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LIETUVOJ
S____ ir apie

LIETUVĄ _
- Kosovo krizė sutrukdė nu
matytą dieną surengti JAV ir
Baltijos šalių Partnerystės komi
sijos posėdį, turėjusį vykti ge
gužės 13 d. Washingtone. Kol
kas nenustatytam laikui atidėti
posėdį nutarta “dėl įtempto JAV
valstybės sekretorės pavaduoto
jo Strobe Talbott susitikimų gra
fiko, susijusio su Kosovo krizės
sureguliavimu”, pranešė Lietu
vos užsienio reikalų ministerija.
Valstybės sekretorės pavaduoto
jas drauge Su Lietuvos, Latvijos
ir Estijos užsienio reikalų mi
nistrais vadovauja keturšalei
partnerystės komisijai, kuri su
daryta pagal 1998 metų pra
džioje pasirašytą JAV ir Baltijos
šalių chartą.
- Gegužės 17 d. į Lietuvą val
stybinio trijų dienų vizito atvy
ko katalikiškojo Maltos ordino
Didysis magistras princas Fra
Andrew W.N.Bertie. Tai pirma
sis šios labdaringos organizaci
jos vadovo apsilankymas Lietu
voje. Prezidentūroje buvo su
rengta oficiali Maltos ordino Di
džiojo magistro sutikimo cere
monija, po kurios prasidėjo Lie
tuvos Prezidento Valdo Adam
kaus ir princo F.A.W.N.Bertie
susitikimas.
- Neeilinis Tėvynės sąjungos
(Lietuvos konservatorių) suva
žiavimas, kurį šaukia šios parti
jos pirmininkas Vytautas Lands
bergis, atsakys į klausimą, ar Ro
landas Paksas yra jų partijos de
leguotas premjeras. Taip teigia
Seimo pirmasis vicepirmininkas
Andrius Kubilius. Neeilinis šios
partijos suvažiavimas vyks lie
pos 11 dieną.
- Lietuvos diplomatai ketina
atverti bevizius kelius į Čilę.
Lietuvos delegacija šiuo metu
lankosi Santjage, kur ketina ga
lutinai suderinti ir pasirašyti be
vizių kelionių sutartį su šia Pie
tų Amerikos šalimi.
- Buvęs Nemenčinės parapi
jos klebonas Ričardas Jakutis už
svetimo turto pasisavinimą,
iššvaistymą ir kitas finansines
aferas nuteistas kalėti šešerius su
puse metų. Dar nuspręsta kon
fiskuoti visą asmeninį jo turtą
bei atimti teisę dvejus metus po
bausmės atlikimo užimti vado
vaujančias pareigas, susijusias
su materialine atsakomybe.
- Kaune surengtose Lietuvos
olimpinio sąjūdžio 75-mečio mi
nėjimo iškilmėse gegužės 17 d.
aukščiausias Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK) ap
dovanojimas - Garbės ženklas
- įteiktas buvusiam Lietuvos
Ministrui Pirmininkui Gedimi
nui Vagnoriui. Apdovanojimas
už indėlį į Lietuvos olimpinį ju
dėjimą tuometiniam premjerui
buvo paskirtas pernai gruodžio
mėnesį minint LTOK atkūrimo
10-metį, tačiau tada Vyriausybės
vadovas negalėjo dalyvauti
LTOK jubiliejinėse iškilmėse.
- Paskutinis šiais metais “Tri
jų tigrų” koncertas - su fejerver
kais, lazeriais ir kitais vaizdo
efektais - gegužės 16 d. vyko
Vilniuje, Vingio parke. Kartu su
“tigrais” - žymiais lietuvių ope
ros dainininkais Virgilijumi No
reika, Eduardu Kaniava ir Vla
dimiru Prudnikovu - koncerte
dalyvavo ir Gintaro Rinke-vičiaus diriguojamas Valstybinis
simfoninis orkestras.

Kaina
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ROLANDO PAKSO
KANDIDATŪRA
PRIIMTINA SEIMO
FRAKCIJOMS

Vilniaus mero Rolando Pakso kandidatūrą į ministro pir
mininko postą ir asmeniškai, ir
kaip Seimo pirmininkas remia
Vytautas Landsbergis. To pri
mygtinai prašė ir Rolandas Pak
bininkų, pagaliau rastas bendras sas. Seimo pirmininkas tik pa
sutarimas. Pagrindinis nesuta brėžė, kad Rolandas Paksas taps
rimų šaltinis buvo nutuokiami, ministru pirmininku kaip Kon
tačiau neišžvalgyti naftos telki servatorių partijos narys, bet ne
jos deleguojamas. Seimo Kon
niai ginčytinoje zonoje.
servatorių frakcija iš esmės pri
taria
Pakso kandidatūrai. Kita
Lietuvos Rytas
vertus, apie 20 šios frakcijos na
rių, ekspremjero Gedimino Vag
noriaus šalininkų, mano, kad
turėtų būti formuojama Prezi
dento pasitikėjimo Vyriausybė,
kuriai vadovautų ne konservato
rius. Krikščionys demokratai,

LIETUVOS IR LATVIJOS JUROS SIENOS
KOORDINATĖS JAU SKAIČIUOJAMOS
Kartografai jau pradėjo rimas dėl jūros sienos koordi
skaičiuoti tikslesnes Lietuvos ir načių turėtų būti priimtas iki
Latvijos jūros sienos linijos gegužės 27 osios. Kaip žinia,
koordinates, kurias tikimasi derybos tarp Lietuvos ir Latvi
netrukus įrašyti į iš esmės jau jos dėl jūros sienos linijos su
užbaigtą sutarties tekstą. Galu pertrūkiais vyksta jau kelerius
tinis Lietuvos ir Latvijos suta metus. Dabar, pasak dery

LIETUVOS MUITINĖ MINI 80-TIES
METŲ JUBILIEJŲ
Lietuvos muitinės įkūrimo
80-metis minimas visoje šalyje.
Vienas svarbiausių renginių bus
atminimo lentų įrengimas prie
pastatų ir vietų, kurios tiesio
giai susijusios su Lietuvos mui
tinės istorija. Atrinkta per 20
objektų, kuriuos ketinama skel
bti turinčiais memorialinę
reikšmę. Pagrindiniai jubilie
jaus renginiai vyko gegužės 8
d. Vilniaus Arkikatedroje buvo
aukojamos šventos mišios, o
“Šarūno” viešbutyje vyko iš
kilmingas Lietuvos muitinės
įkūrimo 80-ųjų metinių minėji
mas. Jame dalyvavo valstybės
vadovai, Lenkijos, Estijos, Lat

vijos, Baltarusijos, Kaliningra
do srities muitinių vadovai, Eu
ropos Komisijos delegacijos
Lietuvoje vadovas, ministerijų
ir kitų žinybų vadovai, pirmo
sios Lietuvos muitinės darbuo
tojai, buvę Muitinės departa
mento vadovai. Minėjime kal
bėjo Muitinės departamento di
rektorius Stasys Stažys, Medi
ninkų tragedijos liudininkas
muitininkas Tomas Šernas, kiti
garbinti svečiai. Nusipelniu
siems ir darbe pasižymėjusiems
Lietuvos muitinės pareigūnams
buvo įteikti proginiai Muitinės
departamento apdovanojimai.
Renginyje buvo pristatyta ju

Centro sąjungos frakcija pritars
Rolando Pakso skyrimui, o so
cialdemokratai norėtų pakeisti
kai kuriuos Vyriausybės progra
mos punktus, tuomet taip pat
pritartų siūlomai ministro pir
mininko kandidatūrai. Tik
LDDP pareiškė nerems ir ne
balsuos už Rolando Pakso sky
rimą, tačiau ne dėl paties kan
didato, o dėl to, kad kairioji
partija negali remti dešiniosios
Vyriausybės ir jos programos.
Lietuvos visuomenė palankiai
vertina Vilniaus mero skyrimą
ministru pirmininku, tačiau bai
minasi, kad šis sąžiningas ir
ryžtingas žmogus netaptų poli
tinių intrigų auka.
Lietuvos Rytas

biliejaus proga “Diemedžio” lei
dyklos išleista istoriko Algirdo
Jakubčionio knyga “Lietuvos
muitinės”, kurioje pirmą kartą
išsamiai apžvelgiama Lietuvos
muitinės raida nuo jos ištakų
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės laikais iki šių dienų. Po
iškilmingo minėjimo įvyks
šventinis koncertas. Gegužės 8
d. Vilniaus apskrities centri
niame pašte specialiu spaudu
buvo antspauduojamas Lietuvos
muitinės įkūrimo 80-mečiui pa
minėti išleistas vokas.

Omnitel Laikas

VILNIAUS MERAS
ROLANDAS PAKSAS
SUTIKO BŪTI SKIRIAMAS
MINISTRU PIRMININKU
I

Liaudies meno dirbinių paroda - mugė Vilniaus Pilies gatvėje

V. Kapočiaus nuotr.

JŪRŲ MUZIEJUS PAKRIKŠTIJO
RUONIUKUS IR PINGVINUKUS

Po dviejų dienų apmąstymų ir
beveik tris valandas trukusių
konsultacijų su Prezidentu Val
du Adamkumi ir Seimo pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu Vil
niaus meras Rolandas Paksas
sutiko būti siūlomas į ministro
pirmininko pareigas. Tačiau Ro
landas Paksas pasiliko teisę at
sisakyti šių pareigų dar prieš
pasirašant Prezidentui dekretą,
jei po konsultacijų su Seimo
frakcijomis paaiškės, kad jis ne

galės efektyviai dirbti. Be to,
Rolandas Paksas pageidauja
pats formuoti Vyriausybę. Ge
gužės 13 d. Prezidentas pateikė
42 metų Rolando Pakso kandi
datūrą svarstyti Seimui. Seimas
ministro pirmininko Seimas dėl
ministro pirmininko skyrimo
turi apsispręsti daugiausia per
dvi savaites. Naujoji vyriausybė
turėtų būti patvirtinta iki bir
želio 11 dienos.
Lietuvos Rytas

LIETUVOS SIENOS
Per šiuos ir kitus metus Lietu
va įsipareigoja nužymėti visas
sausumos sienas ir parengti pa
sienio zonų žemėlapius. Tam iš
Privatizavimo fondo bus skirta
5.4 mln. litų. Lietuva turi 576
km sausumos ir 22.2 km jūros
sienos su Latvija, 660 km sau

Lietuvos jūrų muziejuje maždaug po 2 metų. Kol kas bus liečiamasi iki 8-9 mėnesių
gegužės 14 d. buvo krikštijami neaiški ir dviejų delfinukų amžiaus.
Omnitel Laikas
šiemet gimę ruonių ir pingvinų jauniklių lytis, nes prie jų nejaunikliai. Vardus gavo trys 2,5
mėnesio ruoniukai ir 5 mėne
sių pingvinas. Vienas šiemet gi
męs pingvinas jau pavadintas
Felikso Anusausko vardu.
Naujųjų gyventojų krikštynos
kasmet rengiamos Muziejinin
kų dieną. Vardus jūrų muzie
jaus gyvūnams parenka klaipė
diečiai. Kovo pradžioje iš kiau
šinių išsiritę pingvinukai jau gy
vena kartu su kitais 20-čia Ma
Lietuviai tapo IV tarptauti
gelano, Afrikos, Antarktikos ir
nio Rubinšteino pianistų kon
Papua pingvinų. Pernai jūrų
kurso Paryžiuje numylėtiniais.
muziejus susilaukė ir dviejų
Jiems atiteko prizinės vietos vi
delfinų jauniklių. Tačiau var
sose šešiose konkurso kategori
dai delfinukams bus suteikti
jose. “Excellence” kategorijos
pirmojo gimtadienio proga.
lydere tapo Lietuvos muzikos
Mažieji delfinariumo auginti
akademijos vyr. asistentė A.
niai auga sveiki ir judrūs. Nuo Klaipėdos jūrų muziejaus ruonis. Fotografuota 1985 metais
Žvirblytė. Kaip laureatė ji su
mamų mažyliai bus atitraukti
Kęstučio Jankausko /ELTA/ nuotr. rengs rečitalį Paryžiuj e, o liepos

sumos sienos su Baltarusija,
100 km sausumos sienos su
Lenkija, 255 km sausumos sie
nos ir 22,2 km jūros sienos su
Rusija ir dar 90 km ilgio teri
torinės jūros sieną.
Lietuvos Rytas

LIETUVOS PIANISTAI
PATIKO PARYŽIAUS
PUBLIKAI
mėnesį pasirodys garsiame fes
tivalyje “Musicales Intemationales Guil Durance”. Kitas
aukštas vietas laimėjo A. Žvirb
lytės mokinė ir penki Kauno
Juozo Naujalio menų gimnazi
jos moksleiviai. Konkurse var
žėsi apie šimtą pianistų iš 25
pasaulio šalių.
Lietuvos Rytas
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Dar kartą apie Gariūnus

Ar nuskęs...Kaliningrado sritis?

tai yra “turgaus bobos”. Tokie
tad mūsų smulkieji verslinin
kai, kuriuos gina kairieji poli
tikai, žurnalistai, ir kurie reika
lauja susitikti net su pačiu
premjeru (nes visi kiti - per
menki), kuriems ruošiami su
sitikimai su tarptautiniais eks
pertais. Apie kitokį smulkųjį
verslą nė negirdėti, nes tie,

Julius Lenčiauskas

Ar ne apmaudu, kad Kovo 11 ąją pasitikome su gariūnine nuo
taika? Tas žodis - Gariūnai - jau
Atgimimo pradžioje užprogra
mavo ekonomines, psichologines
ir kitokias mūsų bėdas. Nebuvo
ir nėra Lietuvoje (o ir užjos ribų)
kitos tokios vietos, kurios tirštume blaškosi didžiulės žmonių
masės, klesti apgavystės, trenkia

V. Kelerienės nuotr.

Gariūnai Vilniuje

aitriu kontrabandos tvaiku. Ga
riūnai nesilpsta jau kone dešimtį
metų, jų metastazės išsimėtė po
visą Lietuvą, ir visa tai pavadinta
smulkiuoju verslu. Perpardavinė
tojai, anksčiau vadinti spekulian
tais, dabar turi smulkaus versli
ninko statusą. Jie nieko negami
na ir nieko nekuria. Visa jų gudry
bė - perparduoti į Lietuvą iš sve
timų kraštų slapčia įvežtus antra
rūšius ar trečiarūšius gaminius.
Gariūnuose tie gaminiai kainuo
ja pigiau - štai ir visa paslaptis,

voje, bet niekas jo nekiša į pir
muosius dienraščių puslapius ir
nerėkia visam pasauliui apie
savo valstybės bėdas. O jeigu
dar pridurtume visą bulvarinį
skaitalą, vietos “žvaigždučių”
intymaus gyvenimo aprašinėji
mus, kuriais maitinami Lietuvos
piliečiai ir taip “ugdomas” jų in
telektas, - argi tai nėra dvasini-

kurie ką nors gamina, neturi
laiko protestuoti, streikuoti,
“badauti”, kelti visuotinę mai
šatį.
Gariūnai, dvasiniai gariūnai, siaučia ir mūsų spaudoje,
radijo ir televizijos laidose,
politinėse batalijose ir visur ki
tur, kur lyg tirštas rūkas nusė
do vadinamoji masinė kultūra
- paties žemiausio lygio, su
nešvankumo priemaišomis,
sensacijų ištroškusi, intrigo
mis apipinta. Gariūnų dvasia

Septynias dienas savaitėje čia kunkuliuoja prekybinės aistros

ai gariūnai su savo rėksnėmis
bobomis ir nepagrįstomis pre
tenzijomis?
Gal manote, kad Lietuva, taip
nuteikta, pilnavertiškai ir įsisą
moninusi šventė Kovo 11-ąją?
Viskas padaryta, kad ši data būtų
sumenkinta žmonių sąmonėje,
kad būtų suniekinti žmonės,
didžiulės rizikos kaina paskel
bę Atkuriamąjį aktą. Ko siekia
šitie menkintojai? Daugelis jų
turi savų tikslų, lengvų pinigų,
kaip ir tie Gariūnų spekuliantai,

V. Kelerienės nuotr.

dėl ko gyvuoja Gariūnai, dėl ko persimetė į tuos, kurie gamina bet kai kas, matyt, tą daro nesą
klesti šis “verslas”, kuriuo verčia dvasinę produkciją. Ar gami moningai - iš paprasčiausio po
si pačios prasčiausios prabos bo na? Gal irgi tik perpardavinė- litinio ir pilietinio neišprusimo,
bos. Taip, taip, bobos, nes kaipgi ja, tarnaudami stambesniems dėl noro būti madingiems, “de
kitaip pavadinsi tas išsižiojusias “bosams”, kuriems naudinga, mokratiškiems”, tokiems, kaip
bumas, iš kurių lekia vulgarūs žo kad Lietuva pasaulio akyse visi, iš baimės pasirodyti “bal
džiai, griausmingas kvatojimas būtų nepatraukli ir nepatikima tomis varnomis” juodųjų kran
net tada, kai jos “badauja” prie valstybė, pilna politinių skan klių būryje. Ir niekuo dėta čia
Seimo rūmų. Kaip kitaip pava dalų, kriminalinio nusikalsta vienokia ar kitokia Vyriausybė,
dinsi tą agresyvią laikyseną (atro mumo, ekonominių krizių... vienokie ar kitokie politikai. Mi
do, tuoj pat jos visam pasauliui Kaimyninėse Baltijos šalyse nios, t. y. Gariūnų, nuostatos vi
ims rodyti užpakalį), tuos barnius, irgi esama apsčiai šito “gero”, sada yra vienodos.
Jonas Švidrauskas
grasinimus, kurie ir nusako, kas gal net daugiau negu Lietu-

Teatro aikštė Klaipėdoje

V. Kapočiaus nuotr.

Rytprūsiai nuo seno buvo vadinami Vokietijos aruodu. Klestinčius dvarus čia buvo
įkūrę ir nacistinės Vokietijos galiūnai Nuo vandens pertekliaus kraštą patikimai saugo
jo per šimtmečius sukurti unikalūs hidrotechnikos ir melioracijos įrenginiai
*****

Didysis melioratorius Prūsijos karalius
Karaliaučiaus kraštas - tarsi
įdubusi lėkštė, kurią grasina už
lieti Šiaurės vakaruose Kuršių
marios, šiaurėje - galybę van
dens pavasariais priimanti Ne
muno žemuma, o prie Baltijos
jūros ir Kaliningrado įlankos nemaži plotai atsidūrę žemiau
jūros lygio. Be to, krašto vidu
tinis kritulių kiekis per metus apie 700 milimetrų. Taigi pa
skęsti, net tikrąja šio žodžio
prasme, galimybių yra daug.
Tokį pavojų suprato ir senie
ji žemių valdovai. Pavyzdžiui,
Prūsijos karalius Fridrichas II.
Štai kąbylojajo valdymo laiko
tarpiu Sankt Peterburge kolegi
jos patarėjo G. Eugelmano 1810
metais parašytas darbas “Teo
rinis ir praktinis vadovavimas
žemių sausinimui”. Jame gali
perskaityti ir tokias eilutes:
“...pagal Jo valią valstybės lėšo
mis, nepaisant didžiulių išlaidų,
sėkmingai ir laimingai nusau
sintos balos, pelkės ir kemsynai,
taigi ten, kur anksčiau plytėjo
nepraeinamos ir sveikatai ken
ksmingos vietos, pastaraisiais
Jo valdymo metais atsirado der
lingi laukai ir pievos su paso
dintais ir išpuoselėtais miš
kais...”
Nuostabą bei pasigėrėjimą ir
dabar kelia didžiuliai pylimai,
sudėtinga ilgiausių (rankomis
iškastų!) kanalų sistema, van
dens pumpavimo stotys. Štai
jau porą šimtmečių visa ši įran
ga kraštą patikimai apsaugojo
nuo galingų pavasario potvynių
ar vasaros liūčių.
Antrojo pasaulinio karo me
tais dalis pylimų ir kitų įren
ginių buvo išsprogdinta, tačiau
pokariu viskas buvo ne tik sure
montuota, bet pagal galimybes
bei sugebėjimus net mėginta
tobulinti. Pastaraisiais metais
vėl kilo potvynių ir krašto užpelkėjimo grėsmė.
Trečdalis srities - Dievo
valioje
AB “Kaliningradmelioracija” generalinis direktorius Genadij Vatutin neslepia, kad šiuo
metu srityje dar yra apie 700
kilometrų pylimų, 120 siurbli
nių, kurios kasmet į jūrą per
pumpuoja apie keturis milijar
dus kubinių metrų perteklinio
vandens. Kanalų ilgis - 47 tūks
tančiai kilometrų, o drenažo sis
temos dar dešimtkart ilgesnės.
Jas ištiesus į vieną eilę būtų ga
lima dešimtį kartų apjuosti Že
mę... Visa ši sistema - milijar
dais rublių skaičiuojamas turtas
- nuo drėgmės pertekliaus ap
saugojo apie 84 procentus visų
srities žemės ūkio naudmenų,
kurios sudaro apie 805 tūks
tančius hektarų. Be to, šie mil
žiniški, žmogaus rankų kūri
niai nuo potvynio apsaugo
Polesko, Slavsko, Sovetsko
miestus ir dar apie šimtą gyven
viečių, kurios atsidūrusios že
miau jūros lygio.
Karaliaučiaus srities teritori
ja dabar užima apie 15 tūks
tančių kvadratinių kilometrų.
Anot melioracijos specialistų,
trečdalis šio ploto netikėtai gali
atsidurti po vandeniu. Kodėl?

Gresia ir ekologinė
katastrofa
Kaip žinia, melioracijos įren
giniai reikalauja ne tik kruopš
čios priežiūros, bet ir remonto,
rekonstrukcijos, modernizavi
mo, net naujų statybų. Kalinin

grado srities melioratoriai teigia, pasitarimas, kuriame, kaip
kad didesniosios pylimų dalies įprasta, “numatytos priemo
ir apie pusės vandens pumpavi nės”. Gal jos ir numatytos,
mo stočių būklė - jau avarinė. bet...pinigų nėra. Jau kuris lai
Perspektyvą niūri na ir tai, kad kas srities melioratoriai dirba
pastaraisiais metais net penkio skolon, kuri siekia dešimtis mi
lika kartų sumažintos melioraci lijonų denominuotų rublių.
Nelaimės “repeticijų” būta
jai skiriamos lėšos. Todėl apie
1989
ir 1991 metais. Tada Ne
sausinimo sistemų ar kitų van
dens įrenginių rekonstrukciją nė muno, Kuršmarių ir Kaliningra
do įlankos potvynio vandenys
nekalbama...
Melioracijai skirtos išlaidos - kai kur pralaužė pylimus. Su
federalinės valdžios rūpestis. skaičiuota apie 800 milijonų
Maskvos viršininkai, matyt, ma rublių nuostolių. Specialistai
žai suka galvas (gal ir neturi ga teigia, kad vieną pavasarį gali
limybių) dėl skęstančių valsty įvykti nepataisoma nelaimė. Jai
bės pakraščių. Nors, sako, prieš sukelti užtenka... vėjo. Ypač to,
porą metų pas žemės ūkio mi kuris potvynio metu stipriai
(nukelta į 6 psl.)
nistrą Maskvoje buvęs svarbus

NEW JERSEY NEW JERSEY
NEW JERSEY
NEW JERSEY
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.:
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą,
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINERĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732)
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.
GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas.
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside,
N Y 11361. Tel.: 718 229-2628.
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose,
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticutvalstijojeir kalba lietuviškai.
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius,
Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172.
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas.
Daug vietos automobiliams pastatyti.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj - OHLERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. Tel. 847-2323
(namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar norite būti
J. Andriušio klientais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.
Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, NY 11368.
Tel. 779-5156.
LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas 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 #36-2927289per.
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 I VISAS KAPINES
NEW YORK, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-
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Ar augsi iki dangaus, žmogau?
Ketvirtą mėnesi Naujamiestyje klebonaujantis kuni
gas Algirdas Dauknys sekmadieniais laiko
šventas Mišias vienoje moderniausią Lietuvoje Berčiūną (keli kilometrai už Panevėžio) bažnyčioje.
Susirenka į ją ne tik vietos gyventojai; atvažiuoja ir
miesto žmonią pasimelsti, pasiklausyti tarsi tik
jiems iš sakyklos pasakytą minčią...
Su klebonu Algirdu Daukniu
kalbasi žurnalistė Regina

Oraitė

Žemės veido kaita
Sekminėse kreipiamės į Viešpatį melsdami: “Siųsk savo Dvasią,
ir bus sutverta, ir atnaujinsi žemės veidą”.
Žemės veidui perkeisti reikalinga žmogaus įstanga (kultūra) ir
Šventosios Dvasios kaitra (religija). Šventosios Dvasios atėjimą
ugnies liepsnoj imu prisimename Sekminėse. Tai pradžia Kristaus
Bažnyčios, kurioje susieina Dievas ir žmogus, Šventoji Dvasia ir
žmogiškoji galia. Abiejų sutartinė siekia tobulinti pasaulį - keisti
žemės veidą religija ir kultūra.
Kultūra padeda Kristaus Bažnyčiai vykdyti dieviškąją josios
paskirtį žemėje, kur žmogus yra įaugęs ne tiktai į gamtą, bet ir
įsisupęs į savo kuriamąją civilizaciją. Bažnyčia negali kitaip prie
žmogaus prieiti, kaip tik per tuos du jo žemiškus apvalkalus. Prie
jų Bažnyčia derinasi ir abu naudoja suartinti žmogų su Dievu. Jau
popiežius Pijus XII pastebėjo, kad “nėra buvę tokio meto, kad
Bažnyčia būtų kada stabdžiusi žmonijos kultūrinę pažangą”.
Bažnyčia visą laiką eina su kultūros ugdymu. Ten, kur kiti kultūros
darbo reikiamai nesiima, jo imasi pati Bažnyčia, nors tai nėra jos
tiesioginis uždavinys. Ji imasi kultūros darbo tam, kad pratiestų
Viešpačiui kelią. Kultūra yra Bažnyčiai atrama žemėje.
Bažnyčia, atsiremdama kultūra, savo ruožtu ją pašventina: daro
iš jos įrankį Dievo karalystei žemėje skleisti. Tuo būdu kultūra
įgyja aukštesnę savo prasmę, susiliečia su religija ir yra jos at
baigiama. Kultūra įjungiama į pasaulio išganomąjį vyksmą - tą
žemės veido keitimą, kuris minimas Šventosios Dvasios mišių
sekvencijoje. Šventoji Dvasia, žmogaus kūrybinių pastangų
įkvėpėja, skatina taip pasaulį kultūrinti, kad jame rastųsi vis
glaudesnis žmogaus ryšys su savo Viešpačiu. Kai kultūra tam
uždaviniui palinksta, ji nepalieka žemėje užkastu bergždžių ta
lentu. Kristaus Bažnyčia j į padaro vaisingu. Ji nukreipia kultūrą į
skirtąjį jai tikslą: žmogų kūrėją artinti su jo paties Kūrėju.
Žmogus juk kuria ne vien tam, kad turėtų ko pakankamai paval
gyti ir kuo prisidengti, bet kad patenkintų ir savo dvasios alkimą.
Tai yra realybė, kurios negalima paneigti, bet kurią galima iškreipti,
kada dvasinis alkis tenorima apraminti vien žmogiškąja kūryba.
Net giliausiose savo šaknyse ji žmogaus dvasios pilnai nepasoti
na. Kultūra tada tik suabsoliutinama ir iškeliama prieš Absoliutą.
Kultūrai statomi altoriai, o Dievui pastatytieji griaunami. Bažnyčia
ir kultūra išsiskiria pastarosios nenaudai.
Žmogus gali tai daryti, nusisukdamas nuo Bažnyčios ir
nusigręždamas nuo Dievo. Žmogus europietis, kuris daugiausiai
yra patyręs Bažnyčios globos, gali neigti ir jos vaidmenį kultūroje
ir patį tikėjimą. Bet “aš laikau neįmanomu dalyku, kad visiškai
žuvus krikščioniškam tikėjimui, europinė kultūra dar išsilaikytų.
To įsitikinimo esu priėjęs ne dėl to, kad pats esu krikščionis, bet
dėl to, kad esu įsigilinęs į modernųjį bendruomeninį gyvenimą.
Krikščionybės galas būtų ir visos mūsų kultūros pabaiga. Ir tektų
tada mums pradėti iš naujo. Mums tektų laukti, iki užaugs žolė,
kuri būtų maistas aviai, iš kurios vilnų galėtume pasisiūti naują
drabužį. Turėtų praeiti šimtai barbarybės amžių. Naujos kultūros
nesulauktume; nesulauktų jos nei mūsų vaikai, nei vaikų vaikai.
O jeigu ir sulauktume, tai mūsų tarpe nebūtų nei vieno, kuris ja
džiaugtųsi” (T. S. Eliot, 1945).
Ir dėl to Sekminėse susitelkiame melsdami: “Ateik, Dvasia
Šventoji, tiesink vingius mūs takų!”

Valdas Adamkus

Likimo vardas - Lietuva 42
Stasys Lozoraitis, ėmęs tvarkytis pasiuntinybėje, tuoj pat sutelkė
jaunimo būrį, kuris tapo jo laisvanorių padėjėjų štabu. Jiems ne
buvo mokama nė cento. Pats Stasys taip pat gaudavo Amerikos
požiūriu simbolinę, kelių šimtų dolerių per mėnesį algą, kurią jam,
kaip ir ankstesniems Lietuvos atstovams, mokėjo JAV valstybės
departamentas iš palūkanų už deponuotą Amerikoje mūsų šalies
auksą. Jam būtų tekę gyventi labai skurdžiai, jei ne žmonos Danielos, kilusios iš pasiturinčios italų šeimos ir gavusios palikimą, para
ma. Išjos pinigų daugiausiai ir išsilaikė jų šeima, be to, dar būda
vo priduriama ambasados reikmėms.
Stasys Lozoraitis ir pats imdavosi tokių darbų, kokių joks kitas
diplomatas nė už ką nebūtų daręs. Labai dažnai viešėdamas Va
šingtone ir nakvodamas Lietuvos ambasadoje, esu matęs jį už
siimant tuo, ką nuo kitų žmonių jis būtų pasistengęs nuslėpti.
Atsimenu, kartą pasišnekučiavome, kaip buvome įpratę, iki iš
naktų ir išsiskyrę nuėjome į savo kambarius jau gerokai po vidur
nakčio. Stasys, nepaisant kada būtų atsigulęs miegoti, keldavosi
labai anksti, vis tuo pačiu laiku. Išgerdavo puodelį pašėlusiai stip
rios kavos ir pradėdavo darbo dieną žvalus, lyg niekur nieko. Aš
taip pat nesu miegalius - keliuosi prieš šešias ryto net ir gulęs pa
ryčiais. Tačiau Stasys mane aplenkdavo - atėjus į virtuvę, manęs
jau laukdavo jo padengtas stalas ir išvirta tokia kava, kad, išgėrus
puodelį, man net plaukai susišiaušdavo.
Tą kartą pabundu, išgirdęs kažkokį keistą ūžesį. Keliuosi ir iš

- Ar keičiasi modernios Baž
nyčios funkcijos?
- Vietoj “modernios” saky
čiau “šių dienų” - nelygu kokia
me semantiniame lauke įtemp
sime tą žodį. XIX a. Bažnyčia
taip pat buvo moderni, XVHI
amžiuje ji taip pat save tokia lai
kė. Ta tema daug mūsų šaly kal
bėta tarpukariu.
Bažnyčios funkcija - ir šių,
ir anų dienų - visuomet buvo
panaši: perteikti išgelbėjimo
Naujieną. Mes visi norim būt
laimingi, visi ko nors ieškom,
ir kiekviena religija tuos klausi
mus sprendžia savaip. Krikš
čioniškasis variantas itin vyku
siai suderina Dievo ir žmogaus
meilę; žmogaus, visuomenės
kūrimą per kultūrą. Bažnyčia
yra dieviška ir žmogiška savo
prigimtimi, ji skirta ne dangaus
angelams ir ne šventiesiems, o
pirmiausia paprastiems mirtin
giesiems. Jos misija - padėti
žmogui išsigelbėti. Tai pati re
aliausia mūsų augimo erdvė.
Šiuolaikinė Bažnyčia krikš
čionims siūlo tam tikros suvie
nytos pasaulėžiūros pavidalus;
čia dera pažinimas, saviraiška,
saviaukla ir daug kitų veiksnių.
Dievas su kiekvienu iš mūsų
kuria savą sandaros istoriją.
Visiems rūpi šių dienų kuni
go gyvenimo būdas. Palikim
teisę jam pačiam pasirinkti gy
venimo stilių, turėti savus idea
lus, vizijas, užuot vertę orien
tuotis į mass media agresyviai
peršamus štampus. Nesu tobu
las, bet bijau, kad toks netapčiau
(vsuomenės akyse?) vien todėl,
kad nesutinku priimti tų man
brukte brukamų standartų.
Didžiulį poveikį man padarė
perskaityta kun. Giovanni
Bosco biografija. Tiesiog įvyko
perversmas. Iki tol buvęs toks
nepatrauklus kunigo prototipas
nuskaidrėjo. O Bosco juk mirė
1888 metais! Ne aš vienas jo
dėka supratau, kad į kunigų
seminariją einama ne tada, kai
nieko daugiau nebelieka, o kai

labiau parūpsta būti savimi, būti
žmogumi, įgyvendinti savąjį
pašaukimą. Formuoti dvasinin
ko įvaizdį, mane ar kurį kitą
nurodant kaip pavydį, - nusikal
timas. Kiekvienam Dievas siun
čia savo dovanas, kurias vėlgi
privalu ugdyti ir puoselėti. Kuni
gystė nereiškia gyvenimo traumavimo ar nuskurdinimo - grei
čiau išsiskleidimą, kada Dievas
suteikia malonę. Arba tam tikrą
ieškojimą - ypač šioje kultūrų
šoko epochoje.
- Kai vis auga nesusikalbėji
mo baimė?.. Daugelio piliečių
sąmonėje Bažnyčia tėra jungtu
vių, krikšto ir kitų apeigų atliki
mo [staiga (institucija?). Dar
vieta, kur pavasarį galima pa
šventinti verbą, prieš šv. Kalė
das nusipirkti “plotkelę”...
- Deja... Tačiau Bažnyčia nė
ra tik ritualai. Žmogaus gyve
nimo pašventinimas, susakralinimas jo egzistencijos kryž
kelėse, kai jam reikia pasirinkti
(krikštas, pirmoji komunija, li
gonių sakramentas...), yra nepa

prastai svarbūs aktai tiek reli
giniu, tiek psichologiniu, tiek
filosofiniu aspektu. Neįžiūrintys to sakralumo gelmės viską
sukarikatūrina. Negatyvų Baž
nyčios įvaizdį kuria ir politikai,
ir spauda... Problemos - su
šaržuotos ir išpūstos - iškelia
mos, bet nesprendžiamos.
Nenorėčiau būti pranašas, bet
mūsų laikmečiu konjunktūros
sukurta vadinamoji šiuolaikinė
žurnalistika vargu ar kada taps
klasika. Kai žurnalistas nebe
sugeba be vadinamosios sen
sacijos aprašyti įdomaus įvykio,
kai turi konkretų tikslą ne staty
ti, o griauti, tuomet ir renkasi
lengvesnį kelią - kuo daugiau
smurto, lavonų, kraujo! Labai
įtaigiai, vaizdžiai parodyti rea
lybę gali tik poetiškos sielos pavyzdžiui, Puodnickas, itin
konstruktyviai atveriantis kas
dienybę. Pats gyvenimas kartais
stipriai moralizuoja.
O nesusikalbėjimo galimybė
egzistuoja visuomet. Kad ir kas
būtų, į žmones einu tikėdamas,
jog jie Dievo mylimi. Nežadu
jiems padėt išspręsti visų egzis
tencinių ar buitinių klausimų turiu pirmiausia rasti savyje
jiems vietos. Negalėčiau praeit
pro juos, kaip pro neegzistuo
jančius, net jei jų pažiūros būtų
priešingos manosioms. Kartais
mes patys kalbam perdėm teolo
giškai; juk ne taip paprasta įsi
žiūrėti į žmogų - kai kada jo ten
tiesiog nebūna. Yra tokių, ku
rie, pasak R. M. Rilkės, keičia
veidus. Ir tada pamatai: o lia lia!
Tai bent egzempliorius!

(nukelta į 6 psl.)

Didingi istorine praeitim Kernavės piliakalniai

trečio aukšto, kur buvo miegamieji kambariai, nusileidžiu apačion
pasižiūrėti, kas ten kelia triukšmą. Pasirodo, Lietuvos ambasadorius
Vašingtone Stasys Lozoraitis šeštą ryto, prieš pradėdamas diplo
matinio darbo dieną, dulkių siurbliu valo ambasados kilimus.
Apie tai nieko nežinojo net jo laisvanoriai pagalbininkai, nes
labai jį gerbdami nebūtų leidę valyti kilimų. Žinoma, Stasys galė
jo ką nors ir nusisamdyti, kad atliktų tokį darbą. Bet jis geriau pats
padirbėdavo valytojų, o kiekvieną suaukotą dolerį nukreipdavo
ambasados remontui ir reprezentaciniams reikalams. Vėliau, jį
atšaukus, iš Vilniaus atvažiavusiems diplomatams jau nieko
panašaus daryti neteko ir, tikiuosi, niekuomet neteks. Bet gal todėl
jiems buvo sunku suvokti, kokiomis sąlygomis dirbo Stasys Lo
zoraitis, ir galėjo atrodyti, kad ligi jų atvykimo, kaip jie prasitar
davę, ambasada nebuvo reikiamai prižiūrima.
Stasys Lozoraitis išliko nepaprastai kuklus ir visiškai nereiklus
savo darbo bei gyvenimo sąlygoms ir Lietuvai atkūrus Nepriklau
somybę, kuomet į jį, atstovaujantį šaliai, kuri metė iššūkį M. Gor
bačiovui, jau buvo nukreiptas nemažas Amerikos politikų ir spau
dos dėmesys.
Kartą baigęs tvarkyti savo tarnybos reikalus Vašingtone ir nus
prendęs likti nakvoti pas Stasį, pasigavau taksi ir nuvažiavau į
Lietuvos ambasadą. Privažiavęs artyn prie pastato, matau: lyg kažką
rankioja nuo šaligatvio mūsų diplomatai - tuomet jau buvo ofi
cialiai įdarbinti keli asmenys iš buvusių laisvanorių pagalbininkų
- o tarp jų sukinėjasi vienmarškinis Stasys. Mat būta vidurvasario,
o Vašingtone tokiu laiku pasibaisėtinai karšta.
Prieinu pasižiūrėti, kas ten darosi. Pasirodo, prie ambasados
pastato įvykusi avarija, automobiliai jau nutempti, bet visur pažirę
jų langų stiklo. Lietuvos ambasadorius su šluota rankose šluoja
tas duženas nuo šaligatvio į krūvą, o jo pagalbininkai semia jas ir
nešioja į šiukšlių dėžę.
Švarką numečiau ant žolės ir priėjęs prie Stasio sakau: “Duok
man tą šluotą, o pats eik vidun”. Jis dar mėgino muistytis, mur

- Bet ar yra prasmė bendrauti
su visiškai priešingos vertybinės
orientacijos žmonėmis? Koks
dvasininko žodis galėtųpasiekti, na, tarkim, užkietėjusio daiktišiaus širdį?
- Manot, kad jie yra perdėm
neigiami? Kad neturi ir gerų
ypatybių? Sutinku pabėgusių iš
buities, pajautusių, kad pervar
go, išsisėmė... Gyvenimo įva
rytų į kampą ir pirmąkart savęs
paklaususių: “Kas aš esu?”
Kaune pažinau vieną turtingą
žmogų. Gerą, modernios archi
tektūros namą pasistatė, šeimą
gražią augino. Tik vieną dieną
sudegė tas jo namas su žmona
ir vaikais. Buvęs turtuolis ligo
ninėje atsipeikėjo be nieko. Ir
pamanė, kad visas jo gyvenimas
dabar pasidarė lygus nuliui.
Įsivaizduojat? Žmogus privers
tas pervertint savo gyvenimą viskas, į ką dėjo viltis, išnyko!
Vėl pereinam prie vertybių
apmąstymo, prie aksiologijos
(mokslo, tiriančio vertybių pri
gimtį, vertinimo pagrindus ir
kriterijus). Kai nieko nebelieka,
nejaugi vienintelė išeitis - savi
žudybė? Prasmės nebuvimo
pojūtis taip ir atsiranda: kai
žmogus pats save paneigia už
sidarydamas, arba kai yra už
blokuojamas aplinkinių ir jį vei
kiančių aplinkybių. Čia kalbu
apie aukštesnių dalykų poreikio
blokavimą. A. Maslowas tai api
būdina kaip metaporeikius.
Žmonės, draudžiantys sau jais
domėtis, sykiu nusigręžia nuo
amžinųjų klausimų - kas aš, iš
kur aš? Ir penktadalis jų neiš
vengiamai suserga neurozėmis
(V. Franklio išvada). Aišku, ir
aš esu matęs tokių, kuriems, be

V. Kapočiaus nuotr.

mėdamas, kad pašluos ir pats, bet ištraukiau jam iš rankų šluot
kotį ir ėmiausi darbo. Tačiau Stasys vis viena nesitraukė. Paėmė
iš vienos ambasados pagalbininkės semtuvą ir samstė juo mano
sušluojamas duženas. Staiga spragteli fotoaparatas. Pageliu akis.
Pasirodo, be darbo likusi Stasio pagalbininkė iš ambasados atsi
nešė fotoaparatą ir ėmė mus fotografuoti. Vaizdelis kažkur užsimetusioje nuotraukoje iš tiesų įdomus: Lietuvos ambasadorius
Stasys Lozoraitis ir aš, abu be švarkų, bet su kaklaraiščiais, pasilen
kę šluoja stiklo duženas - vienas laiko šluotą, o kitas šalia pakišęs
semtuvą.
Labai nedažnai pasiseka sutikti žmonių, kurie taip, kaip Stasys
Lozoraitis, būtų pasišventę idėjai. Jo gyvenimo idėja buvo tarna
vimas tėvynei. Sergsčiu Stasio šviesų atminimą ir, manau, man
labai pasisekė, kad likimas suvedė su juo.
RINKIMINĖ KAMPANIJA, 1993-IEJI

Kai Stasys Lozoraitis, nusprendęs kelti savo kandidatūrą į Lie
tuvos prezidento postą, man pasiūlė vadovauti jo rinkiminei kam
panijai, atsakiau, kad laikau tai didele garbe ir nedvejodamas su
tikau imtis šio darbo.
Sakydamas jam: “Taip, Stasy, aš važiuosiu su tavim į Lietuvą ir
būsiu greta”, norėjau ne tik paremti draugą. Pirmiausia galvojau
apie Lietuvą. Buvau ir tebesu įsitikinęs, kad jis galėjo daug gero
nuveikti savo kraštui Prezidento poste. Šaliai itin reikėjo iš
prigimties labai tolerantiško, vakarietiškai mąstančio, aukštos /
dvasinės kultūros valstybės vadovo, kuris turėtų aiškią Lietuvos
ateities viziją ir mokėtų savo tikėjimu užkrėsti žmones.
Kelti kandidatūrą artėjančiuose prezidento rinkimuose įvairių
politinių jėgų vardu Stasiui Lozoraičiui ėmė siūlyti į Vašingtoną
atvykstantys žmonės iš karto po LDDP pergalės Seimo rinkimuo- '
se. Daugiausia tai buvo kauniečiai, bet jie, nors ir aktyvūs poli(nukelta į 4 psl.)
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JAV Lietuvių Bendruomenės Floridos Apygardos suvažiavimas

■ NATO generalinis sekreto
rius Javier Solana tikisi, kad pa
sibaigus konfliktui bus rasta
įrodymų apie žudynes Kosove.
JAV valstybės sekretorius William Cohen pasakė, kad Koso
ve dingo apie 100 tūkst. albanų
vyrų;
■ Į Belgradą atvyko JT hu
manitarinė misija, kuri tirs vi
sos Jugoslavijos civilių gyven
tojų reikmes, ypač Kosove;
■ NATO pareiškė, kad remia
tarptautinių organizacijų huma
nitarinės pagalbos pristatymą į
Kosovą, tačiau įspėjo, kad ne
gali garantuoti vilkstinių saugu
mo nuo NATO bombų, nes oro
antskrydžiai bus tęsiami;
■ Nauja 600 pabėgėlių grupė
iš Kosovo atvyko į Makedoniją,
o tai gali reikšti, kad prasideda
nauja masinio bėgimo banga.
Pabėgėlių gelbėjimo organiza
cijų teigimu, Jugoslavijos kari
uomenė suėmė apie 150
pabėgėlių vyrų, bandžiusių
atvykti į Bosniją ir Makedoniją;
■ Belgradas pareiškė, kad
NATO oro antskrydžiais tyčia
trukdo išvesti kariuomenę iš
Kosovo. NATO atmetė kalti
nimą.
■ Grupė JAV senatorių dėko
jo Vengrijai už jos lanksčią
poziciją ir paramą oro smūgių
kampanijoje prieš Jugoslaviją.
Vienas iš 6 į Budapeštą at
vykusių senatorių sakė, kad
Vengrijai toks apsisprendimas
buvo sunkesnis nei kitoms vals
tybėms, nes Vengrija turi sieną
su Jugoslavija. Vengrija yra vie
nintelė NATO valstybė, turinti
sieną su Jugoslavija, be to, Ju
goslavijos Voivodinos provin
cijoje gyvena apie 300 tūkst.
etninių vengrų.
■ Latvijos užsienio reikalų
ministras Valdis Birkavs susi
tikime su Rusijos užsienio
reikalų ministru Igoriu Ivanovu
Sankt Peterburge gerai įvertino
Rusijos iniciatyvas Jugoslavi
jos krizės sureguliavimo klau
simu. V. Birkavs mano, kad jo
teigiamas įvertinimas neprieš
tarauja anksčiau pareikštai Lat
vijos pozicijai. Jis BNS paaiški
no, kad Rusijos pozicija skiria
si nuo Latvijos ir NATO pozici
jos, bet apskritai jis teigiamai
vertina Rusijos bandymą sureg
uliuoti padėtį regione. V. Birkavo nuomone, neįmanoma šio
konflikto išspręsti be Rusijos,
nors jos nuomonė, kaip spręsti
šį konfliktą, ir skiriasi.

“Gerasis Dieve, Tavo laimina
ma Lietuvių Bendruomenė per
daugelį metų sėkmingai veikė,
rūpindamasi tėvynės gerove ir už
jos ribų gyvenančių tautiečių
dvasiniais, kultūriniais ir visuo
meniniais reikalais. Laimink jos
vadovus ir ateities darbuose...”
Tokiais kun. dr. Mato Čyvo
maldos žodžiais buvo atidarytas
šių metų Floridos apygardos
suvažiavimas. Jis vyko balan
džio 16-18 dienomis Daytona
Beach pajūrio Radisson Resort
viešbutyje. Penktadienį buvo su
sipažinimo vakaras, šeštadienį
malda ir Lietuvos himnu buvo
pradėta suvažiavimo darbotvar
kė.
Darbo posėdžiams vadovavo
nenuilstantis St. Petersburgo lie
tuvių veikėjas, dabartinis Flori
dos Apygardos pirmininkas
Albinas Karnius. Pasveikinęs
susirinkusius ir pasiūlęs darbot
varkę, pakvietė prezidiumą, kurį
sudarė kun. Matas Čyvas, Day
tona Beach valdybos pirmininkė
Birutė Kožicienė, St. Petersbur
go pirm. Vida Meiluvienė, Sunny Hills pirm. Laima Savaitienė,
Palm Beach pirm. Vincas Šalčiūnas, 15-tosios JAV LB Tary
bos nariai Dalia Augūnienė ir
Algis Augūnas. Be A. Kamiaus
ir suvažiavimo pirmininkės B.
Kožicienės sveikinimų, buvo
perskaitytas ir JAV LB valdybos
pirmininkės Reginos.Narušienės
sveikinimo laiškas.
Perskaičius praėjusiais metais
mirusiųjų Floridos Bendruo
menės narių pavardes, skaudu
pastebėti, kad per trumpą laiką
didelis jų skaičius apleido šį pa
saulį. Gautomis žiniomis, nuo
pernykščio iki šio suvažiavimo
St. Petersbuige mirė 14, Dayto
na Beach 5 ir Sunny Hills 8 ben
druomenės nariai.
Apylinkių valdybų praneši
mai vyko alfabetine tvarka.
Trumpai apie juos:
Atlantos atstovų nebuvo, bet
perskaitytas pirm. Ramunės Badauskienės atsiųstas pranešimas.
Jame atsispindėjo toli nuo visų
LB centrų veikiančios jaunesnės
kartos apylinkės narių proble
mos. Iš 80 šeimų didžioji dau
guma yra dirbantys, didelė dalis
nekalba lietuviškai, bet dalyvau
ja LB renginiuose. Yra nemažai
naujai atvykusių, bet jie dar ne
pritapę arba labiau rūpinasi įsi
darbinimu, negu LB veikla.
Iš Auksinio kranto (Pompano) apylinkės nei atstovo, nei
pranešimo nebuvo.
Daytona Beach pranešimą
skaitė pirm. B. Kožicienė. Apy
linkės valdyba ruošia Vasario
16-tos ir Baisiojo Birželio mi
nėjimus, nedidelio masto kon
certus ir kartą į mėnesį restora
no patalpose turi pabendravimo
popietes, kurių metu vyksta pra-

paskutiniu laiku paruošęs infor
macinę brošiūrą apie testamentų
nešimai, paskaitos bei įspūdžių sudarymus ir kitus socialinius
atpasakojimai. Valdyba artimai reikalus. Ši 31 puslapio knygelė
bendrauja su D. Beach Lietuvių bus platinama per LB apylinkių
Klubu, remia “Saulutę” ir Lietu valdybas.
Sunny Hills apylinkės prane
vių Fondą. Iš 102 apylinkės
šimą
perskaitė valdybos sekre
gyventojų tiktai 40 susimokėję
solidarumo mokestį ir pastebi torius Jurgis Savaitis. Apylinkė
mai sumažėjusios Vasario 16- gyvuoja 20 metų, bet matomai
trūksta sutinkančių jai vadovau
tos proga renkamos aukos.
Palm Beach apylinkės pra ti. Paskutiniu metu valdybą su
nešimą padarė pirm. V. Šalčiū- daro trys asmenys. Jau šešeri
nas. LB valdybos veikloje pam metai Laima Savaitienė yra val
inėti kartą į mėnesį vykstantys dybos pirmininkė, o Jurgis Sa
pabendravimo pietūs, Vasario vaitis 10 metų kaip iždininkas
16-tos minėjimai, pavasarį ren ir 5 metai sekretorius. Trečioji
giama gegužinė, V. Šalčiūno jau valdybos narė yra buvusi pirmi
14 metų leidžiamas ir skaitytojų ninkė Ona Adomaitienė. Gy Spaudos atstovai Floridos Apygardos suvažiavime: (iš k.) Al
D. Stuko nuotr.
aukomis remiamas apylinkės ventojų skaičius nuolat mažėja girdas Šilbajoris ir Jurgis Janušaitis
biuletenis. Valdyba remia Irenos
Manomaitienės vadovaujamą
“Dainos” chorą, Lietuvos Duk
terų ir BALF’o skyrius, Lietu
vos Vyčius, Kultūros muziejų ir
dalyvauja šių organizacijų veik
loje. Taip pat rūpinasi patalpo
mis choro repeticijoms ir lietu
viškoms pamaldoms, kurias du
kartus į mėnesį atlaiko pensinin
kas lietuvis kunigas Antanas
Čepanis.
Apylinkėje yra šiek tiek jaun
imo ir naujai atvykusių lietuvių,
bet nei vieni, nei kiti į Bendruo
menės darbus nesijungia. Ne
žiūrint to, iš 148 registruotų gy
ventojų, apie 80% susimokėję
LB solidarumo mokestį ir šie
met per Vasario 16-tos minėjimą
surinkta ir Krašto valdybai nu
Lietuvių Bendruomenės Floridos Apygardos valdyba Floridos Apygardos suvažiavime:
siųsta $1,280 dolerių.
St. Petersburgo apylinkės iždininkė Loreta Kynienė, pirmininkas Albinas Karnius, sekretorė Genovaitė Treinienė, viceD. Stuko nuotr.
pirm. Vidos Meiluvienės prane pirm. Algis Augūnas
šimas ribojosi tiktai 1998 m.
veikla. Pranešta, kad sąrašuose
yra 257 nariai, įvyko 7 valdybos
posėdžiai ir 2 narių susirinki
mai. Vasario 16-tos minėjimą
ruošė Lietuvių Klubas ir buvo
renkamos aukos, bet nepasaky
ta kuriam tikslui. Taip pat ne
paminėta kiek LB narių su
mokėję solidarumo mokestį.
Apylinkės valdyba organizavo
Lietuvos reikalus liečiančias re
zoliucijas ir stengėsi vykdyti iš
Krašto valdybos dažniausiai
vėluojančius politinės veiklos
nurodymus. Pernai rugsėjo mė
nesį valdyba suruošė Tautos
Šventės minėjimą ir surinko 700 ’
dol. aukų, kurios buvo perduo
tos Švietimo tarybai. Spalio mė
nesį ruoštas Lietuvos partizanų
“Girių Aido” koncertas davė Iš kairės: Daytona Beach apyl. pirmininkė Birutė Kožicienė, svečias JAV LB Krašto valdybos
1,236 dol. pelno, kuris buvo vicepirm. organizaciniams reikalams Vytautas Maciūnas, Sunny Hills apyl. pirmininkė Lai
nusiųstas Partizanų globos fon ma Savaitienė ir Palm Beach apyl. pirmininkas Vincas Šalčiūnas
D. Stuko nuotr.
dui ir už 300 dol. sudarytas siun’tinys nusiųstas “Lietuvos namų”
Vilniuje mokyklai. Be to, valdy ir šiuo metu Sunny Hills gyve dieniais būna lietuviškos pa somybės atstatymo irjos atgavi
ba globoja St. Petersburgo na 84 lietuviai, o susirinkimuo maldos, kurias laiko kun. Leo mo šventė buvo vasario 21 die
“Saulės” lituanistinę mokyklėlę, se dalyvauja apie 40. Dauguma nardas Musteikis ir kun. Izido ną. JAV Krašto valdybai surink
kur mokosi 18 įvairaus amžiaus tarp 70 ir 90 metų amžiaus. Ke rius Gedvilą. Per mišias gieda ta 1,160 ir ALT’ui 25 doleriai.
vaikų. St. Petersburgo lietuvių lios mišrios šeimos nuoširdžiai Genės Beleckienės vadovauja Reikalui esant, siunčiamos re
socialiniais reikalais daug metų remia lietuvišką veiklą, bet yra mas “Antrosios jaunystės” cho zoliucijos ir laiškai Amerikos
rūpinasi Adolfas Armalis, visai ja nesidominčių. Sekma ras. Šiemet Lietuvos nepriklau
(nukeltą į 7 psl.)

Algirdas Šilbajoris

vieną mūsų pokalbį pasiūlė Stasys Lozoraitis. Tuo metu nė nes- tume remtis. Buvome vieningos nuomonės: didžiai nusipelniusio
varsčiautokios galimybės. Stasiui Lozoraičiui labai tvirtai pasakiau, Lietuvai politiko Vytauto Landsbergio tiesioginė parama prezi
kad negali būti jokios kalbos apie mano kandidatavimą į Prezi dento rinkimuose būtų savotiškas “mirties bučinys”. Mat tuomet
dento postą. “Kelių dešimčių metų diplomato darbo patirtis su ką tik įvykę Seimo rinkimai, mūsų nuomone, įrodė, jog labai daug
sipriešinusiai Lietuvai dabar yra svarbiau negu administravimo žmonių karštai jį remia, bet dar daugiau - kategoriškai pasisako
prieš. Supratome, kad jų balsus prarasime, jeigu Vytautas Lands
įgūdžiai”, - atsakiau jam.
(atkelta iš 3 psl.)
Stasys Lozoraitis, išvykdamas į specialiai rengiamą jo susitikimą bergis ims viešai remti Stasį Lozoraitį, o tuos žmones, kurie bal
tinėje veikloje, vis dėlto nepriklausė partijų vadovybei. Sąjūdžio su Lietuvos politinių jėgų atstovais Varšuvoje, dar nebuvo galuti savo už Sąjūdžio kandidatus, ir taip laikėme savais rinkėjais.
Iškilo nelengva diplomatinė užduotis, kaip taktiškai, nelyderiai neskubėjo raginti Stasio Lozoraičio kandidatuoti į Prezi nai nutaręs, ar sutiks balotiruotis Prezidento rinkimuose. Iš Lenki
užgaunant
nei Vytauto Landsbergio, nei jo šalininkų jausmų, pa
dento postą. Jis labai nelengvai apsisprendė žengti šį žingsnį ir jos atėjusi žinia, kad jis jau pareiškė apie savo apsisprendimą, man
ryžosi jam ne garbės trokšdamas, o tikėdamas, kad galės atlikti buvo kiek netikėta, nes kelionės išvakarėse jis sakė paskelbsiąs brėžti, kad Stasys Lozoraitis jokiu būdu nelaikytinas šio žymaus
taikytojo vaidmenį politiškai smarkiai susipriešinusiame krašte. viešą pareiškimą, tik kai grįš į Vašingtoną ir dar kartą apsvarstys politiko bendraminčiu. Mums reikėjo Vytauto Landsbergio rėmėjų
Be to, Stasys aiškiai įsivaizdavo, ką pirmiausiai reikėtų daryti, visus “už” ir “prieš”. Nežinau, kokios aplinkybės privertė jį pa balsų, bet kartu norėjome, kad jis laikytųsi atokiau nuo mūsų sto
siekiant normalizuoti visuomenės gyvenimą ir pagreitinti šalies siskubinti. Mums susitikus, apie tai nekalbėjome. Tačiau labiau vyklos ir per rinkiminę kampaniją užimtų nešališkas pozicijas.
ūkio atsigavimą.
siai nustebau sužinojęs, kad į pasitarimą Varšuvoje buvo atvykęs Nusprendėme, jog man bus patogiau, negu pačiam Stasiui aiškin
Stasys Lozoraitis buvo gerai informuotas apie tai, kas vyksta ir įtakingas LDDP veikėjas Justinas Karosas. Kaip papasakojo Sta ti žmonėms, kad jis nėra Sąjūdžio daugumos - konservatorių kan
Lietuvoje. Mes daugybę kartų buvome su juo kalbėjęsi, kokių prie sys, jis esą neoficialiai pareiškė, kad jo vadovaujamas partijos spar didatas. Stasys Lozoraitis turėjo susitikti su Vytautu Landsbergiu
monių reikėtų kuo skubiausiai imtis valdžiai, norint įveikti tuo nas taip pat galėtų remti Lozoraičio kandidatūrą. Neaišku, ar tai ir sutarti su juo, kad galės naudotis jo vadovaujamo politinio sparno
met tolydžio stiprėjusią krašte politinę, ekonominę, kultūrinę ir buvo privati Justino Karoso nuomonė, ar jis išsakė bent tam tikros žmonių parama, tačiau viešai tai nebus demonstruojama. Mes
moralinę krizę.
LDDP dalies požiūrį. Tačiau tai suteikė Stasiui kažkiek vilčių, jog tuomet dar nebuvome tvirtai įsitikinę, jog Vytautas Landsbergis
Nedvejodamas ėmiau raginti Stasį kelti savo kandidatūrą Pre gal svarbiausios politinės jėgos susitars dėl jo kandidatūros, kaip paskutiniu momentu neiškeis savo kandidatūros, nors susitikime
zidento rinkimuose, kai 1992 metų pabaigoje iškilo šis klausimas. labiausiai visiems priimtinos tuometinėje politinėje situacijoje. Varšuvoje jo vardu ir buvo žadama, kad taip neatsitiks.
Kai 1993 metų sausio mėnesį atskridau į Vilnių vadovauti Sta
Tačiau jis vis abejojo, sakydamas, kad jį, beveik visą gyvenimą Tačiau vėliau paaiškėjo, kad net ir Vytauto Landsbergio aplinkos
sio
Lozoraičio rinkiminei kampanijai, šios abejonės jau buvo iš
pragyvenusį Vakaruose, Lietuvos žmonės menkai pažįsta, kad jam, žmonių parama Stasiui nebuvo itin nuoširdi.
Žinia iš Lenkijos buvo signalas ir man, kad reikia ruoštis kelio sklaidytos: Vytautas Landsbergis paskelbė viešą pareiškimą, kad
dirbusiam tik diplomatinį darbą, būtų nelengva eiti Prezidento
pareigas mūsų krašto sąlygomis, nes tektų imtis ir administracinės nei į Lietuvą, nes jau buvau įsipareigojęs imtis rinkiminės kampa nekandidatuos į Prezidento postą.
veiklos, ir gal net spręsti ūkines problemas. “Valdai, gal geriau tu nijos vadovo pareigų. Stasiui Lozoraičiui parskridus į Vašingtoną,
keltum savo kandidatūrą, o aš, kiek galėsiu, tave remsiu”, - per aptarėme, kokiomis politinėmis organizacijomis pirmiausia turė
(bus daugiau)

Valdas Adamkus
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Tarptautinis PEN klubas Lietuvoje
minėjo pirmąjį jubiliejų
Tarptautinis PEN klubas - rašytojų draugija,
[steigta 1921 m., pirmasis prezidentas John Galsyvorthy. Pavadinimas kilęs iš pirmųjų raidžių: Poets (po
etai), Playwrights (dramaturgai), Essayists (eseistai),
Editors (leidėjai), Novelists (prozininkai), Non-Fiction-Writers (negrožinės literatūros rašytojai). Jun
gia apie 130 PEN centrų iš beveik 100 valstybių, apie
8000 narių. Sekretoriatas su generaliniu sekretoriu
mi [sikūręs Londone. Lietuva į PEN [stojo 1989 m.,
centras [kurtas daugiau kaip 20 prozos knygų, kelių
pjesių, E. Hemingvvay kūrybos vertėjo Romualdo
Lankausko iniciatyva.
LietuviųPENcentrui minintpirmąjljubiliejų, kal
bamės su jo [kūrėju prozininku Romualdu
Lankausku ir dabartine prezidente - Vilniaus uni
versiteto Visuotinės literatūros katedros profesore,
literatūros vertėja Galina Čepinskiene.

“Mes pirmieji tapome
laisvi”
Kokiomis aplinkybėmis buvo
[kurtas lietuvių PEN centras?
R. Lankauskas: Sumany
mas, kad mums reikėtų turėti
savo PEN centrą ir priklausyti
šiam įtakingam, pasaulyje ge
rai žinomam rašytojų sambū
riui, kilo dar sovietmečiu, bet
ilgą laiką nebuvo jokių galimy
bių. Maskva tarptautinį PEN
klubą, visada kovojusį prieš
cenzūrą, gynusį laisvą žodį,
persekiojamus rašytojus ir žur
nalistus, laikė reakcinga ir jai
pavojinga organizacija. Steigia
masis mūsų PEN centro su
sirinkimas įvyko 1989 m. vasa
rio 23 d., kai dar griaudėjo sa
liutai šlovingosios sovietinės
okupacinės armijos garbei...
Nemenkas rašytojų būrys, su
sirinkęs Vilniuje, “Literatūros ir
meno” redakcijoje, pritarė cen
tro steigimo idėjai, aš buvau
išrinktas jo prezidentu ir atsto
vu į PEN klubo kongresą Olan
dijoje tų pačių metų pavasarį.
Centras atsirado ne vien ma
no iniciatyva - prie to daug pri
sidėjo Amerikoje gyvenantys
Tomas Venclova ir Algirdas
Landsbergis, talkino ir Stasys
Goštautas. Dėl centro steigimo
susirašinėjau su tuometiniu
tarptautinio PEN klubo prezi
dentu Francis King, kuris mūsų
pageidavimą nuoširdžiai svei
kino.
G. Čepinskiene: Įsitraukiau
į centro veiklą todėl, kad norė
jau prisidėti prie mūsų liter
atūros laisvėjimo, solidarizuo
tis su pasaulio rašytojų bendri
ja. Pirmame valdybos posėdyje
R. Lankauskas tapo preziden
tu, o aš - generaline sekretore,
kuria išbuvau 6 metus. 1995 m.
buvau išrinkta prezidente, ja
esu jau antrą kadenciją.

Gerbiamas rašytojau, ginti
kūrybos brolius ir seseris,
žodžio laisvę turbūt lengviau
sia ir aktualiausia tam, kuris
pats yra patyręs nemenkas
grumtynes?
R. Lankauskas: Nežinau, ar
lengviausia, bet iš tikrųjų aktua
liausia, kai savo kailiu per dau
gybę metų esi patyręs, kaip
veikia totalitarinio režimo kūry
bos kontrolės sistema, stebinti
kiekvieną tavo žingsnį, spaus
dintą ar ištartą žodį, nubrėžianti
neperžengiamas kūrybinės
veiklos ribas ir tuoj baudžianti
už šito nurodymo nesilaikymą.
O atitinkamų priemonių jai
užteko - nuo piktų ir autorių
žeminančių užsipuolimų spau
doj e, per kompartijos suva
žiavimus ir susirinkimus - iki
samdomų kritikų užsiundymo,
kad jie diskredituotų valdžiai
neparankaus autoriaus kūrybą.
Dabartinė mūsų kritika ne
turėtų pamiršti, kad visa tai, kas
buvo sovietmečiu sukurta, gimė
nelaisvės sąlygomis, kada no
rom nenorom privalėjai tapti
lyg ir kokiu lyno akrobatu,

stengdamasis atskleisti tikrąsias
gyvenimo realijas, - ir tuo pat
metu sugebėti kaip nors pras
mukti pro cenzūrą. Kadangi
1989 m. ji tebeveikė, jau vien
dėl to PEN centras buvo reika
lingas.

Ar iki tol turėjote asmeninių
ryšių su kitų šalių PEN centrais ?
Kaip tarptautinis PEN klubas
sutiko lietuvių norą įsijungti į
šią pasaulinę organizaciją?
R. Lankauskas: Dar 1975 m.
danų PEN centras ir jo sekreto
rius Erik Vagn Jensen buvo pa
kvietęs 6 rašytojus iš trijų sovie
tinių Baltijos respublikų daly
vauti jų renginyje Kopenhagoje,
kur kvietė ir mane. Vargais ne
galais pasisekė išvykti, nors iki
paskutinės minutės, atvažiavęs
į Maskvą, nežinojau, ar kom
partijos CK Vilniuje suteiks man
tą malonę. Tai buvo pirmoji ma
no pažintis su žymiais danų
rašytojais, kurie, kaip, pavyz
džiui, Ole Sarvig, priklausė ir
tarptautinei už žmogaus teises
kovojusiai organizacijai Amnesty Intemational. Ta kelionė buvo
labai naudinga visais atžvilgiais.
Na, o 1989 m., kai panorome
prisijungti prie tarptautinio PEN
klubo, jo vadovybė šį pageida
vimą sutiko mielai. Gal buvo
pamiršusi, kad mūsų rašytojai
prastokai užsirekomendavo
prieškario Lietuvoje, kai, ang
lams raginant, Kaune susibūręs
lietuvių PEN centras per kele
rius metus taip nieko konkretaus
ir nenuveikė, o paskui ėmė ir
visai iširo. Maastrichto kongrese
Olandijoje, mums stojant į tarp
tautinį PEN klubą, buvo atsir
adę tam tikrų keblumų, bet juos
įveikėme su draugiška įvairių
šalių rašytojų pagalba, į kon
gresą iš JAV atvykus Alg.
Landsbergiui ir St. Goštautui.
Taigi tų metų gegužės 10 d. ta
pome teisėtais tarptautinio PEN
klubo nariais. Kitą dieną mus
pasveikino tarptautinis sekreto
rius Alexander Blokh, reikšda
mas pasididžiavimą mūsų drąsa
(taip iš tribūnos nuskambėjo jo
žodžiai) ir pridurdamas: “Mes
jiems visada būsime skolingi ir
visada juos palaikysime, jiems
žengiant iš praeities į geresnę
ateitį”.
Galime didžiuotis, kad mūsų
PEN centras buvo pirmoji visiš
kai savarankiška, nuo sovietinės
valdžios ir Maskvos nepriklau
soma organizacija tuometinėje
Lietuvoje. Vadinasi, mes pir
mieji tapome laisvi.
Bandymai atverti
lietuvių rašytojams kelią
į pasaulį

Pagrindinės organizacijos
nuostatos išdėstytos klubo chartoje. Ką išskirtumėte?
R. Lankauskas: Vienas iš
svarbiausių tikslų - kova už žo
džio laisvę, prieš bet kokius cen
zūros pasireiškimus. PEN klu
bas taip pat rūpinasi persekioja
mais rašytojais ir žurnalistais,

siekia jų išlaisvinimo, jeigu jie
įkalinti, kritikuoja netinkamus
valdžios institucijų veiksmus.
Tačiau tai ne politinė organiza
cija.

Būtų įdomu sužinoti, ką savo
gyvavimo pradžioje įsimintino
nuveikė lietuvių PEN centras.
R. Lankauskas: Didžiausios
mūsų pastangos buvo nukreip
tos į cenzūros panaikinimą ir
Lietuvos valstybingumo at
kūrimą, todėl skelbėme atitin
kamus pareiškimus, vykome į
kongresus Toronte ir Monrea
lyje. Man teko dalyvauti ir kon
grese Madeiroje, Portugalijoje,
kur buvo priimtos dvi mums
ypač svarbios rezoliucijos Skandinavijos šalių ir viso pa
saulio rašytojų, raginančios jų
vyriausybes palaikyti Lietuvos
žygį į laisvę. Būta ir kitų akcijų.
Dar ne taip seniai centras pro
testavo prieš cenzūros ir rep
resinių organų siautėjimą Bal
tarusijoje.
Senas miestas Vilniuje
Kuo jums, žinomai lite
ratūros vertėjai ir mokslininkei,
šios organizacijos veikla arti PEN centro nariai? Kiek šiuo
metu kūrėjų jam priklauso?
miausia?
G. Čepinskiene: Susitiki
R. Lankauskas: Centrui pri
mais su pasaulio rašytojų ben klausė ne vienas žinomas auto
drija tarptautiniuose PEN klu rius - Jonas Juškaitis, Juozas
bo kongresuose. Pavyzdžiui, Glinskis, Judita Vaičiūnaitė, Ka
54-ajame kongrese Kanadoje zys Saja, Sigitas Geda, Albertas
susipažinau su žymiais drama Zalatorius. Jame toliau darbuo
turgais Haroldu Pinteriu ir Ar jasi Petras Dirgėla, Eugenijus
tūru Milleriu, lenkų rašytoju Ta- Ignatavičius, Bronys Savukynas,
deuszu Konvickiu ir kitais. To kiti kūrybingi literatai.
G. Čepinskiene: Lietuvių
kie kontaktai itin naudingi.
PEN centrui šiuo metu priklau
Kokios temos nagrinėjamos so 20 narių: 6 poetai, 10 pro
zininkų, 4 vertėjai ir eseistai. Ak
kongresuose?
G. Čepinskiene: Iš svarbiau tyviai Lietuvos PEN centrą pro
sių pažymėčiau šias: Laisvė ir paguoja JAV gyvenantys Algir
valdžia, Laisvė ir abejingumas, das Landsbergis, Stasys Goštau
Literatūra ir identiškumas. Kon tas, o Lietuvos PEN skyriui
gresų metu dirba įvairūs ko Amerikoje vadovauja poetas Ju
mitetai - Kalbos, Moterų rašy lius Keleras. Beje, veiklos ribas
tojų, Kalinamų rašytojų, Taikos sunku nustatyti, nes poetai ne tik
komitetai, vyksta literatūros rašo eiles, bet ir verčia, dirba es
skaitymai. Pavyzdžiui, 1998 m. eistikos, kritikos baruose.
rugsėjo mėnesį Helsinkyje
vykusiame 65-ajame tarptauti
Kas dar yra buvęs lietuvių
nio PEN klubo kongrese buvo PEN centro prezidentu?
surengta Baltijos šalių poezijos
R. Lankauskas: Po manęs
popietė, kurioje savo poeziją vadovavo Kornelijus Platelis.
skaitė žymus latvių poetas
Knuts Skujenieks, lietuviai poe
Kur rengiate posėdžius?
G. Čepinskiene: Šiuo metu
tai Tautvyda Marcinkevičiūtė ir
Julius Keleras, keli estai. Buvo Rašytojų sąjungos salė, kurioje
kalbama apie lietuvių, latvių, rinkdavomės, remontuojama,
estų literatūrą.
tad renkamės dažniausiai “Lite
ratų svetainėje”.
• Kokių [spūdžių esate Jūs
R. Lankauskas: Neturime nė
parsivežęs?
kukliausio savo kampo, kur
R. Lankauskas: Jų buvo
daug ir gerų, kartais netrūko ir
nemenkų netikėtumų. Štai Ma
deiroje, susipažinus su žinomu
anglų dramaturgu Ronald Harwood (jo pjesė “Aprengėjas”
pastatyta Akademiniame Dra
Amerikiečių PEN centras New
mos teatre), paaiškėjo, kad dra
Yorke turi jau du dešimtmečius
maturgo seneliai kadaise gy
branginamą tradiciją iškilniai pa
veno Plungėje, o ten ir man teko minėti svarbiausius dvidešimtojo
trinti gimnazijos suolą...
amžiaus literatūros milžinus. Taip
pernai jų dėka įvyko Franzo KafTarp [domesnių centro narių kos paminėjimo vakaras, o 1995darbų - solidi lietuvių lite aisiais buvo atšvęstas 80-asis Artratūros antologija anglų kalba. huro Millerio gimtadienis. ŠiųmeO kokie artimiausi ir tolesni tų balandžio 15 d. amerikiečių PEN
centro ir žurnalo New Yorker
planai?
G. Čepinskiene: Be šios 400 pastangomis Town Hali salėje New
p. antologijos (Lithuania: In Her Yorke buvo iškilmingai paminėtas
Own Words), kuri pasirodė dar vieno itin savito autoriaus - Vla
dimiro Nabokovo (1899-1977) šim
1997 m., leidžiame lietuvių
tasis gimimo jubiliejus, kurio metu
PEN centro sąsiuvinius. 1999 iškilūs rašytojai, kritikai, vertėjai
m. turi išeiti A. Nykos-Niliūno dalinosi prisiminimais ir mintimis
kūrybai skirtas sąsiuvinis anglų apie nepakartojamą nepakartojamo
kalba, po to - lietuvių PEN cen žodžio meistrą, jo kūrybą bei gy
tro narių kūrybai skirti sąsiuvin venimą. Vakarui dirigavo David
iai. Šitaip bandome atverti lietu Remnick, anksčiau dirbęs Washingvių rašytojams kelią į pasaulį, ton Post biure Maskvoje, o nuo
kuris turi daugiau apie mus 1998 m. liepos redaguojantis po
puliarųjį New Yorker. Blausiai ap
žinoti.
šviestoje scenoje, kur ant sienos
retsykiais
ryškios šviesos nutvieks
Centras tikisi valdžios
tos pasirodydavo Didžiojo Stilisto
dėmesio
gyvenimą iliustruojančios nuotrau
kos, vienas po kito scenoje rodėsi
Kas buvo pirmieji lietuvių kalbėtojai: Martin Amis, išgarsėjęs

V. Kelero nuotr.

galėtume ne tik rinktis, bet ir
kaupti archyvą. Iš valdžios ne
gauname nė cento, nors Rašy
tojų sąjunga ir kitos kūrybinės
organizacijos remiamos. Gal
Lietuvoje manoma, kad mes ne
reikalingi?
Kaip lietuvių PEN centro
[kūrėjas vertina pirmąjį darbo
dešimtmetį? Ar patenkina
palaikomi ryšiai su pasaulio
rašytojų bendruomene? Ar ne
laikas pagalvoti ir apie savo
leidybinę programą?
R. Lankauskas: Atrodo, kad
nuveikta nemažai, bet, be abe
jo, galėjo būti padaryta daugiau.
PEN centro balsas turėjo skam
bėti stipriau ir dažniau, ypač
susidūrus su skaudžiomis ir ak
tualiomis problemomis. Taip ir
privalėtume elgtis ateity, ne
vengdami drąsiai ir principingai
kritikuoti valdžios institucijas,
ryžtingai pasmerkti įvairius ne
gatyvius reiškinius, kurių visur
gausu.
Ryšiai su kitų šalių rašytojais
taip pat turėtų būti geresni. Jie
tokiais greičiausiai ir taptų, jei
tam atsirastų lėšų. Deja, nuola
tinė finansinės paramos stoka
neleidžia galvoti apie platesnę
leidybinę veiklą, apie svarbių
sumanymų realizavimą, kad
mūsų literatūra bent truputį
geriau būtų žinoma pasaulyje.

Vladimiro Nabokovo
gimimo šimtmečiui
britų prozininkas ir artimas Veros
ir Vladimiro Nabokovų šeimos
draugas (viena paskutiniųjų jo
knygų “Visiting Mrs. Nabokov and
Other Excursions”), Nabokovo kū
rybos tyrinėtojas prof. Alfred Appel, Nabokovo biografas Brian
Boyd, redagavęs kai kurias Rašytojo knygas, prozininkė Stacy
Schiff, kurios knygą apie Verą
Nabokov - Rašytojo žmoną - ką
tik išleido Random House leidyk
la, rašytojai Richard Ford bei
Joyce Carol Oats, paskaičiusi vie
ną Rašytojo novelę bei galiausiai
- temperamentingasis aukštaūgis,
Rašytojo sūnus Dmitri Nabokov,
vertęs kai kuriuos tėvo romanus,
pjese bei noveles į anglų kalbą.
Visi kalbėtojai nesiekė atgaivinti
negyvos literatūros istorijos - jų
prisiminimuose, pasakojimuose
bei tekstuose Vladimir Nabokov
liko gyvas, ekscentriškas žmogus,
dviem kalbom lygiai gerai kūręs
didžiąją literatūrą (10 romanų su
kurta rusų kalba ir tiek pat anglų)
ir, kaip žinia, gyvenęs gana uždarą
drugelių gaudytojo gyvenimą.
Julius Keleras

- Varšuvos “Teatr-Studio”
toliau sėkmingai vaidina lietu
vių režisieriaus O.Koršunovo
režisuotą“JelizavetąBam”. Da
bar spektaklis sėkmingai keliau
ja per Lenkijos teatro festivalius.
Kovo 28 d. jis buvo vaidinamas
tarptautiniame alternatyviųjų te
atrų festivalyje Krokuvoje, ba
landžio pabaigoje - mažųjų for
mų spektaklių festivalyje “Kon
trapunktas ’99" Ščecine. Čia
“Jelizaveta Bam” buvo įvertin
ta specialiu Lenkijos kultūros ir
meno ministro apdovanojimu, o
aktorė Maria Peszek už pagrin
dinį vaidmenį gavo Ščecino bi
čiulių draugijos premiją. Lietu
vos režisieriaus spektaklis ke
liauja toliau - gegužės 7 d. jis su
vaidintas 39-ųjų Kališo teatri
nių susitikimų programoje, o ge
gužės 22 d. bus pristatytas 10ųjų Glivicų teatrinių susitikimų
žiūrovams.
- Dūke’ui Ellingtonui atmin
ti orkestras “London Sinfonietta” Londone, Karalienės Elžbie
tos salėje, pristatė programą,
skirtą žymiojo muzikanto atmi
nimui. Tai buvo nauji, specia
liai užsakyti šešių kompozitorių
kūriniai. Dirigavo Diego Masson.
- “Barbican” meno galerijo
je Londone atidaryta ekspozici
ja “David Bailey: vėsos gimi
mas”. Tarp daugiau negu 200 įs
pūdingų fotografijų - jau gerai
žinomi, šiuolaikine klasika lai
komi J.Lennon, P.McCartney ir
C.Deneuve atvaizdai, madų pri
statymų akimirkos, taip pat nau
jausi darbai.
- Ketvirtąja Londono fil
harmonijos orkestro atlikta
simfonija “Varpai” (dirigavo
V. Aškenazi) Didžiosios Britani
jos sostinėje prasidėjo pirmasis
S.Rachmaninovo festivalis. Kiti
svarbiausi renginio akcentai bus
mažai Vakaruose žinomos ope
ros “Franceska da Rimini” kon
certinis atlikimas ir pianisto
J.Kisino rečitalis.
- Airijos moderniojo meno
muziejuje praėjusį atidaryta vo
kiečių dailininko J.Beuyso
(1921-1986) rinktinė paroda.
Joje - atvirukai, darbai iš velti
nio, videomeno kūriniai ir kiti
originalūs eksponatai. Po užda
rymo liepos 25 d. paroda pradės
keliauti po kitų Europos miestų
muziejus.
- Vienas įdomiausių šių die
nų meno įvykių Škotijoje - isto
rinių rinkimų proga Edinburgo
Nacionalinės portretų galerijos
parengta ekspozicija, kurioje žy
miais paveikslais, piešiniais ir
rankraščiais atskleidžiamas ško
tų tautos formavimasis.
- “Kurt Schwitters ir utopi
jos dvasia” - žymaus vokiečių
dailininko avangardisto 19181947 m. sukurti darbai ekspo
nuojami Madride, Juano Marcho fonde. Lankytojai gali išvys
ti K.Schwitterso paveikslus, pie
šinius, koliažus ir fotografijas iš
Sprengelio muziejaus Hanove
ryje bei keleto privačių kolek
cijų.
- Edgar Degas ir Naujasis
Orleanas. Tokia ekspozicija
nuo gegužės 1 d. iki vasaros pa
baigos grožėsis apsilankiusieji
Naujojo Orleano meno muzie
juje. Joje - keturios dešimtys E.
Degas paveikslų, tarp jų ir 17 iš
24, sukurtų 1872 m., kai meni
ninkas viešėjo pas gimines Nau- ’
jajame Orleane. Rudenį paroda
keliaus į Kopenhagą.
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Ar augsi iki dangaus, žmogau?
(atkelta iš 3 psl.)
buities, nieko daugiau nereikia.
Bet, atidžiai stebint, galima pa
matyti, kad ir jie kartais nori
nueiti į koncertą, spektaklį...

dėl kitų (evangelinė dimensija).
Labai gražiai teologiškai
išsprendžia turėjimo ir buvimo
santykį, kurį psichologiškai na
grinėjo E. Frommas, filosofiškai
- G. Marselis. Žmogus turi iš
mokti -jei nori išaugti, iki dan
gaus, jei nori praturtinti visuo
menę- būti drauge su kitais. Tai
- didžiulis menas. Ir paslaptis.
Kartais tai taip sudėtinga ir dra
matiška! Nes turi apriboti save,
išmokti kalbėti ir dalintis. Tuo,
ką žinai, ir tuo, ką turi. Turi
mokytis ne vien narciziškai sa
vim gėrėtis, ne vien ugdyti save,
bet taip pat ir gyventi dėl kitų.
Negali padaryti stebuklų? Bet
gal kartais juos atstoja tavo žo
dis, žvilgsnis?
Klausėt, jei štai ateitų nelai
mėlis ir pareikalautų viso va
karo, ar nepaisant nieko suras
čiau laiko? Ne visada. Nes turiu
savo pareigų. Privalau laiduoti
bažnyčios funkcionalumą para
pijoje. Lygiai taip šeimoje tėvas
ir motina turi savo pareigas. Ir
jie taip pat ima nebesusikalbėti,
praeina vienas pro kitą žodžiais,
žvilgsniais...

- Ar kunigas gali atverti jau
subrendusių, susiformavusių
asmenybių sielą?
- Čia reikia kelt kitą - ben
druomenės - klausimą. Šių die
nų žmogus pats vienas gali nu
veikti tikrai daug, ypač jei jis stipri asmenybė. Jau Antrasis
Vatikano susirinkimas apie kul
tūrą kalbėjo personalistiniu at
žvilgiu. Žmogui kultūra pade
da tapti labiau žmogumi. Per
kultūrąjis toliau kuria save, įgy
vendindamas Dievo kūrimo
ekonomiją (tokia teologinė for
muluotė). Dievas su žmogumi
bendrauja ne žodžiais, o buvi
mu. Kaip Saulė kalba augalui,
ir augalas jaučia Saulę. Dievas
bendrauja ir kalba su mumis per
įvykius, per žmones, per kny
gas. Neverbalinė komunikacija
- ar tai nėra tobula bendravimo
forma?
Ką popiežius Jonas Paulius
- Tarsi skirtingų politinių
II nauja pasako tuose Susirinki
stovyklų,
pažiūrų, socialinių
mo mokymuose? (Kaip tik mė
ginu nagrinėti jo kalbas apie sluoksnių “konkuruojančiųfirkultūrą, kultūros raišką įvairio mų” vyrai ir moterys mūsų vi
se pasaulio šalyse.) Jis filosofiš suomenėje?
- Kalbam apie dalykus, su ku
kai traktuoja buvimą: 1) būti, 2)
būti labiau (personąlistinė di riais negalim sutikti. Gaivališkas
mensija), 3) būti su kitais (ben reakcijas (kai susipykstam su
druomeninė dimensija), 4) būti draugais ar kai jie mus įžeidžia)
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Siuntiniai į Lietuvą su pristatymu į namus.
Jūros tranzito laikas tik dvi savaitės.
Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE
programą.
Perkraustymo į Lietuvą paslaugos.
Pinigų persiuntimas į Lietuvą.
Pigios telefono paslaugos.
Telefono kortelės skambinti į Lietuvą.
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Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos
į Ameriką (tik didesniais kiekiais).
Perkraustymas iš Lietuvos į Ameriką.
Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką.
Sekantis konteineris iš Lietuvos į Ameriką
1999 m. gegužės 21 d.
Informacija telefonu:
617-269-4455, 617-834-4577

Ar nuskęs... Kaliningrado sritis?

paprastai lydi nusivylimas, liū (atkelta iš 2 psl.)
desys. Ši būsena nėra komfor papūstų iš šiaurės vakarų. Tada
tabili, ir jai įveikti amerikiečiai kranto link virstančios Baltijos
atrado vadinamąsias keturių jūros bei Kaliningrado įlankos
žingsnių psichologines praty-

bangos sustabdytų Nemuno, galėtume tuo džiaugtis? Juk kai
Priegliaus ir kitų upių vandenis. mynas (ar giminė) skęsta (ar de
Štai tada, išlaužus pylimus, ga). Deja, ir mums bus lygiai tas
vanduo pliūptelėtų į laukus. Su pat. Kaip ir pas kaimynus pa
stabdyti stichiją ir didžiausiomis naikinta Melioracijos ir vandens
pastangomis vargu ar būtų įma ūkio ministerija. Ir pas mus Lie
tuvoje beveik neskiriama lėšų
noma.
Vietos melioratorių nuomo melioracijos įrengimams rekon
ne, sritis pamažu, bet užtikrintai struoti, net prižiūrėti. Ir pas mus
grimzta, kasmet užpelkėja tūk pamaryje stūkso apgadintos už
stančiai hektarų drenuotų laukų. liejamų Nemuno pievų polderių
Katastrofiškai kyla gruntiniai sistemos. Prieš kelerius metus
vandenys, kurie užlieja net Ka “metalistai” išvogė ir sudaužė
liningrado priemiesčio namų rū siurblinių elektros variklius...
sius. Daugelyje kaimų jau ne Netekę Dievo malonės, matyt,
saugu gerti iš užsemtų šulinių. skęsime kartu su kaimynais.
Anot lietuviško anekdoto, gal
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VASAROS SKRYDŽIAI Į

VILNIŲ

Malvina Miškinienė audėja, dainininkė, Gervėčių kaimo (Bal
tarusija) himno kūrėja
V. Inčiūtės nuotr.

iš New Yorko flFKl Finnair linija
bas. Tai klasikinė kito žmogaus
supratimo taisyklė. Pirmas
žingsnis: suvokti, kad Dievas
myli kiekvieną žmogų. Tai Jo
teisė (ne mano ir ne tavo). Kiek
vienas turim teisę būti savimi,
o Dievo teisė - mylėti žmogų to
kį, koks jis yra. Antras žingsnis:
Dievas myli ir tave, ir mane,
nepaisant mūsų ribotumo, trapu
mo ir klaidų. Trečias žingsnis:
Dievas myli visus žmones ir
kiekvieną atskirai. Ketvirtas
žingsnis: jei Dievas myli žmo
nes, tai ir man derėtų juos mylė
ti.
- Kaip lengva slystelti visa
žudančio nuolankumo link! Ir,
be išlygų susitaikant su “visais
kitais”, virsti susitaikėliu! Ko
vertas žmogus, nemaištaujantis,
nekonfliktuojantis, toleruojantis
sveiku protu netoleruotinus kito
veiksmus?
- Visąlaik žiūriu į Kristų kaip
į pavyzdį. Jis buvo tikrai iš
mintingas, tiesus ir gudrus.
Konfliktavo su ano meto stan
dartais - kad valdininkiškų įs
tatymų raidė nebūtų keliama
aukščiau už esmę. Bet žmogaus
nė vieno nesmerkė - nė to, kuris
Jį nukryžiavo. Taip mąstant kyla
filosofinis klausimas: griauti ar
statyti turi mūsų rankos? Galim •
revoliucionieriaus akimis pažiū
rėt į šių dienų standartus, tik ar
išspręsim problemą? Kiekviena
revoliucija griaudama niokoja
galybę likimų, ilgam deformuo
dama normalius visuomenės na
rių tarpusavio santykius. Tai gal
reformuokim, tobulinkim, užuot
griovę? Kas iš mūsų pasufleru
os tobulą variantą, kurio ateityje
neprireiktų keisti? Tad, žvelg
dami į Kristų kaip į pavyzdį,
kaip į tą, kuris turi ką pasakyt
šiandien, kartu matom, jog kai
kurie jo aptarti dalykai, arba for
muluotės tarytum nebeteko ak
tualumo; kai kurios sąvokos nebeveiksmingos, bet esmė liko ta
pati!

žmogus teoriškai turėtų pa
sikliauti vien Apvaizdos malone,
užuot mynęs astrominerologų
slenksčius ir ieškojęs saugančių
stiprinančių gydančių... ak
menų amuletų. Tai laikmečio
išgąsdinti paukščiai ar nu
sidėjėliai?
- Kiekvienas žmogus, šeima,
tauta turi savo mitus. Visi esam
prisirišę prie jų, ir tik 10 procen
tų tų mitų sąmoningai yra su
vokiami (likę 90 procentų lieka
tūnoti mūsų pasąmonėje). Nese
niai buvau Belgijoje. Kylu liftu
į tryliktą aukštą, o jo nėra! Po
dvylikto-keturioliktas! Visuo
menėje, praradusioje tikrąjįDievo suvokimą, neišvengiamai
prasiveržia gaivališkų mitų ban
ga. Mūsų ribotumas šaukiasi
neribotumo - juk mumyse glū
di nemirtinga siela. Tebesam
veikiami kultūros šoko, įvyku
sio pagonybei susidūrus su
krikščionybe. Krikščionybė, to
bulesniais pavidalais, standart
ais besireiškianti religija,
klausimą sprendžia iš esmės.
Jau Senojo Testamento teo
logija pradėjo demifologizuoti
gamtos reiškinius. Ir taip stipri
ai veikė ano meto kultūrą, kad
žydų tauta iškilo kaip vienas
pagrindinių pažangos veiksnių.
Pavyzdžiui, Šventoji Dvasia Se
najame Testamente apibūdinta
trim terminais: Nefeas, Ruah ir
Beket. Profesorius Danielis Lvsas savo disertacijoje rašo, kad
Ruah (iš hebrajų kalbos išver
tus - dvasinė banga) - Dievo
pasiuntinys. Tam pačiam Izrae
liui, anuomet apsuptam politeistines religijas išpažįstančių kai
mynų, garbinusių įvairiausius
gamtos reiškinius, buvo pasaky
ta: “Tai nėra Dievas! Tai papras
čiausias kūrinijos atributas!”
Šiuo atveju teigti, kad akmuo
turi tam tikras Dievo suteiktas
savybes, galėtume tik turėdami
tam tikrą liudijimą. Nemačiau
dar tokio teksto. Šiais laikais
motyvuoti būtina, nesu linkęs

- Ją žinantis šiuolaikinis

(nukelta i 7psl.)

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:
•Taupymo sąskaitas *Taupymo certifikatus
*IRA sąskaitas
•Asmeniškas ir komercines čekių sąskaitas
•Tiesioginį pinigą deponavimą
•Namą paskolas •Antomobilią paskolas
• Namą remonto paskolas •Sąskaitą paskolas
•Namą (Home Equity) paskolas
Naujos, patogios darbo valandos ir draugiškas
patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

Birželio 7 - Rugsėjo 15
tik pirmadieniais

$580

plius mokesčiai

Bilietus nusipirkti iki gegužis 31

Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel.: 718-423-6161
800-778-9847
Fax: 718-423-3979
e-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
web site: www.vytistours.com.

Atlantic Express corp.
▼

800 - 775 - SEND

914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites,
o oro paštu - per 14-a darbo dienų
į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

PICK-UP SCHEDULE
FOR MAY, 1999
Elizabeth, NJ

11-12 noon

Kearny, NJ

1-2 pm

Paterson, NJ

3-4 pm

May 21

Philadelphia, PA

11-12 noon

May 22

Brooklyn, NY

12-1 pm

May 24

Putnam, CT

1-2 pm

May 20

For more information please call:
1 800-775-7363 or 914-258-5133

New York-Vilnius-New York $650 r.t.
One way to Vilnius $ 410

Mūsų adresas:
24 Dovis Avenue
Kearny, NJ 07032
(201)991-0001
arba skambinkite nemokamai:
1-888-SCHUYLER
(1-888-724-8953)

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211
New York, NY 10107
Tel.: (212) 541-5707
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JAV Lietuvių Bendruomenės Floridos Apygardos
suvažiavimas
(atkelta iš 4 psl.)
valdžios atstovams.
Apygardos pirmininkas Albi
nas Kamius padėkojo už prane
šimus ir pasidžiaugė, kadL.Bendruomenės veikla neužgesusi,
apylinkės palaiko glaudų tar
pusavio ryšį ir Bendruomenės
nariai dalyvauja įvairių šakų vi
suomeninėje veikloje. Pirminin
kas pabrėžė, kad pagal dabarti
nius įstatus Vasario 16-tos minė
jimuose surinktas aukas apy
linkės siunčia Krašto valdybai.
Tas labai svarbu, nes šios aukos
įgalina Krašto valdybą tęsti įvai
rių šakų veiklą. Aukomis sutelk
tų pajamų pasidalijimą JAV
Krašto ir Pasaulio LB valdybos
turi pačios nuspręsti. Neigiamas
reiškinys yra rinkti aukas atski
rai PLB ir JAV valdyboms, nes
tada žmonės mažiau aukoja arba
Bendruomenei visai neaukoja.
Aukos turi būti renkamos vienu
- Lietuvių Bendruomenės var
du.
Iždininkė L. Kynienė prane
šė apie Apygardos iždo būklę,
pažymėdama, kad iš pernykščio
Floridos Lietuvių Dienų festi
valio ižde laikoma 2000 dol.
suma skiriama ateinančio festi
valio ruošimui. Revizijos aktą
perskaitė ir, pateikus iždo duo
menis, patvirtino komisijos narė
Dalila Mackelienė.
Darbotvarkėje numatyti pasi
sakymai dėl pranešimų daugiau
sia buvo sumanymai, pasiūly
mai, informacija, šiek tiek savikritikos ir priekaištų. Paminė
ta, kad JAV Krašto valdybos
Kultūros taryba skiria piniginę
paramą apylinkėms, rengian

čioms koncertus, suvažiavimus,
paskaitas ar kitus kultūrinius
renginius. Lietuvių Fondas taip
pat turi atidėjęs sumą pajamų
didesnio masto įvykiams, kaip
festivaliams, simpoziumams ar
ba sąskrydžiams. Apgailestauja
ma, kad apylinkių veiklos viene
tai tos paramos neprašo, arba
nežino, kad galima prašyti. To
pasekmėje paskirtos lėšos kul
tūrinės veiklos paramai lieka
neišnaudotos.
Buvo nagrinėjamos dar dvi
galimybės Lietuvių Bendruo
menės finansinei paramai: tai
VISA arba Master MBNA kre
dito kortelės ir kai kurių ben
drovių “Matching Funds”. Jau
pora metų, kaip stilizuota Lietu
vos Vytim papuoštos MBNA
kredito kortelės tam tikrą nuo
šimtį pelno skiria JAV Lietuvių
Bendruomenei ir neima meti
nių mokesčių. Dėl platesnių in
formacijų rašyti šiuo adresu:
MBNA Credit Cards, P.O.
15489, Wilmington, DE 198865489, arba kreiptis į JAV LB
Krašto, Apygardos ir Apylinkių
valdybas.
“Matching Funds” principas
yra toks: jeigu kieno darbovietė
turi tą “M.F.” planą, tai, nežiū
rint ar asmuo dar ten tebedirba,
ar jau išėjęs į pensiją, jo bendro
vė prideda tą pačią aukos sumą
tai pačiai kultūrinei arba lab
daros organizacijai, kuriai auko
ja buvęs ar tebesąs jos tarnauto
jas. Pavyzdžiui, jeigu jis L. Ben
druomenei skiria 50 dol. auką,
tai jo kompanija irgi prideda 50
dolerių Bendruomenei. Būtų ne
protinga praleisti tokią progą,
kai amerikiečių kompanija au-

Ar augsi iki dangaus, žmogau?
(atkelta iš 6 psl.)

tikėti bet kuo, bet kada ir bet
kaip. Klausimą, “ar saugiau
jaučiuos, kai kišenėj mano ak
muo”, esu linkęs nagrinėti ne
teologiniu, o labiau psicholo
giniu požiūriu.
- Kai kurie prorytietiškos ori
entacijos žmonės, išvarginti
dvasinių ieškojimų svetimose
kultūrose (jų pačių terminas),
norėtų grįžti į savo konfesijos katalikų - tikėjimą. Tai padary
ti jiems iš dalies trukdo kai ku
rios formuluotės (pavyzdžiui,
"valgykit mano kūną ir gerkit
mano kraują”), sukeliančios
tam tikras asociacijas ir pa
sipriešinimą.
- Sakramentinė realybė - vėl
gi Dievo teisė. Jis apsigyvena
pačiuose paprasčiausiuose,
žmogui reikalingiausiuose daik
tuose, tarkim, duonoje. Per Mi
šias duona tampa Kristaus kūnu.
Ar pajėgūs esam suvokti meta
forą? Panašiai kaip jūs, B. Sruo
ga yra klausęs kunigo S. Ylos.

Šis atsakęs: “Kaip jūs, būdamas
rašytojas, pažindamas lite
ratūrinį savosios realybės pavi
dalą, galit nesuvokti sakramen
tinio?”
Kas negirdėjo metaforos “valgyti kieno nors gyvenimą”?
Mes visi neišvengiamai tai da
rom, valgydami kito sveikatą,
laiką. Privalom tai daryti. Nes
kada žmogus daugiausia gauna?
Dalindamasis. Ir j eigų pasidali
na savo patirtimi (ar tikrąja),
kartu pasidalina ir savimi, nes
toje patirtyje yra jis pats.
Kristus pats pasiūlė tą būdą gerti Jo kraują ir valgyti Jo kūną.
Tai nepažeidžia mūsų kultūros,
o sakraliais, sakramentiniais da
lykais praturtina ir šiandieninio
žmogaus gyvenimą. Antrasis
Vatikano susirinkimas nurodė,
kad Bažnyčia turi dirbti keliais
lygmenimis, pirmiausia steng
damasi pažint žmogų, su ku
riuo kalba. Pažinti tą, kurį suti
ko Kelyje. Ir kalbėti jam, padė
dama augti. Augti iki Dan
gaus...
- Dėkoju už pokalbi.

Tėvo Dieną
Father’s Day
birželio 20 d.
Lietuvių Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, 361 Highland
Blvd., Brooklyn, NY, bus aukojamos šv. Mišios už visus gyvus
Ir mirusius tėvus.
Maloniai kviečiame prisiminti savo gyvus Ir mirusius tėvus,
(Jungiant Juos | šias bendras šv. Mišias.

Tėvo vardas.................................................................................
Gyvas ............. Miręs.............
Aukoju $...................

Vardas ir pavardė................................. .......................................
Adresas............................................................. ..............................

firožtaklte

Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207

koja mūsų organizacijoms savo
lėšas. Lieka tik pasiteirauti, ar
toji kompanija turi “Matching
Funds” ir kokiom bendruome
ninėm arba labdaros organiza
cijom teikia paramą. A. Karnienė patarė apylinkių valdy
boms šiais reikalais kreiptis į
atitinkamas Krašto valdybos ta
rybas. A. Armalio surinktų ir
paruoštų socialinių informacijų
konspektas taip pat suteiks rei
kalingas žinias apie šiuos ir pa
našius reikalus.
Toliau iškilo jaunosios kar
tos dalyvavimas L. Bendruo
menės veikioje ir anglų kalbos
toje veikloje vartojimas. Buvo
keletas pasisakymų už ir prieš,
bet nenorom vyravo mintis, kad
neduodant progos jaunimui da
lyvauti lietuviškų organizacijų
veikloje, kad ir anglų kalboje,
mes galime jį visiškai prarasti.
Buvo duota pavyzdžių, kad kai
kuriose vietovėse biuleteniai
leidžiami abiem kalbom ir jau
noji karta palaiko glaudų ryšį su
lietuviškai kalbančia bendruo
mene.
Neaiškūs ar nepagrįsti pasi
sakymai iškilo svarstant apy
linkėse surinktų solidarumo
mokesčių ir Vasario 16-tos mi
nėjimų proga surinktų aukų pa
skirstymus. Buvo teigimų, kad
JAV LB valdyba “skriaudžia”
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės veiklą ir jai priklausančių
pajamų dalies neduoda. Taip
pat buvo iškeltas JAV LB So
cialinės Tarybos bylinėjimasis
su Clevelando “Lietuvių Sody
ba” ir tam daromos išlaidos.
Nesigilinant į šias diskusijas,
viena lieka aišku - šių reikalų
kėlimas į viešumą Lietuvių
Bendruomenei nei naudos, nei
garbės neduoda.
Kalbant apie Apylinkių
veiklą, buvo paklausta apie St.
Petersburgo Apylinkės pastan
gas parūpinti globą iš Lietuvos
atvežtiems vaikams, reikalin
giems sudėtingų operacijų. Pir
mininkė Vida Meiluvienė atsa
kė, kad globos fonde dar yra
apie 3 tūkstančius dolerių, bet
vaikų į netoliese, Tampoje
esančią Shreiners ligoninę nebeatveža. Kažkodėl viskas nu
kreipiama į Chicagą.
Po pietų pertraukos, suva
žiavimo pirmininkas A. Karnius pakvietė Mečį Šilkaitį, ku
ris padarė gana įdomų, nors
programoje nenumatytą prane
šimą apie kompiuterių reikalin
gumą LB veikloje ir apie ruo
šiamą Floridos lietuvių “web site”, arba “tinklainę”. Kvietė vi
sas Floridos apylinkes atsiųsti
žinias apie savo vietovės lietu
vių veiklą.
Pagal darbotvarkę toliau bu
vo nagrinėjami 2000 metais ne
matyto Floridos Lietuvių Dienų
festivalio planai. Buvo iškeltas
pasiūlymas festivalį rengti vie
nais metais vėliau, nes 2000 m.
Toronte vyks jungtinė tautinių
šokių šventė, o Juno Beach apy
linkė irgi tais pačiais metais
planuoja atskirą dainų šventę.
Suvažiavimas pritarė Lietuvių
Dienų festivalį St. Petersburge
ruošti 2001 metais.
Per pietų pertrauką atvykęs
svečias, anksčiau buvęs Krašto
valdybos pirmininkas, o dabar
JAV L. Bendruomenės Krašto
valdybos vicepirmininkas orga
nizaciniams reikalams Vytautas
Maciūnas, buvo pakviestas pa
kabėti tema “JAVLietuviųBendruomenės ateitis V. Maciūno
paskaita susidėjo iš keleto da
lių. Trumpai paminėsime jų pa
grindinius bruožus. Pirmoji da
lis lietė išeivijos įtaką Lietuvai
ir požvilgį į Lietuvą kaip lietu
vybės išlaikymo šaltinį. Antroji
paskaitos dalis buvo apie tradi
cinius Bendruomenės renginius
ir jų pasikeitimus ateityje.

sutrumpintai paminėsime:
Suvažiavimas įgalioja ir įpa
reigoja Floridos LB Apygardos
valdybą atlikti šiuos uždavinius:
1. Pasiųsti naujam Floridos gu
bernatoriui Jeb Busch sveiki
nimą ir kartu jį informuoti apie
Floridos lietuvių veiklą. 2. St. Pe
tersburge 2001-ais metais su
rengti Lietuvių Dienų festivalį, jo
organizatoriais paskiriant Angelę
Kamienę ir Mečį Šilkaitį. 3. Pa
siųsti Floridos kongresmenams
padėkas už dėmesį Lietuvai ir pa
ramą jos priėmimui į NATO. 4.
Adolfo Armalio sudarytą bro
šiūrą nusiųsti JAV Socialinių
reikalų tarybai patikrinimui ir, tą
atlikus, kopijas išsiuntinėti Apy
linkėms. 5. Pakartotinai Apylin
kes informuoti apie MBNA Visa
arba MasterCard kredito kortelių
įsigijimą ir apie “Matching
Funds” galimybes.
Suvažiavimo dalyviams vien
balsiai sutikus nutarimus priim
ti, pirmininkas Albinas Kamius
paskelbė, kad ateinančiais metais
LB Floridos Apygardos suva
žiavimas įvyks St. Petersburge.
Pasidžiaugęs šio suvažiavimo ei

ga, A. Kamius padėkojo Day
tona Beach valdybai už gerą
organizaciją, kun. M. Čyvui už
dvasinius patarnavimus, LB or
ganizacinių reikalų tarybos vi
cepirmininkui Vytautui Maciū
nui už įdomią paskaitą, M. Šilkaičiui už Floridos Lietuvių tinklalapio (web page) sudarymą,
“Sietynui” už gražų giedojimą
ir Apylinkių atstovams bei sve
čiams už dalyvavimą darbo po
sėdžiuose.
Tuo pačiu ruožtu, DB Apy
linkės pirmininkė Birutė Kožicienė padėkojo Valdybos na
riams - Violetai Avižienei, Re
ginai Snarskienei ir Donatui
Stukui už suvažiavimo ruošos
darbus, “Sietynui” už giedojimą
pamaldose, Apygardos pirmi
ninkui, jo valdybai ir visiems,
kuo nors prisidėjusiems bei po
sėdžiuose arba pokylyje dalyva
vusiems svečiams.
Prieš uždarant suvažiavimą,
pirmininkas dar kartą pasi
džiaugė, kad, pasisėmę jėgų ir
vilties, galėsime tęsti Lietuvių
Bendruomenės darbą toliau.

Trečioji dalis apėmė organi
zacinės struktūros ir jos padali
nių veiklą dabar ir ateityje.
V. Maciūnas atskleidė daug
minčių apie LB organų veikloje
siūlomus arba žadamus pasi
keitimus. Jo paskaita buvo pla
čios apimties, todėl laikraščio
straipsnyje nėra pakankamai
vietos jos pilną turinį atskleisti.
Vertėtų ją atskiroje laidoje at
spausdinti. Viena mintis tačiau
lieka ryški - Lietuvių Bendruo
menė turi keistis, jaunėti ir mo
dernėti, idant neatsiliktų nuo
spartėjančio kompiuterių ir grei
to susižinojimo amžiaus.
Svečiui kalbėtojui teko ir ne
labai maloni pareiga suva
žiavimo dalyviams aiškinti apie
Lietuvių Sodybos Clevelande ir
JAV Krašto valdybos Sociali
nių reikalų tarybos konfliktą dėl
Sodybos administracinių teisių.
Šis ginčas nuėjęs iki teismo, lei
džiami pinigai advokatams, ir
tiktai teismo procesas galutinai
nuspręs, ar dabartiniai Sodybos
direktoriai gali ignoruoti Socia
linių reikalų tarybos teises turė
ti balsą šių namų valdyme, ar ne.
Labai nemalonu, kad šiuo viešai
iškeltu ginču turėjo pasibaigti
labai įdomi, turininga ir verta
dėmesio Krašto valdybos atsto
vo paskaita.
Klausimams, pasisakymams
ir diskusijoms skirtu laiku buvo
klausiama apie Lietuvių Fondo
pelno skirstymą, balsavimo tei
ses, Bendruomenės įstatų kei
timą, JAV Lietuvių Bendruo
menės dalyvavimą konferenci
jose Lietuvoje, su tuo susijusias Švenčiausios Trejybės atlaidai Gervėčiuose V. Inčiutės nuotr.
išlaidas ir kt. Pasitenkinus, kad
Bendruomenės atstovai į Lietu
vą keliauja savo lėšomis, kilo
klausimas - kokia iš to nauda?
Poetei
Galima priešpastatyti klausimą
A. t A.
- ar geriau nebendrauti, vie
niems kitus neinformuoti ir vie
ONAI BALČIŪNIENEI-AUORONf/
nas kitą ignoruoti? Turbūt ne
visiems aišku, kad abipusis ben
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrq BRONIŲ, sūnus Dr.
dravimas išsprendžia daug klau
ALGIMANTĄ ir Dr. RYT| su šeimomis.
simų, padeda tiksliau susi
pažinti su mūsų gimtojo krašto
Elena ir Kazys Šeštokai
problemomis, o Lietuvos žmo
nes supažindina su Vakaruose
gyvenančių bendruomenininkų
patirtimi ir rūpesčiais.
Buvo iškelta nuomonė, kad,
nežiūrint kaip mūsų jaunimas
auklėjamas, lietuviškai ar an
A. t A.
gliškai, jiems trūksta supratimo
ONAI BALČIŪNIENEI-AUDRONE/
apie Lietuvos valstybinę ir tau
tinę istoriją. L. Bendruomenės
pareiga per mokyklas ir stovyk
negrįžtamai išėjus, vyrų BRONIŲ BALČIŪNĄ, sūnų Dr.
las jaunimą supažindinti su is
ALGIMANTĄ su šeima, sūnų Dr. RYTJ su šeima
torine teisybe ne tik tarp savųjų,
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
bet ir tarp amerikiečių; ne tik
čia, bet ir Lietuvoje. Dar kartą
Genovaitė ir Kazys Trečiokai
buvo grįžta prie Lietuvių Fonde
žadamų pasikeitimų, bet nieko
konkretaus tuo klausimu nebu
vo sužinota. Maždaug tuo ir
pasibaigė suvažiavimui nustaty
tos darbotvarkės programa.
A. + A.
Vakare dalyviai ir svečiai su
sirinko į viešbučio pokylių salę
STASIUI DĖDINUI
padraugauti ir pasilinksminti.
Buvo šilta vakarienė, vynas ant
mirus, jo žmonq CYNTHI A, sūnų ADOMĄ, motinų VIKTORUĄ,
stalų ir stipresnių gėrimų baras.
tėvų ANTANĄ ir brolį VITĄ nuoširdžiai užjaučiame.
Grojo iš juostelių šokių muzi
ka, bet šokėjų buvo nedaug. Va
karą paįvairino dailiojo žodžio
fA V Lietuvių Bendruomenės
menininko Kazimiero Barūno
Sunny Hills apylinkės
jumoristiniai skaitymai, bet silp
nariai ir valdyba
na garso sistema neleido jais pa
sidžiaugti. Šioje iškilmingoje
vakarienėje dalyvavo 78 asme
nys.
Balandžio 18, sekmadienio
rytą, posėdžių menėje buvo pa
Brangiam sūnui
maldos. Gausiai ssusirinkuA. + A.
siems dalyviams šv. Mišias at
laikė kun. M. Čyvas ir pasakė
STASIUI DĖDINUI
progai pritaikytą pamokslą. Mi
šių metu įspūdingai giedojo An
mirus, jo tėvui ANTANUI DĖDINUI, ilgamečiui "Darbininko"
tano Skridulio vadovaujamas
tarnautojui, reiškiame nuoširdžių užuojautų.
Daytona Beach “Sietyno” cho
ras. Po pamaldų buvo perskaity
ti nutarimų komisijos narių (A.
"DARBININKO" REDAKCIJA
Karnienės, A. Augūno, B.
"DARBININKO" ADMINISTRACIJA
Preikštienės) suredaguoti penki
suvažiavimo nutarimai, kuriuos
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Sekminės - Šv. Dvasios at
siuntimo šventė - sekmadienį,
gegužės 23 d.
Tėvo Dieną, birželio 20,
Pranciškonų koplyčioje,
361 Highland Blvd., Brooklyn,
NY, 11207, bus aukojamos šv.
Mišios už gyvus ir mirusius tė
vus. Kas norėtų įjungti savo
gyvą ar mirusį tėvą į šias ben
dras maldas, prašomi pasinau
doti atkarpėle, kuri yra šio "Dar
bininko" numerio 7-to pusla
pio apačioje.

Vytautas Landsbergis, Jr.
atvyksta į New Yorką ir gegužės
30 d., sekmadienį, Apreiškimo
par. salėje rodys savo pagamintą
filmą apie Henriką Nagį ir Ma
rijos apreiškimus Lietuvoje. Ad
resas: North 5th St. ir Havemeyer St., Brooklyn, NY. Pradžia
tuojau po 11 vai. mišių.

Viešpaties Atsimainymo
parapijos žinios
Kun. Robertas P. Galchus
iš Jacksonville, FL, mūsų parapi
jietės Elenos Galchus brolis,
gegužės 26 d. švęs 50 metų kuni
gystės sukaktį tokia tvarka: 12
vai. iškilmingos mišios; 1:30 vai.
popiet priėmimas Wintergarden
restorane, Ridgewood. NY. Svei
kiname!
Gegužės 30 d. Lietuvos
Vyčių 110 kuopos nariai daly
vaus Memorial Day parade
Maspeth miestelyje. Visi kviečia
mi prisidėti ir dalyvauti 11:15
vai. lietuviškose mišiose, parade
ir vyčių susirinkime ir vaišėse.

Birželio 6 d., Kristaus Kū
no ir Kraujo šventėje parapi
jiečiai kviečiami dalyvauti trijų
kaimyninių parapijų bendro

je procesijoje.
Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė gegužės 9 d.
išskrido į Lenkiją. Gegužės 13
d. Varšuvos Gydytojų Klube įvy
ko susitikimas su autore ir buvo
pristatyta jos knyga "Kobieta w
bialym kitlu", išleista leidyklos
"Przedswit" (Aušra). Tai yra au
torės knygos "Moteris su baltu
chalatu", Brooklyne išleistos
1990 m., vertimas. Ši knyga dar
gaunama "Darbininke". Prašome
užsisakyti.

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

Spaudos vakaronę rengia
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos
valdyba gegužės 22 d. Kultūros
Židinio apatinėje salėje. Prasidės
6 vai. kokteiliais, 7 vai. vakarienė.
Po vakarienės savo kūrybą skaito
Vladas Vijeikis.
Stasys Dėdinas, JAV emigraci
jos inspektorius, gyv. Atlanta, GA,
mirė gegužės 8 d. New Orlėans
ligoninėje. Pirmoji kepenų per
sodinimo operacija, padaryta
prieš 6 metus, buvo sėkminga ir
Stasys pasveikęs galėjo toliau
dirbti. Paskutiniu metu kraujo
tyrimai parodė, kad reikia antros
persodinimo operacijos. Ji buvo
padaryta gegužės 8 d., kurios me
tu Stasys ir mirė. Palaidotas Sunny Hills, FL, kapinaitėse gegužės
14 d. Nuliūdime liko žmona
Cynthia, sūnus Adomas, motina
Viktorija, tėvas Antanas, brolis
Vytas ir kiti giminės. Antanas
Dėdinas, ilgametis "Darbininko"
tarnautojas, gegužės 11 išskrido į
Sunny Hills dalyvauti sūnaus Sta
sio laidotuvėse.

(f

Žurnalistų Sąjungos valdyba
rengia spaudos vakaronę K.
Židinyje šeštadienį, gegužės 22
d. į vakaronę iš Chicagos pakvie
tė rašytoją humoristą, feljetonų
autorių Vladą Vijeikį, kuris daž
nai savo kūrybą spausdina "Dir
vos" savaitraštyje. Bus įdomu
pamatyti, kaip atrodo tas links
mas žmogus. Dar įdomiau bus jį
ne tik pamatyti, bet ir susipažinti
su jo humoristine kūryba.
Humoreskų temas jis ima iš
mūsų gyvenimo. Dažnai ko nega
li liesti žurnalistai, tą gali aprašy
ti humoristai, feljetonistai. Hu
moro bijo net ir tie, kurie nieko
nebijojo humoreskose surasime
ir save, ir savo kaimynus, valdžios
žmones, visuomenės išdidžius
veikėjus ir paprastus vargdienius
žmonelius.
Vladas Vijeikis pirmiausia yra
dailininkas, 1940 m. baigęs Kau
no meno mokyklą. Dailininkas
grafikas, iliustravęs daug knygų,
sukūręs atvirukų ir kitokių pie
šinių. Jis turi savo spaustuvę ir
savo leidyklą, kurią yra pava
dinęs "Tėviškėlės" vardu. Buvęs
skautas, labiausiai ir mėgsta jau
nimą, jam skiria savo knygas. Jis
parašė ir išleido šias knygas: Li
tuanika; Broliukas ir sesutė; Lie
tuvių tautinės puošmenos; Lie-tuva,
mano tėvų žemė (stora, gausiai

Motinos Dienos novenos
mišios bus aukojamos Pran

pagarsėjusi grupė, pasirodžiusi
Philadelphijoje, Chicagoje, New
Jersey ir Pennsylvanijos vietovėse,
universitetuose ir televizijos pro
gramose, taip pat Vasario 16
minėjimuose. Pernai ji pasirodė
ir Vilniuje vykusioje Dainų ir Šo
kių šventėje.
Mūsų programoje dar pasiro
dys vaikų grupė "Gintaras", vado
vaujama Virginijos VaitekonisObando.
Klebonas kun. Alfredas Žemeikis kviečia visus atsilankyti,
maloniai praleisti popietę ir drau
ge paremti lietuvišką veiklą ir
parapiją. Ypatingai prašo naujai
atvažiavusius iš Lietuvos dalyvau
ti festivalyje.

(sk.)

.............
.
----------Kretingos Pranciškonų vadovaujamos
"Rūpestėlių" labdaros valgyklos bendruomenė
nuoširdžiai dėkoja

kun. Vytui Mėmėnui,
Šv. Antano parapijos klebonui Frankfort, IL,

už jo parapijiečių vardu įteiktą
1,000 dol. auką.
................... ................ -

-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/
CYBERLINK pasiūlymui? Lietuvius
aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo.
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9
vai. vak. tel. 708-386-0556. (sk.)

Moterims siūlomi darbai
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel. (516) 377-1401.
(sk.)
Lietuvis, lauko priežiūros darbų
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, Washington, DC,
ieško dviejų darbininkų, kurie
galėtų atlikti lauko priežiūros dar
bus. Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir
viršvalandžiai. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigus butas 130 dol.mėnesiui. Tel. (202) 244-

2373.
(sk.)
Butai pensininkams, moder

iliustruota); Kas gražiau; Vilkiu
ko žinynas; Saigūnas.
Yra išleidęs spalvotų atvirukų,
pritaikytų įvairiom progom;
iliustravo, grafikos apdaila pa

Waterburio Lietuvių Ben
druomenės apylinkės valdybos

Arbit Blatas

Dailininką
Arbit Blatą
atsisveikinant
Iš Lietuvos kilęs ir pasiekęs
pasaulinio garso dailininkas Ar
bit Blatas mirė balandžio 27
dieną New Yorke. Palaidotas
balandžio 28. Buvo gimęs 1909
m. Kaune. Ten pradėjo mokytis.
Manoma, kad jis baigė "Aušros"
berniukų gimnaziją, nes lietu
viškai kalbėjo gražiai. Kaune gal
buvo pradėjęs ir meną studijuo
ti, bet greit išvažiavo į užsienį.
Tapybą studijavo Berlyne ir Pa
ryžiuje, kur 1933 Galerie Van
Leer surengė pirmą savo darbų
parodą. 1934 surengė parodą
New Yorke. Studijas baigęs Pa
ryžiuje, susibičiuliavo su žino
miausiais to meto dailininkais,
apsigyveno New Yorke ir iš čia
skraidydavo į įvairias pasaulines
parodas.
Išaugęs ir subrendęs Paryžiaus
mokyklos moderniosios tapybos
tradicijose, pasižymėjo šiltų, stip
rių ir sodrių spalvų tapyba. Buvo
ir skulptorius, sukūręs žymių as
menų portretų, statulų, įvairių
skulptūrų, pagarsėjo skulptūro
mis holokausto tema. Buvo ope
rų - net pasaulinio masto dekoratorius.
Pastoviai gyveno New Yorke,
bet mėgo ir Veneciją. Ten lanky
davosi kasmet. Jo žmona buvo
žinoma operos solistė Regina
Resnik, su ja atvykdavo į dides
nius lietuviškus renginius Manhattane, kartu lankėsi Lietuvoje.
Buvo poliglotas, mokėjo 9 kal
bas: kalbėjo lietuviškai, žydiš
kai, hebraiškai, rusiškai, lenkiš
kai, vokiškai, prancūziškai, ita
liškai, angliškai.
New Yorke West Side turėjo
savo kūrinių sandėlį, iš kurio

puošė daug knygų.
Visada linksmas, bičiuliškas fel
jetonistas Vladas Vijeikis čia gera
nuotaika nuskaidrins mūsų spau
dos vakaronę.
p. j.

Kur
Amerikoje
įsikūrė
lietuviai?

Prieš porą savaičių gavome šį
laišką:

Apreiškimo par. žinios
Kun. V. Palubinskas į
parapiją grįžta gegužės 22 d. Iki
to laiko jį pavadavo kun. Sta
sys Raila, kuriam parapijiečiai
nuoširdžiai dėkoja.
Bill Kurnėtos šeimoje gegužės
15 ir 16 d. buvo atšvęstas nepa
prastas įvykis: jo sūnus Ričardas
pabaigė University of Arizona
medicinos fakultetą, tapo dakta
ru ir specializuosis psichiatrijos
srityje. Bill su žmona Maryte da
lyvavo užbaigimo ceremonijose.
Bill Kurnėta yra mūsų parapi
Tarybos narys ir Vyčių 41 kuopos
pirmininkas. Sveikiname!
Parapijos apatinė salė jau
remontuojama. Čia parapijiečiai
susirenka kiekvieną sekmadienį
po 11-tos vai. lietuviškų mišių
pabendrauti prie kavutės. Dabar
dar organizuojamos šachmatų
popietės. Daugiau informacijų
gausite paskambinę Petrui Sandanavičiui tel. 718-388-7973.

Tik 46 centai už minutę
skambinant i Lietuvą; 9,9 cento

^DĖKOJAME

ciškonų koplyčioje kasdien ge
gužės 9 - gegužės 30 d. už gyvas
ir mirusias motinas, kurių vardai
buvo atsiųsti vienuolynui.

LIETUVIŲ FESTIVALIS ELIZABETH, NJ
Didžiulis ir smagus lietuvių
festivalis Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos salėje, 216 Ripley PI.,
Elizabeth, NJ, įvyks sekmadie
nį, birželio 6 d., tuojau po 11
vai. mišių. Bus skanių lietuviškų
valgių; galėsite nusipirkti ginta
ro ir medžio dirbinių, rankdar
bių, lietuviškos duonos ir ska
numynų.
Linksmojoje dalyje skambės
lietuviška muzika ir dainos. "Žil
vinas" iš Philadelphijos jau antrą
kartą atvyks pas mus ir links
mins daina ir tautiniais šokiais.
Ši grupė buvo įsteigta 1963 m.
Jai sumaniai vadovauja Estera
Bendziūtė-Washofsky. Akor
deonistė yra talentinga Magda
lena "Lynne" Cox. "Žilvinas" yra

Humoristas Vladas Vijeikis atvyksta į New Yorką

vardu siunčiu Jums auką 100
dolerių paremti "Darbininką".
(pas.) Ant. V. Žemaitis,
iždininkas
Nuoširdžiai dėkojame už dos
nią auką Waterburio LB apylin
kės nariams ir valdybai ir p.
Žemaičiui už laišką ir čekio at
siuntimą.
Jurgis J. Gravrogkas, Menands, NY, apmokėjo prenume
ratą, atsiųsdamas 100 dol. čekį.
Nuoširdžiai dėkojame už paramą
ir gražius linkėjimus.

Virgilijus Martinonis,
Gloucester, MA, ne tik apmokė
jo prenumeratą iki 2001 metų
vidurio, bet dar pridėjo 250 dol.
auką paremti 'Darbininką".Taip
remia kasmet. Reiškiame nuo
širdžiausią padėką.
Andrius Razgaitis, Montclair, NJ, šiemet apmokėjo pre
numeratą, atsiųsdamas 100 dol.
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą.
Elvyra Ošlapienė, Greenwich, CT, šiemet ir vėl dosniai
parėmė mūsų laikraštį, apmokė
dama prenumeratą su 100 dol.
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už
nuolatinę paramą.
Albinas Zvinys kasmet dos
niai paremdavo "Darbininką", o
šiemet padidino savo auką, ap
mokėdamas prenumeratą su 100
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame
už dosnumą.

1994 buvo išvogta 200 jo ge
riausių paveikslų. Jokia policija
jų nebesurado.
Savo namuose turėjo gražią lie
tuviškų skulptūrėlių kolekciją,
draugavo su vyresne lietuvių in
teligentų karta, lankė lietuviškus
didesnius renginius Manhattane, buvo atvykęs į lietuviškos
knygos, M. Mažvydo katekizmo,
450 metų minėjimą. Lietuviams
pranciškonams yra dovanojęs
keletą paveikslų. Prieš trejetą me
tų jo didelė tapybos darbų paro
da buvo surengta Manhattane,
spalvotas katalogas buvo išleis
tas Italijoje. Kaip žmogus, buvo
ypatingai jaukus ir mielas.

p- i-

Vyskupas Paulius Baltakis,
OFM, lankydamasis Ellis Island
š. m. balandžio 21 d., pamatęs
čia žemiau dedamą lentelę, ją
nurašė ir įteikė "Darbininkui".
Manome, kad mūsų skaitytojams
šie duomenys bus įdomūs. Že
miau dedame originalų tekstą
anglų kalba.
"Ethnic backgrounds regardless
of how many generations removed they are from immigrant
ancestors in each statė" (Ethnic
Groups in America, Ellis Island,
1999.4.21).
1. Alaska
1,267
2. Alabama
1,809
3. Arizona
9,673
4. Arkansas
1,456
5. California
63,871
6. Colorado
7,232
7. Connecticut
41,747
8. District of Columbia 1,787
9. Delaware
2,695
10. Florida
41,713
11. Georgia
6,751
12. Idaho
871
13. Iowa
3,090
14. Hawaii
1,411
15. Illinois
109,417
16. Indiana
11,098
17. Kansas
2,079
18. Kentucky
1,726
19. Louisiana
1,899
20. Michigan
38,384
21. Maryland
23,608
22. Maine
678
23. Massachusetts
68,447
24. Minnesota
7,033
25. Montana
915
26. Missouri
6,293
27. Mississippi
569
28. New Mexico
1,943
29. New Hampshire
7,953
30. New Jersey
49,870
31. NewYork
70,397
32. North Carolina
5,602
33. North Dakota
383
34. Nebraska
3,557
35. Nevada
2,722
36. Oregon
4,341
37. Oklahoma
2,090
38. Ohio
29,840
39. Pennsylvania
103,272
40. Rhode Island
4,580
41. South Carolina
2,673
42. South Dakota
256
43. Tennessee
3,252
44. Texas
14,034
45. Utah
1,118
46. Virginia
13,375
47. West Virginia
2,225
48. Vermont
1,579
49. Wisconsin
16,790
50. Washington
8,530
51. Wyoming
332
Viso
808,233

nūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, lietuviškoje aplinkoje, Marijos
Nekalto Prasidėjimo seserų priežiū
roje. Pasinaudokite šia proga, kreip
kitės: Vilią Maria, P. O. Box 155,
Thompson, CT 06277.
(sk.)
"Neringos" stovykla Marlboro,
Vermont, ieško patyrusios šei
mininkės dirbti stovykloje liepos
ir rugpjūčio mėnesiais. Šeimininkas/ė turi turėti patirties ruošti dide
lius maisto kiekius (100 -180 žmo
nių) ir turi turėti darbo leidimą
Amerikoje. Prašoma skambinti Da
nai Grajauskaitei 617-923-4583.

(sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vil
niuje leidžiamas patriotinės
minties ir plačios informacijos
dienraštis, siuntinėjamas oro
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per
3 dienas. Lietuvos paštui nuo
1998.06.01 jo siuntimo kainą
pakėlus 43%, arba 40 dol. per
metus, dabar "Lietuvos aido"
prenumerata JAV kainuoja: me
tams -170 dol.; pusei metų - 90
dol.; ketvirčiui metų - 46 dol.
Čekiai rašomi "Lietuvos aido"
vardu ir su adresu siunčiami
"Lietuvos aido" įgaliotiniui JAV
Broniui Juodeliui - 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL
60514-2914, USA. Tel. 630 9861613.

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

Kun. Vytas Memenąs, Frankfort,
IL - 1.000 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.

"VILTIES" siuntinių agen
tūra praneša, kad konteine
ris į Lietuvą išėjo gegužės 3
d. Pranešime spaudoje, kada
siuntiniai Lietuvoje bus išvežioti
gavėjams. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis į mūsų
atstovą Brooklyne Algi Jan

kauską, tel. (718) 849-2260.
Susitarus jis paims siuntinius iš
namų.

Atlantic Express corp.,
siuntinių į Lietuvą persiuntimo
bendrovė, siuntinius vėl priims
gegužės 22 d., šeštadienį, nuo
12 vai. iki 1 vai. popiet Kultūros
Židinio kieme. Dėl informacijų -

tel. (914) 258-5133.

------- /
Siuntiniai j Lietuvą laivu
arba oru. Pinigai pervedami
doleriais per 2-5 dienas.
TRANSPAK,
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629
tel. (773) 838-1050.

