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- Nacionalinė televizija sau
sio 16 d. iš Baltųjų rūmų tie
siogiai perdavė JAV ir Baltijos 
valstybių chartijos pasirašymo 
ceremoniją. Tiesioginės translia
cijos pradžia - 9:40 vai. vak. Lie
tuvos laiku. Laidos metu apie 
chartijos reikšmę ir įtaką Balti
jos valstybių saugumui diskuta
vo politologas Raimondas Lopa
ta, Užsienio reikalų ministerijos 
Amerikos šalių skyriaus vedėjas 
Giedrius Apuokas bei šios mi
nisterijos Valstybinio ir diplo
matinio protokolo tarnybos di
rektorius Edminas Bagdonas. 
Laidą vedė žurnalistas Linas Bal
sys.

- 50 metų jubiliejaus pro
ga tapytoją ir scenografą Adomą 
Jacovski pasveikino Lietuvos mi
nistras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. "Lietuvos teatrų di
dieji pasiekimai Tėvynėje ir sve
čiose šalyse, tarptautiniuose fes
tivaliuose yra tvirtai susiję su 
Jūsų kūryba. Jūsų - tapytojo ir 
jaunosios scenografų kartos ug
dytojo veikla palieka ryškų pėd
saką visoje mūsų kultūroje", sa
koma Ministro pirmininko svei
kinime.

- Vilniaus Gedimino tech
nikos universiteto centrini
uose rūmuose įrengta laivybos 
istorijos graviūrų ekspozicija. Ją 
pagal bendradarbiavimo pro
gramą įrengė Lietuvos jūrų mu
ziejaus Laivybos istorijos ir et
nografijos skyriaus moksliniai 
bendradarbiai.

- Šiaulių "Aušros" muzieju
je - Venclauskių namuose iškil
mingai paminėtos visuomeni
ninko, ekonomisto, žurnalisto, 
politiko-socialdemokrato, buvu
sio Šiaulių burmistro Jackaus 
Sondeckio-Sondos 105-osios gi
mimo metinės. Čia taip pat su
rengta paroda "J. Sondecis - Šiau
lių burmistras ir visuomeninin
kas". Jackus Sondeckis Šiaulių 
burmistro pareigas ėjo nuo 1925 
iki 1931 metų.

- Imigruoti į Lietuvą šiais 
metais galės tūkstantis žmonių. 
Tokią imigravimo kvotą sausio
15 d. patvirtino Seimas. Išduo
dant leidimus imigruoti į Lietu
vą toliau bus teikiamas priorite
tas šeimų susijungimui.

- Sausio 18-28 d. Lietuvos 
Prezidentu išrinktas Valdas Ad
amkus lankėsi JAV, tvarkydamas 
asmeninius reikalus. Pirmiausia 
jis pasirūpino savo žmonos Al
mos Adamkuvienės motinos 
priežiūra. 94 metų A. Adamku
vienės motinos sveikata jau ne
beleidžia persikelti į Lietuvą, to
dėl ji bus prižiūrima Illinojaus 
valstijoje esančiuose jos namuo
se.

- Lietuvos politinės parti
jos nuo sausio 18 d. gali pradėti 
kelti kandidatus pakartotiniams 
Seimo nario rinkimams Naujo
sios Vilnios 10-ojoje ir Vilniaus 
Trakų 57-ojoje apygardose. Kan
didatu į Seimo narius pats save 
gali iškelti ir kiekvienas Lietuvos 
pilietis, tačiau jis turėtų surinkti 
1 tūkst. jį palaikančių toje apy
gardoje įregistruotų rinkėjų pa
rašų. Rinkimai į laisvas Seimo 
narių vietas vyks kovo 22 dieną.

- Su JAV ir Baltijos valsty
bių Partnerystės chartija 
pasirašyta Washingtone sausio
16 d., galima susipažinti Interne
te. Adresas - http://www.usis.lt

AR JAU ATĖJO NOMENKLATŪROS RUDUO?

Algimantas Kabaila

Paskutines kelias savaites do
minuoja diskusijos apie prezi
dento rinkimus. Tai neišvengia
ma ir suprantama, nes tai yra 
didelis valstybinio gyvenimo 
įvykis.

Rašydamas "Lietuvos ryte", be
rods, šio mėnesio 12 dieną, Rim
vydas Valatka išlieja savo nuo
taiką prieš Vytautą Landsbergį 
maždaug tokia fraze: "Pirmajame 
rate pralaimėjo tas, kas turėjo 
pralaimėti... Gi antrajame rate 
laimėtojų nebuvo".

Man atrodo visai kitaip - pir
mąjį ratą pralaimėjo mano pa
sirinktas kandidatas, Vytautas 
Landsbergis, gi antrąjį pralaimė
jo man labai blogai atrodantis 
kandidatas, Artūras Paulauskas. 
O jei buvo pralaimėtojas, tai 
buvo ir laimėtojas - ir pastara
jam reikia palinkėti sėkmės, nes 
prezidento gerai atliekamos pa
reigos yra svarbios Lietuvai.

Bet šiandien norėčiau paban
dyti į šiuos rinkimus pasižiūrėti 
iš nomenklatūrininko taško. 
Beje, kaip Paul Goble yra rašęs, 
komunizmas mirė, bet nomen
klatūra ir toliau bujoja ir gyvuo
ja. Nomenklatūra - kompartijos 
vardu valdančiųjų sluoksnis. Iš
ties, kompartija tik šūkiuose rūpi
nosi darbo žmonių, pagal jų ter
minologiją - "proletariato", gero
ve. Išties ji visad buvo tik savo 
klikos globėja, savo nomen
klatūros gerbūvio nešėja, visiš
kai abejinga darbo žmonių ne
gerovėms ir sunkumams.

Nomenklatūra, būdama ge
riau informuota, sugebėjo su
griebti didžiumą turto ne tik Lie
tuvoje, bet ir Rusijoje, ir kitose 
pokomunistinėse valstybėse. Lie
tuvoje ji prezidentūroje turėjo 
savo užtarėjus, savo užuovėją. 
Tad nenuostabu, kad ji viską 
metė į prezidento rinkimus. Ir 
išties, jų kandidatas tik per plau
ką pralošė antrąjį rinkimų ratą. 
Kaip ši klaida įvyko?

Nomenklatūra tiesiog pata- 
logiškai nekenčia Landsbergio. 
Gal todėl, kad pastarasis daug 
prisidėjo prie Sovietų Sąjungos 
žlugimo ir ypač daug prie Sovie
tinės Lietuvos žlugimo ir naujai 
atgimusio Nepriklausomos Lietu
vos atkūrimo. Gi sovietinė siste

PRISIEKĖ NAUJAS LIETUVOS PARLAMENTARAS

Sausio 15 d. Lietuvos Seime 
prisiekė naujas parlametaras Vir
mantas Velikonis. Jis tapo try

ma buvo jų "auksinis laikotar
pis". Kaip gražiai jos pasigesda
vo mūsų prezidentas Algirdas 
Brazauskas, skelbdamas, kad tokį 
aukštą gyvenimo lygį, kokį turė
jo 1989 metais (atseit, sovieti
nėje Lietuvoje), Lietuva tepasieks 
per dešimtį metų. Žinoma, tas 
teiginys netinka rinkiminei ka
mpanijai, tad buvo sugalvotas 
naujesnis ir geresnis: "Užsitarna
vome gyventi geriau". Užsitarna
vome, tik tie dešinieji neduo
da...

O gal ta neapykanta remiasi ir 
tuo, kad Landsbergis yra intele
ktualiai pranašesnis už juos - jie 
kalba apie teisybę ir teisingumą, 
apie pakantumą, apie tai, kad 
reikia siekti gėrio, apie tai, kad 
reikia geriau dirbti, atsikratyti 
kyšininkavimo sistemos.

Taigi per pirmąjį ratą buvo 
išvystytas nepaprastas Landsber
gio puolimas. Tėvynės Sąjunga 
pasirodė nepajėgi jo atremti. 
Nemokėta rasti populistinės kal
bos. Jau vien Vytauto Landsber
gio nuolat kartojamas profeso
riaus titulas buvo ir lieka poli
tine klaida. Niekas nenori, kad 
jų vadovai būtų profesoriai. Jau 
geriau kino aktorius, bet tik ne 
profesorius. Be to, profesoriaus 
titulą daug kas turi, gi Seimo 
Pirmininkas yra tik vienas. Tad 
būtų buvę tiksliau jį taip ir va
dinti.

Nuklystu nuo savo temos - 
žiūrėti iš nomenklatūros taško. 
Taigi pirmajame rate jie nieko 
kito nepuolė kaip Landsbergį. 
Tartum nebūtų buvę kitų kandi
datų. Gi negatyvus kampanijos 
būdas visur dažnai būna sėkmin
gas. Sėkmingas buvo ir Lietuvo
je.

Bet kiekviena propaganda turi 
silpnybių. Ypač sovietinio sti
liaus, įkyriai kalama propagan
da. Berėkdami, koks garbėtroška 
esąs Landsbergis, koks jis dik- 
tatūrininkas, jie patys tuo teigi
niu įtikėjo. Ir įsivaizdavo, kad 
išstūmus Landsbergį iš varžybų, 
pastarasis ir visi jo rėmėjai nuleis 
rankas ir antrajame rate greičiau
siai visai nedalyvaus. Ir čia jie 
skaudžiai apsigavo. Jau prieš 
pirmąjį rinkimų ratą Vytautas 
Landsbergis aiškiai ir nedvipras

liktuoju LDDP frakcijos nariu. 
Virmantas Velikonis Seimo na
riu išrinktas kartu su Prezidento 

miškai pareiškė, kad jei jis į 
antrąjį rinkimų ratą neįeis, bal
suos ir savo rėmėjus ragins bal
suoti už savo varžovą, Valdą 
Adamkų. Ir tai jis ištesėjo. Ir An
trajame rate dalyvavo net dau
giau rinkėjų negu pirmajame. 
Taip Adamkus, 28% balsų su
sirinkęs pirmajame rate, gavo 
virš 50% antrajame ir tapo išrink
tas į Lietuvos prezidentus.

Galite įsivaizduoti koks rankų 
laužymas vyksta nomenkla
tūrinėje stovykloje. Jie stačiai ap- 
sirovė, visas savo energijas sudėję 
į Landsbergio puolimą. Ypač kad 
antrasis ratas buvo labai greitai, 
už dviejų savaičių. O be to, tų 
dviejų savaičių laike buvo ir 
Kalėdų šventės, ir Naujų Metų 
sutikimas. Tad naujos propagan
dos kampanijos išvystymui pa
prasčiausiai nebebuvo laiko.

Gi Landsbergio kandidatūrą 
palaikę balsuotojai pasekė savo 
pasirinkto kandidato raginimu 
ir atitinkamai balsavo antrajame 
rate. Beje, reikia pastebėti, kad 
V. Andriukaičio apsisprendimas 
neremti nomenklatūrinio kan
didato gal ir buvo tas šiaudas, 
nusvėręs vežimą nuo kairiosios 
pusės.

Taip, nomenklatūrinėje sto
vykloje daug dantimis griežimo 
ir neapykantos. Neapsieinama ir 
be užsienio lietuvių užgaulioji
mo, juos pavadinant "ateiviais". 
Ne, mielieji, mes ne ateiviai nei 
išeiviai, o tik užsienyje gyveną 
lietuviai! Daugumas mūsų ir mū
sų tėvų nukentėjome nuo komu
nizmo, turėjome pasitraukti iš 
gimtojo krašto, kad išvengtume 
komunistinio persekiojimo.

Antrasis prezidento rinkimų 
ratas nomenklatūrai nepavyko. 
Bet nereikia galvoti, kad ji nu
galėta. Jos rankose dauguma tur
to ir kitų kapitalistinio gyveni
mo svertų. Jie bandys grįžti į 
tiesioginį valstybės valdymą 
maždaug už trijų metų per sek
ančius Seimo rinkimus. Jie dar- 
kart bandys grįžti ir už penkerių 
metų per prezidento rinkimus. 
Nomenklatūra Lietuvoje sužeis
ta, bet dar gyva. Ir dar daug me
tų jos šešėlis, kaip ir šešėlinė 
mafijos ekonomika, tamsins Lie
tuvos padangę. Tik nepailstamai 
kovojant su tuo blogiu, Lietuvai 
pavyks išeiti į šviesesnę ateitį.

rinkimais surengtuose Seimo na
rio rinkimuose vienmandatėje 
28-ojoje Aukštaitijos rinkimų 
apygardoje vietoj mirusio par
lamentaro R. Rajecko. ELTA

Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius užtikrino, 
kad iki naujo Prezidento inauguracijos jokių pasikeitimų 
dabartinėje Vyriausybėje nebus V. Kapočiaus nuotr.

IKI NAUJOJO PREZIDENTO 
INAUGURACIJOS VYRIAUSYBĖ 

NESIKEIS
Ministras Pirmininkas Gedi

minas Vagnorius teigia, kad iki 
naujo Prezidento inauguracijos 
neįvyks jokie pasikeitimai Vy
riausybėje. Tačiau dėl būsimos 
Vyriausybės Premjeras žada in
tensyviai konsultuotis su nau
juoju Prezidentu Vaidu Adam
kumi, valdančiąja Seimo daugu
ma. Vasario pabaigoje pasiūly
mus dėl Vyriausybės reorganiza
vimo planuojama paskelbti višai, 
siekiant išsiaiškinti visuomenės 
nuomonę.

"Pakeitimų Vyriausybėje bus, 
tačiau kol kas nenoriu minėti 
nei ministrų, nei ministerijų. Tai 
reikalinga tam, kad ministerijos 
ir jų vadovai normaliai dirbtų

LIETUVOS EKONOMIKOS BŪKLĖ 
NUTEIKIA OPTIMISTIŠKAI

Ministrą Pirmininką Gedimi
ną Vagnorių optimistiškai nu
teikia statistiniai duomenys apie 
Lietuvos ekonomikos būklę. 
"Nors nemažai gyventojų kol kas 
negali pasidžiaugti dideliais pa
sikeitimais į gerąją pusę, statisti
ka liudija apie sveikstančią Lie
tuvos ekonomiką", - sakė Prem
jeras spaudos konferencijoje sau
sio 14 d.

G. Vagnorius paskelbė keletą 
esminių skaičių apie šalies vys
tymąsi pernai, remdamasis pir
miniais statistiniais duomeni
mis.

Bendras vidaus produktas 
(BVP) išaugo beveik 6%, nors 
buvo prognozuotas 5% augimas.

Bendra užsienio skola pernai

SIŪLOMA KEISTI PENKIS 
MINISTRUS

Lietuvos liberalų sąjunga ma
no, jog, formuojant naują šalies 
Vyriausybę, galėtų būti pakeisti 
penkių ministerijų vadovai. Tai 
surengtoje spaudos konferenci
joje paskelbė šios organizacijos 
pirmininko pavaduotojas Gin
taras Steponavičius. "Visos par
tijos mato, kad dalis ministrų

LIETUVOJE GIEDRIAU
"Gallup Intemational" užsaky

mu kompanija "Baltijos tyrimai" 
paklausė Lietuvos gyventojų, ko 
jie tikisi iš ateinančių metų. 
Apklausa parodė, kad Lietuvos 
gyventojai daug optimistiškiau 
žiūri į ateitį nei ankstesniais 
metais. 1997 metais 42% žmonių 
manė, kad kiti metai bus geresni, 

iki vasario 25 dienos, kai prisieks 
naujasis Prezidentas ir bus gali
ma kalbėti apie kabineto refor
mavimą", - spaudos konferenci
joje sausio 10 d. sakė G. Vagno
rius.

Pasak Premjero, galėtų būti 
reorganizuotos viena arba dvi 
ministerijos ir pakeisti vienas- 
du ministrai.

Ministras Pirmininkas neko
mentavo "Lietuvos aide" paskelb
to pranešimo esą Seimo konser
vatorių frakcija jau apsisprendė 
atleisti iš pareigų sveikatos ap
saugos ministrą Juozą Galdiką 
bei žemės ir miškų ūkio ministrą 
Vytautą Knašį. Laikraštis rėmėsi 
šaltiniais frakcijoje. ELTA

sumažėjo nuo 23,5 iki 21,3% 
BVP.

Įstatymu buvo nustatyta, kad 
biudžeto deficitas negalėjo viršyti 
1,9% BVP, tačiau, pasak Minis
tro Pirmininko, sugebėta pasiek
ti, kad deficitas būtų 1,21% BVP.

Per praėjusius metus 32,7% 
išaugo vidutinis darbo užmokes
tis (VDU). Įvertinant infliacijos 
lygį, VDU pernai išaugo 18%.

Vidutinė senatvės pensija per
nai išaugo 30,4%, o įvertinant 
infliacijos rodiklį, - 16%.

"Praėjusių metų rezultatai lei
džia manyti, kad ir šiemet mes 
sėkmingai vykdysime Vyriau
sybės programą", - įsitikinęs G. 
Vagnorius.

ELTA

tvarkosi prastai, o naujos Vy
riausybės formavimas turi būti 
išnaudotas tinkamai", - sakė jis. 
Pasak G. Steponavičiaus, be svei
katos apsaugos ir žemės bei 
miškų ūkio ministrų, reikėtų dar 
pakeisti kultūros, ūkio bei švieti
mo ir mokslo ministrus.

ELTA

32% manė, kad bus 
tokie pat, ir 13% 

mano, kad bus blogesni nei 
praėjusieji. Geresnio gyvenimo 
mažiausiai tikėtasi po 1993 metų 
- 22% apklaustųjų Lietuvos gy
ventojų tikėjosi geresnių metų, 
31% manė, kad kiti metai bus 
tokie pat, kaip praėjusieji, ir 37% 
manė, kad bus dar blogesni.
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Lietuvos prezidentinių rinkimų ataidis
Aurelija M. Balašaitienė

Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro vadovas Juozas 
Domarkas 1997 m. pažymėjo savo kūrybinės veiklos 40- 
metį V. Inčiūtės nuotr.

Vienas žymiausių Lietuvos smuikininkų Raimundas Ka
tilius R. Šuikos nuotr.

Eilinis lietuvių skaitytojų 
gundymas

1997 m. gegužės pabaigoje 
privačiam Rusijos kanalui NTV 
buvo uždrausta demonstruoti 
Martino Scorsese's vaidybinį 
filmą "Paskutinis gundymas", 
sukurtą pagal Niko Kazantzakio 
(1881-1957) to paties pavadini
mo romaną. Patriotinės Rusijos 
jėgos, Bažnyčia, kartu su jais ir 
komunistai apibūdina kazantza- 
kišką Jėzaus interpretaciją kaip 
kenksmingą ir neteisingą, nors 
prisipažįsta kūrinio neskaitę ir 
filmo nematę. Įdomu, kaip šią 
knygą, išleistą "Tyto albos", pri
ims lietuvių visuomenė (kartais 
besielgianti ir gana puritoniškai).

Net praėjus keturiasdešimčiai 
metų po N. Kazantzakio mirties, 
realybė vis dar negali sutikti su 
mintimi laikinoje žmogaus eg
zistencijoje ieškoti nemirtingu
mo ir amžinumo. Savitas Dievo, 
Bažnyčios, gyvenimo supratimas 
pavertė rašytoją skandalinga as
menybe, "pranašu eretiku". Net 
ir šiandien N. Kazantzakio kūry
ba neduoda ramybės kai kuri
ems dvasininkijos sluoksniams, 
įvairioms religinėms organizaci
joms, o Graikijos teologijos mo
kytojai, titulavę jį "didžiuoju ere
tiku", prieš keletą mėnesių vėl 
siūlė išbraukti jo kūrinius iš 
mokyklų programų. Į tai šalies 
viešoji nuomonė reagavo nedvi
prasmiškai: "Nejau iki šiol gyve
name viduramžiais... Juk Ka- 
zantzakis vienas tų kūrėjų, kuris 
priminė žmonijai, jog graikas po 
dviejų tūkstančių metų tylėjimo 
nenustojo rašęs ir gerbęs žodį..." 
- rašė Kipro graikų spauda.

Garsioji australų archeologė 
Barbara Thiring, išstudijavusi

Mirties jūros papirusus, savo 
bestseleryje "Jėzus ir Mirties jūros 
papirusų paslaptis" teigia, jog 
Jėzus ant kryžiaus nemirė, buvo 
slapčia nuo jo nukeltas, išgydy
tas, vedė Magdalietę, susilaukė 
trejeto vaikų, išsiskyrė, vedė Lidi
ją (kitą istorinę figūrą) ir mirė 
Romoje... Tai tik viena versijų, 
su kuria iš dalies siejasi ir N. 
Kazantzakio istorija, nė nepre
tendavusi į teorijas.

"Paskutinis gundymas" - rašy
tojo išpažintis, kurią teisti jis 
paliko ateities žmonėms. Šešta
jame dešimtmetyje dvasininkija 
romaną vadino "krikščioniškojo 
mito ardymu". Romos popiežius 
1954 metais įtraukė knygą į 
"juodąjį sąrašą". Taigi ir taip gar
sus N. Kazantzakis dar labiau iš
garsėjo skandalinga istorija su 
Bažnyčia. Jo kūrinį Bažnyčia, 
deja, suprato gana paviršutiniš
kai - kaip sumanymą, pasitelki
ant krikščioniškąjį mitą, išreikšti 
savo pažiūras, o ne dvasinius iš
gyvenimus, savo paties dramą, 
kuri ir sudaro kūrinio esmę. 
"Paskutinio gundymo" simboliš- 
kumas prasideda nuo asmeninės 
rašytojo dilemos ir sukasi aplink 
ją per visą kūrinį: "Dešinėje - 
praraja, kairėje - praraja, už nu
garos - praraja, tik priešais - ly
nas, ištemptas virš chaoso". Eiti 
keliu, kuris siūlo gerą valgį, gardų 
vyną, saldų bučinį, ramią se
natvę? Ar pasirinkti dvasinę mi
siją - kovą be pabaigos, pasi
šlykštėjimą ramiu, sočiu gyve
nimu? Tiek pirmasis, tiek antra
sis kelias jam kelia abejonių, lie
ka vien lynas, akrobato lynas...

Pasibaisėjęs vergyste, ligomis,

mirtimi ir tikėdamas slaptomis 
vidinėmis žmogaus jėgomis rašy- 
tojas bando nuoseklios ir 
nuoširdžios kovos priemonėmis 
praplėsti egzistencijos ribas. Epo
cha, aprašoma romane, nėra 
svetima: mums žinomi maištai, 
prieštaravimai, baimė, laukimas, 
nerimas, negandos - visuotinis 
chaosas. Vieni tiki, jog išeitis 
slypi ginkluotoje kovoje, jėgoje, 
kiti - jog meilėje ir pakantume. 
Prieš mus - tuštybės ir nevilties 
kupinas laikas, kuriame visi 
laukia išeities - Mesijo. Daug 
negandų išgyvenusi tauta suju
da, puola į entuziazmą, po to - į 
neviltį, reikalauja teisingumo, 
pavargsta.

Jėzų, pagrindinį herojų, kanki
na vidinės kovos skausmas - 
"aštrūs grifo nagai, draskantys 
galvos odą". Tai - Dievo dvasia... 
Jėzus daro kryžius, ant kurių 
nukryžiuojami Izraelio maiš
tininkai, dieną ir naktį kala juos 
it paklaikęs, kad Dievas juo pasiš- 
lykštėtų, pasirinktų kitą ir jis 
išvengtų baisios misijos. Hero
jus trokšta paprastų džiaugsmų, 
ramaus žemiško gyvenimo, Mag- 
dalietės, jos kūno paslapčių. Negi 
viso šito įmanoma atsisakyti - 
paminti stiprią motinos žemės 
trauką? Vienatvė, dykuma, 
asketiškas pasitraukimas iš kas
dienio gyvenimo padeda Jėzui 
atsakyti į šį baisų ir pavojingą 
klausimą. Jėzus pradeda savo žygį 
neramiu laiku, laiku, kuris šau
kiasi pagalbos, kuris toleruoja 
neteisybę, kraują ir dvasinę ver
gystę.

Kūrinys gvildena amžiną žmo
gaus, kuris krizių metu tampa 
atpirkimo auka, temą, taigi rašy
tojas kalba ir apie savo misiją. 
N. Kazantzakio mintys, kreipiasi 
į skaitytoją per konkrečius ro
mano veikėjus, kurie blaškosi 
tarp realybės ir dvasinių ieško
jimų, tarp žemės ir Dievo. Sunku 
ne pasirinkti, o nesugebėti būti 
nei vienu, nei kitu, bijoti tiek 
vieno, tiek kito. Rašytojas jaučia, 
jog jis tikęs viskam, tačiau iš 
tikrųjų nieko negali - Gyvenimo 
džiaugsmą, Kovą ir Mirtį patiria 
tik savo mintyse, o ne realiai 
išgyvena (kažkas panašaus į ke
lionę, kai visą gyvenimą esi 
pririštas prie neišjudinamos uo
los). Gyvenimas vilioja, tačiau 
baisus laikas prašo: privalai padė
ti. Renkuosi paprastą gyvenimą, 
tačiau kaip jį nugyventi? Padė
siu tau, mano neramioji epocha, 
tačiau kaip?

Rašytojas tampa nusivylusiųjų 
karvedžiu, o jo ištikimas pake
leivis - Prakeikimas. Pasirinkda
mas Jėzų kaip simbolį, autorius 
bando įrodyti, jog jo žygis pana
šus į kiekvieno kovojančio žmo
gaus žygį. Kiekvienas, kuris atsi
duria "strategiškai svarbiame" 
mūšio lauke, išgyvena tą pačią 
amžiną dramą ir artėja prie to 
paties tikslo - išsigelbėti ir išgel
bėti kitus. Jų kovos etapai turi 
daug bendro kaip ir jų likimai. 
N. Kazantzakio Jėzus - "jauni
kis", kuris veda Mirtį. Vietovės, 
žmonės jį lydi, kaip lydėtų kiek
vieną jaunikį ir kiekvieną ei
nantį mirti.

Sąsają tarp dviejų epochų rašy
tojas išnaudoja puikiai: praeities 
mistika jam netrukdo pajusti 
dabartinės epochos. Šiuo kūri
niu autorius vainikuoja savo ko
vos išpažintį ir užbaigia: "Atlik
ta". "Nėra ribų tarp Dievo ir žmo
gaus, - rašo N. Kazantzakis "Pas
kutiniame gundyme". - Geriau 
Dievas teišnyksta tiesos vardan 
negu išlieka melo vardan".

D. Staponkutė 
LR

Kai 1990 metų kovo 11 dieną 
Lietuva paskelbė savo nepriklau
somybę, išsilaisvinusi iš sovie
tinio jungo, tas herojiškas žygis 
pozityviai nuaidėjo po visą pa
saulį, nes tai buvo galutinas 
smūgis Sovietų Sąjungai ir jos 
subyrėjimo faktorius. Vėliau Lie
tuva ir kitos Baltijos respublikos 
liko užmaršty, o ir jų prezidentų 
apsilankymas Amerikoje ir Bal
tuose Rūmuose buvo didžiosios 
žiniasklaidos ignoruotas. Priar
tėjus Lietuvos prezidentiniams 
rinkimams, prasidėjo nepalankių 
ir beveik užgaulių komentarų 
potvynis. Clevelando milijoni
nio tiražo "The Plain Dealer" 
dienraštyje rinkimų rezultatų iš
vakarėse buvo klaidingai skel
biama, kad rinkimai esą "bevil
tiškai įstrigę" ("in a deadlock"), o 
abu kandidatai, Adamkus ir Pau
lauskas, apibūdinti kaip neturį 
"beveik jokių ideologinių skir
tumų". Paaiškėjus rezultatams, 
tame pačiame dienraštyje rinki
mus laimėjęs Adamkus didoko
je nuotraukoje parodytas su savo 
žmona Alma ir dviem rinki
minės kampanijos nariais, su pa
keltomis pergalės taurėmis ran
kose, apibūdinamas tik kaip "či- 
kagietis pensininkas Lietuvos 
prezidentas", nė vienu žodžiu ne
paminėjus jo eitų aukštų pareigų, 
kvalifikacijų bei prezidentinio 
apdovanojimo JAV gamtosaugos 
aukso medaliu.

Bene didžiausias smūgis yra 
tas, kad didžioji spauda jau 
pradeda kaltinti Lietuvą naciška 
praeitimi, nes vyriausybė neva 
tai vengianti traukti atsakomy
bėn karo nusikaltėlius. Štai Ak- 
rono dienraštyje "The Beacon 
Journal" itin stambiomis raidė
mis užvardintas ilgas straipsnis, 
perspausdintas iš "Los Angeles 
Times", "Lietuva priešinasi naciš
kos praeities tyrinėjmui", o šalia 
jo, žymiai smulkesnėmis raidė
mis, rašoma, kad Lietuva prezi
dentu išrinko asmenį iš JAV, nors 
paminėjo ir jo eitas aukštas pa
reigas gamtos apsaugos tarny
boje. Virš Adamkaus nuotrau
kos su rožių puokšte guli stam
bios šalutinio straipsnio raidės 
"probe of Nazi past". Straipsnyje 
išvardinti keli jau rimto amžiaus 
sulaukę asmenys, kuriems, kaip 
karo nusikaltėliams, buvo atim
ta JAV pilietybė ir kurie buvo 
deportuoti į Lietuvą, kaip Lilei
kis ir jau miręs Antanas Mineikis. 
Lietuviai neva išžudę 220,000 
su viršum žydų, kas sudarą 95% 
krašte gyvenusių žydų. Straips
nio autorius daro išvadą, kad 
Lietuvos tikslas yra savo pusėn 
palenkti Vakarus, nežadinant 
nemalonių prisiminimų, bet vy
riausybė pakartotinai tvirtina,

kad būsią atsakomybėn patraukti 
ir nubausti karo nusikaltėliai, 
tačiau nieko nedaroma, delsia
ma, atidėliojama.

Deja, didžioji spauda ignoruo
ja tą faktą, kad lietuviai gelbėjo 
žydus, slėpė jų vaikus. Lietuvos 
žydų draugijos Izraelyje žiniaraštį 
"Gachelet" (Žarija) redaguoja 
Rachel-Levin-Rozenzweig, kurią 
paslėpęs nuo vokiečių išgelbėjo 
kunigas Bronius Paukštys, taip 
pat išgelbėjęs daugelį kitų žydų 
vaikų, sudarydamas klastotus 
dokumentus ar net papirkdamas 
gestapininkus. Toji moteris ta 
tema plačiai aprašė savo prisi
minimus apie lietuvius, gelbėju
sius žydus nuo nacių. Taip pat 
minimas Jonas Palavičius, iš
gelbėjęs nuo vokiečių eilę žydų 
ir rusų. Abejonės nėra, kad tokių 
buvę ir daugiau, tačiau prieš Lie
tuvą nusistatę kritikai tai ig
noruoja. Žydų gelbėjimo tema 
plačiai rašoma "Tėviškės žiburių" 
sausio 6 dienos laidoje.

Viename e-mail laiške profe
sorius istorikas Aleksandras Štro
mas tvirtina, kad 1941 metų 
trėmimų metu iš Lietuvos buvę 
Sibiran deportuota daugiau žydų 
negu lietuvių, nes žydų daugu
ma priklausiusi "kapitalistų" kla
sei ir žydai nekolaboravę su 
komunistais. Tokių buvusi tik 
nežymi mažuma.

Kai kur net rašoma apie Lietu
voje siautusį anti-semitizmą, bet 
niekur neminima, kad Lietuvo

je savarankiškai veikė žydų 
skautai, žydų gimnazijos, o Tel
šiuose buvo bene pati geriausia 
žydų rabinų seminarija, per
sikėlusi į Ameriką ir tebesivadi- 
nanti "Telshe Yeshiva". Valsty
binėse gimnazijose tikybos pa
mokų metu, atskiroje klasėje, ra
binas dėstė žydams moksleivi
ams savo tikėjimo principus ir 
buvo traktuojamas kaip lygiatei
sis pedagogas.

Labai graudžiai prisimenu, kai 
man teko skaityti laiškus, ku
riuos savo Dachau kankinamam 
vyrui rašė jo jaunutė žmona. Jos 
vyras buvo "Prezidento Smeto
nos" laivo kapitono sūnus, nieku 
nenusikaltęs, išskyrus jo tėvo 
patriotišką praeitį. Jo likimas 
buvo toks pat kaip ir kitų Dachau 
kalinių - jis buvo sudegintas. 
Turime Balio Gaidžiūno prisi
minimų knygą "Nacių pragare" 
kaip puikų įrodymą, kad kentėjo 
ne vien žydai, bet ir nekalti lie
tuviai, lenkai ir net vokiečiai.

Kiekvienoje tautoje yra ir ide
alistų, ir niekšų, tačiau dėl niekšų 
mažumos nereikia mesti šešėlio 
ant visos tautos. Aišku, kad 
negalima pateisinti žydų žu
dymo, bet taip pat negalima ig
noruoti to fakto, kad panašiai 
nukentėjo ir kitos okupuotos, 
karo alinamos tautos.

Užsienio lietuviai džiaugiasi 
Adamkaus laimėjimu ir turi viltį, 
kad jam pavyks suartėti su Va
karais ir įsigyti jų pasitikėjimą. 
Tiek jo patriotinis nusiteikimas, 
tiek jo administracinė patirtis 
garantuoja pasisekimą.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DVVI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose, kurie liečia testamento paruošimų ir jo vykdymų, o 
taip pat nekilnojamo turto pirkimų ar pardavimų bei įvairius 
reikalus, susijusius su mokesčių (tax) mokėjimu. Advokatas dirba 
Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 134 West St., Simsbury, 
CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavem, 1883 Madison St., Ridgevvood, 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.

Italų verslininkų 
planai 

Marijampolėje
Italų verslininkų bendrovė 

Marijampolėje planuoja įkurti 
500 naujų darbo vietų. Italai šalia 
kunigo Vytauto Kazlausko 
įsteigto "Vaiko tėviškės" vaikų 
globos namų kaimo tikisi per 
žiemą pastatyti 10 įmonių, ku
riose galėtų dirbti buvę globos 
namų globotiniai. Šiose įmonėse 
galėtų būti gaminamos plytos, 
elektros prietaisai, santechnikos 
įrenginiai, būtų taisomi lengvieji 
ir krovininiai automobiliai, siu
vami drabužiai. 20 žmonių jau 
išvyko iš Marijampolės į Italiją. 
Ten jie rengsis darbui būsimose 
įmonėse. Verslo įmonių kaimo 
statybą apmoka giminingų įmo
nių Italijoje savininkai. Tikimasi 
pinigų gauti ir iš Europos Sąjun
gos fondų. LR

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

falSOliDO 
a MEMORIALS

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

PHONES (718) 326-1282; 326-3150 
■ TAI MŪSŲ VIENINTĖLĖ VIETA - 
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Bažnyčia tarp griuvėsių
"Kristaus Bažnyčia stovi tarp griuvėsių", - yra pasakęs Gonzaąue 

de Reynold, knygos "Tragiškoji Europa" autorius. Toji knyga buvo 
parašyta dar prieš antrąjį pasaulinį karą. Autorius, šveicaras, garsus 
ir kitais savo veikalais, toje knygoje apžvelgia Europos istorinį kelią 
nuo Reformacijos pradžios iki Hitlerio atėjimo į valdžią.

Pasiremdamas istoriniais faktais, autorius giliu filosofiniu žvilgsniu 
peržvelgia, kas pasidarė, kai pradžioje buvo padaryta klaida - 
nukrypta nuo Dievo, kaip viso gyvenimo centro, ir nusisukta nuo 
vienybės su Kristaus Bažnyčia.

Autoriaus teigimu, jeigu "pradžioje padaroma klaida, tai pabaigo
je išsiveržia katastrofa". Gausiai pateikė įrodymų, kaip Europa artėja 
prie katastrofos, kai jos rytuose įsivyravo ateistinis bolševizmas, o 
vakaruose iškėlė galvą rasistinis nacionalsocializmas.

Katastrofa atėjo su antruoju pasauliniu karu. Ji pavertė Europą 
griuvėsiais. Tarp tų griuvėsių randame Kristaus Bažnyčią.

Iš tikrųjų Kristaus Bažnyčia kone visą laiką gyvena tarp griuvėsių, 
kuriuos suverčia ne tiktai patrankos ar atominiai sprogimai, bet ir 
žmogiškoji mintis. Žmogus įsigeidžia gyventi be Dievo, išrasdamas 
visokius "įrodymus", kad nuo nieko nepriklauso. Bet pasidaro 
priklausomas nuo savo klaidingų idėjų, savo geismų ir įnorių, savo 
pridengto grubaus egoizmo. Tarp tų žmogiškos dvasios griuvėsių 
Kristaus Bažnyčia laikosi tvirtai ir rodo šviesų išeities kelią: "Aš esu 
kelias, tiesa ir gyvenimas".

Jokiais griuvėsiais žmonės neįstengė ir neįstengs to balso užversti. 
Griūva sostai ir karalystės, bet Kristaus Bažnyčia lieka... stovėti tarp 
griuvėsių.

Pergalė yra Dievo, ne žmogaus rankose. Ji taip tikra, kaip buvimas 
Viešpaties, kuriam nereikėjo raketų, kad begalinės visatos platybėse 
atsirastų milijardai žvaigždynų ir nesuskaitomus amžius laikytųsi 
nuostabioje darnoje. Dar nebuvo žmogaus, o tos žvagždėtos platy
bės egzistavo.

Žmonėms yra skirta pažinti Dievo sukurtą visatą bei ją užvaldyti 
savo gerovei, kiek jie pajėgia. Bet kada žmogus ima svaigti savo 
moksliniuose atradimuose ir šaudo į erdves šaukdamas, kad nė 
danguje Dievui vietos nebūsią, tai toks išprotėjęs žmogus primena 
Julijų Apostatą.

Tasai imperatorius buvo užsimojęs nuo žemės rutulio nušluoti 
dar nedidelę, vos besiskleidžiančią, Kristaus sekėjų bendruomenę, 
kuri vykdė negirdėtą žmonių gyvenimo revoliuciją. Imperatorius 
turėjo daugiau jėgos, negu visi ano meto pirmieji krikščionys. Savo 
įtūžime kartą paleidęs dangun strėlę, šūkteldamas, kad ji pasiek
sianti ir Jėzų Nazarietį. Tačiau Julijus Apostatą pats buvo strėlės 
pervertas ir mirdamas dar spėjęs ištarti: "O vis dėlto, Nazarieti, tu 
mane nugalėjai!"

Nugalės krikščionybė ir mūsų laikais. Tuo nereikia abejoti nė 
didžiausioje neviltyje, nė grasinimuose. "Bažnyčia nė neketina 
kovos lauko užleisti komunistiniam ateizmui: ji kovos iki galutinės 
pergalės" (Pijus XII). Pergalę juk yra pažadėjęs pats Kristus, kuris 
"visa daro nauja" (Apr. 21,5).

Tikrosios revoliucijos tikslas yra daryti nauja arba kurti, kontra- 
revoliucijos - griauti. Bolševikinis perversmas, kaip parodė 70 metų 
patyrimas, priklausė ir tebepriklauso prie griaunamųjų veiksnių.

Gyvenimo Paslapties 
ieškančiųjų pašnekovas

Kartu su spaudos laisvę 
sugrąžinusia Atgimimo banga 
1989 m. gimęs žurnalas vadino
si taip pat, kaip ir jo steigėjas bei 
leidėjas, - "Caritas". Iki 1996-ųjų 
žurnalas leistas tokiu pavadini
mu, o 1997 m. sausį savo skaity
tojus jis pasiekė jau nauju pava
dinimu - "Artuma". Šių metų 
sausis žurnalo leidėjams, redakci
jai ir skaitytojams šventinis - 
pasirodė 100-asis numeris, su
teikęs progą peržvelgti aštuone- 
rių leidybos metų derlių, pasi
tikrinti, kaip išlaikytas kata
likiškajai spaudai nelengvas lai
ko egzaminas.

Į Jaunimo centro patalpose 
švenčiamą žurnalo jubiliejų su
sirinko žurnalo kūrėjai, negausi 
šešių asmenų redakcija, redak
cinės kolegijos nariai, žurnalo 
bičiuliai.

- Visi jaučiamės esą kolegos ir 
šventėje, ir kasdieniniame darbe, 
- patikino redkolegijos narys 
kun. Robertas Grigas, įvertinęs 
vis profesionalėjantį leidinį ir jo 
darbuotojų pastangas savo veik
la atlaikyti pseudovertybių spau
dimą, kurį patiria skaitytojai iš 
gausiai šiandieną leidžiamos pa
saulietinės spaudos.

Pernai žurnalo redaktorė, jo 
iniciatorė ir steigėja sės. Albina 
Pajarskaitė prisiminė, kad žurna

Žiema Rumšiškių apylinkėse A. Žižiūno nuotr.

Modernios vadybos teorijos panašios į socializmo klasikų

Kompanijoms turi vadovauti 
ne tik jos vadovas, bet ir visas 
kolektyvas. Toks teiginys Vakarų 
skaitytojui skamba be galo de- 

las pradėtas leisti kaip praktiš
kos katalikybės steigėjas bei ug
dytojas, pasidžiaugė, kad laikui 
bėgant jis susikaupė ties šeima. 
Prieš pusantrų metų susiforma
vo redakcijos ir leidėjų pozicija - 
tarnauti šeimai, iškeliant ir sut
virtinant šeimos vertybes bei 
pačios šeimos instituciją. Tai 
ypač prasminga visuomenei 
gyvenant mirties kultūros sąly
gomis, kai Statistikos metraštis 
nuo 1993-iųjų fiksuoja daugiau 
mirčių nei gimimų Lietuvoje, 
sakė redkolegijos narė, Lietuvos 
šeimos centro vadovė, gyd. so
cialinių mokslų dr. Nijolė Lio- 
bikienė.

Vanda Ibianska, dabartinė "Ar
tumos" redaktorė, perėmė vado
vavimo šiam katalikiškam žur
nalui estafetę iš trečiosios žur
nalo redaktorės Albinos Pri- 
bušauskaitės, ši - iš sės. Birutės 
Briliūtės. Taigi keturios moterys 
per visus leidybos metus vedė 
paskui save skaitytojus dvasinio 
vargo mažinimo linkme. "Tė
viškės žinių" vyr. redaktorė Ni
jolė Grinevičiūtė, sveikindama 
koleges, teigė - tokį darbą pradė
ti ir tęsti tik moterys.ir gali.

Kun. Ričardas Repšys, įsijungęs 
į redkolegijos darbą vėliau, juo
kais prasitarė jaučiąsis disiden
tu, kai varto žurnalo pradžios

valdymo idėjas
mokratiškai ir moderniai, tačiau 
postkomunistinių valstybių gy
ventojams jis labai primena so
cializmo klasikų teorijas. Mat

nuotraukas, kuriose užfiksuotos 
senbuvių darbo akimirkos. 
Žurnalui niekuomet nestigo ben
dradarbių, pajutusių ypatingojo 
Caritas pašaukimą - liudyti 
gailestingumą, nesuinteresuotą, 
taurią meilę. Redkolegijos narių 
sąraše ir tarp žurnalo autorių 
buvo žymiausių pogrindžio lei
dinių - "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos" ir "Aušros" re
daktoriai kun. S. Tamkevičius ir 
kun. L. Kunevičius, seserys B. 
Briliūtė, B. Mališkaitė, E. Šuliaus- 
kaitė, G. Stanelytė, N. Sadūnaitė 
ir daugelis kitų krikščionybės 
patriotų. "Artuma" norėtų būti 
draugiškas, suprantamas ir nau
dingas Gyvenimo Paslapties ieš
kančiųjų pašnekovas, kas mėnesį 
tyliai praveriantis duris į čia pat, 
mūsų kasdienybėje glūdinčią 
sakralinę prasmę", - rašo 100-ojo 
"Artumos" numerio redakcijos 
skiltyje kun. R. Grigas, ragin
damas "balsuoti" už "Artumą" ir 
šio žurnalo skleidžiamas idėjas 
gausia prenumerata. To linkėjo 
visi iškilmių dalyviai, paliudiję, 
jog žurnalas išties skaitomas 
dvigubu ar net trigubu "tiražu": 
kiekvienas jo numeris iš rankų į 
rankas perduodamas tiems, ku
rie jį perskaito nuo pirmojo iki 
paskutiniojo puslapio, atita
riančių krikščioniškojo solidaru
mo, šilumos ir gerumo ilgesiui.

D. Juškienė
KD

ir K. Markso, ir šiandienos rin
kos vadovavimo teoretikų nuo
monės sutampa - visi gamyklos 
ar banko dirbantieji tiesiog priva-

Gerus darbus 
Lietuvoje 

V. Adamkaus 
žmona pradėjo 

dar prieš 
rinkimus

Šiaulių rajono Egėliškių kaimo 
gyventojai visą gyvenimą bus 
dėkingi Almai Adamkuvienei, 
kurios iniciatyva čia vėl veiks 
mokykla, medicinos punktas ir 
biblioteka.

Po septynerių metų pertrau
kos šios įstaigos bus vėl atidary
tos pastate, kuris prieš keletą 
metų buvo privatizuotas ir stovė
jo tuščias, užkaltais langais. Tuo 
tarpu Egėliškių ir netoliese esan
čių kaimų pradinukams į 
mokyklą kasdien tekdavo važiuo
ti po 15 kilometrų arba gyventi 
bendrabučiuose. Nemažai vargo 
vietos gyventojai patyrė ir ne
turėdami medicinos punkto.

Pagalbos buvo kreiptasi daug 
kur, tačiau atsiliepė tik tuometin
io kandidato į Prezidentus Val
do Adamkaus rinkimų štabas. 
Naujuoju Lietuvos vadovu iš
rinktojo gamtosaugininko žmo
na Alma Adamkuvienė pernai - 
dar prieš pirmąjį rinkimų turą - 
surado rėmėjų, kurie nupirko ir 
padeda suremontuoti šį pastatą 
Egėliškių kaime, todėl jau 1998- 
ųjų rugsėjį kelių aplinkinių 
kaimų vaikus skambutis sukvies 
į pradinę mokyklą. Čia veiks ne 
tik mokykla, medicinos punktas 
ir biblioteka, bet taip pat bus 
įrengtas pamokų ruošos kam
barys ir mokytojos butas. ELTA

lo reikšti savo nuomonę visais 
klausimais, o vadovai turi ne 
įsižeisti, o įsiklausyti ir jas pan
audoti.
t Grįžimas prie tokių idėjų pra
sidėjo nuo paprasčiausio pa
stebėjimo, kad absoliučios dau
gumos kompanijų darbuotojai 
savo vadovus laiko kvailiais, 
neišmanėliais ir nekompeten
tingais. Kaip klasikinis pavyzdys 
pateikiama tokia situacija - fir
mos bosas kartu su savo paval
diniu, personalo ekspertu, kal
basi su būsimu firmos darbuoto
ju.

Personalo ekspertas šiurpsta 
klausydamasis kaip kompanijos 
vadovas klausinėja žmogų. To
kie pokalbiai yra skirti išsiaiškin
ti kuo daugiau būsimo darbuo
tojo savybių, jo sugebėjimą ben
drauti, dirbti komandoje, tam 
yra sukurtos specialios metodi- 

(nukelta į 4 psl.)

MISTICIZMAS ŽMOGAUS
GYVENIME

Thomas Merton 2

Jis tampa dieviškosios prigimties dalininku, Dievo Sūnumi, ir 
Kristus gyvena jame. Nuo to momento jo sielos gelmėse atsiveria 
durys į amžinybę, ir jis gali tapti kontempliatyviu. Tada, ant 
spindinčios šviesos gelmės krašto, žmogus gali matyti, kad yra 
gamta. Tuomet jis užsidegs troškimu pamatyti tiesos pilnatvę ir, 
kaip Mozė Sinajaus debesyje, šauks: "Parodyk man savo veidą!"

3
Šios knygos tikslas - apibūdinti kontempliatyvios patirties prigimtį, 

aptarti būtiną vidinę askezę, vedančią į tai, ir trumpai apžvelgti 
brandžią kontempliaciją. Kai tikėjimas atsiveria į gilų dvasinį su
pratimą ir, peržengęs bendrojo suvokimo ribas, patenka į tamsą, 
kuri gali būti apšviesta tiktai meilės ugnimi, žmogus pradeda 
pažinti Dievą vieninteliu būdu, galinčiu patenkinti jo sielą.

Idėjos mums kalba tiesą apie Dievą, bet jų šviesa yra toli gražu 
netobula, nes žmogus, kuris yra pilnutinai patenkintas šiomis 
žiniomis, bet nedega noru pažinti Dievą per meilę, iš tiesų Jo 
niekada ir napažinojo. Bet jeigu kontempliatyvus Dievo patyrimas 
peržengia bendrąjį suvokimą, ar tai yra visai subjektyvu? Ar skatina 
visiškai atmesti mokslinę tiesą? Ar tai išvengia bet kokios valdžios? 
Ar mistikas, - tai tam tikras religingas genijus, gyvenantis visiškai 
atsiribojęs savo erdvėje, kuris nieko daugiau nedomina? Galbūt 
priežastis, dėl kurios William James pripažino mistinės patirties 
pagrįstumą, buvo ta, jog, atsakant absoliučiai teigiamai į šiuos 
klausimus, tai visiškai atitiko jo pragmatizmą.

Visos anksčiau minėtos problemos sudaro šios knygos turinį. 
Trumpai išdėstysiu savo nagrinėjimų išvadas.

Pirmiausiai kontempliatyviam gyvenimui reikalingas atsiriboji
mas nuo jutimų, tačiau tai nėra visiškas jutiminės patirties atmeti
mas. Tai iškyla virš proto; tuo tarpu vidinėje askezėje protas atlieka 
svarbiausią uždavinį; ir be jo mes negalėtume saugiai eiti misticiz
mo keliu. Mistinė malda iškyla virš natūralaus proto veikimo, bet 
iš esmės ji visuomet vadovaujasi protu. Galiausiai aukščiausioji 
žmogaus dvasios paskirtis yra antgamtiškai perkeisto proto darbas 
palaimingame Dievo regėjime. Tačiau neatskiriama kontempliaci
jos dalis yra valia, nes iš tiesų nėra kontempliacijos be meilės. Meilė 
yra ir pradinis kontempliacijos taškas, ir jos teigiamas džiaugsmas.

Be to, kontempliacijos prielaida yra asketizmas. Susijungus tar
pusavyje proto, valios ir visos mūsų būtybės veikimui, per kontem
pliaciją visa mūsų asmenybė paaukojama Dievui. Pagrindinė šio 
didingo darbo veikiančioji jėga yra Dievas. Kontempliacija yra Jo 
dovana, kurią Jis gali panaudoti savo nuožiūra. Trumpai tariant, jos 
negalima laimėti savo dosnumu. Tačiau iš tiesų šią dovaną Dievas 
skiria tiems, kurie yra dosniausi, atsisakydami bet kokio prisirišimo 
prie malonumų, nesusijusių su tyru tikėjimu.

Pagaliau, mistinę kontempliaciją, kaip kiekvieną kitą malonę, 
įgyjame per Kristų. Kontempliacija - Kristaus gyvenimo sieloje 
pilnatvė, kuri visų pirma priklauso nuo antgamtinio Kristaus sakra
mentų skverbimosi. Mumyse šį darbą atlieka Šventoji Dvasia, kuri, 
malonės dėka, kartu su kitais dviem dieviškais Asmenimis, yra 
mūsų sieloje. Aukščiausioji kontempliacijos viršūnė - mistinė vie
nybė su Dievu, kurioje siela ir jos sugebėjimas tarsi persikeičia 
Dievuje ir tampa sąmoningais slapto Dieviškų Asmenų Trejybės 
gyvenimo dalyviais prigimties vienybėje.

Šiame darbe man labiausiai rūpėjo ne aprašyti ar pabrėžti aukščiau
sias mistinės patirties pakopas, bet išdėstyti tam tikrus svarbiausius 
dalykus, kurie yra labiausiai susiję su asketiniu pasirengimu priimti 
mistinės maldos malones. Svarbiausias iš šių klausimų - proto ir 
valios ryšys kontempliacijoje.

Priežastis, dėl kurios pasirinkau būtent šį klausimą, yra ta, jog 
mums gresia didelis klaidingo misticizmo pasklidimas. Kada pa

saulis yra didelėje sumaištyje, nerealūs dalykai tampa neginčijama 
tiesa. Panika, kaip ir bet kuri kita aistra, aptemdo žmogaus protą ir 
jis pasitenkina, rasdamas išeitį išvengti viso, kas jį glumina, pa
vadindamas tai "antgamtišku" dalyku. Todėl turėtų būti pakanka
mai aišku, jog tradicinis krikščioniškas misticizmas, nors jis, žinoma, 
nėra toks intelektualus kaip Platono ir jo pasekėjų mistinė filosofi
ja, bet jokiu būdu nėra neracionalus ir neintelektualus.

Nėra visiškai jokio prieštaravimo tarp krikščioniškojo misticizmo 
ir gamtos mokslų, fizikos, metafizikos bei dogmatinės teologijos. 
Kontempliacija yra virš proto ribų, bet jokiu būdu neniekina proto 
šviesos. Šių dienų popiežiai pabrėžė harmonijos svarbą tarp "įgytos" 
ar spekuliatyvios išminties ir "suteiktos" išminties, kuri yra Švento
sios Dvasios dovana, ir tikroji kontempliacija. Popiežius Pijus XI, 
iškeldamas šventąjį Tomą Akvinietį pavyzdžiu kunigams ir teolo
gams, pabrėžė, kad Angeliškojo Daktaro šventumas pirmiausia 
buvo nuostabioje spekuliatyvioje pažinimo ir jam suteiktos kon
templiacijos vienybėje, ir tai drauge kurstė jo tobulos Dievo meilės 
liepsną taip, kad visa šventojo teologija turėjo vieną tikslą: atvesti 
mus į vidinę ramybę su Dievu.

Pijus XII savo enciklikoje Humani Generis pabrėžė, jog meilės 
dėka mistinėje kontempliacijoje egzistuoja tobulas teologinių moks
lų ir "įgimto" Dievo pažinimo atitikimas. Bet kartu jis papriekaišta
vo už padrikus filosofinius teiginius, kurie trikdė proto ir valios 
darbą spekuliatyviai pažįstant dieviškus dalykus.

Visa tai mums primena, jog krikščionio šventume protas vaidina 
ypač svarbų vaidmenį, ir nė vienas negali tikėtis pamilti Dievą, 
netrokšdamas Jo geriau pažinti ir studijuoti darbus tiesose, kurias 
Jis mums atskleidė apie save. Be to, krikščioniškos tobulybės ir 
šventumo pagrindas visada yra meilė, nes ji net šiame gyvenime 
sujungia mus tiesiogiai, be tarpininko, su Dievu. Taip pat meilė, 
kuri yra mūsų regėjimo Jį esant danguje vaisius, taps mums dangu
je tyriausiu džiaugsmu, nes per ją mes ne tik galėsime suvokti Jo 
bekraštį dosnumą, bet taip pat atsidėkoti Jam iš Jo paties beribių 
darbų lobyno.

Tradicinis Bažnyčios mokymas, kuris yra taip stipriai akcentuoja-

(nukelta į 4 psl.)
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Modernios vadybos teorijos panašios į socializmo klasikų 
valdymo idėjas

■ Baton Rouge, Lousianoje, 
sausio 19 d. vienas vyras nu
šautas ir trys vaikai sužeisti 
per paradą, kuris buvo sureng
tas velioniui pastoriui Martin 
Luther King, Jr., pagerbti. Su
sišaudymas įvyko, susiginčijus 
eitynių dalyviams. Kilo muš
tynės, kažkas išsitraukė pisto
letą ir pradėjo šaudyti. Mano-, 
ma, kad šaudęs žmogus pabė
go, policija jo ieško. Per su
sišaudymą žuvo 25 metų vyras. 
Taip pat sužeistos 7 bei 11 
metų mergaitės (jų būklė sun
ki) ir devynerių metų berniu
kas, kurio būklė stabili. Polici
ja atmetė rasinių incidento 
motyvų galimybę, nes šaudęs 
žmogus ir jo aukos yra juoda
odžiai. Pasak liudininkų, para
do dalyviai ir žiūrovai puolė 
ieškoti priedangos, ir kilo ma
sinis sąmyšis. Eitynės buvo 
surengtos nužudytajam kovos 
už piliečių teises vadovui Mar
tin Luther King, Jr., atminti. 
Šis pastorius propagavo nes
murtinę kovą prieš rasinę izo
liaciją ir 1968 m. balandžio 4 
d. buvo nužudytas Memphyje, 
Tennessee.

■ Kinija sausio 20 d. pasiūlė 
Taivvanui be jokių išankstinių 
sąlygų pradėti politines dery
bas. Anksčiau Pekinas dery
boms kėlė išankstines "vienos
Kinijos" sąlygas. Kinai reikala
vo, kad Taiwanas pripažintų 
esąs nedalomos komunistinės 
Kinijos Liaudies Respublikos 
dalis. Taibei pripažįsta iš dviejų 
suverenių valstybių susidedan
čią Kiniją: Kinijos Liaudies Res
publiką su jai priklausančia že
myno teritorija bei Kinijos Res
publikos teritoriją Taiwane. 
"Viena Kinija nėra išankstinė 
sąlyga, nes tai abiejų pusių pri
pažintas faktas. Kinija ir Tai- 
vvanas turi pripažinti, kad yra 
viena Kinija", - patikslino 
Shen. Jis pasmerkė Taivvano 
vadovų keliones po Pietryčių 
Aziją, teigdamas, kad Taibei 
skleidžia savo propagandą.

(atkelta iš 3 psl.)
kos, kurias personalo ekspertas 
puikiai žino. Tačiau jis net nedrįs
ta išsižioti, nes tuos kvailus, nieko 
nereiškiančius klausimus užduoda 
jo šefas. Kai pokalbis baigiamas ir 
nežinia kuo įtikęs kandidatas 
paskelbiamas priimtu, specialistui 
belieka tik griebtis už galvos - jis 
žino, kad iš šio darbuotojo kom
panijai nebus jokios naudos, gry
nas nuostolis. O kas bus kaltas? Be 
abejo, personalo ekspertas. O kodėl 
jis tylėjo? Nes bijojo, jog už kišimą
si į pokalbį pateks į nemalonę.

Naujausios vadybos teorijos pir
miausiai yra auklėjamojo pobū
džio. Jos stengiasi įtikinti firmų 
vadovus, kad leidžiant reikštis jų 
pavaldiniams specialistams kom
panija paprasčiausiai daugiau už
dirbs. O eiliniai darbuotojai, anot 
teorijų, turėtų suprasti, kad jų 
vadovai yra ne despotai, o nor
malūs žmonės.

Šv. Galeno vadybos tyrimo cen
tro Šveicarijoje direktoriaus F. 
Maliko tvirtinimu, valdymo iš 
apačios principas ir jo efektyvu
mas yra žinomas jau seniai, dar iš 
praėjusio amžiaus ekonomikos 
patyrimo, tačiau paprastai jis yra 
ignoruojamas. Priežastis labai pa
prasta - jis yra žymiai sunkiau 
įgyvendinamas nei valdymas iš 
viršaus.

Vadybos centras Šveicarijoje tyrė 
kai kurias sunkias darbuotojų ir 
vadovų santykių situacijas. Iš pir
mo žvilgsnio jos nėra kuo nors 
ypatingos - štai naujas, dar ne
didelę darbo kolektyve patirtį 
turintis darbuotojas pirmą kartą 
ateina pas savo viršininką su nau
ju pasiūlymu. Jis dar nežino jokių 
šioje firmoje susiklosčiusių san
tykių, kas yra favoritai ir kokios 
temos darbe yra tabu. Ir jei nors 
vieną iš jų jis pažeidžia, jo pasiūly
mas, net jei jis iš tiesų yra ver
tingas, atmetamas be jokių aiškių 
argumentų.

Tuomet darbuotojas pradeda 
daugiau ne dirbti, o žvalgytis po 
kolektyvą. Jis pastebi, kad tarp 
darbuotojų ir šefo yra susiklosčiusi 
tam tikra simpatijų-antipatijų sis
tema, kurios reikia laikytis norint 
išlaikyti savo darbą. Darbas išlai
komas, tačiau tam skiriama tiek 
energijos, kad siūlyti, spręsti ir dirb
ti kūrybiškai nelieka jokių galimy
bių. Kitaip būtų, jei tokioje kom
panijoje būtų įdiegta naujoviška 

vadybos "valdymo iš apačios" sis
tema.

Tai nėra tik nuoga teorija, pa
čiose žymiausiose Europos kom
panijose yra buvę konfliktų tarp 
vadovų ir pavaldinių, kurie fir
moms gana brangiai kainavo. Tai 
ir nuolatiniai ginčai tarp "Volk- 
svvagen" koncerno įvairaus lygio 
administratorių, tai ir konfliktas 
"Daimler-Benz" bendrovėje, kai 
nesutarė skirtingoms akcininkų 
grupėms atstovaujantys vady
bininkai. Toks blaškymasis, kai 
sprendimus nulemdavo daugiau 
noras pakenkti priešininkui, o ne 
siekiant verslo sėkmės, abiem 
padarė daugybę nuostolių.

Šv. Galeno vadybos tyrimų cen
tro rekomendacijos yra labai pa
prastos - būtina sukuri tokį kole
ktyvą, kuriame vadovas ir paval
dinys nejaustų atsidūrę skirtingų 
barikadų pusėse. Garsus "Volks- 
wagen" vadybininkas D. Gude- 
vertas, kuris dėl nesutarimų su 
administracija turėjo išeiti iš dar
bo, tokioms pažiūroms pritaria. 
Jis sako, kad verslas negali būti 
vystomas, jei visi kompanijos 
darbuotojai, išskyrus vadovą, 
neturi jokios reikšmės valdymui.

Vokietijoje buvo atlikta apklau
sa - ar vidutinės grandies vadovai 
turi galimybę daryti įtaką kom
panijos vystymuisi? Pasirodo, iš 
12,000 apklaustųjų beveik visi 
priversti nuolat pyktis su firmų 
vadovais, kad galėtų įgyvendinti 
nors vieną kitą savo sumanymą. 
Dėl to jie nuolat nėra tikri dėl 
savo darbo - gal supykęs bosas 
juos išmes pasitaikius pirmai pro
gai?

Harvardo universiteto profeso
riai Dž. Gabaro ir Dž. Koteras 
tokią situaciją versle apibūdina 
kaip nuolatinį konfliktą. Jie yra 
net sukūrę tam tikrą metodiką, 
kuri turėtų padėti kompanijų 
vadybininkams įvertinti savo san
tykius su vadovais. Vadybinin
kas, kuris jaučia, kad jam yra 
neleidžiama net siūlyti naujų 
veiklos projektų, gali pamėginti 
specialių testų pagalba išsiaiškin
ti, ar jam dar verta toliau dirbti 
toje pačioje įmonėje. Klausimai 
gana paprasti - kiek kartų per 
savaitę bosas nori jus matyti, kokį 
informacijos perteikimo būdą jis 
labiau pripažįsta - raštu ar įvai
riomis diagramomis? Ar vady
bininko ir vadovo santykiams turi 

reikšmę savaitės dienos - gal po 
savaitgalio jis yra sukalbames
nis, o darbo savaitės pabaigoje 
su juo neįmanoma susišnekėti? 
Atsakius į šiuos klausimus gali
ma susidaryti pakankamą savo 
padėties vaizdą ir spręsti ką to
liau daryti - likti tame pačiame 
darbe ar ieškoti kito, kuriame 
vadovas bus sąmoningesnis.

Kol kas visi patarimai dau
giausia kuriami pavaldiniams, 
o ne vadovams. Egzistuoja išti
sos firmos, kurios sudarinėja 
firmų vadovų portretus ir prieš 
bandydamas įsidarbinti kandi
datas gali nusipirkti jo norimos 
kompanijos vadovo psicholo
ginį portretą ir patarimus, kaip 
reikia su juo elgtis. Greta spe
cialių patarimų, kaip elgtis su 
personalijomis, yra ir bendro
sios nuostatos, kurias pravartu 
žinoti.

Pirmiausia reikia stengtis, kad 
vadovas nuolat jaustų, jog jam 
sekasi - kitaip sakant, visą sėk
mingą firmos veiklą, net ir savo 
nuopelnus, priskirti šefui. Dar 
labai svarbu - apie planuojamą 
pokalbį vadovui visuomet pra
nešti iš anksto, trumpai referuoti 
apie jo temą ir detales. Būtina 
susikurti patikimo darbuotojo 
įvaizdį, kuriuo bosas gali pasik
liauti visose situacijose. Nieka
da neniekinti senesnių, dažnai 
menkesnį išsilavinimą turinčių 
vadovų. Dažnai universitetus 
baigę jaunuoliai į mažiau išsi
lavinusius vadovus žiūri iš aukš
to, o tai sukuria nereikalingą 
įtampą. Vengti nemalonių siur
prizų bosui, visada apie iškilusią 
keblią situaciją pranešti iš anks
to, o ne nutylėti. Niekada nesi
tikėti, kad šefas pats turi susi
prasti, ką jūs ruošiatės daryti, o 
jam pasakyti aiškiai ir tiksliai.

Tačiau net ir šios taisyklės ne
garantuoja, kad viskas bus ge
rai. Kiekviena situacija yra labai 
individuali, todėl visų aplinky
bių neįmanoma numatyti. Jei 
naujosios vadybos teorijos apie 
"valdymą iš apačios" sėkmės ne
susilauks, darbo santykių kon
sultacijos firmos darbuotojams 
pataria save guosti, kad viršinin
kas taip pat kažkam pavaldus. 
Tegul tai būna pats Dievas.

"Wirtschaftswoche"

Žiemos išdaigos V. Kapočiaus nuotr.

Trečiasis skaitmeninės revoliucijos 
herojus

Iki šiol pasaulyje buvo du skait
meninės revoliucijos herojai - 
JAV kompanijos "Microsoft" ir 
"Intel". Atrodo, atsiranda trečia
sis - taip pat JAV firma "Cisco" - 
ir skaitmeninės įrangos rinkoje 
pradeda darytis ankšta.

Greta Kalifornijos San Jose 
miesto yra Silikono slėnis, vieta, 
kurioje įsikūrusios didžiausios ir 
garsiausios kompiuterinės ir pro
graminės įrangos kompanijos. 
Pagal pastatų dizainą ir dydį 
galima spėti, kaip kuriai iš jų 
sekasi. "Cisco" kompanija Siliko
no slėnyje dabar jau turi pasis
tačiusi 15 didelių administra
cinių pastatų. Nusipirkusi didelį 
sklypą žemės, firma ruošiasi sta
tyti dar 19 pastatų kompleksą. 
Jis užstos daugelio Silikono 
slėnio senbuvių seniau statytus 
pastatus ir daugeliui kompiute
rinės įrangos specialistų tai atro
do labai simboliška.

"Microsoft" pasaulį užkariavo 
"Windows" operacine sistema, 
"Intel" - mikroprocesoriais, o 
"Cisco" tapo kompiuterių tinklų 
įrangos gamybos lyderiu. Ši fir
ma anksčiau už visus suprato, 
kad pavienis kompiuteris gali 
daug mažiau nei įjungtas į tin
klą. Nesvarbu, kad ir koks jis 
būtų - ar gigantiškas pasaulinis 
tinklas Internet, ar atskiros fir
mos vietinis tinklas. "Cisco" yra 
kompanija, kuri gamina įvairią 
įrangą, padedančią kompiuteri
ams lengviau susijungti ir "su
sikalbėti" vienas su kitu.

Kompiuteriniai tinklai dabar 
vystosi daug greičiau nei patys' 
kompiuteriai. Prisijungus prie 
Interneto tinklo galima gauti ne 
tik įvairių duomenų, bet ir 
pasiklausyti muzikos ar pasižiū
rėti filmų. "Cisco" prezidentas 
Dž. Čambersas, turėdamas visa 
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ATSIPRAŠAU NETIKINČIOJO

(atkelta iš 3 psl.)

mas dabartinių popiežių enciklikose ir kuris sudaro Summa theo- 
logica šerdį, atmeta žmogaus supriešinimą jam pačiam. Sveikas 
katalikų teologijos protas niekuomet neleis asketui nuklysti ange- 
lizmo ar gnosticizmo šalikelėn. Bažnyčia nesiekia padaryti žmones 
šventais, sunaikindama jų žmogiškumą, bet nori juos, kartu su 
visais jų sugebėjimais ir talentais, pakelti į aukščiausią tobulumą, 
kurį graikų tėvai vadino "sudievinimu". Kartu, Bažnyčia neleidžia 
žmogui susikurti iliuzijų. Ji aiškiai parodė įgimtų sugebėjimų men
kumą, stengiantis savo jėgomis pasiekti Dieviškąją vienybę.

Yra du kraštutinumai, kurių reikia vengti. Viena vertus, klaidin
gas misticizmas teigia, jog žmogaus prigimtis turi galią ir teisę savo 
proto pastangomis gauti antgamtinius apreiškimus. Kita vertus, 
klaidingas misticizmas aptemdo protą, skatindamas atmesti tiesą 
tam, kad ieškotų Dieviškosios Vienybės aklos meilės ekstazėje, kada 
protas yra atmetamas, o sudievinimas priimamas kaip absoliuti 
dovana, kai iš ją gaunančiojo visiškai nereikalaujama pastangų.

Bet kokia yra mistinės komtempliacijos prigimtis? Pirmiausia tai 
yra antgamtinis Dievo, tokio, koks Jis yra, patyrimas. Ši patirtis yra 
laisva Dievo dovana, ir ji yra ypatingesnė nei visos kitos malonės, 
kurių reikia mūsų pasiaukojimui, nors tai - dalis natūralaus ant
gamtinio organizmo, per kurį esame pašventinti. Iš esmės mistinė 
patirtis yra gyvas ir sąmoningas sielos sugebėjimas dalyvauti paties 
Dievo gyvenime, pažinime ir meilėje. Ontologiškai šis dalyvavimas 
yra galimas tiktai todėl, kad pašvenčiamoji malonė mums suteiki
ama kaip nauja "būtybė", papildanti mūsų prigimtį ir įgalinanti ją 
veikti, peržengiant visas jos galimybių ribas.

Tačiau dar ypatingiau mistinę patirtį sąlygoja nepaprasti Švento
sios Dvasios įkvėpimai, kurie iš esmės yra pačioje sieloje ir nors 
nežymiai, bet pastebimi joje malonės dėka. Šių įkvėpimų tikslas - 
įgalinti sielą visiškai naujai ir nelauktai "pamatyti" ir įvertinti 
tikrąją realybę tiesų, esančių iki šiolei "negyventuose" abstrakčiuose 
teiginiuose apie Dievą. Bet visų svarbiausia ši patirtis mums leidžia 
prasiskverbti gilyn į mūsų sutapatinimo su Dievu malonės dėka 
tiesą. Kontempliatyvi patirtis tiksliąja to žodžio prasme visuomet 
yra Dievo, suvokiamo ne kaip abstrakcija ir ne kaip tolima bei 

svetima Būtybė, bet kaip Dievo, slapta ir betarpiškai esančio sieloje, 
Jo begalinėje Realybėje ir Esmėje patirtis.

Tokia yra katalikiškojo misticizmo esmė. Siūlyčiau išstudijuoti ją, 
išdėstytą "patikimiausio" Bažnyčios mistinio teologo, XVI a. ispanų 
karmelito šv. Kryžiaus Jono darbuose.

Šis didis Dievo tarnas, kuris prisidėjo prie šv. Teresės Avilietės 
darbo išgryninant karmelitų gyvenimą ir mokant pasaulį mistinės 
maldos, yra pačioje mistinės tradicijos viršūnėje, kuri būdavo 
priskiriama prie Pseudo-Dionysijaus. Šventasis Kryžiaus Jonas yra 
apofatinių teologų, Dievo tamsos pažinimo mokytojų vadas. Jis 
užbaigia ir įvykdo didžiausią graikų Tėvų mąstytojų tradiciją: šv. 
Grigaliaus Nysiečio, kuris buvo tikrasis apofatinės mokyklos įkūrė
jas, Evagrijaus Ponticaus ir šv. Maksimo. Bet svarbiausia tai, kad jis 
išvengia visų dviprasmybių ir perdėjimų, būdingų patristiniam 
misticizmui, pagrįsdamas savo doktriną tvirtu tomizmu, įgytu 
Salamankos universitete.

Šventojo Kryžiaus Jono doktrina yra tokia aiški, tvirta ir univer
sali, kad popiežius Pijus XI nedvejodamas galėjo pasakyti, jog jis 
"tarsi apšviestas aukštybių šviesa, savo permatomo aiškumo mistinės 
patirties analize nurodo sieloms tobulumo kelią". Popiežius pride
da: "Ir nors [šv. Kryžiaus Jono darbai] sprendžia sudėtingus ir 
neaiškius klausimus, jie yra pripildyti tokios didingos dvasinės 
doktrinos ir yra taip gerai pritaikyti juos studijuojančiųjų su
vokimui, kad jie gali būti teisingai vadinami vadovu ir vadovėliu 
tikinčiam žmogui, kuris trokšta priimti tobulumo gyvenimą" (6)

Pačios šv. Kryžiaus Jono Mišios, Bažnyčios patvirtintos Discledo 
karmelitams, yra pripildytos biblinių vaizdų, kuriuos jis vartojo 
savo mistinės teologijos paaiškinimui. Šių Mišių įžanga yra trum
pas, bet išraiškingas jo išsižadėjimo doktrinos ir "Nakties" kaip 
tikrojo kelio į Dieviškąją Vienybę išdėstymas.

Toks liudijimas parodo, kad Šventasis Sostas teikia daug reikšmės 
šio didžio šventojo mokymui ir užtarimui. Domėjimasis jo teologi
ja plinta ir ypatingi mokslinės domininkonų teologijos darbai, 
atskleidę svarbią darną tarp šventojo Kryžiaus Jono misticizmo ir 
dogminės šv. Tomo teologijos, mums leidžia tvirtai tikint laukti, 
kad šv. Kryžiaus Jonas kada nors užims deramą katalikų mistinės 
teologijos doctor communis vietą. Anksčiau cituotą Apaštalinį laišką 
Pijus XI užbaigia mintimi, kad šių dienų teologai gali atsigręžti į šv. 
Kryžiaus Joną ir įsitikinti jo kaip dvasinio gyvenimo mokytojo 
didingumu, "semdamiesi iš jo doktrinos ir darbų, visuose jo moky

muose esantį skaidrų tyrumą, kažkada tryškusį iš krikščioniškos 
minties ir Bažnyčios dvasios šaltinio ištakų".

Iš knygos "The Ascent to Truth" vertė Raimonda Kučins
kaitė

1. C. G. Jung. Modem Man in Search ofa Soul (New York, Harcourt, 
Brace and Company), p. 264.

2. Menti Nostrae, 1950 rugsėjo 23.
3. 1 Pt 3, 15.
4. Jn 17, 22-23.
5. Sancti Thomae huc omnis theologia spectat ut ad intime vivendum 

in Deo nos adducat. Pijus XI, Studiorum Dučėm, 1927 birželio 29.
6. Apaštališkasis laiškas, 1936 rugpjūčio 24, skelbiąs šv. Kryžiaus 

Joną visuotinės Bažnyčios mokytoju.

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios skliautai
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tai galvoje, tvirtina, kad kiekvie
ni kalendoriniai metai prilygsta 
septyneriems Interneto metams.

Tokiais pat milžiniškais tem
pais vystosi ir pati "Cisco" kom
panija. Jos akcijos vertybinių 
popierių biržoje pirmą kartą pa
sirodė 1990 metais, o šiais me
tais jų vertė pasiekė 60 milijardų 
dolerių. Šių akcijų vertė yra 
didesnė nei tokių senų rinkos 
dalyvių kaip "General Motors", 
"Daimler Benz", "Boeing" ar "Sie
mens". 1997 metų "Cisco" apy
varta siekė 6,4 milijardus dolerių, 
metinis pelnas - beveik milijardą 
dolerių.

Palyginus "Cisco" ir "Microsoft" 
akcijų vertės kitimus vertybinių 
popierių biržoje, matyti, kad tin
klinės įrangos gamyba vystosi 
žymiai greičiau nei B. Geitso 
programinės įrangos personali
niams kompiuteriams. Praėju
siais metais "Cisco" apyvarta pa
didėjo net 54% - nė viena kom
panija pasaulyje, net nelegalūs 
narkotikų karteliai negali susily
ginti su tokiais augimo tempais.

Rinkos tyrimo kompanija "For- 
rester Research" teigia, kad tin
klinės kompiuterinės įrangos rin
kos vertė 2000 metais gali siekti 
60 milijardų dolerių. Palygi
nimui - 1995 metais joje galėjo 
"išsitekti" tik 10 milijardų dolerių 
kapitalo. "Cisco" finansų direk
torius L. Karteris sako, kad jų 
verslas šiuo metu turi tik vieną 
tendenciją - augti, reikia tik ne
snausti ir sėkmė garantuota.

"Cisco" prezidentas Dž. Čam- 
bersas, palyginus su kitų Siliko
no slėnio kompanijų vadovais, 
elgiasi labai keistai. Paprastai 
garsių informacinių technologi
jų kompanijų prezidentai nuo
lat būna dėmesio centre, jie da
lyvauja įvairiose televizijos lai
dose ir yra garsūs kaip Holly- 
woodo aktoriai. Tačiau "Cisco" 
vadovo JAV gatvėje nepažintų 
niekas, jis nemėgsta viešai rody
tis ir neužsiima jokia visuome
nine veikla, o tik savo verslu. 
"Akcijų vertės augimas man yra 
daug vertesnis mano veiklos 
pripažinimas nei mano asmens 
populiarumas visuomenėje", - 
sako Dž. Čambersas.

Per praėjusius ketverius metus 
"Cisco" kompanija nupirko dvi 
labai perspektyvias firmas, ku
rios turėjo nemažai gerų idėjų. 
Tai yra firmos strategija - ieškoti 
nedidelių, palyginti pigių kom
panijų, kuriose dirbantys jauni, 
revoliucingai nusiteikę jauni 
žmonės "Cisco" galėtų pasiūlyti 
ką nors naujo. Pirkti jau turinčias 
vardą bendroves, kaip daro "Mic
rosoft", yra per brangu, o daž
nai, išskyrus prekinį ženklą, nie
ko vertingo iš jų ir negaunama. 
Viena iš tokių firmų yra "Grani
te Systems", kurią įkūrė išgarsėju
sios "Sun" korporacijos steigėjas

Susipažinkime: futbolo entuziastas
v

Jonas Žukauskas
Pernai (lapkričio 22 d.) per 

Chicagos LFK metinį pokylį buvo 
pagerbtas jos ilgametis narys Jo
nas Žukauskas. Jo turbūt nereikia 
pristatyti, nes daugumas sporto 
mėgėjų puikiai jį pažįsta. Tačiau 
kai kurie gal nežino visų šio vyro 
biografinių ar sportinės veiklos 
duomenų. Tad šia proga juos ir 
peržiūrėkime.

Jonas gimė 1940 metais Zara
suose. Su tėvais, kaip ir daugelis 
kitų, karo metu turėjo pasitrauk
ti į Vakarus. Savo sportinę kar
jerą jis pradėjo Wolverhamtone, 
Anglijoje. Su organizuotu fut
bolu jis susipažino 1952-siais, 
kuomet mokėsi St. Chad's Col- 
lege Prep mokykloje, kur buvo 
komandų (12% ir vėliau - 14% 
metų amžiaus) žaidėju ir kapi
tonu.

A. fon Bechtolsheim. Jis buvo 
priverstas palikti korporaciją, 
tačiau turėjo pakankamai idėjų 
pradėti visiškai naują verslą. 
"Cisco" kompanijos skyriaus, at
sakingo už tokius pirkimus, va
dovas M. Volpis sako, kad to
kiose mažose firmose paprastai 
randama idėjų, dešimteriopai 
vertingesnių nei kaina, kuri buvo 
už tas firmas sumokėta.

Praėjusiais metais "Cisco" to
kių smulkių kompanijų pirkimui 
skyrė apie 700 milijonų dolerių. 
Lygiai tiek pat ji išleido įvai
riems tyrimams. Dabartinis kom
panijos tikslas yra kiek galima 
artimesnis kontaktas su savo 
klientais. Kompiuterinis tinklas 
tam labai praverčia.

Kaip nė viena kompanija "Cis
co" dirba pagal tuos pačius lo
zungus, kokius skelbia. Firmos 
reklaminis šūkis yra apie tai, kad 
gyventi ir dirbti turint prie tink
lo prijungtą kompiuterį yra daug 
patogiau. Pavyzdys - pati "Cisco" 
kompanija, kuri su savo klien
tais daugiausia bendrauja per 
Interneto tinklus. Prekybos šia
me milžiniškame tinkle praėjusių 
metų apyvarta siekė 800 mili
jonų dolerių. Dž. Čambersas pra
našauja, kad 2000 metais "Cisco" 
apyvarta Interneto tinkle sieks 
15 milijardų dolerių.

Kiekvieną mėnesį kompanija 
atsako į 700,000 savo klientų 
klausimų, atėjusių Interneto tin
klais, apie jos gaminamą įrangą. 
Vien todėl, kad ryšiui su klien
tais buvo naudojamasi elektro
niniu ryšiu, o ne faksais ar tele
fonais, kompanija praėjusiais 
metais sutaupė 268 milijonus 
dolerių. Dar 12 milijonų dolerių 
buvo sutaupyta nustojus spaus
dinti begalę informacinės me
džiagos.

į "Cisco" kiekvieną savaitę krei
piasi apie 2-3 tūkstančiai intere
santų, kurie nenori nieko ypatin
go, o tik senų sąskaitų kopijų. 
Jei anksčiau, kad išpildytų tokį 
prašymą, prisireikdavo savaitės, 
tai dabar Interneto tinklu sąs
kaitos kopija nusiunčiama per 
porą valandų. Tokiu būdu ben
draujant su klientais labai su
mažėjo ir klaidų - net 25%.

JAV rengiamos apklausos, ku
riose firmų prašoma atsakyti, į 
kokią kompaniją jos pirmiausiai 
kreipėsi, kai kūrė savo kom
piuterinį tinklą. 1993 metais 
69% apklaustųjų paminėjo "Cis
co", o 1997 metais net 90%.

Dž. Čambersas, kompanijos 
prezidentas, net tokiomis ro
žinėmis aplinkybėmis lieka re
alistas. Jis sako, kad nereikia per
nelyg džiaugtis verslo apimčių 
augimo tempais. Tokioje situa
cijoje kiekvienas neteisingas 
žingsnis nublokš kompaniją į 
bankrotą, nes ją aplenks kitos.

"Wirtschaftswoche"

Atvykęs į JAV, apsigyveno Ci
cero mieste prie Chicagos. Jam 
pasitaikė gera proga mokytis 
Morton H. S., Cicero, kuri tuo 
metu viena iš nedaugelio vid. 
mokyklų Chicagoje ir apylinkėse 
turėjo futbolo programą. Jis čia 
vėl buvo išrinktas komandos 
kapitonu. Vėliau, studijuodamas 
Illinois universitete Chicagoje, 
Jonas buvo pakviestas kapitonu 
(šioje vietoje buvo du kapito
nai). Jis buvo pripažintas "nau- 
dingiausiuoju" žaidėju, o taip pat 
pateko į 1959 m. "All-Midwest 
& Ali -MCSC" kolegijų rinktinę.

Dar besimokydamas vid. mo
kykloje, 1957-siais, jis įstojo į 
tada Vito Miceikos suorganizuo
tą "Lituanicos" jaunių komandą, 
o taip pat kartais būdavo at- 
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Elektrėnų "Energijos" ledo ritulininkai - 1997 m. Lietuvos ledo ritulio čempionai
V. Kapočiaus nuotr.

Lietuvos maratonininkai bėga kartu sų elitu
Rimas Gedeika

Pasibaigus 1995 metams, Eu
ropos lengvosios atletikos vi
suomenėje pasklido šnekos, kad 
Lietuvoj yra bėgikų, kurie gali 
bėgti tais pačiais keliais, kaip ir 
pasaulio geriausieji maratono 
bėgikai. Greitai tie gandai pa
siekė ir Amerikos krantus. Kilo 
susidomėjimas.

Per pastaruosius dvejus-trejus 
metus šios grupės bėgikai pasiekė 
rezultatų, beveik nesiskiriančių 
nuo pasaulio geriausių marato
no rezultatų. Ir jų pasiekimai 
nestovi vietoj. Tai ne gandai, o 
tikrovė!

Kas gi tie bėgikai, kurie turi 
valios, ištvermės ir sugebėjimų 
nubėgti 80-100 mylių per sa
vaitę? Kurie gali nubėgti 26.2 
mylias greičiau negu per 2 vai. 
20 min.? Kokie jų ateities planai?

Šiuo rašiniu bandysiu supa
žindinti su jais. Pradėsiu šios 
grupės veteranu, jos sielos vadu.

Romas Sausaitis
Romas, vienas pirmųjų Lietu

voje pasižymėjusių maratono 
bėgikų, pradėjo bėgti maratoną 
1990 metais. Prieš tai jis buvo 
renkamas (penkerius metus) į 
buvusios SSRS rinktinę kaip vie
nas geriausių 3 ir 5 km bėgikų.

1996 m. Romui suėjo 40 metų. 
Tais metais Luxemburgo mara
tone jis pasiekė geriausią vete
ranų grupės bėgikų (40 metų) 
pasaulio rezultatą - 2 vai. 14 
min. 26 sek.

1996 m. Bostono Atletų klu
bas, ruošdamas savo 100 metų 
sukakties maratoną, sužinojęs 
apie Romo pasiekimus, pakvietė 
jį dalyvauti kaip elito klasės 
bėgiką, ir jie nenusivylė - Romas 
laimėjo trečią vietą veteranų 
grupėje (2:20:11) ir užėmė 33 
vietą iš visų 40,000 bėgikų.

Po Bostono sėkmės Romas tą 
patį rudenį buvo pakviestas grįžti 
į Ameriką bėgti Twin Cities (Min- 
nesota) maratone. Ten jis užėmė 
penktą vietą.

1997 m. Bostonas vėl pakvietė 
Romą. Ruošdamasis šiam mara
tonui Romas įdėjo labai daug 
darbo, bėgo daug mylių - ne
svarbu, ar šalta ar sninga, ar lyja. 
Tikėjosi laimėti pirmą arba antrą 
vietą.

Bet kad ir kaip gerai esi pa
siruošęs, niekad negali žinoti, 
kaip kūnas reaguos į tokį ilgą, 
sekinantį bėgimą. Romas puikai 
bėgo pirmąsias 10 mylių, bet 
netrukus jis patyrė skausmingą 
traumą dešinėje kojoje. Nors ir 
labai skaudėjo, nors daug sykių 
Romas jau norėjo sustoti ir nebe
bėgti toliau, jo ištvermė ir pa
siryžimas neleido pasiduoti. Bai
gė, iškovodamas šeštą vietą tarp 
veteranų.

Romo ateities planai - pirma, 
nugalėti Bostono kalnus ir laimė
ti pirmą vietą veteranų katego
rijoj (1998 m. balandžio pradžioj 
sužinosim, ar jo norai išsipildys) 
ir antra, rimtai lenktyniauti dar 

3-4 metus.
Prieš porą metų Romas įkūrė 

bėgimo klubą "Batai". Šio klubo 
auklėtiniai beveik kasmet sėk
mingai pasirodo įvairiose lenk
tynėse. Du iš trijų vyrų bėgikų, 
pakviestų bėgti maratoną Atlan
tos Olimpiadoj, buvo iš šio klu
bo - tai Česlovas Kundrotas (1997 
m. pasiekęs naują Lietuvos ma
ratono rekordą) ir Dainius Vir
bickas. Taip pat Jurga Mar
cinkevičiūtė, kuri yra pirmoji lie
tuvaitė, gavusi bėgimo stipendi
ją iš Amerikos universiteto (Vil- 
lanova University). Per dvejus 
metus Jurga yra laimėjusi daug 
800 m lenktynių, o 1996 m. ji 
buvo apdovanota "Ali American" 
bėgimo titulu.

Povilas Federenko
33 metų amžiaus Povilas pra

dėjo bėgti maratoną tik prieš 
penkerius metus. Prieš tai bėg
davo trumpesnes distancijas, 
pasiekdamas puikių rezultatų. 
(1987 m. jis sumušė Lietuvos 30 
metų senumo 1,500 m bėgimo 
rekordą. Jo laikas, 3 min. 41.1 
sek., vis dar nepralenktas.)

1993 m. Povilas, bėgdamas 
savo pirmą maratoną Taline, 
laimėjo pirmą vietą. Tais pačiais 
metais nugalėjo Vilniaus mara
tone.

1995 ir 1996 metais Povilas 
laimėjo pirmą vietą Luxembur- 
go maratone. Taip pat 1996 m. 
laimėjo antrą vietą Hamburgo 
maratone ir tą vasarą atstovavo 
Lietuvai Atlantos Olimpiadoje.

Iš trijų lietuvių vyrų, kurie 
pradėjo bėgti Olimpiados mara
toną, Povilas buvo vienintelis 
sėkmingai jį baigęs. Atbėgo per 
2:26:43, 70-tuoju iš 124-rių 
bėgikų.

1997 m. Povilas buvo pakvies
tas bėgti Twin Cities (Minneso- 
ta) maratone. Atbėgo per 
2:18:26, užimdamas dešimtą 
vietą. Už penkių savaičių Povi
las bėgo Luxemburgo maratone, 
kur laimėjo trečią vietą (2:16:39).

Šiais metais Povilas yra pakvi
estas bėgti Bostono maratone, 
kartu su Romu Sausaičiu. Povilo 
noras - sumušti savo asmeninį 
rezultatą (2:13:00).

Česlovas Kundrotas
Česlovas yra vienas pirmųjų 

Romo Sausaičio auklėtinių. Jis, 
kaip ir visi kiti šios grupės bėgi
kai, pradėjo lenktyniauti bėg
damas trumpesnes distancijas ir 
tik 1991 m. pradėjo bėgti mara
toną.

1993 m. Česlovas laimėjo Lux- 
emburgo ir Frankfurto marato
nus. Jo laimėjimo laikas, 2:13:27 
- Luxemburgo maratone, iki šiol 
dar nėra įveiktas.

1996 m. Česlovas bėgo Olim
piados maratoną Atlantoj (JAV). 
Puikiai bėgo iki dvidešimtos 
mylios, bet tada jau Atlantos 
drėgmė ir karščiai įveikė jį ir jis 
negalėjo užbaigti. Tą rudenį 

Česlovas taip pat dalyvavo Twin 
Cities maratone, kur užėmė 10 
vietą.

1997 m. jis vėl bėgo Frankfur
to maratone. Užėmė ketvirtą 
vietą bei pasiekė asmeninį ir Lie
tuvos rekordą - 2:12:35.

Česlovas, kuriam šiais metais 
sueis 36 metai, tikisi rimtai bėg
ti dar ketverius penkerius me
tus. Šiais metais jis planuoja 
bėgti tris ar keturis maratonus, 
vienas iš jų bus Houstono mar
atonas.

Stefanija Statkuvienė
Stefanija, 35 metų amžiaus, yra 

ne vien tik Lietuvos geriausioji 
maratono bėgikė, bet taip pat 
viena iš 20 geriausiųjų bėgikių 
pasaulyje.

1995 m. Stefanija bėgo Reimse 
maratone (Prancūzija), kur 
laimėjo antrą vietą. Jos laikas - 
2:28:43 - buvo pasaulio dvylik
tas maratono bėgikių rezultatas.

1996 m. Bostono klubas pa
kvietė Stefaniją bėgti jų 100 
metų sukakties maratone. Ji užė
mė 14 vietą (moterų tarpe) ir 
215 vietą iš visų 40,000 bėgikų. 
Tuo visus įtikino, kad ji tikrai 
priklauso prie geriausių bėgikių.

Tą pačią vasarą Stefanija at
stovavo Lietuvai Atlantos Olim
piadoje. Nors porą savaičių prieš 
šį maratoną Stefanija buvo su
sižeidusi kairę koją ir nugarą, 
šios traumos nesustabdė jos. Ji 
bėgo su dideliais skausmais, 
nepasidavė ir šiaip ne taip baigė 
per 2:39:51, užimdama 40-tą 
vietą iš 100 moterų bėgikių. Be 
to, Stefanija tapo Lietuvos pir
moji moteris, sėkmingai baigusi 
Olimpiados maratoną.

1997 m. Stefanija laimėjo 10 
km bėgimą Denveryje, Colorado. 
Rudenį ji bėgo Chicagos mara
tone, užimdama aštuntą vietą 
(2:36:52).

Dainius Virbickas
Dainius, taip pat Romo Sau

saičio auklėtinis, yra šios grupės 
jauniausias dalyvis. 1995 m. jis 
laimėjo trečią vietą Luxembur- 
go maratone, kartu pasiekdamas 
savo asmeninį rekordą - 2:15:28.

1996 m. Dainius, kartu su Fe
derenko ir Kundrotu, bėgo mar
atoną Atlantos Olimpiadoje. 
Nubėgęs šešias mylias, Darius 
susižeidė kelį ir negalėjo baigti. 
Galima spėti, kad geriausios 
maratono dienos jam dar prieš 
akis.

Vilija Birbalaitė
Vilija, irgi Romo Sausaičio 

auklėtinė, 1995 m. bėgo Luxem- 
burgo maratone, laimėdama 
antrą vietą (2:43:25). 1997 m. 
tam pačiam maratone Vilija vėl 
laimėjo antrą vietą - 2:37:35 
(pirmą vietą laimėjusios laikas 
2:37:29). Per paskutinius dvejus 
metus Vilija pagerino savo re
zultatą 4 min. 50 sek. Atrodo, 
kad ir jos geriausios dienos dar 
prieš akis.

(nukelta į 7 psl.)
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- Vytautas Antanas Dam- 
brava, Caracase reziduojąs am
basadorius, dabar Lietuvai atsto
vauja Venecueloje, Argentinoje, 
Brazilijoje, Kolumbijoje ir Urug
vajuje. V. A. Dambrava apie 40 
metų dirbo įvairiose JAV admi
nistracijos įstaigose ir diploma
tinėse atstovybėse. Prieš Kalėdas 
jam įteiktas JAV garbės medalis 
"Už nepaprastus nuopelnus ir 
ilgametį draugiškumą valstybei".

- Puota "Širdžių sūkury" 
įvyks vasario 7 d. Pasaulio Lietu
vių Centro, Lemont, IL, di
džiojoje salėje. Meninę programą 
atliks "Dainavos vyrų oktetas", 
po to vakarienė, šokiai. Pelnas 
skiriamas PLC mažosios salės re
monto išlaidoms sumažinti.

- Koncertas, kurio programą 
atliks smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis ir pianistė Lina Šat- 
kutė, įvyks vasario 8 d. Chicagos 
Jaunimo Centre. Rengia Ameri
kos Lietuvių radijas.

- Vasario 16-osios parodos 
"Algimanto Kezio retrospe
ktyva" atidarymas įvyks va
sario 20 d. Chicagos Jaunimo 
Centro Čiurlionio galerijoje.

- Šiaurės Amerikos lietu
vių senjorų (vyresnių kaip 
35 metų) krepšinio turnyras 
įvyks Clevelande, OH, Dievo 
Motinos parapijos ir Boromeo 
seminarijos salėse kovo 28 ir 29 
dienomis.

- Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos meti
nis pokylis "Lietuvos nepriklau
somybe besidžiaugiant" įvyks 
vasario 1 d. Martinique pokylių 
salėje, Evergreen Park, IL.

- Amerikos Lietuvių Tary
bos rengiamas Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas 
įvyks vasario 15 d. Chicagoje, 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėje.

- Studijų dienos, rengiamos 
Akademinio Skautų Sąjūdžio, 
vyks balandžio 3, 4, 5-dienomis 
Woodstock, IL.

- Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo - Kovo 11 d. 
paskelbimo minėjimas įvyks 
Pasaulio Lietuvių Centre, Le
mont, IL. Rengia Amerikos Lie
tuvių Tautinės sąjungos valdy
ba.

- Chicagoje 1998 m. sausio 
15 d. atidarytas pilnas generali
nis karjeros Lietuvos konsulatas.

- Vasario 16-osios gimna
zija Vokietijoje, kaip pranešė 
"Mannheimer Morgen" laikraš
tis lapkričio 14 ir 15 d. laidose, 
Vokietijos valdžiai mažinant 
išlaidas, veiks tik iki 1999 m. 
gruodžio 31 dienos. Gimnazijos 
direktorius A. Šmitas turi vilčių, 
kad pavyks rasti kitą pajamų šal
tinį.

- Hamiltono, Ont., Kanado
je, Aušros Vartų lietuvių parapi
jos taryba su klebonu kun. Juve
naliu Liauba, OFM, nutarė su
rengti šios parapijos veiklos 50- 
ties metų sukakties minėjimą 
1998 m. spalio 3 d. bažnyčioje ir 
Jaunimo Centro salėje.

- Šv. Kazimiero kongre
gacijos seserys, kurių moti
niškasis namas yra Chicagoje, 
IL, Marąuette Parke, 1998 m. 
sausio 4 d. šventė 90 metų nuo
seklios veiklos sukaktį. Mišias 2 
vai. popiet aukojo Chicagos ar
kivyskupas Francis George, OMI, 
su vysk. J. Gorman ir 25 kuni
gais.
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Gerbiamieji,

Džiugu, kad "Darbininkas" labai pagerėjo - įdomūs V. Krėvės 
atsiminimai (daugiau tokių!), taipgi literatūrinis skyrius - sveikinu! 
Daug kas džiaugiasi vis tobulėjančiu savaitraščiu.

Nuoširdžiai,

Julija Švabaitė-Gylienė
Lemont, IL

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "Darbininko", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose

Susipažinkime: 
futbolo entuziastas 

Jonas Žukauskas

(atkelta iš 5 psl.)
sarginiu ir šio klubo vyrų ko
mandoje. Sekančiais metais jis 
jau buvo pagrindiniu vyrų ko
mandos žaidėju ir tokiu išbu
vo iki 1977-jų./

Po to Jonas įstojo į "Lituani- 
cos" veteranų ("oldtaimerių") 
komandos eiles ir jose išliko 
iki šių dienų. Žaisdamas su 
veteranais, jis vadovavo klu
bo berniukų ir jaunimo ko
mandoms, o vėliau buvo ir 
vyrų veteranų komandos va
dovu. Praėjusiais metais Jo
nas buvo ir klubo vyrų ko
mandos treneriu.

E. Šulaitis

Bažnytinė statistika
Kiekvienais metais Vatikane 

išleidžiami du informaciniai lei
diniai, išsamiai pristatantys 
Šventojo Sosto ir Visuotinės 
Katalikų Bažnyčios adminis
tracines institucijas bei veiklą. 
Tai Statistinis Bažnyčios metraš
tis, pasirodantis kas vasarą, ir 
kiekvieną pavasarį išeinantis 
Popiežinis Metraštis - Annuario 
Pontificio. Abiejų leidinių paren
gime aktyviai dalyvauja Vatika
no Apaštaliniuose rūmuose be
veik tiesiai po Popiežiaus butu
įsikūręs Centrinis Bažnyčios sta
tistikos biuras. Jame dirba aštuo- 
ni žmonės. Pasak skyriaus vedė-
jo, monsinjoro Vittorio Formen
ti, sudėtingiausias skyriaus turi
mas prietaisas iki šiol buvo elek
trinis kalkuliatorius. Biuras ren-

ka ir analizuoja statistinius duo
menis iš 2,700 Katalikų Baž
nyčios parapijų ir 5 tūkstančių 
vienuolijų. Kiekvienai šių insti
tucijų kasmet pasiunčiama an
keta, kurios atsakymai pateikia 
beveik visa apimantį vaizdą - 
kiek yra katalikų, kiek kunigų ir 
vienuolių jiems patarnauja, kiek 
yra parapijų, kiek veikia kata
likiškų įstaigų, kiek žmonių kas
met priima pirmą komuniją... 
Mons. Formenti teigimu, 98% 
pasaulio vyskupijų atsako į an-
ketas. "Neatsakyti galima tik tu
rint rimtą ir konkrečią priežastį - 
kaip, pavyzdžiui, persekiojimus
arba karą", - sako Bažnyčios sta
tistikos biuro vedėjas. 1996 me
tais biuras negavo Šiaurės Korė
jos, Kinijos ir Ruandos Kigali

Prienų aviacijos gamykloje restauruojami seni užsienietiški lėktuvai
V. Kapočiaus nuotr.

UNIONTOURS
kviečia 1998 metais keliauti su jais.

(Siūlo šių kelionių paketus:

APLANKYKITE 3 PABALTIJO SOSTINES: Taliną, Rygą ir Vilnių. 
8 naktys, 9 dienos viešbutyje, skrydis ten ir atgal, angliškai 
kalbantys gidai, visi bagažų pervežimai ir kt.

PAMATYKITE MIESTUS BALTIJOS REGIONE: 3 naktys viešbu
tyje. Su skrydžiu arba be jo. Galima pasirinkti: Kopenhaga, 
Talinas, Helsinkis, Kiel, Ryga, Vilnius, Bergen, Oslo, Varšuva, 
St. Petersburg, Stockholm ir Reykjavik.

SKRISKITE Į SMITHSONIAN INSTITUTOrengiamą 30-tąjj ME
TINĮ TAUTINĮ FESTIVALĮ, kuris vyks Nations Mali, Washington, 
DC, š. m. birželio 25 - 28 ir dar liepos 2-5 dienomis. PIRMĄ 
KARTĄ DALYVAUS LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA. Siūlome pa
ketą, į kurį įeina viešbutis bei skrydis ten ir atgal.

1998 m. NAUJOVĖ -Kultūriniai kruzai tarp sostinių. Burlaiviu 
(schooner) plaukite iš Stockholmo Į Kopenhagą arba atgal. 
Pamatysite gražųjį pietų Švedijos archipelagą su daugeliu 
salų.

Apie visas šias keliones gausite daugiau informacijų skam
bindami ERIKUI. (UNIONTOURS) tel. 212-683 9500 arba 800 
451-9511.

UIONTOURS
245 Fifth Avė.

New York, NY 10016
Tel. 212 683 9500 800 451 9511 Fax: 212 683 

9511
Internet: http://www.uniontours.com 

E-mail: travel@uniontours.com

| Lietuvą 
atvyksime tik 

atostogų...

vyskupijų duomenų.
Gautų atsakymų analizė virsta 

maždaug 450 puslapių knyga, 
kurioje gausu įvairių lentelių ir 
grafikų. Naujausio statistikos 
tomo, liudijančio apie įvairius 
Bažnyčios gyvenimo parametrus 
iki 1995 metų gruodžio 31 die
nos, duomenimis pasaulyje tada 
buvo 989,4 milijono katalikų. 
Palyginus su ankstesniais metais 
katalikų padaugėjo 14 milijonų.

Bažnyčios Statistikos biurą 
1967 metais įkūrė popiežius Pau
lius VI, pavedęs šiai įstaigai "nuo
lat rinkti duomenis, reikalingus 
ir naudingus geresniam Bažny
čios būklės supratimui". Biuras

yra Vatikano valstybės sekreto
riato dalis.

1995 metų Bažnyčios statisti
ka buvo suskaičiuota kalkuliato
rium, bet dabar ji suvesta į 
kompiuterį. Baigiama kompiu
terizuoti ir Annuario Pontificio 
informacija. Šiuo metu visi pa
saulio vyskupai, jų biografijos ir 
trumpi duomenys apie kiekvie
ną vyskupiją bei Annuario Ponti
ficio skelbiamų vardų indeksas 
jau yra kompiuteryje. Kitais me
tais Bažnyčios statistinio biuro 
kalkuliatorius užims užtarnautą 
vietą muziejuje.

Vatikano Radijas

Parduodamos LNK televizijos akcijos
44% didžiausio Lietuvoje pri

vataus televizijos kanalo LNK 
akcijų nori nupirkti radijo stočių 
"M-l" ir "M-l Plius" savininkas 
Hubertas Grušnys bei jo partne
riai -JAV bendrovė "Clear Chan- 
nel Communication Internatio- 
nal". Radijo stoties "M-l Plius" 
teigimu, Hubertas Grušnys jau 
valdo 56% LNK akcijų. Pernai 
spalio mėnesį 46% LNK akcijų 
už 360 tūkst. litų įsigijo Di

džiosios Britanijos bendrovė "Bri- 
tish Pacific media Management". 
10% tuomet turėjo kiti akcinin
kai, įskaitant ir bankrutavusios 
"LitPoliinter" kreditorius. Tuo 
tarpu LNK akcininkų susirinki
mas nepatvirtino nei Didžiosios 
Britanijos bendrovės, nei Huber
to Grušnio kaip savininkų, nes 
iki šiol jie nėra registruoti kaip 
LNK akcininkai. LNK valdo 37% 

(nukelta į 7 psl.)

NY - VILNIUS - NY
$444 plius mokesčiai

VYTIS TOUHJ

Vytis TraveI
40-24 235 St.

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilmą ir Ryga!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius 
ir keliones laivu į Karibų salas, 

Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė. 
Leonia, NJ 07605 

(201) 944-1273 (800) 955-7370
(201) 947-2189

Sausio 11 d. Šv. Jonų baž
nyčioje dar skambėjo Veronikos 
Povilionienės balsas čia sureng
tame koncerte. O vėliau jau ne 
iš Lietuvos į svečias šalis keliaus 
garsioji daini
ninkė, o atvirk
ščiai - ją kvie
sime į namus. 
Kad ir į Kaune 
vyksiantį folk
loro festivalį 
"Suklegos".

Šiomis die
nomis svetinguose Povilionių 
namuose išleistuvių nuotaika: 
šeimos galva Vidmantas Povilio
nis paskirtas Lietuvos Respubli
kos nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi Graikijoje.

- Dirbsime trise, - sakė Vid
mantas Povilionis, - taigi kalnų 
nenuversime, tačiau patarėjo 
kultūrai, manau, nereikės. Tikiu, 
jog šias pareigas atliks Veronika. 
Žinoma, - tęsė pašnekovas, - 
turėsime daug rūpesčių, nes 
mums teks visi įkurtuvių sunku
mai. Kaip sakoma, pirmiausia 
važiuoja vikaras, kad klebonui 
įrengtų bažnyčią. Puikiai supran
tu, kad teks gerokai paplušėti, 
suktis politinio, ūkinio, visuo
meninio Graikijos gyvenimo 
sūkuryje, bendrauti su daugybe 
žmonių, miglotai įsivaizduo
jančių mūsų valstybę. Žodžiu, 
daryti tai, kas būtina Lietuvai. Ir

nors apgailestauju, kad atitruk
siu nuo pradėtų darbų, kad neiš- 
sivešiu savo bibliotekos ir t. t., 
tačiau guodžiuos, jog važiuojame 
ne į Sibirą. Be to, visada sakiau 

sau, jog neįdo
mių šalių nėra. 
Juo labiau to ne
galėtume pa
sakyti apie Grai
kiją. Na, bet lie
tuviai, kaip žino
te, sėslūs žmo
nės, tad išvažia

vimas iš namų nėra lengvas da
lykas. Juolab kad vaikai lieka Lie
tuvoje. Žodžiu, šeima skyla į dvi 
dalis. Išvažiuodamas norėčiau 
pasidžiaugti kauniečių aktyviu 
dalyvavimu šalies prezidento 
rinkimuose. Ypač džiaugiuos, 
kad nuošaly neliko jaunimas. 
Matau didelį lūžį piliečių są
monėje, tikiu, jog tai į gera. Sau
sis - nelengvas išbandymų mėn
uo Lietuvai. Darsyk pagalvojau 
apie tai neseniai važiuodamas į 
Vilnių. Pamenu, jog ir aną lem
tingąjį sausį, taip pat 8 dieną, 
važiavau į sostinę, į dramatiškų 
įvykių sūkurį... Laikas jį atitoli
na, bet neištrina iš atminties, 
skatina mąstyti apie didžiules 
permainas mūsų žmonių są
monėje, mūsų valstybės gyveni
me. Linkiu geros kloties visiems 
kauniečiams.

KD inf.

Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161
800-77-VYTIS

Internet http://www.travelfile.com/get/vtours.html
E-mail: VYT TOURS EARTHL1NK. NET

“===================
atlanta IE, Ine.

800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 -5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 

į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

JANUARY PĮCKJJJ?..S£HED_U]LE

January 17 
January 20 
January 22
January 23

January 24
January 27

Brooklyn, NY 
Putnam, CT 
Nevvark, NJ 
Philadelphia, PA 
Baltimore, MD 
Brooklyn, NY 
New Britain, CT 
New Haven, CT

12-1 pm
1- 2 pm
11-12 noon
11- 12 noon
4-5 pm
12- 1 pm 
11-12 noon
2- 3 pm

Komisija rengs loterijų ir azartinių 
lošimų įstatymus

Vyriausybė sudarė komisiją, 
kuri rengs Loterijų ir Azartinių 
lošimų įstatymų projektus. 
Sprendimą dėl komisijos sudary
mo Ministrų Kabinetas priėmė 
sausio 14 d. posėdyje.

Komisija įpareigota iki gegužės 
1 dienos parengti ir pateikti 
Vyriausybei svarstyti dviejų at
skirų - Loterijų ir Azartinių lo
šimų įstatymų projektus.

Finansų ministerijos, inicija
vusios komisijos sudarymą, 
teigimu, šių įstatymų projektų

rengimą skatina tai, kad azartinių 
lošimų legalizavimo Lietuvoje 
klausimas yra labai prieštaringai 
vertinamas visuomenėje ir Sei
me bei Vyriausybėje. Ministeri
jos nuomone, jeigu azartinių 
lošimų legalizavimui nebūtų pri
tarta, būtų galima priimti tik 
Loterijų įstatymą.

Pusketvirto mėnesio projek
tams parengti skirta dėl to, kad 
Lietuvoje ilgai nebuvo legalių 
lošimo namų (kazino) ir nėra 
sukaupta patirties. ELTA

For more information call 914-258-5133

718-348-4709
L . -....- J

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $444 r.t.

One way to Vilnius $350

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

http://www.uniontours.com
mailto:travel@uniontours.com
http://www.travelfile.com/get/vtours.html
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Jo Ekscelencijai Didžiai Gerbiamam 
Valdui Adamkui 

Išrinktajam Lietuvos Respublikos Prezidentu

Su pakilia nuotaika, meile Lietuvai ir naujomis 
viltimis sveikiname Jus laimėjus Lietuvos 

Respublikos Prezidento rinkimus. Šie rinkimai 
buvo nepaprastai svarbūs. Jie gali nulemti 

krašto kryptį ir net likimą. Jums vadovaujant 
visa Lietuva gali tikėtis pažangos, išmintingų 

reformų ir buities pagerėjimo. Jūsų laukia dideli 
darbai; mes žadame bet kokią paramą Jūsų 

pastangoms.

Lietuvių dienos Floridoje
Š. m. vasario 19-22 dienomis 

St. Petersburge įvyks Floridos lie
tuvių festivalis. Pirmos dvi die
nos skirtos sporto programai. Va
sario 19 ir 20 dienomis vyks 
lauko teniso varžybos, vasario 
20-tą - golfo pirmenybės. Kvie
čiami dalyvauti vyrai, moterys ir 
senjorai. Dėl teniso registracijos 
ir mokesčių prašoma skambinti 
Elvyrai Vodopolienei: (813)-344- 
1990, o golfo reikalais kreiptis į 
Ed. Lapą, (813)-866-0845.

Šeštadieni, vasario 21 d., 10 
vai. ryto Šv. Judo (St. Jude's) 
katedros aikštėje bus iškilmin
gas Lietuvių dienų atidarymas. 
Po to katedros centro patalpose 
vyks meninė programa, kurioje 
dalyvaus tautinių šokių grupės 
ir jungtinis Floridos lietuvių cho
ras.

Atskirose salėse vyks įvairios 
parodos - lietuviu dailininku 
kūriniai, tautodailės ir gintaro 
darbai, knygos, albumai, plaka
tai, žemėlapiai, Lietuvos moks
lo, kultūros, sporto pasiekimai, 
pinigų bei pašto ženklų rinkin
iai ir suvenyrų skyrius. Kitoj salėj 
veiks lietuviškų valgių ir skanėstų 
kavinė.

Vasario 21 d., 7 vai. vakare, 
tose pačiose St. Jude's katedros 
centro patalpose įvyks Lietuvių 
dienų pokylis. Numatoma įdo
mi programa, vakarienė, šokių 
muzika ir kt.

Sekmadienį, vasario 22 d.,

Parduodamos 
LNK televizijos 

akcijos
(atkelta iš 6 psl.)

Lietuvos televizijos reklamos rin
kos. Pernai pirmą kartą LNK gavo 
daugiau kaip 7 mln. litų pelno. 
Metinės LNK televizijos pajamos 
- 40 mln. litų. Tuo tarpu Lietu
vos žemės ūkio bankas paskelbė 
konkursą dėl 44% LNK televi
zijos akcijų pardavimo. LR

Lietuvos maratonininkai bėga 
kartu su elitu

(atkelta iš 5 psl.)
Arūnas Balčiūnas

Arūnas pradėjo bėgti maratoną 
prieš metus. Luxemburgo mara
tone jis užėmė septintą vietą - 
2:18:58 (pirma vieta - 2:13:53). 
Tai taip pat dar jaunas, žadantis 
sportininkas.

Šių bėgikų pasiekimai tvirtai įro
do, kad Lietuvos ateitis maratono 
lenktynėse yra daug žadanti. Bet 
reikia turėti omeny, kad marato
nas reikalauja labai daug fizinio 
darbo ir daug psichologinės ištver
mės. Kiekvienos lenktynės reika
lauja ne mažiau kaip trijų mėnesių 
intensyvaus treniravimosi.

12:30 vai. St. Jude's katedroj bus 
laikomos iškilmingos Šv. Mišios, 
kurias koncelebruos vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, St. Peters- 
burgo vyskupas, katedros klebo
nas ir visa eilė lietuvių kunigų. 
Per pamaldas giedos jungtinis 
Floridos lietuvių choras.

Lietuvių dienų uždarymas ir 
bendri pietūs įvyks sekmadienį 
po pamaldų Lietuvių klubo 
salėje.

Festivalį globoja Lietuvių Ben
druomenės Floridoje Apygarda 
ir Floridos apylinkės. Šventės ko
mitetui vadovauja Angelė Kar- 
nienė (tel. (813)-347-3717) ir Me
čys Šilkaitis (tel. (813)-399-0265, 
fax (813)-394-8089). Labai svar
bu, kad laiku užsiregistruotų 
sportininkai ir pokylio dalyviai. 
Norintieji dalyvauti pokylio 
vakarienėje, prašomi užsiregis
truoti iki vasario 8-tos ir kartu 
atsiųsti $25 asmeniui. Čekius ra
šyti šiuo adresu: Loreta Kynas/ 
Lithuanian Festival, 6927 14th 
Avė., St. Petersburg, FL 33710. 
Visais kitais reikalais kreiptis į A. 
Karnienę arba į M. Šilkaitį aukš
čiau nurodytais telefonais.

Pagal aplinkraščius paruošė
Alg. Šilbajoris

Australijos garbės 
konsulas įsikūręs 

Vilniuje
Australijos garbės konsulu Lie

tuvoje tapo italų kilmės Australi
jos pilietis Salvatore Antonio 
Meschin. P. Meschin yra vedęs 
lietuvaitę ir Vilniuje gyvena nuo 
1991 metų. Jis yra žinomo italų 
firmos "United colors of Ben- 
neton" parduotuvių tinklo Lie
tuvoje savininkas. Australijos in
teresams Lietuvoje atstovauja 
ambasada Danijoje. Lietuva turi 
tris konsulatus Australijoje - Sid
nėjuje, Melburne ir Adelaidėje. 
Australijos garbės konsulatas 
Vilniuje įsikūręs Barboros Rad
vilaitės gatvėje. R

Be abejo, mes visi tikimės, kad 
jie ne vien tik turės galimybės da
lyvauti Sydney Olimpiadoje, bet ir 
pasieks gerų rezultatų. Bet vien tik 
tikėtis neužtenka. Kuo dar mes 
galime padėti? Nors maratono len
ktynės vyksta visame pasaulyje, 
pačios geriausios, žymiausios lenk
tynės, kurios pritraukia pasaulio 
geriausius bėgikus ir sukelia rim
čiausias konkurencijas, vyksta 
Amerikoje. Tad ar mes negalėtume 
šiuos dvejus metus iki Sydney Olim
piados padėti jiems atvažiuoti, pa
sitreniruoti čia ir dalyvauti šiose 
lenktynėse?

Jonas Kiznis

Jonas Kiznis

Žurnalistas ir literatas Jonas 
Kiznis, eidamas 88-uosius metus, 
gruodžio 20 d. mirė slaugos 
namuose New Yorke. Atsisveiki
nimas su velioniu vyko Shalins 
šermeninėje gruodžio 22 d. Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, su 
susirinkusiais velionio draugais 
ir pažįstamais sukalbėjo dalį 
rožančiaus. Atsisveikinimui vado
vavo Edmundas Vaičiulis, kuris 
kartu su velionio giminaičiu Ge
diminu Rajecku rūpinosi ir lai
dotuvėmis.

Su velioniu, kaip lietuviškos 
spaudos darbuotoju, pradžioje 
atsisveikino žurnalistė Salomėja 
Narkėliūnaitė. Ji papasakojo, kad 
velionis, savo laiku rengęs me
džiagą laikraščio "Vienybė" jubi
liejiniam leidiniui, jos paprašy
tas, parašė savo autobiogafiją. Tad 
tą raštą ji dabar ir perskaitė. 

A. t A.
ANTANAS MAČIONIS

- > . . . . ■ . . ,«■ • TU i!. ■ ■ • ■ '■1 • ■ • ••• • $ ..

Gyveno St. Pete Beach, FL, anksčiau New Yorke. Mirė 
eidamas 84-tus metus, iškankintas ilgos ligos, 1997 m. 
gruodžio 29 dienų. Gimė St. Petersburge, Rusijoje, lietuvių 
šeimoje ir neužilgo kartu su tėvais grįžo Į Lietuvą.

Karo vėjų blaškomas atsidūrė Vokietijoje, vėliau atvyko 
į JAV.

Mokėsi New Yorke, Pratt technikos institute. Baigęs moks
lus dirbo New Yorko miesto Transit Authority inžinieriumi.

Priklausė Amerikos Lietuvių Tarybai, St. Pete Beach Ame
rikos Lietuvių Klubui.

Nuliūdę liko žmona Irena, 
sūnėnai ir dukterėčios Lietuvoje

A. t A.

PETRUI LAUČIŠKIUI
mirus, sūnui Dariui ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžių 
užuojautų.

JAV LB New Yorko apygardos 
apylinkės "Versmė" nariai

15 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
VIOLETA GRABNICKAITĖ, 

tragiškai žuvusi 1983 m. sausio 20 d., sulaukusi 17 
metų amžiaus.

Nuliūdę:
Mama - Milda Grabnickienė 
seserys: Kristina ir Alina ir 
brolis Gintaras

A. t A.
BRONEI LUKOŠEVIČIENEI

mirus, gilių užuojautų reiškiame dukrai v. s. fil. Leokadijai 
Mllukienel, jos šeimai, giminėms ir artimiesiems. Kartu su 
Jumis dalinamės skausmu ir liūdesiu.

Lietuvių Skautų Sąjunga

Gražių prisiminimų apie velionį 
- savo dėdę - papasakojo jo gimi
naitė Agnė Mezencevičienė, į 
laidotuves atskridusi iš Chica- 
gos. Niujorkiečiai Almus Šalči
us ir Alina Staknienė prisiminė 
velionio dalyvavimą Didžiojo 
New Yorko lietuvių veikloje.

Gruodžio 23 d. 9:30 vai. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
mišias už mirusįjį atnašavo kleb. 
kun. Vytautas Palubinskas ir 
pasakė jaudinančią kalbą. Jis 
prisiminė, kaip velionis akty
viai dalyvaudavo kultūriniuose 
renginiuose Aušros Vartų para
pijoje (kun. V. Palubinskas toje 
parapijoje anksčiau ilgokai kle
bonavo). Per mišias solo giedo
jo Petras Sandanavičius, vargo
nais pritariant Astai Barkauskie
nei. Po pamaldų velionio palai
kai buvo nuvežti į kremato-

Ir po to, kai atskyrė rytojus, 
Kai pakando rūtelę šalna - 
Mums visur, visada tu kartojies, 
Tos nakties mėnuliu nešina. 

riumą. Giminės pasirūpins jo 
pelenų pervežimu ir palaidojimu 
Lietuvoje.

Jonas Kiznis gimė 1909 m. sau
sio 8 d. Mesteliškių kaime, Biržų 
aps., ūkininko šeimoje. Mokėsi 
Šeduvos, Ramygalos progimna
zijose, "Aušros" gimnazijoje 
Kaune, Vytauto Didžiojo univer
sitete studijavo literatūrą, domė
josi teatru ir lankė Balio Sruogos 
teatro seminarą.

Bolševikų okupacijos laikais 
pradžioje dirbo Kaune "Tiesos" 
redakcijoje ir tvarkė literatūros 
skyrių, 1941 m. metęs tą darbą, 
persikėlė į Vilnių. Pirma dirbo 
radiofone kaip žinių redakto
rius, vėliau - kultūros departa
mente. Kartu su muzikantu Ake
liu važinėjo po Rytų Lietuvą ir 
registravo liaudies saviveiklos 
vienetus, kurie būtų dalyvavę 
meno festivalyje 1941 m. va
sarą. Tačiau tų metų birželio

Netscape
Netscape Communications 

pirmą kartą paskelbė, kad jų In- 
ternet-naršyklė gali būti platina
ma nemokamai. 

A. t A.
Inž. ANTANUI MAČIONIUI

Floridoje mirus, reiškiame gilių užuojautų jo žmonai Dr. 
IRENAI, giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bilėnai

A. t A.
Dr. ALDONAI BIRUTIENEI

mirus, jos sūnus STASĮ, ALGIRDĄ Ir JURGĮ su šeimomis bei 
artimaisiais nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su jais liūdime.

Donata ir Gediminas Grajauskai 
Konstancija Bakšienė 
Pelagija ir Stepas Leveckiai

A. t A.
ALEKSANDRAI BAČANSKIENEI 

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame jos vyrui JONUI, sū
nums EDVARDUI, JONUI, RIMUI Ir dukrai MARYTEI bei jų 
šeimoms.

Melianija Krinickienė 
Kęstutis Krinickas 

Ričardas ir Našta Balkoniai

Lietuvių Kultūros Židinio Tarybos nariui-kandidatui

A. t A.
PETRUI LAUČIŠKIUI

Iškeliavus Amžinybėn, gilių užuojautų reiškiame žmonai 
AUDRONEI Lietuvoje, sūnui DARIUI, giminėms bei artimie
siems ir drauge liūdime.

Lietuvių Kultūros Židinio 
Taryba ir Valdyba

mėnesį prasidėjęs karas pakeitė 
visus planus.

Vokiečių okupacijos metais 
gyveno Vilniuje ir dirbo akto
rium "Vaidilos" teatre. 1944 m. 
liepos 5 d. kartu su aktorium A. 
Rūku pėsti išėjo iš Vilniaus, po 
kelių dienų traukiniu iš Kauno 
per Karaliaučių pasiekė Vieną 
(Austrija). Po karo velionis gyve
no Bavarijos sostinėje - Mūn- 
chene ir tenai dalyvavo akade
minio "Šviesos" sambūrio veik
loje, kurį laiką buvo pirmininku. 
1951 m. balandžio 26 d. jis jau 
buvo New Yorke. Čia įsijungė į 
lietuvių veiklą. Mėgstamiausias 
jo darbas buvo veikla spaudoje. 
Bendradarbiavo "Darbininke", 
"Drauge", "Dirvoje", "Akiračiuo
se", "Metmenyse", "Vienybėje", 
taip pat vienu metu redagavo 
žurnalą "Darbas", kartu su prof. 
Stp. Kairiu, Juozu Petrėnu ir kt.

S. N.

Dabartiniu metu Netscape 
Communications visais būdais 
stengiasi išnaudoti pagrindinio 
kompanijos konkurento Mic
rosoft ir JAV Teisingumo minis
terijos ginčą.

InfoArt



8 • DARBININKAS • 1998 sausio 30, Nr. 5

DARBININKAS

2Y0RKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Šį savaitgali Kultūros 
Židinyje: 

Atsisveikinimo pobūvis su 
Irena ir Aleksandru Vakse- 
liais įvyks sekmadienį, vasario
I d., 2 vai. popiet Kultūros 
Židinyje. Programoje: kokteilių 
valandėlė, atsisveikinimo žo
džiai, pagrindinė kalba - Kęs
tučio Čerkeliūpo, trumpa me
ninė dalis, pietūs ir atgaiva. Vie
tas reikia užsisakyti iš anksto ir 
užsimokėti pas A. Katinienę, tel. 
(718) 846-1210. įėjimas 25 dol. 
Pobūvį rengia jungtinis komite
tas, kurį sudaro atstovai iš Lie
tuvių Atletų Klubo, Lietuvių 
Bendruomenės, Tautos Fondo ir 
Kultūros Židinio. Vadovauja Pr. 
Gvildys.

Dr. Kazimieras Kuzmins
kas, Lietuvos Seimo narys, 
LKDP ir LDF pirmininkas, atvyk
sta į New Yorką ir vasario 3 d., 
antradienį, 7 vai. vak. Kultūros 
Židinyje skaitys pranešimą 
apie paskutinius įvykius Lietu
voje. Tai puiki proga tiksliai 
sužinoti apie visus svarbius įvy
kius iš žmogaus, kuris tuo laiku 
buvo Lietuvoje. Kviečiami visi; 
senosios emigracijos ir naujai 
atvykusieji lietuviai, dalyvauti 
šiame pašnekesyje. Jokių rink
liavų nebus, tik kavutė. Šį dr. K. 
Kuzminsko susitikimą su visuo
mene rengia LKD iniciatyvinė 
grupė. (Straipsnis su K. Kuzmins
ko biografiją - šiame puslapyje.)

Vasario 16-sios - Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mo 80-sios sukakties minėji
mas Didžiojo New Yorko lietu
viams įvyks š. m. vasario 15 d. 
šia tvarka:

11:15 vai. Mišios Viešpaties 
Atsimainymo par. bažnyčioje 
Maspeth, NY;

3:00 vai. minėjimas - aka
demija Kultūros Židinio di
džiojoje salėje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. Minėjimą 
rengia Jungtinis komitetas: Lie
tuvių Bendruomenės New Yor
ko apygarda, Tautos Fondas ir 
ALTas. Šiemet tam komitetui va
dovauja LB NY apygardos pirm. 
K. Bileris.

Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos Direktorių Tarybos 
posėdis bus š. m. vasario 7 d., 
šeštadienį, LKRŠ patalpose, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Mišios Pranciškonų koplyčioje - 
10:30 vai., o posėdis prasideda
II vai.

New Yorko latviai katali
kai š. m. sausio 18 d. buvo su
sirinkę Pranciškonų koplyčioje 
Brooklyne, kur jiems mišias au
kojo latvis vyskupas A. Justs. 
Dalyvavo apie 30 žmonių. Po 
mišių buvo pusryčiai, kuriuose 
dalyvavo ir vysk. Paulius Bal
takis, OFM, ir vienuolyno vir
šininkas Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas, OFM.

Lietuvių Fondas
14911 127th Street

Leniont, IL 60439

suprasdamas sunkią lietuviškų laikraščių leidimo 
padėtį ir įvertindamas DARBININKO įnašą lietuvy
bės išlaikymui išeivijoje, 1997 m. gruodžio 17 d. 
paskyrė 2,500 dol. paramą.

DARBININKO leidėjai ir administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

E-mail: jkeleras@aol.com

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

Spaustuvė ...... (718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ....... (716) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Mišios už a. a. Amelijos 
Milukaitės - Matulaitienės 
vėlę 10-ties metų mirties sukak
ties proga bus šeštadienį, vasario 
7 d., 11 vai. ryte Pranciškonų 
koplyčioje, Brooklyne. Giminės, 
draugai ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti pamaldose.

Petras Laučiškis, gyv. Brook
lyn, NY, mirė š. m. sausio 10 d. 
Beth Israel ligoninėje, iškankin
tas sunkios vėžio ligos, sulaukęs 
65 metų amžiaus. Buvo pašarvo
tas Shalins laidojimo įstaigoje. 
Atsisveikinimas įvyko sausio 12 
d., o sausio 13 d., po mišių 
Apreiškimo par. bažnyčioje, su
degintas Fresh Pond kremato
riume. Pelenai bus pervežti į Lie
tuvą ir ten palaidoti. Liko žmona 
Audronė Lietuvoje ir sūnus Da
rius Amerikoje, kuris ir rūpinosi 
tėvo laidotuvėmis. Liko ir kiti 
giminės Lietuvoje. Velionis išgy
veno Amerikoje 8-rius metus. Il
gesnį laiką dirbo Apreiškimo pa
rapijoje zakristijonu. Buvo veik
lus naujųjų ateivių bendruome
nėje "Versmėje".

DĖKOJAME^^^

Sofija Plechavičius, Dobbs 
Ferry, NY, šiemet dosniai parėmė 
"Darbininką", atsiųsdama už 
prenumeratą 200 dol. čekį. Nuo
širdžiai dėkojame mielai rėmė
jai už tokią didelę paramą "Dar
bininkui".

Gloria O'Brien, Westwood, 
NJ, šiemet ir vėl padidino savo 
prenumeratos mokestį, atsiųs
dama 150 dol. čekį. Mūsų spau
dos rėmėjai nuoširdžiai dėko
jame už nuolatinę paramą.

Juozas ir Cheryl Milukas, 
Stamford, CT, šiemet ir vėl, kaip 
kasmet, apmokėjo prenumeratą, 
atsiųsdami 150 dol. čekį. Už 
nuolatinę paramą mūsų spaudai 
nuoširdžiai dėkojame.

Vito V. Vai, Oak Brook, IL, 
šiemet ir vėl kaip jam įprasta, 
apmokėjo prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdi padėka už 
nuolatinę paramą "Darbininkui".

Robert S. Boris, Vv’aterford, 
MI, atskubėjo "Darbininkui" į pa
galbą, apmokėdamas prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuošir
džiai dėkojame už paramą mūsų 
spaudai.

B. Andrasiunas, Orland 
Park, IL, šiemet padidino savo 
nuolatos skiriamą 100 dol. pre
numeratos mokestį iki 130 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame už nuo
latinę dosnią paramą "Darbi
ninkui".

Nijolė Nausėdas, Lockport, 
IL, apmokėjo prenumeratą, at
siųsdama 80 dol. čekį. Nuo
širdžiai dėkojame už paramą mū
sų spaudai.

Kazimieras Kuzminskas

Kazimieras Kuzminskas

Kazimieras Kuzminskas gimė 
1947 m. kovo 7 d. Radviliškio 
rajone, Baisogalos apylinkėje, 
Jaskynės kaime, 40 ha žemės tu
rėjusio ūkininko Kazimiero Kuz
minsko ir Elenos Vainauskaitės- 
Kuzminskienės šeimoje. Šeimo
je - ketvirtas vaikas.

1948 m. gegužės 22 d. kartu su 
tėvais, kaip buožė, ištremtas į 
Sibirą, Krasnojarsko kraštą. Sibi
re mirė du broliai.

1957 m. šeima grįžo į Lietuvą, 
atpirko savo pusiau sugriautą 
namą, įsidarbino kolūkyje.

1966 m. baigė Radviliškio raj.

DARBININKUI
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir at
silyginę už įvairius patarnavimus 
ar metinį kalendorių:

Po 40 dol.: Ant. Januška, Mil- 
ton, MA; Ch. Gabalis, Flushing, 
NY; Ed. Staknys, Jamaica, NY; 
Rev. Msgr. A. J. Norkūnas, Wil- 
kes-Barre, PA; Aldona Trečiokas, 
Fairfax, VA;.

Po 35 dol: Sofija Sližys, Lit- 
tlerock, CA; M. Brantneris, Avon, 
MA; S. Šatas, Warwick, RI.

Po 30 dol.: Stella Marci- 
nauskis, Shelton, CT; Irena So- 
deikienė, Treasure Island, FL; A. 
Bražinskas, So. Orange, NJ; Birutė 
Paprockas, Glendale, NY; K. But
kus, Jamaica, NY; Birutė Blažaitis, 
Valley Stream, NY.

Po 25 dol.: J. Sciuckas, Sey- 
mour, CT; Alg. Bitenas, Eliza
beth, NJ; Birutė Podleckis, Lin- 
den, NJ; Romualda Šidlauskas, 
Richmond Hill, NY; Antanina 
Ragauskienė, Manahawkin, NJ; 
R. Dovydaitis, MD, Dalton, PA; 
J. W. Kuncas, Export, PA; St. 
Misevičius, Honesdale, PA.

Po 20 dol.: Poetės Marijos 
Aukštaitės Centras, Port Hope, 
Ont, Canada; Danutė Koltko, 
Ansonia, CT; S. B. Zabulis, Man- 
chester, CT; Mrs. S. Jaras, Meri- 
den, CT; Kun. R. Krasauskas, Put
nam, CT; Ona Dovydaitienė, 
Thompson, CT; Terra Motei, 
Wethersfield, CT; J. J. Arminas, 
Waterbury, CT; Elena Sakas-Slu- 
der, Littleton, CO; Constance 
Baksys, Dėl tona, FL; J. ir R. Mi
kaila, Seminole, FL; M. Cyvas, 
St. Petersburg, FL; Msgr. Ignatius
L. Urbonas, Gary, IN; Ed. Kasai- 
tis, MD, Baltimore, MD; Stella 
Gendrolis, Dorchester, MA; Ad. 
Sabaitis, Brockton, MA; I. Juo
daitis, Holden, MA; H. Čepas, 
Medford, MA; Stanislava Cibas, 
Milton, MA; G. J. Velyvis, North 
Adams, MA; Chris Masterson, 
Pepperell, MA; P. Šimkus, Quin- 
cy, MA; Jadvyga Savickas, Nas- 
hua, NH; Julius Veblaitis, Union, 
NJ; Mary Kulis, Whiting, NJ; A. 
Simutis, E. Rockaway, NY; Rūta 
Demereckas, Brooklyn, NY; Aug. 
Račkauskas, Brooklyn, NY; Anna 
Skurdenis, Brooklyn, NY; Marija 
Matulis, East Schodach, NY; 

Pociūnėlių vidurinę mokyklą, 
įstojo į Kauno medicinos insti
tutą, kurį baigė 1973 m., įgy
damas gydytoj o-chirurgo specia
lybę. Dirbo Plungės rajono cen
trinėje ligoninėje chirurgu, nuo 
1979 m. Kauno m. III klinikinėje 
ligoninėje chirurgu. 1992 m. 
buvo paskirtas Kauno miesto 
sveikatos skyriaus vedėju.

Aktyviai dalyvavo atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę. Buvo 
Sąjūdžio narys. 1990 m. įstojo į 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partiją, buvo jos valdybos narys.

1992 m. išrinktas į Lietuvos

paremti aukojo
Gražina Siliunas, Flushing, NY; 
Adelė Rysavy, Jackson Hgts, NY;
A. Kepalas, Levittown, NY; Eu
genija Minkunas, Manhasset, 
NY; Agota Ūselis, New York, 
NY; S. Rudokas, Port Washing- 
ton, NY; Ona Osmolskis, Rich
mond Hill, NY; J. Petniunas, 
Richmond Hill, NY; Elena Valiū
nas, Southampton, NY; Pr. Gvil
dys, Staten Island, NY; Elena 
Urbaitis, Wantagh, NY; Aniela 
Baliūnas, Woodhaven, NY; Na- 
talie Koppas-Glovvacki, Wood- 
haven, NY; Kazimiera Švento- 
raitis, Woodhaven, NY; J. Žukas, 
Woodhaven, NY; Adelė Saviciu- 
nas, Akron, OH; M. J. Liauba, 
Cincinnati, OH; G. Juskenas, 
Cleveland, OH; V. Andrusaitis, 
Richmond Hts., OH; Valeria Bui- 
nys, Blue Bell, PA; R. Jakas, Nor- 
ristown, PA; Br. Burchikas, Up- 
per Darby, PA; Ona Kukanauza, 
Providence, RI; Salomėja Permi
nąs, Providence, RI; R. Eidimtas, 
Portsmouth, RI.

Po 17.60 dol.: Ant. Mažiulis, 
Boston, MA.

Po 15.00 dol.: Lola Pilis, No- 
ank, CT; W. Zidziunas, Center- 
ville, MA; L. Dovydėnas, Lenox, 
MA; K. Razauskas, Dearbom Hts., 
MI; E. Petuchovas, Linden, NJ;
B. Balčiūnas, Manahawkin, NJ; 
V. Dragunevicius, Mamaroneck, 
NY; Vyt. Anonis, Rego Park, NY;
V. Klevas, Richmond Hill, NY; 
Jadvyga Leleiva, Richmond Hill, 
N Y; Irutė Zdanaviciene, Ridge- 
wood, NY; Jadvyga Laucevičius, 
Woodhaven, NY; Stefa Savuky
nas, Woodhaven, NY; P. Tribiu- 
sis, Providence, RI.

Po 10 dol.:Mrs. G. Radzius, 
Baltimore, MD; Anna Traino- 
vich, Arlington, MA; Aldona 
Zagurskis, Boston, MA; Kun. S.
W. Saulenas, Cambridge, MA; J. 
J. Blažys, Holliston, MA; . Uz- 
purvis, No. Easton, MA; Mairo
nis Park, Shrewsbury, MA; V. 
Trinavech, So. Boston, MA; Ele
na Vasyliunas, Somerville, MA; 
Janina Miliauskas, Worcester, 
MA; Bronė Chlamauskas, Ken- 
nebunk, ME; Vyt. Kutkus, Dear
bom Hgts., MI; J. Radas, Livo
rną, MI; E. Sventickas, Livonia, 
MI; Stefa Varneckas, Clark, NJ; J. 
Kurilavicius, Linden, NJ; Mary 

Respublikos Seimą Panemunės 
rinkiminėje apygardoje. Seime 
yra Krikščionių demokratų 
frakcijos narys, Sveikatos reikalų 
komiteto narys.

1996 m. toje pačioje apygar
doje laimėjo rinkimus į LR Sei
mą ir pakartotinai tapo LR Seimo 
nariu. 1994 m. išrinktas LKDP 
valdybos primininku.

Šalia politinės veiklos didelį 
pasitikėjimą turėdamas darbi
ninkų tarpe 1995 m. išrinktas 
atkurtos Lietuvos Darbo federaci
jos pirmininku. Jam vadovau
jant LDF, kaip krikščioniškoji 
profesinė sąjunga, priimta į Pa
saulio darbo konfederaciją, ku
rios būstinė yra Briuselyje. LDF 
dirbo teritoriniu ir šakiniu prin
cipu. Šiuo metu narių gretos 
sparčiai auga.

Vedęs: žmona Gražina - politi
nio kalinio, kalėjusio Vorkutos 
anglies kasyklose, Liudviko Tere- 
sevičiaus duktė. Dirba Kauno m.
13-osios vidurinės mokyklos lie
tuvių kalbos mokytoja. LKDP 
narė. Duktė Kristina ištekėjusi, 
baigusi Kauno medicinos aka
demiją, gydytoja. Sūnus Kazi
mieras - moksleivis. Turi du 
anūkus - Roką ir Karolį.

Pagrindinis gyvenimo tkslas - 
tarnauti Lietuvai, jos žmonėms. 
Malonu, kad žmona ir vaikai tam 
aktyviai pritaria ir remia.

Karo metu Kazimiero Kuzmins
ko tėvo brolis Kazys Kuzminskas 
ir du mamos broliai Adolfas Vai
nauskas (kunigas) ir Jonas Vai
nauskas pasitraukė į vakarus, gy
vena JAV ir Kanadoje.

M. Zinke, Piscataway, NJ; 
Brone Zapasnikas, So. Or
ange, NJ; Ale-xandra Mer- 
ker - Vitkauskaitė, Teaneck, 

NJ; L. Morkūnas, Toms River, 
NJ; A. Sparkevicius, Las Cruces, 
NM; sNina Michura, Hastings 
Hdsn, NY; A. A. Beard, King- 
ston, NY; A. Pumputis, Middle- 
town, NY; Pranutė Ąžuolas, 
Woodhaven, NY; P. Švitra, 
Woodhaven, NY; J. A. Stiklorius, 
Phila, PA; V. Shimkus, Dalton, 
PA; K. Navakauskas, Caventry, 
RI; Jaras Bronius, Kenosha, WI.

Po 6 dol.: J. Grinius, Wet- 
hersfirld, CT.

Po 5 dol.: Mrs. F. Werbitskas, 
Granby, CT; D. Banevičius, W. 
Hartford, CT; R. Butrimas, Ken- 
sington, CT; F. Narbutas, Man- 
chester, CT; A. Šliogeris, Marl- 
borough, CT; S. Marcavatge, Mil- 
ford, CT; J. Navakas, Tarpen 
Springs, FL; J. Adomėnas, Burr 
Ridge, IL; A. Venckus, Arling
ton, MA; Kun. Clement Kasins- 
kas, CP, Cambridge, MA; E. Blud- 
nikas, Centerville, MA; St. Baltū
sis, Dorchester, MA; Ina 
Enortas, Dorchester, MA; Elaine 
Scenna, Lexington, MA; V. Vait- 
kunas, Milford, MA; Marguerita 
Bartkus, Pepperell, MA; G. Simo
naitis, Walpole, MA; Adeline 
Dauzickas, Basking Ridge, NJ; V. 
Sabaliauskas, Colonia, NJ; A. 
Tirksliunas, Staten Island, NY; J.
C. Kevett, Toms River, NJ; Emi- 
lia Sadonis, Verona, NJ; B. Re- 
dikis, Afton, NY; Gene Rezni- 
kene, Brooklyn, NY; J. Alekna, 
Elmont, NY; Dr. B. Svogun, El- 
mont, NY; C. Sakas, Williams- 
ville, NY; V. Čyvas, Cleveland, 
OH; Sisters of Jesus Crucified, 
Elmhurst, PA; Julia Tamkevicz, 
Pittsburgh, PA; J. McClosky, 
Springdale, PA; Aniceta Kielaitė, 
Providence, RI; Gene Eluhow, 
Arlington, VA; Danutė S. Har- 
mon - Tupikas, Falls Church, 
VA.

Po 2 dol.: A. Burneika, Hart
ford, CA; Irene Kubilius, Ver- 
non, CT; C. Drazdauskas, Mosd- 
cow, PA.

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI. Laikraščio atei
tis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų gali
ma išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

( SKELBIMAI

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, gražioje aplinkoje, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Vilią Maria, P. O. Box 155, Thomp
son, CT, 06277 (sk.)

Puiki proga moteriai, teisėtai 
atvykusiai į JAV, mokančiai virti ir 
namų ruošos darbus, įsikurti šiame 
krašte. Rašykite: Vilią St. Joseph, P. 
O. Box 155, Thompson, CT 06277.

(sk.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, Washington, 
DC, ieško darbininko, kuris galėtų 
atlikti lauko priežiūros darbus. Pra
dinis mokestis $6.00 į vai. Galima 
dirbti 10 -12 vai. per dieną su virš
valandžiais. Reikalingas darbo leidi
mas. Suteikiamas pigus butas - 
130 dol. mėnesiui. Kreiptis tel.: (202) 
244-2373. (sk.)

Išnuomojamas kambarys, 
Greenpoint, NY, kultūringai (pagei
dautina nerūkančiai) moteriai. Ska
mbinti ir palikti žinią su savo tele
fonu (212) 618 - 7393 (voice mail) 
arba (718) 383-0372 . (sk.)

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

Giraitėje (Ashford, CT) parduo
damas statybai patvirtintas žemės 
sklypas 1,2 akro dydžio. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti Ro
mui Keziui (vakarais) tel. (718) 224- 
9134. (sk.)

"Lietuvos aidas", patrioti
nės minties, plačios informaci
jos dienraštis, daugiausiai skai
tomas išeivijos lietuvių, dėl dau
giau kaip dvigubai pabrangusio 
pašto, buvo priverstas pakelti 
metinę oro paštu prenumeratą 
iki $130 nuo 1994 m. rugpjūčio 
1 d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Jonė lubienė, Ridgewood, NY - 
10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims vasario 7 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 1 vai. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. (914) 258- 
5133.

Klientų patogumui atidaromas 
naujas poskyris New Yorko mies
te. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu lai
ku. Tel. (718) 348-4709.

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:jkeleras@aol.com
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