuo helikonu, 
apsimaunamu per petį, ir tegalėjo groti. Kairioji rankovė visuomet 
būdavo įkišta į švarko kišenę, ir vienas petys atrodė siauresnis. 
Visas instrumentuotės partijas Valantiejus, matyt, buvo parsivežęs 
dar iš Kauno, paties Jonušo rašytas. Vėliau aš juos girdėjau gro
jant ir vestuvėse, ir krikštynose, jų visi maršai buvo sunumeruo
ti, ir tik jie vieni žinojo, koks numeris ką reiškia. Jie grojo ir “Pre
zidento”, ir “Geležinio vilko”, ir Šaulių sąjungos maršus, todėl 
Valantiejus niekur negalėjo garsiai pasakyti:

- Dabar, vyrai, “Kunigaikščio Kęstučio”!
Todėl sakydavo:
- Dabar, “Du broliukai”... Dabar dvidešimt vieną...
Šiaurės vakarų Lietuva - tai muzikantų kraštas. Pagarsėjusių 

orkestrų, tokių kaip Valantiejaus, per tankiai nebuvo, tačiau apie 
tuos, kurie tokie buvo, žmonės žinojo keliuose rajonuose. Buvo 
Salantuose, buvo Skuode, bet tik šiaip sau, o geriausi - tai šatiš- 
kių ir ylakiškių. Tie jau ir gimdavo, ir mirdavo muzikantais, 
viename okrestre galėjo groti tėvas ir sūnus, broliai, pusbroliai ir 
dėdės. Apie Šates - Dapšauskai, apie Ylakius - žinoma, Jonušai.

Onelės vyras, kur gyveno Kastelis, buvo Valantiejaus draugas.

Buvo, nes dabar niekas nežinojo, kur jis yra, gal tik pati Onelė ir 
Valantiejus. Tada į tokius klausimus visuomet atsakydavo: “Dingo 
per karą”. Po tuo dingimu galėjai galvoti ką nori: gal žuvo, gal į 
Vakarus pasitraukė, gal į mišką išėjo, niekuomet tau niekas aiš
kiai nepasakys, o tik: “Ką aš galiu žinoti?.. Dingo, ir viskas...”

Kasteliui buvo blogai su aritmetika, o aš niekuomet negalėjau 
suprasti, kaip toks paprastas ir aiškus mokslas gali kam nesisek
ti. Onelė sakydavo:

- Tu užeik tankiau, užeik, aš tau bent karštos arbatos puodilėlį 
įpilsiu, juk tokia tolybė pareiti!

Nors prie tos ramunėlių arbatos^ daugiau nieko nebūdavo, vis 
tiek man karštimas, prieš einant į Šauklius, buvo didelis daiktas. 
Beveik iki pusiaukelės lyg kokią šiltą krosnelę pilve nešiesi.

Žiemą ir pats Valantiejus su savo muzikantais užeidavo pa
sišildyti. Jie leisdavo per rankas tokį medinį abrinėlį, zuikio taukais 
tepdavo lūpas* kad per vėją ar speigą nesuskeldėtų. Eiti reikėda
vo toli, kartais į pačius tolimiausius kaimus. Būdavo ir tokių va
karų, ypač kai ilgai degdavo danguje vėjuoti ir raudoni saulėlydžiai, 
kai į vieną miestelio pusę patraukdavo stribų vora, o į kitą - 
Valantiejaus muzikantai. Į kurią pusę nuėjo - iš tos rytą ir atgros, 
jau vežime sėdėdami. Bet būdavo ir taip, kad į tą pačią pusę, 
sakykim, Šauklių, pasukdavo būrys stribų, kyšodami danguje 
šautuvais, o iš paskos, tolokai atsilikę, - Valantiejaus muzikantai, 
todėl jų mažas graudus būrelis atrodydavo dar mažesnis.

02.03
Onelė, atrodo, mokėjo gerai gydyti visokius nušalimus. Vieną 

vakarą, kai mudu su Kasteliu sprendėm uždavinį, o durys įjos 
kambarį buvo praviros, Valantiejus atėjo vienas pats, be muzi
kantų. Tą žiemą laikėsi speigai, kad net tvoros tratėjo. Įėjęs nusi
movė ausinę kepurę, ir Onelė išgąstingai šūktelėjo:

- Jėzau, o kas tavo ausims?..
- Nušalom. Ar tu beturi tos savo mostelės nuo nušalimo?
- Turėti turiu, bet kame reikėjo taip nušalti?
- Miške.
- Bet kam kepures reikėjo nusimauti?
- Sukišom į trūbas. Nepaleisi dūdų pilnu balsu, tuojau išgirs...
Onelė priėjusi uždarė duris, ir daugiau nieko nebegirdėjom. Bet 

mes, pokario vaikai, buvome numanūs.

02.04
Kiek Valantiejus turėjo vaikų, aš gerai nežinau, sūnų ir dukterį 

- tikrai, bet jie čia negyveno, viena ausim girdėjau, lyg tai Klaipė
doj, lyg Kaune. Ir niekuomet atvažiavusių nesu matęs. Bet gal 
turėjo ir dar. Kaip per sapną prisimenu, kad Onelė yra sakiusi apie 
savo vyrą: “išėjo abudu su Valantiejaus Stasiu, išėjo ir išėjo...”

Pirmaisiais metais nušautus partizanus pamesdavo miestelio 
aikštėj po užkandinės ir krautuvės langais, kur daugiausia vaikš
to žmonių. Jie ten gulėdavo po kelias dienas, o žiemą - net savai
tę. Dieną aikštėj nesimatydavo jokio sargybinio, gal jis sėdėdavo 
užkandinėj ir sekdavo per langą, bet naktį - tikrai. Man, ateinan
čiam į mokyklą nuo Šauklių pusės, pro ten vaikščioti nebuvo jo
kio reikalo, tačiau kitiems, kurie gyveno vidury miestelio ar 
Skuodo, Šačių gatvėse, reikėdavo praeiti kiekvieną rytą ir atgal 
sugrįžti. Klasės mergaitės ateidavo išbalusios, net pačios gabiau
sios diktantuose pridarydavo daugybę klaidų, jei tik apskritai 
galėdavo nulaikyti plunksnakotį, arba, sakysim, tylu, ramu, 
mokytojas kažką aiškina prie lentos - o ta staiga kad kris kniūbs
čia ant suolo, kad paleis verkti!..

- Išeik, - priėjęs ramindavo mokytojas, niekada neklausdamas 
priežasties, - išeik, pavaikščiok, pavaikščiok...

(bus daugiau)
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Apie Lietuvos filosofiją - 
angliškai
Jūratė BARANOVA

Lietuva neišgarsėjo pasauly
je kaip filosofų kraštas. Kaip 
pastebėjo Arvydas Šliogeris, 
filosofavimas nėra būdingas 
lietuvių mentalitetui. Lietuviai 
daugiau žiūri į žemę nei į dangų. 
Tačiau autentiškos filosofijos 
problema ne vien lietuvių rū
pestis. Ta pati problema iškiltų 
ir kitoms tautoms, jei jos tą 
problemą sau keltų ir spręstų. 
Tačiau, kad suvoktume, kur 
esame, reikėtų save pamatyti 
šiek tiek iš toliau. Tokiu ban
dymu galima laikyti 2000 me
tais Washington D.C. išleistą 
knygą Lithuanian Philosophy: 
Persons and Ideas. Lithuanian 
Philosophical Studies, II, ( red. 
Jūratė Baranova). Knygą reda
gavo ir leido Washingtono ka
talikiškojo universiteto profe
sorius George McLean, kurio 
misionieriška leidėjiška veikla 
kelia pagarbą ir susižavėjimą. 
Profesorius aktyvina ne tik Rytų 
ir Centrinės Europos mąsty
tojus, skatindamas juos prista
tyti savo tyrimų rezultatus ang
liškai. Jo leidžiamų knygų se
rijos apima Afrikos, Azijos, Lo
tynų Amerikos regionus. Pro
fesorius pats domisi vertybių 
problema ir moraliniu ugdymu. 
Jo išleistų knygų pasaulis - tai 
nauja suvienyta visata, kur 
galima rasti ir šiuolaikinę 

J. Czechowicz. Rotušė Vilniuje (1873 m.)

J. Czechowicz. Didžioji gatvė. (1873 m.)

Kinijos filosofiją, ir Pakistano, 
ir Filipinų, ir islamo mąstytojus. 
Nuskambėjo čia ir lietuvių fi
losofų balsas. Su
darytojai rengiant 
knygą aktyviai tal
kino Žilvinas Be- 
liauskas, kuris, 
šiame leidinyje pa
skelbė straipsnį 
apie žymų lietuvių 
išeivijos filosofą 
semiotiką Algirdą 
Julių Greimą.

Skaitytojui nie
ko nežinančiam 
apie mūsų kraštą 
pateikiami pag
rindiniai Lietuvos 
geografijos ir isto
rijos faktai. Trum
pa A. Bumblausko 
informacija prime
na, jog Lietuva - 
Europos centras. 
E. Gudavičiaus 
„blyksniuose“ 
apie Lietuvos is
toriją sakoma, kad 
lietuviai - pas
kutinieji atvykėliai į vakarų 
civilizacijos lopšį. G. Beresne
vičius gvildena lietuvių mi
tologijos, V. Berenis - mesianis- 
tinio mentaliteto ypatybes. 
Išsamiai Lietuvos filosofijos 
raidą tarpukario universitetuose 

Jūrate Baranova

išanalizavo R. Plečkaitis. Pro
fesorius, beje, tyrė ir pirmųjų 
filosofinių studijų Lietuvoje 
pradžią. Jo duomenimis filo
sofija buvo pradėta dėstyti 
Vilniaus jėzuitų kolegijoje 1571
metais. Kroatas profesorius 
(vėliau miręs nuo maro) T. 
Zdelaricius įvedė logikos kursą.

Knygoje pristatomas visas

CUUUUL HUUTAOE AKD COtEMTOHAMY OlASOS 
IVA. EAfTERN AND CENffiUL EUROPE,VOUIME I?

LITHUANIAN 
PHILOSOPHY: 
Persons and Ideas
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tarpukario Lietuvos filosofijos 
„aukso žiedas“. V. Bagdo
navičius rašo apie vieną cha- 
rizmatiškiausių filosofinių fi
gūrų - Vydūną, A. Sverdiolas - 
apie S. Šalkauskį, R. Tumėnaitė 
- apie A. Maceiną ir J. Girnių, 

L. Anilionytė ir A. Lozuraitis - 
apie V. Sezemaną. Neužmiršti 
lieka ir, galbūt, mažiau žinomi 
filosofai. A. Poška nagrinėja F. 
Kemešio socialinę filosofiją, 
A. Samalavičius - J. Lindės-Do
bilo „atvejį“. Šiuolaikinei Lie
tuvos filosofijos būklei aptarti 
pateikiamas kažkada Šviesos- 
Santaros konferencijoje daug 
diskusijų sukėlusio A. Šlioge
rio pranešimo pagrindu para
šytas straipsnis: “Lietuvių fi
losofinė mintis tarp Rytų ir 
Vakarų”, kuriame gvildena
mas jau mirusio profesoriaus 
Eugenijaus Meškausko feno
menas. R. Tamošaitis knygo
je spausdina bene pirmąją pa
ties A. Šliogerio filosofinio dis
kurso analizę. M. P. Šaulaus- 
kas svarsto platesnes komu
nikacijos tarp Lietuvos filo
sofinės kultūros ir Vakarų tra
dicijos galimybes. L. Donskis 
publikuoja išeivijos sociologo ir 
civilizacijos teoretiko V. Kavo
lio socialinės ir kultūrinės kri
tikos tyrimą.

Ši trij ų šimtų puslapių knyga, 
be abejo, iki galo neaprėpia vi
sos Lietuvos filosofinės pano
ramos. Rašydama įvadą, suda
rytoja bandė kiek galima šį ne- 
pilnumą išlyginti ir atsipra
šydama tų, kurie liko nepas
tebėti, ir kiek tik galima sumi
nėdama visus, kurie priklauso 
„Lietuvos filosofų“ šeimai. Su
darytoja prisiminėjau mirusius 
savo dėstytojus, kurie pirmieji 
ruošė filosofijos specialistus 
Vilniaus universitete - K. Ric- 
kevičiūtę (1922-1984), J. V.

Josef Czechovvicz
(1817 arba 1819-1888)

Tai. vienas garsiausių Vilniaus 
fotografų, Prancūzijos Fotogra
fų draugijos narys (1876-1885). 
Czechovvicz atvyko į Vilnių 
jau būdamas patyrusiu fotogra
fu. Netrukus po to jis gavo 
generalgubernatoriaus leidimą 
fotografuoti Vilniuje ir visa
me Siaurės Vakarų krašte. 
1876-1888 m. Czechovvicz savo 
namuose Vilniuje Botanikos 
gatvėje buvo atidaręs savo fo
to studiją. Jis buvo išgarsėjęs 
ir kaip puikus portretistas, ta
čiau šio žanro nemėgo. Fo
tografą viliojo gatvės, aikš
tės, miesto pakraščiai. Czecho
vvicz savo kūrybingiausiuoju 
laikotarpiu (1871-1881) fo
tografavo Vilnių, istorinius pa
minklus ir aplinkinius rajonus. 
Jis buvo vienas pirmųjų foto
grafavęs bažnyčių ir rūmų in
terjerus; kaip naujos eros įkvė
pėjas įamžinant Vilniaus ar
chitektūrą, jis surinko apie 200 
Vilniaus bei jo apylinkių foto
grafijų. Czechowicziaus foto- 
albumai buvo išleisti dar jam 
tebesant gyvam.

Josef Czechovvicz buvo pir
masis Vilniaus fotografas pro
fesionalas pripažintas už Lietu
vos ribų. Jo darbai buvo apdo-

Lietuvos kryždirbystė įtraukiama į 
UNESCO paveldo sąrašą

Rugpjūčio 21 d. Vilniuje Lie
tuvos ambasadorė prie UNES
CO Ugnė Karvelis Lietuvos kul
tūros ministrei Romai Dovydė
nienei įteikė dokumentą, liu
dijantį Lietuvos kryždirbystės 
įtraukimą į UNESCO žmonijos 
žodinio ir nematerialaus paveldo 
sąrašą. Pernai lapkritį į Pasaulio 
paveldo sąrašą greta kitų pasau
linės reikšmės gamtos ir kul
tūros objektų, buvo įtraukta ir 
Kuršių nerija. Pasak Kultūros 
ministerijos pranešimo spaudai, 
tradiciniai lietuviški kryžiai - 
tai unikalūs statiniai, jungian
tys architektūros formas, skulp
tūrą geležinius kalvių dirbi
nius, kartais primityvią tapybą.

Vinciūną( 1929-1979), J. Repšį 
(1930-1976). Nebuvo pamiršti 
pirmieji daug diskusijų sukėlę 
A. Jokūbaičio straipsniai apie 
Lietuvos filosofiją ir jos ypa-. 
tybes. Pastebėtos ženkliausios 
pastarųjų metų filosofinės pub
likacijos - Z. Norkaus knyga 
Istoriką (Z. Norkus 2000 metais 
vokiškai Vokietijoje vėl išleido 
knygą Max Weber und Rado
nai Cįioice) bei A. Sverdiolo 
Steigtis ir sauga.

Neliko pamiršti ir kultūri
nių žurnalų redaktoriai (B. Sa
vukynas, V. Rubavičius, S. 
Žukas, A. Gailius, V. Ališaus
kas), kurie savo iniciatyva ska
tino ir skatina filosofinių pu
blikacijų plėtrą, ir tie, kurie 
palikę akademinę filosofiją iš
ėjo į politiką, o po to vėl grį
žo arba negrįžo (A. Juozaitis, 
V. Radžvilas, R. Pavilionis, B. 
Kuzmickas, B. Genzelis, J. Ka
rosas, R. Ozolas, G. Jurkūnai
tė, M. Laurinkus, Ž. Jackūnas, 
L. Jekentaitė). Paminėtas taip 
pat nuolatos Lietuvos filoso
finėje kultūroje dalyvaujan
tis Ohio universiteto (JAV) pro
fesorius Algis Mickūnas, psi
chologas A. Paškus, politi
kos analitikas K. Girnius, W. 
James palikimo tyrinėtojas 
K. Skrupskelis. Paminėti taip 
pat E. Levinas ir A. Lingis, 
kuriuos su Lietuvos filosofija 
sieja, galbūt, pavardžių galū
nių bendrumas.

Tai buyo pirmas bandymas 
aptarti Lietuvos filosofinį gy
venimą angliškai. Tikėsimės - 
ne paskutinis.

Josepf Czechovvicz

vanoti sidabro medaliu Mask
voje vykusiose Rusijos impe
rijos Mokslo mylėtojų, Antro
pologijos ir Etnografijos drau
gijos parodoje 1872 m. bei Ru
sijos Pramonės ir Meno drau
gijos parodoje 1882 m. Jo foto
grafijos buvo pristatytos 1876 
m. XIII-oje Prancūzijos Foto
grafų draugijos parodoje; 1878 
m. Pasaulinėje parodoje, o 
1992-1993 Paryžiuj e parodoj e, 
pavadintoje La Lituanie au tour- 
nant du siecle - Photographies 
de 1870 a 1930.

Tarp panašių kaimyninių ka
talikiškų šalių paminklų jie iš
siskiria kur kas sudėtingesne, 
įvairesne, labiau išvystyta me
nine forma. Paminklų sudėtinės 
dalys - geležinės paminklų vir
šūnės, dar vadinamos ornamen
tuotais kryžiais, o ypač įvairių 
siužetų medinės skulptūros - 
laikomos vertingiausiu lietuvių 
liaudies meno palikimu, įkvė
pusiu ne vieną žymų 20 amžiaus 
lietuvių dailininką. Šiandien 
kryždirbystė tebėra išlikusi gy
vą tradiciniu būdu perduodama 
liaudies meno šaka. Paminklus 
kuriantys meistrai - kryždirbiai 
yra savamoksliai.

BNS

- Lietuvos dailės muziejaus 
Vilniaus paveikslų galerijo
je atidaryta paroda “Šiuo
laikiniai dailieji Japonijos 
amatai”. Tai - Japonijos fondo 
kilnojamoji paroda, kuria 
Lietuvoje rūpinasi Japonijos 
ambasados informacijos ir kul
tūros centras kartu su Lietu
vos dailės muziejumi. Nuo 
Japonijos ambasados Vilniuje 
įkūrimo 1997 m., į Lietuvą 
kasmet atsiunčiama po vie
ną Japonijos fondo pasiūlytą 
kilnojamąją parodą. Šiais me
tais Japonijos fondo prista
tomoje Tokijo nacionalinio mu
ziejaus dailiųjų amatų parodo
je - 64 darbai iš molio, stik
lo, medžio ir metalo. Tokijo 
muziejininkų teigimu, nuosek
liai perimdami ir tobulindami 
kitų šalių, pirmiausia Kinijos 
ir Korėjos, patirtį, japonų ama
tininkai ilgainiui suformavo 
unikalią rafinuotą meninę tra
diciją.

- Anglijos menininkas Er- 
vin Vurn rengiasi atidaryti 
fotografijų parodą kurios da
lyviu gali tapti kas tik panorė
jęs. Vienintelė projekto sąlyga - 
turėti mobilųjį telefoną. No
rintieji dalyvauti projekte gali 
parašyti menininkui elektro
niniu paštu camilla@,photo- 
net.org.uk ir nurodyti savo 
mobiliojo telefono numerį, taip 
pat šalies kodą Pąskuį jpats 
Ervin Vurn jums SMS pagal
ba išsiuntinės instrukcijas. To 
darbo rezultatus bus galima 
pamatyti parodoje, kuri veiks 
Londone nuo 2001 gruodžio iki 
2002 sausio. Menininkas kol 
kas neaiškina, ką nurodys 
instrukcijose. Žinoma tik tai, 
kad bus gauta daugybė įdo
mių nuotraukų. E. Vumo tiks
las ne tik surengti fotoparodą 
bet ir patikrinti mobiliojo ryšio 
operatorių darbą visame pa
saulyje.

- Vilniaus Lenkų meno ga
lerijoje “Znad Wilii” atidaryta 
Silvijos Drebickaitės tapybos ir 
mozaikos bei Stanislovo Gied
raičio skulptūrų paroda. S. Dre- 
bickaitė baigė freskos ir mo
zaikos studijas Vilniaus dai
lės institute (dabar - Dailės 
akademija). Dailininkė tapo 
freskas, paveikslus, kuria mo
zaikas ir vitražus. Yra suren
gusi tapybos parodas Lenkijo
je, Švedijoje, tris autorines eks
pozicijas Vilniuje. S. Dre
bickaitės paveikslų nuolat ga
lima pamatyti sostinės. “Dai
lės” salone, galerijoje “Vilnius 
ir dailė”, viešbutyje “Villon”. 
Skulptorius S. Giedraitis yra 
dirbęs “Ąžuolo” įmonėje rai
džių kalėj u-akmentašiu, Kauno 
restauracinių dirbtuvių skulp
toriumi restauratoriumi, o da
bar yra laisvas kūrėjas. Nuo 
1978 metų dalyvauja įvairiose 
parodose Lietuvoje ir užsieny
je. Abiejų meniųįųkų darbų 
paroda “Znad Willi” galerijoje 
veiks iki rugpjūčio 17 die
nos.

- Lietuvos agentūra “Fac
tum” į Lietuvos rekordų kny
gos Meno skyrių įrašė naują 
rekordą. Daugiausiai metų dai
navusiu duetu pripažintas rug
pjūčio 12 d. Kaune baigiantis 
šios vasaros gastroles Nelės 
(Nelly) Paltinienės ir' Euge
nijaus Ivanausko duetas. Kaip 
duetas jie nuo 1967 m. iki 1982 
m. ir nuo 1993 iki šiol kartu 
koncertavo ir tebekoncertuoja 
Lietuvoje bei užsienyje.

KMkusHAH.nmvAi.ua
net.org.uk
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Teisybė tėvų pranciškonų pusėje
Su įdomumu sekuNew Yorko kultūros Židinio bylos aprašymus. 

Tėvai pranciškonai išsamiai ir aiškiai bylos eigos informaciją 
aprašė “Darbininke” ir kituose laikraščiuose. Nėra jokios abejonės, 
kad tėvai pranciškonai pasielgė teisingai pagal Amerikos teismo 
įstatymus ir pagal sutartį su New Yorko lietuviais.

Tiesiog “akis bado” (“Drauge” 8-24-01) tilpusios “naujienos” 
apie New Yorko kultūros Židinį. Tuo pačiu, mane visiškai įtikino 
Algimanto Gečio straipsnyje, “Būtina tartis Kultūros Židinio New 
Yorke klausimu”, kad tėvai pranciškonai tikrai pasielgė teisingai. 
A. G. rašo: “Prieš 27-rius metus pasirašyto Dedikacijos akto 
žodžiai, jog lietuviai pranciškonai ir didžiojo New Yorko lietuviai 
bendrom pastangom ir aukom pastatydintą Lietuvių kultūros Židinį 
skiria nepriklausomai Lietuvai ir lietuvių tautai”.

Tai aiškiai įrodo, kad tėvai pranciškonai savo sutartį be jokių 
priekaištų išlaikė. Ne taip, kaip kiti išeiviai, savose organizacijose 
žadėję pinigus skirti laisvai Lietuvai, juos pasiskyrė sau - negarbiai 
sulaužę savo pačių duotus pažadus. Gal visi sutiksime, kad Lietuva 
jau yra nepriklausoma. Keista, kad N Y Kultūros Židinio taryba 
užvedusi byląjoje nedalyvavo, todėl ir “užsidirbo” piniginę teismo 
pabaudą. Dėl to, aišku, tėvai pranciškonai yra visiškai nekalti.

KŽ teismo byla įdomi, nes man priminė JAV LB užvestą ir 
beveik keturis metus trukusią bylą prieš Clevelande esantį Fe
deralinės valdžios pastatą - Lithuanian Center Ine. - “Lietuvių 
Sodybą” ir jos patikėtinius, norėdami sužinoti jos priklausomybę. 
Taip, kaip ir KŽ ši byla buvo pagrįsta šmeižtais ir melu. JAV LB 
nenorėdami eiti prieš teisėją greičiausiai bijodama jo galutinio 
sprendimo, net teisėjui melavo, kad jau būk tai susitaikę ir bylos 
eigą nutraukę. Kai tuo metu advokatai, pagal JAV LB nurodymus, 
vedė bylą tarp savęs dar 9 mėnesius. Ji buvo naudinga tik 
advokatams, kuriems išleista apie 700,000.00 dol., kurie galėjo ir 
turėjo būti panaudoti Lietuvos vargšams. Tik pagalvokime, JAV 
LB dar drįsta prašyti vėl iš mūsų pinigų 50 metų veiklos minėjimui.

Daugelis pasipiktinę, A. G. straipsnyje šiuo teiginiu: “tuometinė 
JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė laišku kreipėsi į 
tėvų pranciškonų vienuolyno viršininką Tėvą Pranciškų 
Giedgaudą” (...) “Ji prašė tėvų pranciškonų “(...) “su gera valia, 
be ambicijų, be asmeniškumų išspręsti šią didelę problemą 
lietuviškoje veikloje...”

Norėtųsi paklausti R. Narušienės, kodėl ji pati nepritaikė savo 
pamokymo tėvams pranciškonams, jos pačios užvestoje byloje 
prieš Lithuanian Center Ine. “Lietuvių Sodybos” patikėtinius? 
Tuomet, R. Narušienė, pati, viešuose JAV LB susirinkimuose 
šmeižė nekaltus žmones. Teismo apklausinėjama prisipažino, kad 
tai buvo tik “rumors”. Klausimas, ar R. Narušienė iš viso, žino, 
kas yra “gera valia”?

R. Narušienės veikimo būdas JAV LB-nėje, su pagrindu sukelia 
rūpestį ir A. Balašaitienės (8-24-01 “Drauge”) rašinyje: “Kąreiškia 
priklausyti Lietuvių Bendruomenei?” Ji rašo: “Tai jau yra gan 
aktualus klausimas, nes vienos organizacijos vadovybė ir nariai 
tvirtina, jog įstojimas į Lietuvių Bendruomenę pažeis tos 
organizacijos savarankiškumą gal net egzistenciją”.

Ačiū Dievui, kad dar turime galvojančių ir atviromis akimis 
matančių žmonių. Tuo turėtume susirūpinti visi lietuviai, kol dar 
ne per vėlu tvarkyti savo reikalus. Atsiminkime pasakymą: “Blogis 
tik todėl egzistuoja, kad neatsiranda gerų žmonių, kurie prieš jį 
kovotų”.

Nebūtų nuostabu sužinojus, kad JAV LB-ės suagituoti ir naujieji 
ateiviai (“Drauge”, 8-24-01, Laiškai ir nuomonės skyriuje) “savo 
pažemių pamokslą išpila” ant tėvų pranciškonų.

Stebėtina žmonių stoka bendros nuovokos. Net ir po to, kai tėvai 
pranciškonai aiškiai aprašė KŽ reikalą. KŽ tarybai pirmiausiai 
užvedus bylą ir jos eigoje nedalyvavus, tik dabar prašo susitarimo, 
kaip jau teismo galutinis sprendimas padarytas ir “šaukštai po 
pietų”.

Ar galime pasiguost lietuviška patarle, kuri sako: “Nėra to blogo, 
kuris neišeitų į gera”, jeigu iš klaidų galėtume ką nors pasimokyti. 
Yra labai svarbu mums visiems suprasti; kai Amerikos teismuose 
yra užvedama bylą tai visa kontrolė, be išimčių, yra atiduodama į 
kitą svetimų žmonių rankas. Jiems mūsų reikalai nesuprantami ir 
visiškai nerūpi, jie turi savus interesus ir net- nesigilina į mūsų 
problemas. Tikri laimėtojai teismo reikaluose yra advokatai. 
Suprantama, kad tėvai pranciškonai turės apmokėti (ne iš savo 
valios pakviestiems) advokatams, iš NY lietuvių veiklai paremti 
žadėtųpinigą ir tai bus jųpraradimas. Gi KŽtaryba švaisto galbūt 
kitiems tikslams žmonių suaukotus pinigus. Kiekvienu atveju, 
nesvarbu kas tai bebūtą lietuviams atsidūrus Amerikos teisme, 
jau yra didelis pralaimėjimas, kenkiąs savitarpio santykiams ir 
užsipelnant pažeminimą ir blogą vardą amerikiečių akyse.

Ar yra vaistų nuo kveruliantų ligos?
Su gilia pagarba:

Dana Čipkienė

Lietuviškas restoranas Japonijoje
Japonijos Kuji mieste netru

kus duris atvers lietuviškų patie
kalų restoranas. Jame dirbs ir 
dvi virėjos iš Klaipėdos. Kuji 
rudenį vyks lietuviškų prekių 
mugė, joje nemažai vietos už-

ims ir gintaro dirbiniai. Japonų 
nuomone, gintaras - ilgaamžiš
kumo simbolis, o gintaro papuo
šalai ne. tik puošia, bet ir gydo 
įvairias ligas.

ANTANAS MACEINA 
savo artimųjų prisiminimuose

(atkelta iš 4 psl.)
ilgai, taip ilgai, kad ir mes, jo 
vaikai, suspėjome pasenti... Ma
no atmintyje tėvas liko kaip 
labai griežtas, net užsispyręs, 
labai principingas, reiklus, be 
galo darbštus, atkakliai sie
kiantis savo tikslo žmogus. 
Įvertinti jį kaip filosofą man 
sunku. Manau, kad jis yra 
aukšto lygio filosofas, nors 
kartais man atrodo, kad jis per
nelyg dogmatiškas, nelankstus. 
Manau, kad krikščionybės 
rėmai jį labai apribojo. Turiu 
prisipažinti, kad išvis katali
kiškoji filosofija man nėra ar-

BNS

tima - man, kaip meno žmogui, 
daugiau prie širdies jo poezija, 
kuri mane labai jaudina ir nu
rodo, kad tėvas nebuvo toks šal
tas, kaip gali pasirodyti ki
tiems. Poezijoje jis be galo 
jautrus, - juk žmogaus siela 
poezijoje atsiskleidžia, kaip 
niekur kitur. Man labai gaila, 
kad jis parašė nedaug eilėraš- 
čiiį:: ..

aiis to LITHUANIA
_ _  from20«9 0/min

Great ratas ta the rast af the wodd-any day, any time. f
Long Dtetanct Post 

wwwjubpostxom 1-800-449-0446

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

SEPTEMBER PICK-UP SCHEDULE

Sept. 21 Lowell, MA 12-1 pm
Sept. 21 Lawrence, MA 2 -3 pm
Sept. 21 Nashua, NH 4 -5 pm
Sept. 22 Worcester, MA 12 -3 pm
Sept. 23 Hartford, CT 9:30 -11 am
Sept. 23 Waterbury, CT 11:30 am - 1 pm
Sept. 26 Putnam, CT 1 -2 pm
Sept. 26 Providence, RI 4 -5:30 pm
Sept. 28 Albany, NY 7-8 pm
Sept. 29 Binhampton, NY 9 -10 am
Spėt. 29 Scranton, PA 12 -2 pm
Sept. 29 Fracville, PA 5-6 pm
Sept. 30 Washington, DC 2 -4 pm
Sept. 30 Brooklyn, NY 1 -3 pm
Sept. 30 Bridgeport, CT 7 - 8:00 pm

Container leaves for Lithuania Oct. 2, 2001

ku kalbėti. Sunku todėl, kad 
visada nešiojau gilią nuoskaudą 
kam jis mus paliko. Vaikystės 
prisiminimų beveik neišliko, 
nes kai tėvas pasitraukė iš 
Lietuvos, man buvo tik ketveri 
metai. Atmintyje tėra likę tik 
keletas nuotrupų - tėvas neša 
mane į antrą aukštą kur buvo 
mūsų, vaikų, miegamasis, seka 
pasaką apie kiškį policininką mos ir savo užsibrėžto tikslo. Jis 
veža rogutėmis nuo Parodų 
kalno... Ir tik vienas labai ryškus 
prisiminimas - paskutinis va
karas Kulautuvoje prieš jam 
išeinant. Prisimenu juos abu su 
mama vaikštant ratu apie ba
seiną... Jų veidai rausvi nuo 
besileidžiančios saulės ir visai 
kitokie,, negu visada. Aš supra
tau, kad vyksta kažkas neį
prasta... Apie tėvą namuose bu
vo visą laiką kalbamą buvo kal
bama, kad tėvas pabėgo nuo 
bolševikų. Mama net sugalvo
jo maldą kurią mes kas vakarą 
kalbėdavome, sakydami - 
“Dieve, padaryk taip, kad 
bolševikai išeitų iš Lietuvos ir 
visų kraštų, kuriuos jie turi 
užėmę, ir kad Tėtytis greičiau

sugrįžtų”... Tai buvo mūsų 
kasdieninė vakarinė malda... 
Mama labai tikėjo, kad tas 
siaubas, kuriame mes gyve
nome, greitai pasibaigs ir tėvas 
sugrįš. Bet mamos svajonėms 
nebuvo lemta išsipildyti... Koks 
buvo tėvas? Manau, kad jį 
nuolat draskė vidiniai prieš
taravimai, jis plėšėsi tarp šei-

pasirinko tokį kelią, kurį turė
jo nueiti vienas, o šeimajam lyg 
ir buvo savotiška kliūtis. Būda
mas neryžtingas šiuo atžvilgiu, 
jis iš pat pradžių nesugebėjo 
sutvarkyti savo buities. Todėl ir 
sužlugo jo jaunystės idealas - 
kartu su mama eiti vienu keliu. 
Taip šiame pasaulyje nebūna, 
kiekvieno žmogaus kelias (jei 
jis jį turi) yra tik jo paties kelias, 
bendrų kelių nebūna. Vėliau tai 
suprato ir tėvas ir apie tai už
siminė viename iš savo laiš
kų. Vertinu tėvą kaip filosofą, 
gailiuose jo ir sunkiai atlei
džiu - nors ir suprantu, kad jis 
labai dramatiško likimo žmo
gus...
Parengė Tatjana Maceinienė

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $ 498r-t.

z

Kalba Saulius Maceina 
(gydytojas, gyvena ir dirba

Vilniuje): ■ -

Apie tėvą man apskritai sun-

# y y* 1 x "g ‘ •yRigaVen Travel, Ine.
VVe proviete complete Travol Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA - TALLIN- VILNIUS
with ' i v

FinnHiR
LUFTHANSA - SAS 
OR OTHER CARRIERS 

’Call for Details-

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

1-800-291-8311
E-mail: RigaVen@worldnct.att.net 
web site: www.rigaven.com

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
: ■ . . -'flODnOvl ' ■ >

24 Davis Avė.
Kearny, New Jersey 07032

One way to Vilnius $ 379

FREGATA TRAVEL
250 VVest 57th Street, I2ll 

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

Restrictions apply

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

OlJll. . : - J

Mašinų rezervacijos Vilniuje 
Viešbučiai
9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

Bankas švenčia 75-keriif metu sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, iškaitant 
• Taupymo sąskaitas, certi^f^?jrJRA

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

H ome Eąuily ir automobilių
* ATM naujų mašinų ir korteles
♦ Tiesiogini pinigų deponavimą

; .A L U '
Patogios darbo valandos, 

pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 
Kalbame Hetuyt.škaL..

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

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

LIETUVA 2001
, 9 p r.,,, „.t. TfĮrsiiaį «■» :

Pigiausios kainos skrydžiams j VILNIŲ vasarą iš New 
Yorko, Chicagos, Los Angeles, Detroito, Clevelando, 
Floridos ir kitų JAV miestų Finnair ir kitomis oro linijo
mis.

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

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

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 LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJĄ,BALTARUSIJA,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
SEPTEMBER PICK-UP SCHEDULE

O ,snojg 1
September 20 Elizabeth, NJ 11-12 noon

Kearny, NJ 1-2 pm

September 21
(at Lithuanian Music Hali on Allegheny Avė.)

September 22

Philadelphia, PA

Brooklyn, NY

September 24 Putnam, Ct

11-12 noon '

12-1 pm

2-4 pm

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

t

mailto:RigaVen@worldnct.att.net
http://www.rigaven.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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AUKSUČIAI FOUNDATION FOR AGRICULTURAL
AND FOREST DEVELOPMENT

PADĖKA

Mūsų retnėjSms kurie 1998 - 2001 metų laikotarpyje atsiliepė į prašymus padėti Lietuvoje kuriamam tyrimų, mokymų ir 
parodomąjam projektui skirtam smulkiesiems Lietuvos ūkininkams gelbėti sugrįžti į normalų gyvenimą bei pasekmingiau 
konkuruoti modernioje laisvojo pasaulio prekybos rinkoje. Didelis ačiū priklauso:

MECENATAMS (dovanojusiems $100.000+):
Poniai Gražinai Liautaud, Mr.4 Mrs. George & Joann Dierssen, ponams Vytautui J. & Vandai Šliūpams

LABDARIAMS ($10.000-$99.999): 1
Ponams Alexander & Stasei Wesey (Vasiliauskams), Šiaulių rajono adrrinistracįai, Mr. & Mrs. Lawrence D. & Suželto Ctement. 
Lietuvos Žemės Okio Ministerijai.

ĮKŪRĖJAMS ($5.000 - $9.999):
Ponams R.4 B. Paulsen Foundation, prof. dr.Calvin & Kilty Oualset Mr.4 Mrs. Leland 4 Theresa Ruth, Mr.John Chiles, Kęstučiui J. 
4 Lelijai Šliūpams.

GLOBĖJAMS ($1.000 - $4.999):
Ponams Ignui KauneLui, Vytautui V. Lapatinskui, Lee Ruth and Assodates, Lietuvių Fondui, Lithuanian Citizens' Soc. ofWestem 
Pennsylvania, D.Maiinauskui. Omaha Sister Cities Association, Algiu 4 Angelei Raulinaiciams, Tautos Fondui Kanadoje, Vidai 
Tumasonienei,DDS, dr. Jonui & Joanai Vaiaičiams, Antanui & Viktorijai Valavičiams, Eugenijui 4 Irenai Vilkams, Mrs. Heather E.White, 
VVhite Knight Fund.

AUKOTOJAMS ($500 - $999):
Ponams T. Bogušas, Mrs T. Gariaeff, dr. E. Gedvilui. Gary Hartman.PhD. VI. Kavaliauskui, Millbrae Rotary Club, Gr. Natkevičienei. 
Mr. 4 Mrs. S. Šulams.

RĖMĖJAMS (iki $500):
Ponams P.Anderson, A.Backer, J.V.Bikulčiui, L.4 F.Brovm III, Battic Americansof No.California, dr.F.Boyie, ABalbata, P.Bums, 
D.Lukienei, R.Četkekūnienei, C.Dreyer, E.Gasparaičiui, J.Fraser, A Gareliui, kun.dr. E.Geruliui, J.R.Hess, dr.N.Gemell, AJg.Gustaičiui, 
A4 V.Kačinskams, AJankūnui, D.Janutienei, G.Kenter, D.Kojelis, A4 AKudirkams.PhD, V.Kupčiūnui, D.Kvederiui, V.Lenkaitis, 
J.Lubinsky, ALynch, L.Mažeikai, P.Manzari, S.Matui.PhD, R.Maiufoniui.PhD, V.Motušiui, R.Nakonecznai, K.Otero, H.Petkienei. 
D.Petrauskaitei. R.Rakutis, dr.R.Povilaičiui, J.Rukšėnui, M.Rexroad, San Frandsco Lithuanian-Americans, F.Sharron. Lithuanians of 
Seattie,WA L.Siemaškai, D.Rushing, HonAnicetui Simučiui, ETaggert, B.Tirvai, J.Vazbiui, F.Weiss, AVeSčkai, Č.Venclovoj, 
L.Žaguniui, J.G.Zonn, AŽalpiui, J.R.Zane, K.Žolynams, S.P.Zuriui

MEMORIALAI (nepriklausomai nuo aukos vertės):
Agronomui Jurgiui Gudaičiui; Donatui Šatui; dr. Vaclovui Tumasoniui ir VValter Urnikiui atminti;

Dėkojame mūsų Garbės Globėjams: poniai Almai Adamkienei, Lietuvos Respublikos Prezidento žmonai, Vilniuje, prof. Emeritus 
Czesiaiv Milosz. Nobelio Literatūros Premijos Laureatui, Bert.eley.CA USA, ir dr. Algirdui Avįjeniui, Pirmajam Vytautas Magnus
Universiteto Rektoriui, Kaune ir UCLA CA USA

Štai kaip kyla Auksučių ūkis (iš V. J. Šliupo asmeninio albumo)

Dėkingi:
Auksučiai Foundation Direktorių Tarybos nariai: Pirmininkas Vytautas J. Š/u/ms,PE, Budingame, CA; Vice President 4 Director of 
Programs Lawrence D. Ctement, University of Catif. Cooperative Eztension. DANR, Davis, CA; Vice President 4 Director of Intemational 
Relations Prof. Dr. Catvm O. Oualset, Genetic Resource Center, University of Caiif., Davis, CA; Secretary Leland H. Ruth. President 
Lee Ruth 4 Assoc., Sacramento, CA Vice President 4 Director for Educationai Exchanges and Treasurer John Chiles, Campbeil Soup 
Research and Development Yoto County, CA
Garbės Direktoriai: Dr. Edvardas Gedvdas, Agronomas, Kuršėnai; Prof. HaM. Dr. Leonas KacEjulis, Dotnuva-Akademįja;
Vladas Kavaliauskas, Miškininkas, Kuršėnai-Auksučiai; Darius Malinauskas Generalinis Direktorius UAB Nutrilita, Šiauliai; 
Prof. Gary Hartman, Ph.D., S.W.Texas Štate Univ., San Marcos, TX..

The Auksučiai Foundation (Ne pelno organizacija, aukos nurašomos nuo JAV valstybinių mokesčių) 
2907 Frontera Way, Tel: (650)692-6856
Budingame, CA 94010 U.S.A e-mail: sliupasvyt@earthlink.net

Internete Svetainė (Website) - http://bome.earthlink.net/~sliupasvyt/auksuciaihtm 8/2/01

Svečių namas Auksučiuose (iš V. J. Šliūpo asmeninio albumo)

JAV tragedija, 
kurios neumirš visas pasaulis

(atkelta iš 1 psl.) 
televizijos ekranuose stebėda
ma, kaip žmonės bėga iš ka
tastrofų vietų. Vienu metu mil
žiniški dangoraižiai, stovėję 
Manhatteno pietuose, žiūrovų 
akyse sugriuvo kaip kortų na
melis, o virš miesto pakilo di
džiulis dulkių ir dūmų debesis.

Teroro aktai pasmerkti
Pasaulio vadovai pasmerkė 

šiuos neregėtus teroro aktus. 
Vokietijos kancleris Gerhard 
Schroeder atakas pavadino “ka
ro paskelbimu visam civilizuo
tam pasauliui”.

Išpuoliai, kurie buvo įvykdyti 
pagrobus keturis civilinius lėk
tuvus - du iš Bostono, vieną iš 
Nevvarko ir vieną iš Dulles oro 
uosto netoli Washingtono, para
lyžiavo visos šalies gyvenimą, 
o didžiuosius Amerikos centrus 
pavertė gūdžiais miestais vai
duokliais.

Visos šalies fondų biržos bu
vo uždarytos, milijonai tarnau
tojų išsiųsti namo. Priimtas pre
cedento neturintis sprendimas 
visose Jungtinėse Valstijose su
stabdyti visus komercinius skry
džius ir uždaryti visus oro uos
tus. Pirmą kartą nuo 1944 metų 
birželio 6 dienos, kai sąjungi
ninkai nusileido Normandijoje, 
buvo atšauktos aukščiausiosios 
lygos beisbolo rungtynės.

Krizė prasidėjo kelios minu
tės prieš 9 vai. ryto, kai pirmasis 
lėktuvas įsirėžė į šiaurinį Pasau
lio prekybos centro dangoraižį 
New Yorko finansinio rajono 
širdyje ir netoli jo viršūnės pa
liko didžiulę žiojėjančią skylę.

Antrasis lėktuvas tiesiai į pie
tinį dangoraižį “dvynį” įsirėžė 
po 15 minučių, o dar po kelių 
minučių atėjo pranešimai apie 
trečiąjį kamikadzių išpuolį prieš 
Pentagoną, esantį Šiaurės Virgi
nijoje prie pat Washingtono, už 
Potomac upės. Pentagoną taip 
pat apėmė gaisras.

Tada įvyko visų siaubingiau
sias dalykas - Pasaulio prekybos 
centro dangoraižiai su didžiuliu 
trenksmu vienas po kito sugriu
vo, sukeldami milžiniškus dū
mų, ugnies bei metalo nuolaužų 
kamuolius.

1975 metais labai iškilmingai 
atidaryti dangoraižiai kurį laiką 
buvo aukščiausi pasaulio pas
tatai, bet netrukus juos viršijo 
Searso dangoraižis Chicagoje. 
Pasaulio prekybos centras kartu 
su Laisvės statula ir dangoraižiu 
“Empire Statė Building” buvo 
įžymiausi Nevv Yorko simboliai.

Nežinodama, ar rengiama 
daugiau išpuolių, valdžia eva- ’ 
kavo žmones iš tokių objektų, 
kaip Baltieji rūmai, Pentagonas, 
Kapitolijus, Iždo rūmai, Sears 
dangoraižis ir Disney Land.

Tai buvo didžiausias išpuolis 
Amerikos teritorijoje nuo 1941- 
ųjų gruodžio 7-osios, kai japonų 
karo lėktuvai subombardavo 
JAV laivyną Pearl Harbore. Ta
da žuvo 2,280 kareivių bei 68 
civiliai gyventojai, o Jungtinės 
Valstijos dėl šio užpuolimo įsi
traukė į Antrąjį pasaulinį karą.

Pagrobtuose lėktuvuose - 
266 žmonės

Valdžia pranešė, kad ke
turiuose pagrobtuose lėktu
vuose, kurių du įsirėžė į dango
raižius Nevv Yorke, trečiasis - į 
Pentagoną Washingtone, o 
ketvirtasis sudužo miškingoje 
vietovėje netoli Pitsburgo 
Pennsylvanijoje, buvo mažiau
siai 266 žmonės.

“Pažiūrėjau laukan ir pa
mačiau, kad trūksta didelės Pa
saulio prekybos centro dalies, - 
pasakojo “Verizon” darbuotoja 
Eilėn Leon. - Po 15 minučių pa
mačiau iš pastato šokinėjančius 
žmones. Pro langus krito kūnai. 
Nežinau, ar jie jau buvo žuvę, 
ar gyvi šoko į mirtį”.

Teroro aktai didžiausiame 
JAV mieste sukėlė tiek paniką 

ir bejėgiškumą, tiek didvyriš
kumą. Policininkai ir ugniągc? 
šiai rizikavo savo gyvybėmis, 
kad išgelbėtų žmones iš lieps
nojančių dangoraižių ir žuvo 
kartu su jais, kai 200 tūkst. tonų 
plieno konstrukcijų ir 43 tūkst. 
langų subyrėjo į šipulius. Po
licijos šaltiniai sakė, kad, nepa
tvirtintais pranešimais, dingo 
265 ugniagesiai ir 85 polici
ninkai, kurie laikomi žuvusiais.

“Šimtai žmonių yra apdegę 
nuo galvos iki kojų”, - sakė St. 
Vincento ligoninės Greenvvich 
Village netoli Manhatteno gydy
tojas Steven Stem.

Sužeistuosius gelbėtojai kel
tais gabeno per Hudsono upę į 
Hobokeną, New Jersey, kur ap
linka priminė karo zoną. Vieni 
sužeistieji gulėjo ant neštuvų, 
kiti ėjo pasiremdarpi ramentais, 
o dar kiti vaikščiojo nuogi iki 
pusės, sudraskytomis kelnėmis.

Gelbėtojų tarnybos pranešė, 
kad kartu su kariškiais į Nevv 
Yorką ir Washingtoną gabena 
tūkstančius litrų donorų kraujo 
sužeistiesiems, kurių skaičiaus 
kol kas niekas negali pasakyti.

Pasklidus naujienoms apie 
siaubingą terorą Amerikoje, 
smarkiai smuko viso pasaulio 
fondų biržų indeksai. Londono 
FTSE indeksas smuko 5,7 proc., 
žemyn krito Lotynų Amerikos 
biržų indeksai. Smarkiai pakilo 
naftos kainos.

Palestiniečių vadovas Yasser 
Arafat pasmerkė teroro aktus, 
bet kai kurie palestiniečiai Iz
raelio okupuotose teritorijose ir 
Libane šventė.

Milijonierius ir islamo kovo
tojas O.bin Laden buvo kaltina
mas 1998 metų sprogdinimais 
dviejose JAV ambasadose Afri
koje, per kuriuos žuvo 224 žmo
nės.

Su O.bin Ladenu ryšį palai
kantis arabų žurnalistas agen
tūrai “Reuters” Londone sakė, 
kad šaudo arabas dar prieš tris 
savaites perspėjo dėl “prece
dento neturinčios atakos” prieš 
JAV interesus.

Reuters, AP, CNN

Worcester, MA
1 rimr'J .o(odirq« ■: liirr .

Kviečiame į koncertą ir pietus
Nekalto Marijos Prasidėjimo 

vienuolijos Putname rėmėjai, 
kartu su seselėmis spalio 7 d. 
sekmadienį, 1 vai. p. m. Mai
ronio parko didžiojoje salėje jų 
darbams paremti ruošia kon
certą ir pietus.

Koncertą atliks Hartfordo 

Viktoras Liutkus Bostone pristatys 
savo albumą apie Viktorą Vizgirdą
Viktoras Vizgirda būtų labai 

patenkintas matydamas iš aukš
tybės savo gyvenimo albumą, 
savo bostoniškius draugus, kiek 
jų dar likę, ir savo pomirtinę 
parodą, sukabintu Tint tų pačių 
paravanų jo taip su meile nu- 
kaustytų. S. m. rugsėjo 30 d., 
sekmadienį, po šv. Mišių, 1 
vai. popiet įvyks pirmas sezono
tradicinis “Subatvakaris”, kurio 
metu bus pristatytas Vizgirdos 
albumas-monografija ir bus 
proga išgirsti knygos sudaryto
jo Viktoro Liutkaus žodį. Sve
čias iš Lietuvos yra nemažai 
parašęs apie išeivijos dailę - tik 
prieš mėnesį, rodos, baigė rašy
ti knygą apie Antano Mončio 
skulptūrą, kiek anksčiau išleido 
Juozo Puzino albumą, ir jeigu 
neklystu, studiją apie išeivijos 
dailę turėtų išleisti dar šiais 
metais (be kitų ten turėtų būti ir 
Ingridos Korsakaitės ir mano 
straipsniai).

Ir nors susirinkimas vyks sek
madienį, “subatvakario” tradici
ja, kurią sukūrė ir finansuoja 
tautininkai, pradėjo Stasys San
tvaras ir Antanas Gustaitis, yra 
tęsiama jaunos šviesios pasi- 
šventusios Zitos Krukonienės 
dėka, kuri prieš porą metų at
gaivino tą^nepaprastą Bostono 
tradiciją. Šiais metais jau turė
jom Rimvydo Šilbajorio paskai
tą apie Jono Meko “Semeniškių 
idiles” ir dabar, Viktoro Liut
kaus dėka, galėsim pasidžiaugti 
“Višakio Rudoja” idilišku pei- 

vyrų “Trio”. Muzikas Jurgis 
Petkaitis - tenoras, vadovas ir 
akompaniatorius. Alfonsas Zda
nys - baritonas, Vytautas Zdanys 
- bosas. Atvyks ir akordionistas 
Romas Drazdauskas iš Putnam, 
CT.

Rengėjai kviečia Naujosios 

zažu.
Bostonas nuo pat pradžios 

buvo lietuvių “Šiaurės Atėnų” 
centras, sukūręs Lietuvių En
ciklopediją, kurią Lietuvoje 
vadina “bos’toniške”, priglau
dusią tiek daug rašytojų, fi
losofų, kompozitorių ir dai
lininkų.

Stasys Goštautas 

Mielą VYTĄ BAKAITĮ ir jo šeimą, 
netekus mylimos motinos

A.tA.
ONOS

skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Ieva ir Endrius lankai 
Nevv York - Hobert

Mielam draugui

A.tA.
ALFONSUI JANKAUSKUI

mirus, norime pareikšti nuoširdžiausią užuojautą žmonai 
GENOVAITEI, sūnui ALFONSUI su šeima, sūnui RAIMUNDUI 
ir dukrai IRENAI. Alfonso Jankausko mirtį labai pergyve
name ir apgailestaujame, kad šią liūdną žinią sužinojome 
labai pavėluotai.

Albinas ir Saliute Sakalai

Anglijos lietuvius į šį koncertą, 
kurių mažesniuose lietuvių tel
kiniuose labai retai kada jų bū
na, pietus, kuriuos pagamins 
pačios rėmėjos, o jų gamyba vi
siems patinka. Tai pirmas ren
ginys po besibaigiančios vasa
ros karščių.

Taigi Jūsų atsilankymo laukia 
rengėjai, seselių rėmėjai, šaunus 
koncertas, lietuviški pietūs. Sa
vo atsilankymu paremsite vie
nuolijos darbus, kurių jos turi 
apsčiai. Padėkime joms ir Die
vui dėkokime, kad jas turime 
įsikūrusias Naujoje Anglijoje, 
nes be jų būtų labai liūdna. Jos 
rūpinasi mumis visais. Prade
dant mažiausiais ir baigiant gy
venimo saulėlydžio sulauku
siais. Prieš pora mėnesių matė
me per Susitikimo šventę, kiek 
ten gražaus jaunimo buvo su
burta, jų atlikta programa ža
vėjosi daugybė šios šventės da
lyvių.

J. M.

mailto:sliupasvyt@earthlink.net
http://bome.earthlink.net/%7Esliupasvyt/auksuciaihtm
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Rudens pirmoji diena - 
šeštadieni, rugsėjo 22 d,

Kunigų Vienybės metinis 
seimas įvyks spalio 8 - 9 d. Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolyne, 
Putnam, CT. Pradžia spalio 8 d., 
3:30 vai. popiet, pabaiga spalio 9 
d. vidudienio užkandžais. Daly
vaus ir svečias iš Lietuvos Kauno 
Kunigų seminarijos rektorius vys
kupas Rimantas Norvilą.
RUGSĖJIS - SPAUDOS MĖNUO 

JAV LB Kultūros Taryba, 
pirmininkė Marija Rėmienė, pade
dant Lietuvių Fondui, skelbia 
spaudos vajų. Vienuolika lietu
viškų laikraščių ir žurnalų yra 
papiginti naujiems skaity
tojams. Jų sąrašas tilpo pereito 
Darbininko" numerio 6-tame pus
lapyje. "Darbininką" tuo laiko
tarpiu nauji skaitytojai galės 
užsiprenumeruoti už 25 dol. 
metams (vietoje 45 dol.). Dabar 
yra gera proga "Darbininką" už
sisakyti naujai atvykusiems į šį 
kraštą, studentams, pensinin
kams ir kt.

Vysk. Motiejaus Valan
čiaus 200 m. gimimo sukak
ties minėjimas įvyks rugsėjo 30 
d., 2:30 vai. p.p. Kultūros Židinyje. 
Žiūr. skelbimą šio puslapio apa
čioje.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios 
Išpažintys klausomos kiek

vieną šeštadienį nuo 4 v. v. iki 
4:45 v. v. anglų arba lietuvių kal
bomis.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos sekantis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 23 d. parapijos 
salėje tuojau po 11:30 vai. lietu
viškų mišių.

Už a. a. Alfonsą Jankauską 
laidotuvių mišios buvo aukotos 
rugsėjo 8 d., 9:30 vai. ryto. Po 
mišių velionis palaidotas Cypress 
Hills kapinėse. Nuoširdžią užuo
jautą reiškiame žmonai Genovai
tei, sūnums, dukrai ir visiems ar
timiesiems.

"įmani Winds" 5 pučiamųjų 
instrumentų ansamblis, priklau
santis Carnegie Hali, rugsėjo 5 d. 
1 vai. p.p. parapijos salėje atliko 
įdomų muzikinį koncertą. Reiš
kiame jam padėką.

Vysk. Motiejaus Valančiaus 
200 metų gimimo sukaktis 

rengiama sekmadienį, rugsėjo30 d. 2:30 vai. p.p.
Kultūros Židinio mažojoje salėje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 

Paskaitą apie vysk. M. Valančiaus kūrybą, visuomeninę 
veiklą, jo reikšmę lietuvių tautai skaitys Paulius Jurkus.

Iš plokštelės bus pademonstruota jo kūryba - "Palangos Juzė", 
įrašyta dramos aktorių.

Įeinant aukojama
— Visi kviečiami atsilankyti -

Rengia JA V LB New Yorko apygardos valdyba 
t ---- ■ ■■ -------

< ■ ' ..-
JAV LB New Yorko Apygarda ir 

LR Generalinis Konsulatas New Yorke
maloniai kviečia visus į

"ĄŽUOLIUKO"

KONCERTĄ,
kuris įvyks š. m. spalio 6 d., šeštadienį, 8 v. v.

Nevv York Society for Ethical Culture salėje
2 West 64th St., New York, NY (prie Centrai Pk. West) 

Bilietų kainos 30 dol.; pensininkams ir studentams 25 dol.; 
vaikams iki 10 metų nemokamai.

Bilietai gaunami pas platintojus ir prie įėjimo.

E-mail: darbininkas@hotmail.com

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

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

Ąžuoliukas, berniukų cho
ras iš Lietuvos, koncertuos New 
Yorke šeštadienį, spalio 6 d., 8 v. 
v. N.Y. Society for Ethical Culture 
salėje, 2 West 64th Street, New 
York City. Choras pakviestas da
lyvauti tarptautiniame chorų fes
tivalyje Salt Lake City, Utah, š. m. 
spalio 14 - 21 d., kuriame daly
vaus 20 chorų.

Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 7 d., Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyne Put
nam, CT. Registracija prasidės 1:30 
vai. p.p., susirinkimas prasidės 2 
vai. Susirinkime bus pateikta 
praėjusių metų ataskaita, svarsto
mi ateities planai, renkami nauji 
direktoriai. Po susirinkimo įvyks 
naujos Direktorių tarybos posė
dis. Susirinkime dalyvaus vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, dabartinis 
LKRŠ prezidentas, ir svečias iš 
Lietuvos Kauno arkivyskupijos 
augziliaras vyskupas Rimantas 
Norvilą.

Smuikininko Vilhelmo 
Čepinskio koncertas su Great 
Neck Philharmonics įvyks spalio 
20 d. 8 v. v. US Merchant Marine 
Academy, Steamboat Rd. Sands 
Point, NY. Bilietai 15 dol. Juos 
galima įsigyti rašant: Lithuanian- 
American Community, 82-32 Bell 
Blvd., Hollis Hills, NY 11427, arba 
užsisakyti telefonu (718) 776- 
1687.

Alfonsas Jankauskas, 
paskutinius keleris metus negala
vęs, mirė Jamaica ligoninėje š. m. 
rugsėjo 4 d., sulaukęs 86 metų 
amžiaus. Buvo gimęs Anglijoje, 5 
metų būdamas tėvų parvežtas į 
Lietuvą, kur užaugo ir išsimoksli
no. I Ameriką atvyko 1950 m. ir 
apsigyveno VVoodhaven, NY. įsi
darbino Domino cukraus fabrike, 
kur ir pensijos sulaukė. Buvo pašar
votas Shalins laidojimo koplyčio
je; atsisveikinimas įvyko rugsėjo 
5 d. Rugsėjo 6 d., po mišių Atsi
mainymo par. bažnyčioje Mas- 
peth, NY, palaidotas Cypress Hills 
kapinėse. Nuliūdime liko žmona 
Genovaitė, du sūnūs: Alfonsas su 
šeima, Raimundas, duktė Irena ir 
anūkas bei anūkė.

BERNIUKŲ CHORAS "ĄŽUOLIUKAS 
ATVYKSTA į NEW YORKĄ

Ąžuoliukai su vadovu Vytautu Miškiniu

Š. m. spalio 6 d. Nevv Yorko 
publika turės progos išgirsti Lie
tuvoje ir visoje Europoje išgarsėjusį 
"Ąžuoliuko" berniukų chorą. Kon
certas įvyks Nevv York Society for 
Ethical Culture salėje, 2 West 64 
St. (prie Centrai Park West) 8 vai. 
vakaro.

Nors "Ąžuoliukas" yra koncer
tavęs beveik visose Europos šalyse 
ir Japonijoje, laimėjęs daug premi
jų prestižiniuose tarptautinių cho
rų konkursuose, Amerikoje pasiro
dys pirmą kartą. "Ąžuoliuko" įkūrė
jas Prof. Hermanas Perelšteinas, 
buvęs JAV LB Kultūros Tarybos 
narys, turėjo svajonę - atvežti 
"Ąžuoliuką" į Ameriką. Deja, jis 
nesulaukė šios dienos. H. Perelštei
nas mirė Nevv Yorke 1998 m. sau
sio mėn. Koncertas Nevv Yorke yra 
skiriamas H. Perelšteino atmini
mui.

Berniukų ir jaunuolių choras 
"Ąžuoliukas" buvo įkurtas 1959 
metais. Į chorą priimami berniu
kai nuo 6-ių metų amžiaus. Visų . 
pirma jie dainuoja mažamečių 
vaikų chore, o nuo 10 ar 11 metų 
jau įjungiami į pagrindinį chorą, 
susidarantį iš vyrų ir berniukų. 
Verta pažymėti, kad visi "Ąžuoliu
ko" dainininkai dainuoja chore 
nuo vaikystės. Nuo įkūrimo "Ąžuo
liuke" yra dainavę daugiau kaip 
6,000 dainininkų.

Dabartinis "Ąžuoliuko" meno

VIENOS MALDAKNYGES ODISĖJA
Kauno senamiestyje, Maironio 

literatūros muziejaus (direktorė 
Aldona Ruseckaitė) kaimynystėje, 
yra įsikūręs Lietuvos sporto mu
ziejus, kuriam vadovauja Arvydas 
Jakšas. Abiems muziejams nema
žai talkina užjūrio lietuviai.

Gal seniausias eksponatas spor
to muziejuje yra pirmosioms 
tarpvalstybinėms futbolo rung
tynėms Lietuva - Estija (1924 m. 
Kaune) estų atvežta sidabrinė tau
rė. O dabar muziejus praturtėjo 
dar senesniu įnašu - 1904 m. 
Tilžėje išspausdinta lietuviška 
maldaknyge.

Ją dovanojo Genovaitė Miule- 
raitė, pirrhaeilė žaidikė Lietuvos 
krepšinio rinktinėje, kuri Euro
pos pirmenybėse (1938 m. Romo
je) iškovojo antrą vietą. Miule- 
raitė atidavė maldaknygę muziejui 
tikėdama, kad toji retenybė liks 
gerose rankose. Miuleraitė, kuri 
gyvena JAV rytiniame pakraštyje, 
viešėdama Lietuvoje, susitiko su 
netolimos praeities žaidikėmis, 
kitais sporto veteranais, buvo ap
dovanota medaliais, pasidžiaugė 
klestinčiu Lietuvos krepšiniu, per
galėmis tarptautinėje arenoje.

įprasta sakyti, kad nežinomi 
Viešpaties keliai - taip ir su mal
daknyge, kuri, po tiek metų, pa
galiau grįžo prie Nemuno, kad ir 
ne į Tilžę, bet į Kauną. 

vadovas Vytautas Miškinis pats 
nuo septynerių metų dainavo 
chore, o nuo 25 m. tapo jo diri
gentu. Šiuo metu Vytautas Miški
nis yra Lietuvos Muzikos Aka
demijos profesorius ir Lietuvos 
Chorų Sąjungos prezidentas.

"Ąžuoliukas" Lietuvoje yra si
nonimas aukštos klasės muzikos 
atlikimui ir pirmaeiliam pasi
ruošimui. Ne vienas tėvas ar mo
tina svajoja apie savo sūnaus kar
jerą "ąžuoliukų" gretose, nes ber
niukai gauna ne tik gerą muzikinį 
paruošimą, bet ir visapusišką išsi
lavinimą bei puikų auklėjimą. 
Šiandien Lietuvos muzikinio 
gyvenimo neįmanoma įsivaizduo
ti be "Ąžuoliuko" ir jo auklėtinių, 
kurių didelė dalis tapo žymiais 
muzikais - taip yra pasakęs choro 
vadovas Vytautas Miškinis.

"Ąžuoliuko" repertuaras suside
da iš bažnytinės, klasikinės ir 
modernios muzikos. Daugelį kartų 
"Ąžuoliukas" koncertavo kartu su 
S. Sondeckio vadovaujamu Lietu
vos kameriniu orkestru, Lietuvos 
valstybiniu orkestru, vadovau
jamu J. Domarko, Maskvos ir 
Varšuvos radijo, Izraelio ir Sankt 
Peterburgo filharmonijos bei 
kitais įžymiais simfoniniais or
kestrais. Choras yra įrašęs apie tris
dešimt ilgai grojančių plokštelių 
ir vienuolika kompaktinių dis
kų.

Gerai išsilaikiusi per beveik 
šimtmetį, maldaknygė vardu "Ma
žas naujas aukso altorius" yra "Di- 
dei naudinga maldų knygelė Lie
tuvos Katalikų Jaunuomenei". Jo
je yra skyrius apie metus ir jų 
dalis, o mėnesių vardai surašyti 
lietuviškai ir lotyniškai. Kietų spal
votų viršelių su užraktėliu mal
daknygė turi 384 numeruotus 
puslapius, o po jų 8 puslapiai 
užima "Karunka Szkapliernos 
Szvencziausios Panos Marijos" .

Gerai fonduose saugomą mal
daknygę buvo malonu pavartyti - 
iš jos puslapių tarsi prabilo lietu
viška senovė.

K. Čk.

New Yorko
Maironio Lituanistinės mokyklos

ATIDARYMAS
įvyks šeštadienį, rugsėjo 22 d. Kultūros Židinyje.
Kviečiami tėveliai atvežti mokyklinio amžiaus vaikus. 

Mokyklos registracija įvyks 10 vai. ryto.
Maironio Lituanistinėje mokykloje taip pat veikia 
suaugusiųjų, norinčių išmokti lietuviškai, klasė.

Dėl informacijų skambinti Audrei Lukoševičiūtei
(718) 849-6083.

t .......-.  - ■J

Tarp geriausių "Ąžuoliuko" ap- 
dovanojimų derėtų paminėti 
pirmą vietą tarptautiniame Main- 
hauseno ir Marktoberdorfo kon
kursuose bei trečiąją - Gorica ir 
Tolosa konkursuose.

Su "Ąžuoliuku" taip pat dai
nuos kantorius Joseph Malovany, 
kuris 1997 m. koncertavo Lietu
voje, išpildydamas Anatolijaus 
Šenderovo "Shma Israel". New 
Yorke programa bus sudaryta iš 
klasikinės, liaudies ir tarptautinių 
kompozitorių muzikos.

Bilietus galima įsigyti LR kon
sulate, 420 Fifth Avė., New York, 
NY, 10018, tel. (212) 354-7840; 
pas Marytę Šalinskienę, 84-02 Ja
maica Avė., VVoodhaven, NY 
11421, tel. (718) 292-2244; Gied
rę Kumpikaitę, 82-32 Bell Blvd., 
Hollis Hills, NY 11427; tel. (718) 
776-1687; Laimą Šileikytę-Hood, 
40 Fifth Avė., Nevv York, NY 
10011, tel. (212) 982-1335.

Užsisakant paštu, čekius rašy
ti: Lithuanian-American Commu
nity, Ine.; čekius siųsti kartu su 
užsakymu, pridedant sau adre
suotą voką su pašto ženklu. Bilie
tų kaina: 30 dol.; pensininkams ir 
studentams - 25 dol.; vaikams iki 
10 metų - nemokamai.

Koncertą ruošia ir visus kviečia 
gausiai dalyvautiJAV LB Nevv Yor
ko apygarda.

Išh

Nevv Yorko Maironio litu
anistinė mokykla šiemet 
švenčia 50 metų jubiliejų. Ta pro
ga rengiamas banketas, kuris įvyks 
lapkričio 17 d., 7 vai. vak. Platt- 
deutsche Parko restorano banketų 
salėje. Renginyje bus gera proga 
sutikti įvairių laidų abiturientus 
ir svečius. Per tą ilgą laikotarpį 
mokykla išauklėjo daug jaunų 
žmonių, kurie nedingo svetimųjų 
jūroje.

Jau dabar laikas pasižymėti šią 
datą iškilmingo jubiliejaus atžy- 
mėjimui. Dėl smulkesnių infor
macijų prašome kreiptis:

NY Maironio- 
Mokykla@worldnet.att.net arba 
skambinti Audrei Lukoševičiūtei 
(718) 849-6083.

27 centai skambinant į Lie
tuvą, 5,5 cnt. JAV. 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mokesčių. Tik
slus apskaičiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais į TRANSPOINT atstovą 
su 8 metų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. TRANS
POINT - patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų' ruošos darbus. Patikima 
agentūra. Tel. (516) 377-1401. 
(sk)

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

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.

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

Diana Esposito, Pittsburgh, 
PA, aukojo 20 dol.

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

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

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

SIŪLOMI geri darbai mo
terims dirbti vaikų auklėmis arba 
namų šeimininkėmis. Atlygini
mas nuo 350 dol. iki 450 dol. 
savaitei. Galima gyventi šeimose. 
Būtinas minimalus anglų kalbos 
mokėjimas. Skambinti Joanai 718- 
894-1352. (sk.).

Priimsime gyventi rimtą, 
negeriantį vyrą nuosavo namo 
rūsyje, Bronx, NY, už pagalbą lais
vu laiku remontuęjant namą vi
duje. Skambinti tel. 718-796-1768; 
palikti žinutę skambinant 718- 
601-2910. (sk.).

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, rugsėjo 22 d., nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

"Vilties" siuntinių agen
tūra vėl priims siuntinius į Lietu
vą sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
nuo 1 iki 3 vai. popiet. "Dar
bininko" patalpose, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. Mūsų atsto
vas New Yorke yra Algis Jankaus
kas, tel. 718 849-2260. Dėl dau
giau informacijų skambinti (617) 
269-4455. (sk.)

Lietuvis, gyvenantis Hi- 
ram, ME,

- ieško darbininkų miško 
darbams (pastovus darbas). Pradi
nis atlyginimas 6 dol. į vai. 
Reikalingas darbo leidimas. Duo
dama gyvenvietė. Gali būti šei
ma.

- siūlo gražioje poilsio 
vietoje praleisti atostogas. 
Galima medžioti.

- parduoda žemės skly
pus namų statybai. Galima pirkti 
ir didesnius sklypus.

- daugiau informacijų 
gausite paskambinę tel. (207) 
625-4758. (sk.).

mailto:darbininkas@hotmail.com
mailto:Mokykla@worldnet.att.net

	2001-09-21-DARBININKAS 00001
	2001-09-21-DARBININKAS 00002
	2001-09-21-DARBININKAS 00003
	2001-09-21-DARBININKAS 00004
	2001-09-21-DARBININKAS 00005
	2001-09-21-DARBININKAS 00006
	2001-09-21-DARBININKAS 00007
	2001-09-21-DARBININKAS 00008

