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- Lietuvos Premjeras Ro
landas Paksas spalio 22 d. įtei
kė Seimo Pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui pareiškimą, ku
riuo patvirtino atsistatydinąs iš 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) valdybos pirmi
ninko pareigų.

- Ministro Pirmininko 
nuostata pasitraukti siejama su 
JAV kompanijos “Williams 
Intemational” prezidento J.Bu- 
gamer atsakymu. “Gautų “Wil- 
liams” pasiūlymų R.Paksas ne
laiko rimtomis nuolaidomis 
Lietuvos pusei, ir jie nekeičia 
R.Pakso apsisprendimo nepasi
rašyti Vyriausybės ir “Williams” 
sutarčių”, teigiama Premjero at
stovo spaudai pranešime.

- Prezidentas Valdas Adam
kus spalio 22 d. susitiko su 
ekonomistu Arvydu Sekmoku. 
Neoficialiai tvirtinama, kad jis 
- galimas kandidatas į ūkio mi
nistro postą, kuris liko laisvas, 
kai praėjusią savaitę atsistaty
dino ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis, nepritaręs sprendi
mui pasirašyti sutarties su JAV 
kompanija “Williams”, ketinan
čia investuoti į koncerną “Ma
žeikių nafta”. Tačiau nėra ofi
cialiai patvirtintų žinių apie tai, 
kad A.Sekmokui būtų buvęs 
pasiūlytas koks nors postas Vy
riausybėje.

Koservatorius A.Sekmokas 
1991-1992 metais buvo ekono
mikos viceministras, kai Eko
nomikos ministerijai vadovavo 
Albertas Šimėnas.

- Bankas “Hermis” tapo 
dukteriniu Vilniaus banko pa
daliniu. Vertybinių popierių ko
misija patvirtino sandorį, ku
riuo Vilniaus banko balso teisę 
suteikiančių “Hermio” akcijų 
skaičių padidino nuo 49,38 iki 
66,71 procento. Dabar Vilniaus 
bankui nuosavybės teise pri
klauso daugiau nei milijonas 
“Hermio” akcijų. Formaliai Vil
niaus bankas ir “Hermis” susi
jungti numato iki ateinančių 
metų vasario.

- Spalio 22 d. savo namuo
se Vilniuje nusišovė buvęs 
žlugusio Lietuvos valstybinio 
komercinio banko valdybos pir
mininkas Algimantas Baru- 
sevičius. Jis buvo nuteistas 7 
metus kalėti už tai, kad kartu 
su kitais keturiais banko tarnau
tojais ir bendrovių vadovais 
1995 metais pasisavino ir iš
švaistė be užstato ar kitų kre
dito grąžinimo, garantijų paim
tas tris dideles paskolas. Vil
niaus apygardos teismas spalio 
19 d. iš esmės patvirtino prieš 
keturis mėnesius paskelbtą Vil
niaus 2-osios apylinkės teismo 
nuosprendį LVKB turto iššvais
tymo byloje, nedaug sušvelni
nęs paskirtąsias bausmes. A.Ba- 
rusevičius netrukus turėjo būti 
išgabentas į bausmės atlikimo 
vietą.

- Studija “A propos” su
kūrė videoportretą “Einu” apie 
rašytoją Vincą Mykolaitį- 
Putiną. Tai penktasis šios stu
dijos videofilmas, skirtas vy
resniųjų klasių moksleiviams. 
Naujosios videopamokos reži
sierius - kine debiutuojantis jau
nas rašytojas Marius Ivaške
vičius - sakė norėjęs sukurti 
etiudą apie paslaptingą Putino 
asmenybę.

Vilniuje įsteigta įstatymų vir
šenybę ir visų lygybę prieš 
įstatymą deklaruojanti Tėvynės 
liaudies partija (TLP). Sostinės 
“Šarūno” viešbutyje spalio 23 d. 
buvo pasirašyta TLP steigiamoji 
deklaracija.

TLP iniciatoriai skelbia ku
riantys europines tradicijas tu
rėsiančią liaudies partiją, ku
rios pagrindinis tikslas yra su
kurti demokratinę visuomenę 
bei modernią Lietuvos valstybę, 
besiremiančią laisvų piliečių 
iniciatyva bei valdžia.

Partijos steigimo deklaraciją 
pasirašė buvę ministrai ir kon
servatoriai Laima Andrikienė 
ir Vidmantas Žiemelis, baleto 
solistas Petras Skirmantas, ki
no režisierius Arūnas Žebriū- 
nas, olimpinė vicečempione

1999 m., spalio 19 d., Vilniuje, ministrai Eugenijus Maldeikis (d.) ir Jonas Lionginas 
(k.) įteikė premjerui Rolandui Paksui atsistatydinimo reikalavimus. Finansų ir ūkio 
ministrai griežtai yra prieš sutarčių su JAV kompanija “Williams Intemational” pa
sirašymą dabartinėmis sąlygomis ir abejoja, ar Lietuvai pavyks pasiekti geresnių 
rezultatų K. Vanago (ELTA) nuotr.
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Buvusiuose Vileišio rūmuose 
Antakalnyje, kur dabar įsikūręs 
Lietuvių literatūros ir tautosa
kos institutas, buvo atrastas 
Mykolo Biržiškos archyvas. Tai 
puikiai išsilaikę 1917 - 1920 
metų dokumentai. Dešimt dė
žių su archyviniais dokumen
tais buvo užmūryta šių rūmų 
palėpėje II pasaulinio karo 
metais. Jas atrasti šią vasarą pa
dėjo Jono Basanavičiaus ben
dradarbis bibliotekininkas 90- 
metis Pranas Razmukas, anuo
met padėjęs slėpti dokumentus 
nuo besitraukiančių nacių ir 
artėjančios sovietų armijos. Do
kumentai skirstytini į tris grupes

UNIKALI KNYGA PERDUOTA 
VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKAI

Vilniaus universiteto bib
liotekai perduota unikali knyga 
- Danieliaus Kleino Lietuvių 
kalbos gramatika (Gramma- 
tica Litvanica. 1653. Compen- 
dium Litvanico-Germanicum. 
1654.}. Tai vienas iš penkių pa
saulyje žinomų ir vienintelis 
Lietuvoje šios knygos egzem
pliorius. Du šios knygos egzem
plioriai saugomi JAV, Chicago

VILNIUJE ĮSTEIGTA TĖVYNĖS 
LIAUDIES PARTIJA

Nijolė Sabaitė-Razienė, teisi
ninkai, verslininkai, inžinieriai, 
pedagogai iš daugelio Lietuvos 
miestų.

Spaudos konferencijoje V. 
Žiemelis pabrėžė, kad naujos 
partijos steigimas visiškai atsi
tiktinai sutapo su Sąjūdžio 
steigiamojo suvažiavimo, įvy
kusio 1988 metų spalio 23-ąją, 
data.

Pasak V. Žiemelio, TLP sieks 
iškelti Lietuvą iš gilios ekono
minės duobės ir sukurti moder
nią valstybę.

Jo teigimu, netrukus prasi
dės naujų narių registracija. V. 
Žiemelis sakė esąs tikras, kad 
būtinus 400 naujų narių parti
jai pavyktų surasti jau šiandien.

TLP steigiamąjį suvažiavimą 
numatoma sušaukti iki Kalėdų.

- dokumentai, atspindintys 
Lietuvos Tarybos ir jos prezi
diumo veiklą; Lietuvos mokslo 
draugijos bendradarbės Mar
celės Kubiliūtės asmeniniai 
bei kiti dokumentai, taip pat 
įvairūs Vilniaus miesto ir srities 
piliečių komiteto veiklos doku
mentai ir du antspaudai. Ypač 
netikėti atradimai buvo Jono 
Basanavičiaus laiškas Popiežiui 
ir Popiežiaus laiškas J. Basa
navičiui, Vilniaus universiteto 
Statuto 1918 metų projektas. 
Deja, tarp šių dokumentų ne
buvo Vasario 16-osios akto ori
ginalo, nors tikėtasi.

Lietuvos aidas

je, po vieną Vokietijoje ir Sankt 
Peterburge. Šis egzempliorius 
svarbus ir tuo, kad viename įri
šime yra ir gramatika, ir prak
tiniams mažiau mokytų Prūsijos 
valdininkų poreikiams paskelb
ta vokiška gramatikos santrau
ka. Šią Danieliaus Kleino Gra- 
matiką Vilniaus universitetui 
perdavė tris metus ją saugojęs 
Kauno bibliofilas, privataus

L. Andrikienė pabrėžė, kad 
partija deklaruoja įstatymų vir
šenybę, todėl jos finansavimas 
būsiąs skaidrus ir aiškus.

Pasak V. Žiemelio, yra tam
prūs naujosios partijos ryšiai su 
Pramonės ir prekybos rūmais, 
įvairiomis verslininkų organi
zacijomis, nes šių institucijų in
teresai yra glaudžiai susiję su 
TLP tikslais.

Naujoji partija taip pat tikisi 
sulaukti paramos iš JAV gyve
nančių Lietuvos piliečių, šios 
partijos narių.

Sąjūdžio ištakose buvęs 
režisierius A. Žebriūnas teigė, 
kad, kaip ir prieš 12 metų, jis 
pajutęs, jog taip gyventi toliau 
negalima. Jis išreiškė viltį, kad 
TLP steigimas būsiąs “nauja 
sis atgimimas”.

LIETUVIŠKA 
MOKYKLA 

VARŠUVOJE
Spalio 9 d. Varšuvoje Lietu

vos ambasadoje buvo iškil
mingai atidaryta lietuviška šeš
tadienio mokykla. Mokykloje 
pamokose dalyvaus apie 10 
vaikų. Busimieji mokiniai Var
šuvoje dirbančių Lietuvos pi
liečių ir čia gyvenančių mišrių 
lietuvių ir lenkų šeimų 6-9 
metų vaikai. Į mokyklą rinksis 
ir Varšuvoje studijuojantys 
jaunuoliai. Lietuvių kalbos, 
muzikos ir piešimo mokys Var
šuvos universiteto dėstytoja 
Irena Aleksaitė, Varšuvos Fre
deriko Šopeno muzikos akade
mijos absolventė Inga Rinke
vičiūtė ir Varšuvos meno aka
demijos absolventė Alicija Zim- 
nickaitė. Lietuvos aidas 

knygyno savininkas Vidmantas 
Staniulis. P. Staniulis nemažai 
pavargo, kol ją įsigijo iš Kau
ne įsikūrusių londoniškių anti
kvarinių vertybių ekspertų, ku
riems Gramatiką perdavė jos 
savininko palikuonys. Londono 
Sothby aukciono ekspertai nus
tatė, kad pradinė Gramatikos 
kaina aukcione galėtų būti 25 
tūkst. svarų sterlingų.

Respublika

Vėlinių dieną melskimės už mirusius A. Sutkaus nuotr.

LIETUVOJE TURTINGIAUSI 
VILNIEČIAI IR KLAIPĖDIEČIAI

Europos sąjungos statisti
kos valdybos “Eurostat” duo
menimis, Lietuvos gyventojų 
perkamoji galia didžiausia 
Vilniaus ir Klaipėdos apskrity
se ir atitinka 35 % EŠ vidur
kio. Vidutinė Lietuvos gyven
tojų perkamoji galia sudaro 29 
% Es vidurkio, Estijos - 34 %, 
Latvijos - 28 %. Talino ir ša

ĮTAMPA DĖL VVILLIAMS 
NENUSLŪGSTA

Spalio 18 d., kalbėdamas tie
sioginėje televizijos laidoje, mi
nistras pirmininkas Rolandas 
Paksas paaiškino, kodėl nega
li pasirašyti sutarties su JAV 
naftos kompanija “VViIliams”. Jo 
nuomone, 1.4 mlrd. litų “Ma
žeikių naftos” skola, kurią turi 
padengti Lietuvos valstybė, yra 
per didelė kaina Lietuvai. Spa
lio 19 d. iš Vyriausybės narių at
sistatydino finansų ministras 
Jonas Lionginas ir ūkio minis
tras Eugenijus Maldeikis, kurie 
tiesiogiai dalyvavo derybose su

LIETUVOJE ĮTEISINTI
TRADICINIAI VIETOVARDŽIAI
Valstybinės lietuvių kalbos 

komisija įteisino lietuviškų 
tradicinių vietovardžių nau
dojimą greta oficialiųjų vieto
vardžių. Taigi keleivinio tran
sporto tvarkaraščiuose, stočių 
ir uostų informacijose, kelių že
mėlapiuose, informaciniuose 
bei mokykliniuose leidiniuose 
bus galima pateikti lietuviškas 
tradicines kitų šalių vietovar
džių formas, pavyzdžiui, Ber
lynas, Daugpilis, Gardinas, 
Krokuva, Lyda, Varšuva, Pa

RUSIJOS SRAIGTASPARNIS
PAŽEIDĖ LIETUVOS ORO ERDVĘ
Lietuvos Užsienio reikalų 

ministerija pareiškė protestą 
Rusijos ambasadai dėl to, kad 
spalio 23 d. Rusijos karinių oro 
pajėgų sraigtasparnis pažeidė 
Lietuvos oro erdvę ties RF 
Kaliningrado sritimi. Rusijos 
ambasada Vilniuje teigia, kad 
rusų sraigtasparnis, pažeidęs 
Lietuvos oro erdvę, skrido

DEGTINES ATPIGIMO LIETUVOJE LAUKE 
IR PARDAVĖJAI, IR PIRKĖJAI

Spalio 13 dieną įsigaliojus 
Akcizo įstatymo pakeitimams, 
Lietuvoje buvo atpiginti alko
holiniai gėrimai. Alkoholio ga
mintojus apgulė prekybininkai. 
Alytaus “Alita” per vieną dieną 
pardavė tiek šampano ir stip

limais esančios Harjumos aps
krities gyventojų perkamoji ga
lia yra didžiausia Baltijos vals
tybėse ir sudaro 51 % ES vi
durkio. Didžiausios gerovės re
gionu Latvijoje laikoma Rygos 
apskritis, kurios gyventojų per
kamoji galia sudaro 37 % ES 
vidurkio.

Lietuvos aidas

“VViIliams". Rolandas Paksas, 
nors ir atsisakydamas pasirašy
ti pusantrų metų'ruoštą sutartį 
su “VViIliams” bei nepritardamas 
sąlygoms, iškeltoms Lietuvai, 
neketina atsistatydinti iš minis
tro pirmininko posto, nes tai, pa
sak jo, būtų lengviausias ke
lias. Pasirašyti sutartį su “VViI
liams” dauguma vyriausybės 
narių įpareigojo Valdymo re
formų ir savivaldybių ministrą 
konservatorių Sigitą Kaktį. Su
tartį numatoma pasirašyti spa
lio 29 dieną. L.S.

ryžius, taip pat kai kuriuos lie
tuviškus tradicinius vietovar
džius, kaip pavyzdžiui, Kara
liaučius, Ragainė, Tilžė. Juk ir 
Vokietijoje vartojami tradici
niai vokiški Lietuvos vietovar
džiai - Memmel, Nchrung, 
Heidckrug ir panašiai. Šis Lie
tuvių kalbos komisijos nutari
mas jokiu būdu nekeičia kitų 
valstybių vietovardžių, kaip tai 
buvo bandoma aiškinti žinias- 
klaidoje.

Lietuvos aidas

suteikti skubią medicininę pa
galbą ir atsiprašo už šį inciden
tą. Spalio 24 d. išplatintame 
ambasados pranešime spaudai 
sakoma, jog tikimasi, kad šis 
atvejis neįtakos tolesnio drau
giško dvišalio bendradarbia
vimo plėtros. Dėl šio incidento 
vyksta tyrimas.

INTERFAX

riųjų gėrimų, kiek anksčiau par
duodavo per savaitę. Įsigaliojus 
Akcizo įstatymo pakeitimams, 
lietuviškos degtinės puslitrio 
kaina sumažėjo 5-7 litais. Da
bar pigiausia “Valstiečių” deg
tinė kainuoja apie 10 litų.

Respublika
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Pasiruoškime sutikti naują tūkstantmetį
Visa žiniasklaida nuolat kal

ba apie įvairias galimas ir nega
limas nelaimes, galinčias įvyk
ti, pasikeičiant šiems metams. 
Tačiau, jei naudositės sveika 
nuovoka, pašalinsite visas Y2K 
problemų galimybes. Šiais me
tais, ypač artėjant metų galui, 
girdėti visokiausių balsų ir įs
pėjimų, net nelemtų pranašys
čių dėl galimų kompiuterių su
trikimų (Y2K bug), prasidedant 
2000 metams. Bijomasi, kad 
kompiuteriai visame pasaulyje 
neįskaitys 2000 metų, o juos 
pažymės kaip 1900 ar 1000 
metus, nes viską sumaišys tie 
nuliai, ir tada kompiuteriai 
pradės teikti netikslią infor
maciją ar net visai sugrius. 
Pirmųjų kompiuterių progra
muotojai, norėdami sutaupyti 
kompiuterio atmintį ir vietą, 
naudojo tik du paskutinius 
skaičius, kurie parodo metus.

Didžiausi pesimistai mano, 
kad kompiuterių problemos su
kels, geriausiu atveju, rimtą 
neigiamą ekonominę būklę ar 
net pasaulinio masto ekonomi
nę depresiją.

Didžiausi optimistai sako, 
kad tos baimės yra labai išpūs
tos, o Y2K problema iš tikrųjų 
tik pakels ekonominį augimą, 
sukurs naujų darbo vietų.

Reikia manyti, kad, nors ir 
bus didesnių ar mažesnių su

trikimų, bet jie mūsų gyvenimo 
per daug nepaveiks. Optimiz
mą kelia ir tai, kad yra daugiau 
atsakingų finansinių reikalų 
žinovų, kurie perviršija Y2K 
problemų šauklių balsus. Žino
ma, reikia būti pasiruošusiam, 
bet nereikia kristi į paniką. Ži
noma, reikia tvarkyti savo fi
nansinius reikalus atsakingai, 
kaip ir lig šiol. Optimistiškai 
žiūrint, Y2K problemos gali bū
ti ir didžiulė mokomoji prie
monė. Jei tik panaudosime tru
putį laiko,-pasiruošiant 2000 
metams, nebus reikalo dėl to rū
pintis. Dabar yra ruošiami įvai
rūs seminarai, kuriuose gali
mos Y2K problemos nagrinė
jamos. Galvojama, kad 2000 
metų problema biržai gali tik 
minimaliai pakenkti, o taip pat 
yra minimali galimybė, kad dėl 
Y2K gali kilti resesija. Aišku 
birža gali kiek svyruoti. Aps
kritai, pramonės srityje nuotai
ka yra daug geresnė, negu buvo 
prieš 6 mėnesius, nes vis dau
giau įstaigų ir bendrovių yra pa
siruošusios sutikti 2000 metų 
problemas be didesnių nuosto
lių savo biudžetams.

Nepaisant to, finansinių rei
kalų patarėjai ragina žmones 
laikytis nuosaikios nuovokos, 
ruošiantis galimoms 2000 metų 
pradžios problemoms. Čia kele
tas jų patarimų, kurių žmonės 

turėtų laikytis visada, nepaisant 
ar 2000 metai, ar ne.

1. Turėkite sąrašą savo sąs
kaitų numerių, pvz., banko, in
vesticijų, kredito kortelių ir įvai
rių paskolų.

2. Turėkite raštiškas tų sąs
kaitų kopijas spalio mėn. gale.

3. Saugokite paskutinių ke
lių mėnesių 1999 metų “depo- 
sit” raštelius, kvitus ir kitokius 
transakcijų dokumentus.

4. Atsiklauskite savo banko, 
ar jis yra pasiruošęs 2000 metų 
problemoms (Y2K).

5. Turėkite savo kredito pra
nešimo kopiją, kad galėtumėte 
patikrinti, ar visi duomenys tik
sliai įrašyti.

Bet tai turėtumėte daryti kas
met, ne tik prieš 2000 metus. 
Trys didžiausios kredito pra
nešimų įstaigos yra: Equifax - 
800-685-1111, Trans Union - 
800-888-4213, Experian (ank
sčiau vadinamas TRW) - 800- 
682-7654.

6. Įsigykite “Sočiai Security 
benefits estimate” pranešimą. 
Skambinkite telefonu 800-772- 
1213 arba kompiuteryje Soc. 
Sec. administration Web pus
lapyje: www.ssa.gov

7. Gaukite iš savo anksty
vesnių darboviečių pranešimą 
apie jums priklausančius prie
dus (vested benefits).

8. Pasitikrinkite savo apdrau- 

dos įstaigų pasiruošimus 2000 
metams dėl namo, automobilių, 
invalidumo ir gyvybės apdrau- 
dos.

9. Pasitikrinkite, kiek jau 
įmokėjote šiais metais federa- 
linių mokesčių. Tai padaryti 
galite, pasilaikydami algos če
kio atkarpas ar pensijos čekio at
karpą, arba iškeistus čekius, 
kuriais užmokėjote “estimated” 
mokesčius, nuosavybės mokes
čius arba nuosavybės pervedi-* 
mo mokesčius.

10. Pasitikrinkite savo in
vestavimus - “asset allocation”, 
ypač dėl tarptautinių inves
tavimų.

11. Patikrinkite visas įstaigas, 
su kuriomis turite investavimo 
reikalų, kiek jos yra pasiruošu
sios 2000 metams. Jūs galite pa
sitarti su savo finansiniu patarė
ju, ar peržiūrėti įstaigų ketvirčio 
metų ar metinius pranešimus, 
randamus “The Securities and 
Exchange Commission” Web 
puslapyje - www.sec.gov

Jūs gal klausite savęs, ar iš 
tikro turite visa tai daryti? Pa
galvokite ir sulyginkite Y2K 
problemą su namo apdrauda - 
jūs ją turite, nors gaisro ar ki
tokios nelaimės nesitikite.

JA V LB Krašto valdybos So
cialinių Reikalų Taryba

Parengė Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė

Naudotasi "Chicago Tri
būne ” (1999.7.16) medžiaga

Sudiev, partijos draugai! V. Strauko nuotr.

NEVVJERSEY NEVV JERSEY NEVVJERSEY NEVVJERSEY 
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 ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tek: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė Nevv 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.

Kuklus pasiūlymas: 
apie santarizmą ir sorosizmą

Kur būtų atsidūrusi užsienio 
lietuvija, jei jos spaudoje ne- 
skardėtų pamokantis, perspėjan
tis, kovingas Viliaus Bražė
no balsas? (žr. “Darbininkas”, 
1999.IX.3, etc.) Dar daugiau 
lietuvaičių būtų pavirtę kosmo
politais, liberalais, masonais, 
santaristais, sandinistais ar so- 
rosistais.

Bet kova dar nelaimėta, klas
tingo “labdario” George Soros’o 
kaukė tik pusiau tenuplėšta. Jo 
suvedžiotojų ar papirktųjų in
telektualų, elitistų klastingi bal
sai tebedrumsčia orą. Pasiklau
sykim jų, atremkim juos:

1. Soroso Lietuvai dosniai 
žeriami milijonai įgalino šimtus 
lietuvių humanitarų, moks
lininkų, menininkų, autorių, te
atralų, studentų, politikų, ad
ministratorių pasitobulinti 
užsienyje, praturtinti Lietuvą 
savo nauja patirtimi.

Ar nežinome, kad Vakarų 
universitetai, institutai, teatrai, 
etc. yra kosmopolitizmo ir li
beralizmo lizdai? Tie šimtai 
grįžo Lietuvon apkrėsti. Tam 
tikslui negaila milijonų.

2. Soroso finansuojama 
"Atviros Lietuvos” (A.L) kny
gų programa padėjo bent dali
nai užpildyti okupacijos paliktą 
klaikią tuštumą. Toje prog
ramoje randame daugelį tada 
uždraustųjų autorių: RytųEuro- 
pos išsivadavimą reikšmingai 
paveikusius Česlovą Milošą ir 
Leszek’ą Kolakowskį; žymiąją 
totalitarizmo kritikę Hannah 
Arendt, katalikus Kurt’ą Wuch- 
ter’į ir Arno Anzenbacherį; 
stambią Šv. Augustino biog
rafiją; liberalus (taip), konser
vatorius (net), egzistencialistus, 
struktūralistus, postmodernis- 
tus, etc., etc. Ši programa re
miasi įsitikinimu, kad lietuvių 
tauta po pusės šimtmečio izolia
toriuje nenori pasilikti bet ko
kiame monolitiniame narve ir 
yra pakankamai subrendusi 
susitikti su pasaulio idėjine 
įvairove atviroje visuomenėje.

Visose “A.L.” programos 
knygose knibžda libkosmopoli- 
tizmo bacilos. Katalikų auto
riai joje tėra figos puslapiai; be 
to, ir jie tik paviršiumi katali
kai. O iškreipta katalikybė gali

būti pavojinga (2-sis Vatikanas, 
kai kurios Jono Pauliaus II-jo 
idėjos). Pagaliau, nepamirškite, 
kiek kosmopolitizmo slypi pa
čioje Evangelijoje. Mes nedve
jodami izoliuojame vaikus nuo 
nuodingo maisto, bet nedrįsta
me apsaugoti tautiečių nuo pra
gaištingų idėjų. Jei tauta būtų 
tokia “subrendusi”, jos nebūtų 
įmanoma taip lengvai suve
džioti - tik prisiminkime santa- 
risto prezidento Adamkaus da
bartinį populiarumą Lietuvoje.

3. Petras Dirgėla ir Zigmas 
Zinkevičius yra geranoriški pa
triotai. Tačiau ne mažesni pa
triotai yra su jais kai kuriais 
klausimais nesutinkantys Mei
lė Lukšienė, Darius Kuolys ir 
daugelis kitų šviesių lietuvių. 
Valdas Adamkus tikrai ne men
kesnis patriotas už Vilių Bra
žėną, nors jų "patriotizmai” 
(ačiū Dievui) labai skirtingi. 
Lietuviškojo, kaip ir bet kurio 
"patriotizmo”, neįmanoma 
įsprausti į standartinio riestai
nio pavidalo dėžutę.

Beformis patriotizmas be tik
sliai apibrėžto ideologinio pro
filio tėra patriotizmo karikatū
ra. Kaip įtikinančiai išguldė Vi
lius Bražėnas, tikras patriotiz
mas visad sutampa su JAV-jo- 
se veikiančios “John Birch So
ciety” nuostatomis.

Štai mano kuklus pasiūly
mas. Kadangi lietuviai vieni 
patys nesugeba susidoroti su 
libsorosizmo “Trojos arkliu”, 
mums verkiant reikia sąjungi
ninkų. Kur jie? O kas gi Lietu
vos pašonėje be ceremonijų iš
gujo Soroso kromelį? Baltaru
sijos vado Aleksandro Luka
šenkos dėka, jo šalis šiandien 
laisva nuo sorosiškų nuodų. Jo 
bendraminčių organizacijų yra 
ir Rusijoje ("Rusų Jaunimas ”, 
"Rusų Tautinė Vienybė”, "At
mintis”). Be abejo, mūsų nuo
monės daug kur skiriasi, bet mes 
turime bendrauti ten, kur mūsų 
interesai sutampa. Panašių sam
būrių yra ir Vakaruose. Galiau
siai, nepamirškime kovingųjų 
JAV milicijų, atsisakančių ver
gauti klastingiesiems Washing- 
tono libdemglobalistams. 
Kovingai,
Algirdas Landsbergis

Kad būtumėte išgirsti!
Kasdieniniame gyvenime su

siduriame su įvairiomis proble
momis, kurios nėra ypač di
delės, bet mums labai svarbios. 
Pvz., iš valyklos parsinešėme 
sugadintą suknelę ar kostiumą, 
kirpykloje buvo pakenkta plau
kams, automechanikas “nutai
sė” automobilį ir t. t. Skųstis ir 
būti išklausytam yra paprastas ir 
jus patenkinantis būdas, bet 
daugelis žmonių pasirenka du 
neefektingus kelius: arba tyli ir 
nieko nesako, arba rėkia ir gra
sina teismu. Abu šie skundo 
būdai jokios naudos neatneša.

Žmonės gali skųstis ir būti 
išklausyti, nes vis daugiau ver
slo įstaigų elgiasi su savo klien
tais teisingai, mandagiai ir sten
giasi jų nusiskundimus paten
kinti. Bet susiduriama su sun
kumais, kai kreipiamasi į že
mesnio rango tarnautojus, kurie 
nėra patenkinti savo viršininkų 
liberaliu požiūriu į kliento rei
kalus ir dėl to gal nepalankiai 
žiūri į besiskundžiančius, ka
dangi šie tuos žemesnio rango 
tarnautojus aprėkia, nors tai ir 
ne jų kaltė. Skundžiantis reikia 
turėti mintyje, ar per daug 
nereikalaujame.

Yra keturi veiksniai, kurie tu
ri įtakos, ar gausite teigiamą 
atsakymą, ar visai jo negausite:

1. kaip didelis ir svarbus yra 
dalykas, dėl kurio skundžiatės;

2. koks yra žmogaus, ar fir
mos įsipareigojimas laikytis 
savo nuostatų (juo jis didesnis, 
tuo mažiau turite galimybių įti
kinti jį, kad savo nusistatymą 
pakeistų);

3. būdas, kaip skundžiatės. 
Labai svarbu skųstis išmintingai 
ir nuoširdžiai. Didelės įtakos 
daro aiškiai pateiktas ir surašy
tas skundas;

4. kiek kartų skundžiamasi. 
Viena vertus, dažnas pakartoti
nis skundas gali būti neefek
tingas, kita vertus, gali būti ir la
bai paveikius, atsižvelgiant į ki
tus dalykus. Dėl to nereikia 
vengti pasiskųsti žodžiu, o 
paskui ir raštu.

Yra skirtingos nuomonės, 
nuo ko pradėti skųstis: ar nuo 
aukščiausio firmos tarnautojo, 
ar nuo padavėjo, su kuriuo tu
rėjote reikalų, ar jo viršininko. 
Vieni sako, kad reikėtų pradėti

nuo viršininkų, kiti - nuo 
apačios, nes skundą viršininkai 
siųs žemesnio rango tarnautojui, 
su kuriuo turėjote reikalų. Taip 
pat galvojama, kad reikėtų duo
ti galimybę žemesnio rango tar
nautojui, pvz., pardavėjui, pa
taisyti padarytą klaidą. Reko
menduojama pradžioje aiškin
tis žodžiu, o ne rašyti skundą, 
nes taip reikalą galite greičiau 
išspręsti sau palankia linkme. 
Bet, jei nesate patenkintas 
sprendimu, kreipkitės į vicepre
zidentą klientų reikalams, ar į 
panašų postą užimantį asmenį, 
prieš kreipdamiesi į patį aukš
čiausią - prezidentą.

Norėdami sėkmingai pasis
kųsti, atkreipkite dėmesį į šiuos 
dalykus:

1. gerai išaiškinkite prob
lemą. Pirma negu pakelsite tele
fono ragelį ar pradėsite rašyti 
skundą, susirinkite visus raš
tiškus duomenis ir logiškai iš
dėstykite skundą;

2. rašykite ir kalbėkite ra
miai. Kai būsite pasiruošęs kal
bėti telefonu ar rašyti laišką, da
rykite tai šaltai, ramiai, be 
emocijų, paaiškinkite, kodėl 
esate nepatenkintas ir ką norė
tumėte, kad firma ar krautuvė 
jums padarytų, pataisytų klaidą. 
Sužinokite, kokia yra įmonės 
procedūra, stengiantis patenki
nti klientus. Procedūrų yra įvai
rių. Nebūkite priešiškai nusi
teikęs, bet pastoviai ir ryžtingai 
siekite savo.

Nuo to, ką atsakys žmogus, 
su kuriuo kalbatės telefonu ar 
kuriam rašote, priklausys jūsų 
tolimesnis nusistatymas - arba 
būsite patenkintas, ar dar la
biau supyksite. Jei asmuo, kuris 
kalbasi su jumis, rodo dėmesio 
ir pabrėžia, kad stengsis prob
lemą išspręsti, jūs tikriausiai 
laikysitės tos bendrovės prob
lemoms spręsti kelių. Antra ver
tus, jei asmuo, kuris kalbasi su 
jumis, bus jums visai abejingas, 
jūs galite supykti, kalbėti netin
kamai ir jūsų pastangos išspręs
ti problemą gali užtrukti ilgiau 
arba visai nepasisekti;

3. jūsų viltis išspręsti prob
lemą turi būti išmintinga. Dau
guma firmų nori patenkinti kli
entų norus, bet dažnai klientai

(nukelta į 4 spl.)

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DVVI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijojeir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHAL1NS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way 
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

per:
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

“Bažnyčia turėtų aktyviau skelbti
krikščioniškas vertybes”

Su Vilniaus kunigų seminarijos rektoriumi dr. Hans F. Fischeriu 
kalbasi “Darbininko ” redaktorius Julius Keleras

Julius Keleras: Visų pirma 
leiskite Jus pasveikinti atvyku
sį į lietuviškos spaudos židinį 
- Darbininko redakciją. Labai 
ačiū, kad sutikote pasišnekėti. 
Bus įdomu išgirst Jūsų nuo
monę įvairiais klausimais. Pir-

Kur veda
Vėlinės

Esama švenčių, kurios akivaizdžiai paliečia visus - tiek 
neigiančius Aukščiausiojo buvimą, tiek atšalusius nuo tikėjimo ir 
užsimiršusius buities kasdienybėje, tiek tuos, kurie sekmadieniais 
nuoširdžiai susikaupę ir atsidėję maldai nuolat regimi savosiose, 
kad ir kiek retėjančiose, parapijose. Nėra abejonės, tos šventinės 
dienos yra ypatingos -jos paveikia nelyg tuščiame kambaryje sus
kambėjusi įtempta styga: negali nepasiduoti garso įtaigai ir nuduo
ti, kad negirdėjai, likai abejingas, toliau gyventi taip, tarsi taip 
nieko ir nebūtum išgirdęs. Ir ne tik - memento mori. Ir ne tik - 
carpe dieni.

Viena tųypatingų dienų, kurias lietuviai nuo neįmatomos se
novės atmena ir gerbia - Vėlinės, mirusiųjų atminimo diena. Išs
kirtinė lapkričio antroji pagal krikščioniškas tradicijas pradeda 
visą mėnesį, skirtą bendravimui su išėjusiais anapus. Beje, senie
ji istoriniai šaltiniai rudeninę mirusiųjų paminėjimo šventę va
dindavo ilgėmis. Jos metu be kitų apeigų būdavo ruošiamos vaišės 
vėlėms kapinėse arba namie: apie tai byloja bemaž visi šešiolik
tojo - septynioliktojo amžiaus šaltiniai. Anieji papročiai, dar te
beturėję nepaneigiamų pagonybės liekanų, jau seniausiai yra 
išnykę. O kaip dabar atmename pasitraukusiuosius? Kiekviena 
netekties paliesta šeima per Vėlines išgyvena tarsi mistinį 
visuotinės vienaties jutimą: ji yra taip kartu kaip niekuomet ank
sčiau. Per Vėlines visiems atsiveria puikių progų ne patetiškai, 
bet itin intymiai pamąstyti ne vien apie fizinį žmogaus trapumą, 
laikinumą, bet ir savo paties paskirtį šioje žemėje.

Be abejonės, lapkričio antrąją pirmiausia atsimename sa
vuosius: mirusius gimines, draugus, kaimynus, tačiau tądien dau
gelis trokšta uždegti žvakutę ir ant kurio nors mielesnio širdžiai 
tautiečio kapo. Vilniaus Rasų kapinėse per Vėlines ištisi žvakių ir 
žvakučių miškai liepsnodavo ir tebeliepsnoja ant Jono Basa
navičiaus, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Balio Sruogos, sa
vanorių, paguldžiusių galvas už jauną tėvynę 1918-1920 m., ir 
daugelio vargiai suskaičiuojamų garbių lietuvių kapų. Pasaulyje 
likimo išsklaidyti lietuviai tądien tarsi išgyvena visuotinę sielų 
bendrystę, pamiršta, kas juos skiria, trikdo, priešina, o prisime
na, kas juos kuria ir sieja — kaip šeimą, kaip tautą, kaip bendrą 
žemišką likimą.

miausia gal pradėkime nuo pa
sakojimo apie save. Darbinin
ko skaitytojams bus įdomu 
sužinoti apie Jus - iš kur Jūs 
kilęs, kokius mokslus baigęs, 
kokie teologai ir fdosofai for
mavo Jūsų pasaulėžiūrą.

Hans F. Fischer: Gimiau 
1946-ais metais Vokietijoje, 
Tiuringijos pasienyje su Eseno 
žeme Saksonija. Ten yra tokia 
katalikų enklavė, vadinama 
Eichsfeld, t. y. Ąžuolo laukas, 
kur daugiau kaip 90 % gyven
tojų yra katalikai. Ten baigiau 
gimnaziją 1965 m., po to pradė
jau studijuoti slavistiką ir ang
listiką Leipzigo universitete. 
Reikia pasakyti, kad kaip tik 
Leipzige, katalikų studentų kle
bonijoje, atradau savo tikėji
mą, savo pašaukimą. Iškart po 
antrų metų man buvo aišku, 
kad nenoriu tapti mokytoju, bet 
kunigu. Važiavau tada į Erfur
tą, Tiuringijos sostinę, kur bu
vo vienintelė Rytų Vokietijos 
kunigų seminarija, ir klausiau 
patarimo biblistikos profeso
riaus, gerai žinomo Naujojo 
Testamento mokslininko pro
fesoriaus Schulmann. Šis sakė: 
“Žinot, yra blogai ką nors pradė
ti ir nebaigti, tad baikit pirma 
studijas, o jeigu tikrai galvojat, 
kad esat pašauktas, tada dar lai
kas vėliau ateis”. Esu jam labai 
dėkingas už Šį patarimą. Kadan
gi dar daug galėjau sukaupti to
kio gyvenimo patyrimo. Galiu 
pasakyti, kad kai aš baigiau gim
naziją - mano klasė buvo iš 
berniukų, - maždaug šeši ar sep
tyni nutarė stoti į kunigų semi
nariją. Tada man tapo aišku - 
jeigu šie žmonės stoja į kunigų 
seminariją, mano vieta jokiu 
būdu negali būti tenai. Jie buvo 
tokie keistuoliai, kad su jais nie
ko bendro nenorėjau turėti. Fak
tiškai aš, studijuodamas slavis
tiką Leipzige, suradau savo 
kelią. Juo labiau, kad studentų 
kapelionu tada buvo tos kong
regacijos, kuriai dabar priklau
sau - S v. Pilypo Nero oratorijos 
- kunigai. Jų dėka aš suradau 
kelią į šitą kongregaciją, tačiau 
ne propagandos, bet jų gyve-

* * *

nimo būdo dėka. Jie tikrai ir 
gyveno tuo, ką pamokslavo. 
Paskui dirbau dar vienerius 
metus mokytoju vienoj mažoj 
mokykloj. Darbas buvo labai 
įdomus, kadangi... niekas iš 
Bažnyčios nežinojo, kokiais
metodais valstybė mėgina įta
koti vaikus. Ir dėl to faktiškai 
tie vieneri metai toje mokykloje 
irgi buvo tokiu bandymu su
žinoti jų metodus, kad geriau 
galėtume jiems pasipriešinti. 
Paskui įstojau į Šv>. Pilypo Nero 
oratoriją, po vienerių metų no
viciato pradėjau studijuoti te
ologiją Erfurto kunigų semina
rijoje. 1978 m. balandžio 9 d. 
buvau įšventintas kunigu ir 
nuo to laiko dirbau Leipzigo 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
parapijoje įvairiose pareigose, 
kadangi tai yra oratorijos para
pija. Dar norėčiau pasakyti, kad 
būdamas pastoracinėje semina
rijoje, po teologijos, pradėjau 
mokytis lietuvių kalbą iš rusiš
kai parašyto vadovėlio “Učeb- 
nik ruskogo jazika”. Atsimenu, 
kai Vilniuje teiravausi va
dovėlio, tai knygyne man at
sakė: “začem vam? (kam jums 
reikia - rusų kj". Kelis kartus 
pradėjau ir niekaip negalėjau 
prisėsti prie jo, kol nenutariau: 
dabar pradėkim kiekvieną die
ną tuo pačiu laiku, po pusant
ros valandos, išskyrus šešta
dienį ir sekmadienį. Ir kai tru
putį pramokau, pradėjau klau
syti radijo reportažų. Aš do
miuosi sportu, ypač mėgstu 
klausyti sporto reportažų, ka
dangi niekas taip greitai nekal
ba, kaip sporto reporteriai. Ki
ta vertus, pirmas kontaktas su 
Lietuva atsirado jau 70-ųjų me
tų pradžioje, kai mes iš katali
kų klebonijos organizavom su
sitikimus katalikų studentams iš 
Rytų Europos. Berods, 1969- 
tais ar 1970-tais atvyko pirmas 
studentas iš Lietuvos, tuomet ir 
atsirado kontaktas. Aš pirmą 
kartą Lietuvoje buvau 1972 m., 
bet šita kelionė beveik jokio 
įspūdžio man nepadarė. 1976 
m., kuomet lankiausi antrą kar
tą, kelionė paliko man labai di
delį įspūdį, suradau daugybę 
draugų, kuriuos iki šiol dar 
turiu - ypač norėčiau paminėti 
Leoną Petravičių bičiulį ger
manistą, I. Talmantienę, me
nininkę, tapytoją, dirbančią 
Čiurlionio gimnazijoje. Jie su

pažindino mane su Tėvu Jonu 
Lario, jėzuitu, kuris tada padarė 
man labai didelį poveikį mano 
apsisprendimui tapti kunigu, 
taip pat tą apsisprendimą įta
kojo ir vienas kunigas iš mano

Vilniaus Kunigų seninarijos rektorius dr. Hans F. Fischer
J. Kelero nuotr.

kongregacijos bei vienas kuni
gas iš Čekijos. Tai buvo tie trys 
žmonės, kurie ir patraukė ma
ne prie kunigystės. Kadangi 
moku daug kalbų, buvau pra
šytas dirbti Rytų Vokietijos vys
kupų konferencijos komisijoje 
justicijos klausimams. Tai buvo 
labai įdomus darbas, kadangi 
galima įsivaizduoti, kaip mielai 
komunistinė valdžia žiūrėjo į 
komisija, kurios uždavinys už
siimti žmogaus teisių klausi
mais! Ryšium su tuo taip pat 
dalyvavau 1988-1989-ųjų metų 
Bazelio krikščionių suvažia
vimo pasirengimo komitete, 
paskui ir jų darbuose. Tada ar
čiau susipažinau su Lietuvos 
bažnyčios atstovais, buvau dar
bo grupėje, kur buvo pakvies
tas dabartinis Prahos sufraganas 
V. Mali, kunigas, iš kurio ko
munistai buvo atėmę darbo lei
dimą. Mūsų darbo grupei va
dovavo pastoriai iš Danijos, o 
Malio vietoje atvažiavo čekų 
kolaborantas. Aš tada labai su
pykau, nes jisai pradėjo elgtis 
lyg tai nieko nebūtų buvę, o aš 
sakiau, atleiskit, pakviestas vi
siškai kitoks žmogus, norėčiau 
išgirsti pasiaiškinimą. Bet jis 
bandė elgtis lyg niekur nieko.

Tada atsistojo du žmonės, Pet
ras Kimbrys ir Vytautas Ali-
šauskas, ir pasakė: “Jei jūs, 
vakariečiai, čia bijot, tai mes, 
atvažiavę iš Sovietų imperijos, 
nebijome pasakyti tiesą”. Man 
tuomet labai patiko lietuvių ir 
estų (evangelikų) labai griežta 
ir aiški pozicija. Po mano įšven
tinimo praėjo 4 metai, kol sau
gumas suprato, kad nesu elek
trikas. (Ponia Talmantienė ma
ne buvo pakvietusi kaip elek
triką, nes kaip kunigas negalė
jau važiuoti į Lietuvą.) 1988 m.

Saksonijos-Lcipzigo lietuviai 
prašė mane tapti jų sielovadu, 
tada pirmąjį sykį ir kontaktavau 
su vyskupu Baltakiu. Su jo pa
galba gavome mišiolų ir skai
tinių, dalykų, kurių Rytų Vo
kietijoje nebuvo įmanoma gau
ti. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, vėl lankiausi Lietuvoje 
- 1991 metais, po sausio įvy
kių. Tuomet Saksonijos seimas 
nusiuntė delegaciją j Pabaltijį 
dalyvauti nepriklausomybės 
judėjime ir aš buvau paprašy
tas dalyvauti šioje kelionėje 
kaip vertėjas “specialistas”... 
Tada vasarą sužinojom apie 
arkivysk. Bačkio planą įrengti 
labdaros valgyklą, ir aš pradė
jau rinkti pinigus savo parapi
joje ir savo draugų tarpe. Kai 
buvo surinkti pirmieji 20 tūkst. 
markių, važiavau į Lietuvą per
duoti tuos pinigus - tuomet ir 
įvyko pirmasis susitikimas su jo 
ekselencija ir iškart pamatėme, 
kad mūsų teologinė pozicija yra 
labai panaši, t. y. antrojo Vati
kano susirinkimo dvasioje. Ga
na greitai arkivyskupas iškėlė 
klausimą, ar nebūtų įmanoma 
dėstyti ką tik atkurtoje Vilniaus 
kunigų seminarijoje.

(nukelta į 8 psl.)
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Atsiminimai 4

Šiaulių gimnazija ir rezistencija
(Keli fragmentai)

* * *
Atšvęsta Šiaulių gimnazijos 140-ties metų sukaktis. Iš spaudos 

išėjo J. Krivicko parašyta jos istorija. Ir vis tik vienas jos gyveni
mo puslapis tebeslypi tamsoje, mažai, labai mažai ką apie jį 
težinome. Turiu galvoje 1940-1950-tuosius metus, gimnazijos 
dalyvavimą rezistencijoje, su ta veikla susijusius įvykius, prara
dimus ir aukas. Be abejo, tai ateities uždavinys. Aš buvau tais 
metais gimnazijos mokinys, man teko dalyvauti ne tik viešoje, bet 
ir pogrindžio veikloje. Šis atsiminimų pluoštelis - tai tik vienas 
mano gimnazijos, Šiaulių miesto, o gal ir Lietuvos tų metų isto
rijos puslapis. Tarp nežinomų ir užmirštamų vardų paminimi ir 
plačiai žinomi visuomenės ir kultūros veikėjai, atstovai.

...Pirmieji pokario metai. Renkamės į gimnazijos IV-ją klasę, 
ūgtelėję, tačiau ne visi. Kažkur kaimuose, miškuose vyksta aršūs 
mūšiai, vieni kitiems pasakojame įvairiausius epizodus, neretai 
fantazuojama. Tačiau, žiūrėk, vienas kitas moksleivis ir dingsta - 
tai išvežamas su tėvais, tai nežinia kur. Vyksta įvairios stichinės 
pasipriešinimo akcijos: tai neateiname į Užgavėnes ir Vasario 16- 
osios dienų pamokas, tai nupiešiama trispalvė, tai dar kokios gim
nazistiškos išdaigos, deja, neretai liūdnai besibaigiančios.

Buvau bene šeštoje klasėje (apie 1946-sius metus), pas mane į 
butą (gyvenau tada pas Misiulius Lauko, dabar Žemaitės gatvė
je) atėjo paralelinės VIa klasės gimnazistas Algirdas Čekanaus
kas. Žinojau, kad jis yra eigulio sūnus nuo Jusaičių (tarp Bazi

lionų ir Pakapės). Jis pradėjo kalbėti apie tai, kad reikia priešintis 
rusams, reikia sukurti pasipriešinimo organizaciją. Klausiausi, 
uždaviau vieną kitą klausimą. Algirdo artimiau nepažinojau, ga
na miglotos kalbos taip pat neįtikino, tuo mūsų pokalbis ir pasi
baigė. Neatsakiau nei taip, nei ne. Ir štai po kiek laiko sužinome: 
Algis - komjaunuolis! Taip ir buvau įsitikinęs, kad jis provoka
torius. Tačiau po poros metų jis buvo areštuotas ir teistas bene 25- 
riems metams. Už ką - nežinau, tikriausiai už ryšius su partiza
nais jo tėviškėje. Jau po Stalino mirties grįžo į Lietuvą, puoselėjo 
mintį mokytis, tačiau nelaimingas įvykis (neatsargumas su elek
tra) nutraukė jo gyvybę. Jis, matyt, veikė savo kanalais, maskuo
tės tikslais įstojo į komjaunimą ir dar patyrė tokio nepasitikėjimo 
kartėlį.

Aš su jaunesniąja seserimi jau gyvenau kitame bute (M. Mel- 
nikaitės gatvėje 102a, pas šeimininkę Skridulienę, mansardoje, 
dabar - Dvaro gatvė), vieną pavakarę pas mus atėjo dviese: Sta
sys Gedvilas (vėliau - Kauno muzikinio teatro solistas) su man 
nepažįstama moterimi. Su S. Gedvilu buvau pažįstamas, nes me
tus laiko su juo gyvenome viename kambaryje S. Neries gatvėje 
pas šeimininkę Peleckienę. Čia buvo ir daugiau moksleivių - trys 
seserys Medžiaušytės, mokytojų seminarijos moksleivė Genė Ur
bonavičiūtė nuo Radviliškio ir dar du pačios šeimininkės berniu
kai. Žodžiu, gyvenome triukšmingai ir smagiai. Stasys buvo mū
sų tarpe vyriausias, tiesą sakant, jau suaugęs vyras, kažkuriais bū
dais išsisukęs nuo armijos. Mokėsi muzikos mokykloje daina
vimo, jo vadovas buvo Byra. Man su seseria išsikėlus į kitą butą, 
susitikdavome retokai - ir štai atvyko į svečius. Pasisakė, kad turi 
pasikalbėti labai svarbiu reikalu. Savo seserį Elytę išsiunčiau kaž
kokiu reikalu, mes likome trise, o po abipusių pristatymų, pati
kinimų Stasys taip pat išėjo - likome dviese.

Kalba ėjo apie tai, kad miškuose kovojantiems partizanams 
reikia pagalbos, būtini ryšių punktai, ir aš galėčiau imtis tokios 
užduoties. Tai buvo tarsi siunta iš dangaus - dauguma to laiko 

mano amžiaus jaunuolių ieškojo būdų ir formų įsijungti į tautos 
kovą už laisvę. Buvo sutarta, kad įkursiu ir vadovausiu pagalbos 
ir ryšių punktui. Svarbiausia užduotis - priimti korespondenciją ir 
ją perduoti toliau. Tam buvo sutarti slaptažodžiai. Koresponden
cija turėjusi būti banderolė, įkepta į duonos kepalą. Dviejų savai
čių laikotarpyje neatsiėmus pašto, aš turėjau paketą išimti, pers
kaityti, kaip galima daugiau įsiminti ir sunaikinti.

’ Po šio susitikimo pradėjau atidžiai stebėti savo klasės draugus, 
kas galėtų dalyvauti mūsų organizacijoje. Pirmiausia žvilgsnis 
krypo į kaimiečius. Buvo sudaryta trejukei sistema, kad kiekvie
nas dalyvis nežinotų daugiau kaip dviejų savo grandinės daly
vių - vieno žemesnio ir vieno aukštesnio. Vienas kitą turėjome 
žinoti slapyvardžiais: mano trejukė pasirinko Paleckio, Gedvilo ir 
Sniečkaus slapyvardžius, aš tapau Paleckiu. Deja, nebegaliu at
siminti, kam buvo suteikti kiti vardai, vis tik mes buvome taip 
artimai pažįstami, kad slapyvardžiai egzistavo tik tolimesniame 
bendravime. Beje, ši sistema labai pasiteisino, nes tik viena iš or
ganizacijos atšakų buvo išaiškinta, dalyviai areštuoti ir nuteisti.

Labai sunkus uždavinys buvo materialinė parama partizanams. 
f Visi gyvenome labai skurdžiai, menkai valgydavome, neturėjome 

nei pinigų, nei ko kito. Ir vis tik šio to gaudavome. Prisipažinau 
mamai, ir ji davė 100 rublių, taip ir buvo pažymėta jos auka Eg
lės slapyvardžiu mašinraščiu atspausdintame partizanų laikraštė
lyje. Buvo ir kitų smulkesnių paaukojimų - o savo ruožtu visa tai 
vis tik plėtė dalyvių ratą, tuo pačiu didėjo ir pavojai.

1947-1948-ji metai buvo patys intensyviausi mūsų veikloje. Be 
sutrikimų funkcionavo paštas, plėtėsi “trejukės”, teko atlikti įvai
rių užduočių, kartais pačių netikėčiausių. Viena iš tokių - būtina 
gauti vaistų sunkiai sergančiam džiova ir dar sužeistam partiza
nui. Aš - septyniolikametis-aštuoniolikametis paauglys, neturėjęs 
pažinčių “suaugusiųjų” aplinkoje, virpėdamas ir drebėdamas krei
piausi įjauną gydytoją Gražvydą Murkaitę. Murkų namuose man 

(nukelta į 4 psl.)
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■ Kitais metais valstybės gy
nybai Latvija skirs vėl mažiau 
lėšų nei Lietuva ir Estija. Lie
tuva 2000 metais gynybai pla
nuoja skirti 1,8% BVP, Estija - 
1,6%, o Latvija - 1,06%. Tačiau 
ši suma, pasak Latvijos gyny
bos ministro Girts Kristovskio, 
nagrinėjant biudžetą gali būti 
pakeista.
■ Remiantis pranešimais iš 

Grozno, federalinė kariuomenė 
spalio 23-24 d. tęsė įvairių 
Čečėnijos rajonų apšaudymą. 
Federalinė kariuomenė perėmė 
Ingušijos ir Čečėnijos adminis
tracinės sienos kontrolę - siena 
visiškai uždaryta, todėl čia su
sikaupė daug pabėgėlių. Anot 
Rusijos Federacijos Federali
nio saugumo tarnybos, padi
dintų saugumo zonos stiprinimo 
priemonių imtasi, be kita ko, ir 
todėl, kad kartu su pabėgėliais 
iš Čečėnijos į Ingušiją pasi
traukia banditai ir teroristai.
■ Rusijos Valstybės Dūmos 

pirmininkas Genadij Selezniov 
mano, kad šiandien nei JAV, nei 
NATO šalys “neturi moralinės 
teisės nurodinėti Rusijai, kaip 
jai reikia spręsti aštrų konflik
tą Šiaurės Kaukaze”. Taip jis 
komentavo JAV valstybės sek
retorės pavaduotojo Strobe Tal- 
bott pareiškimą, kuriame šis 
Rusijai rekomendavo imtis bū
tinų priemonių konflikto Če
čėnijoje sureguliavimui politi
niais būdais. Pirmininkas pri
minė, kad pačios JAV ‘šių me
tų pavasarį kažkodėl nesiėmė 
politinio situacijos Jugoslavijoje 
sureguliavimo”. Pasak G. Sele- 
zniovo, Rusija yra pasirengusi 
pradėti derybas “su visais, kas 
pripažįsta, jog Čečėnija yra Ru
sijos Federacijos sudėtyje ir va
dovaujasi jos įstatymais, bei kas 
nepritaria terorizmui, kaip savo 
politinių tikslią įgyvendinimo 
priemonei”. Jis pabrėžė, kad 
federalinių pajėgų veiksmai 
Čečėnijoje neviršija jokių tarp
tautinių humanitarinių normų ir 
principų.
■ JAV valstybės sekretorė 

Madeleine Albright spalio 23 d. 
pareiškė, jog ji yra labai su
sirūpinusi dėl padėties Čečė
nijoje ir apie tai ketina kalbė
tis su Rusijos užsienio reikalų 
ministru Igoriu Ivanovu. Pasak 
Albright, didelį susirūpinimą 
kelia paskutinių dienų įvykiai 
Čečėnijoje, kai Grozną apšau
džius raketomis, žuvo dešimtys 
civilių gyventojų.

Švedija: pramanai ir tikrovė
Prieš šimtmetį Švedija buvo 

labai neturtinga šalis. Dabar tai 
viena iš turtingiausių pasaulio 
valstybių.

Apie šią Šiaurės valstybę ga
lima išgirsti įvairių pasakojimų, 
bet patys populiariausi yra du 
mitai. Pirmasis - Švedijoje ide
aliai derinamas kapitalizmas ir 
socializmas. Antrasis - ekono
minė gerovė sukėlė daug prob
lemų.

Kiekvienas, artimiau susipa
žinęs su Švedijos gyvenimu, pa
sakys, kad abu mitai - prama
nas. Lietuvos ir kitų Rytų Eu
ropos šalių žmonės neįsivaiz
duoja gyvenimo Vakarų valsty
bėse.

Galimas daiktas, kad tokią 
nuomonę suformavo politikai ir 
žurnalistai, kurie į Švediją 
dažniau atvykdavo oficialaus 
vizito ar sudaryti įvairių bendra
darbiavimo projektų. Aišku, 
Švedijos vyriausybės kvietimu 
atvykusioms delegacijoms ro
dyta tik paradinė gyvenimo 
pusė, pasakota apie pasiekimus 
- apie problemas ir trūkumus 
beveik neužsiminta. Lietuvos 
politikai ir žurnalistai, grįžę 
namo, rašydavo straipsnius an
trašte “Ar seksime švedų pa
vyzdžiu” ir pan. Tai kodėl Lie
tuvos Vyriausybė nepradeda 
dirbti pagal švedišką modelį...

Trūksta objektyvios 
informacijos

Ar šie mitai yra tokie žalin
gi, kad juos reikėtų griauti? Ste
reotipinis mąstymas neatspin
di realybės. Kad žmonės neiš
galvotų to, ko nėra, reikia ob
jektyvios informacijos ir lietu
viams, ir švedams.

Kodėl daugelis mano, kad 
Švedijoje visi turi pinigų? Ša
lyje už vidutinį mėnesio atlygi
nimą galima nusipirkti būti
niausių prekių, bet neįmanoma 
įsigyti normalios mašinos ar na
mo. Ir čia reikia mokėti didelius 
pajamų mokesčius, grąžinti pas
kolas.

Populiari laikraščio “Blekin- 
gc Lans Tidninngen” žurnalis
tė Inga-Lena Fišer paskelbė 
straipsnį antrašte “Kaip aš rin
kau braškes Lenkijoje”, kuria
me šaipomasi iš švedų, manan
čių, kad Lenkija yra skurdi ša
lis, joje žmonės badauja ir už
dirba taip mažai, kad negali nu
sipirkti net būtiniausių drabu
žių. Dauguma švedų girdėjo 
apie ekonominį Lenkijos paki
limą. Tačiau jiems sunku su
vokti, kad iš 40 min. lenkų 8 
min. (beveik tiek, kiek Švedijoje 
yra gyventojų) gauna didžiules 
pajamas, apie kurias daugelis 
švedų net nesvajoja! Lenkai sta
tosi vilas, važinėja brangiomis 
mašinomis, atostogauja Pietų 
šalyse. “Jei Lenkijos ekonomi-

Marija Kulčinskaitė

ka sparčiai vystysis, tai mes, 
švedai, greitai turėsime važiuo
ti uždarbiauti”, - rašo Inga-Lena 
Fišer.

Užmiršti senus stereotipus 
reikia visiems. Šią mintį ilius
truoja straipsnis, paskelbtas

1999 m. spalio 7 d. prezidentui Valdui Adamkui (deš.) ski
riamuosius raštus įteikė naujas Švedijos ambasadorius Vilniuje 
Jan Palmstierna (kair.) G. Glinskio (ELTA) nuotr.

1997 m. kovą “Blekinge Lans 
Tidningen” laikraštyje. Jame 
rašoma apie mergaitę, kuriai 
buvo reikalinga Švedijos gy
dytojų pagalba. Karlskronoje 
pradėta pinigų rinkimo akcija. 
Vienos mokyklos mokiniai (da
vę pinigų operacijai) žurnalis
tui sakė: “Tai neteisinga. Ko
dėl mergaitė turi mirti tik dėl to, 
kad Lietuvoje nėra gerų gy
dytojų”. Gal švedai įsivaizduo
ja, kad Lietuvoje dar gili seno
vė, o lietuviai tebemedžioja vil
kus.

1994 m. mano vyras tris mė
nesius dirbo Lietuvoje. Grįžęs 
namo, maloniais įspūdžiais da
lijosi su draugais. Patiko pi
gesnis ir skanesnis lietuviškas 
alus, mėsos gaminiai, puikus 
šampanas, degtinė, šokoladas, 
jogurtai, geras aptarnavimas res
toranuose ir kavinėse. Dauge
lis švedų stebėjosi, kaip Lietu
voje gali būti geriau nei Švedi
joje-

Panašią istoriją pasakojo ki
tas švedas apie Latviją. Paker
ėjo šalies ir jos sostinės grožis. 
Dauguma švedų negali patikė
ti, kad Latvijoje tikrai gražu.

Sunkiai atsisakome senų 
nuostatų.

Populiarūs mitai ir tikrovė
Tik patys lietuviai gali nus

pręsti, ar “švediškas socializ
mas” priimtinas Lietuvai. Prieš 
nusprendžiant reikia gerai pa
mąstyti. “Švediško socializmo” 
sąvoka apima ne tik ypatingą 
politiką ir ekonomikos sąrangą, 

bet ir savitą mentalitetą. Be to, 
kiekviena tauta turi istoriją. Kas 
priimtina vieniems, gali visiš
kai netikti kitiems.

Pokomunistinėse šalyse atsi
rado mitų apie aukštą švedų iš
silavinimą, kultūrą, dvasingu
mą, vyrų galantiškumą, politi
kų sąžiningumą ir nepaperką- 

mumą, senas demokratijos tra
dicijas, ypatingą politinę sis
temą ir kt.

Populiariausias mitas - apie 
švedų išsilavinimą. Bet kaip ki
taip gali būti išsivysčiusioje ša
lyje? Visos Švedijos mokyklos 
aprūpintos šiuolaikine techni
ka. Gerai išvystytas perkva
lifikavimo ir kvalifikacijos kė
limo įstaigų tinklas, švedai 
skaito daug laikraščių, prenu
meruoja specialius techninius 
žurnalus. Gin Filips-Martinson 
pabrėžia, kad Švedijoje pir
menybė skiriama techniniam, o 
ne klasikiniam išsilavinimui. 
Galbūt todėl sunku sutikti šve
dą, su kuriuo būtų galima kal
bėtis apie muziką, literatūrą, 
poeziją ir meną.

Švedų žurnalistas Gunar Rid- 
strem knygoje “Baltikum” 
pabrėžia: “... lietuviai, latviai ir 
estai mėgsta grožinę literatūrą, 
teatrą, muziką. Sunku patikėti, 
kad kultūra, padėjusi šioms tau
toms išgyventi ir nenutautėti, 
dabar yra apgailėtina. Švedams 
kultūra - nebūtinas glaistas ant 
materialinio egzistavimo. Bal
tijos šalims - tai ypatinga dva
sinė būsena, šventas dalykas, 
tautos individualybė ”.

Šalies vadovams stinga 
universitetinio išsimokslinimo

Universitetinis išsimokslini
mas Švedijoje nėra populiarus. 
Tarp Baltijos instituto darbuo
tojų, kuriančių politinius, eko
loginius ir kultūrinius projek
tus, nėra nė vieno, turinčio aukš

tosios mokyklos diplomą.
Tokių pavyzdžių galima pa

teikti daugiau, būtent: Mona 
Salin (premjero pavaduotoja) ir 
Ingvara Karlsoną (1995 m. kan
didatavo į premjero postą, da
bar yra Europos Sąjungos so
cialdemokratų pirmininkė ir 
ekonominio vystymosi minis
trė) nebaigusios net gimnazi
jos. Buvęs Švedijos švietimo 
ministras IlVa Juhanson baigė 
tik devynias klases, dabartinis 
Švedijos premjeras - du tech
nikos mokyklos kursus. Dau
guma švedų įsitikinę, kad uni
versiteto ar kitos aukštosios mo
kyklos diplomas nebūtinas. 
Svarbiausia - žmogaus politinė 
ar profesinė patirtis.

Apmokestinamos didesnės 
dovanos

Pagyvenus Švedijoje aiškėja, 
kad aukštas gyvenimo lygis - 
taip pat prasimanymas. Švedija 
iki šiol išlieka šalimi, turinčia 
pačią mažiausią perkamąją ga
lią Europoje - tik Graikijoje ir 
Portugalijoje dar prasčiau. To
kią padėtį lemia didelis pajamų 
mokestis ir brangus pragyveni
mas.

Švedijoje viskas brangu: duo
na kainuoja 15-20 Kr, mėsa - 60- 
220 Kr, sūris - 60-180 Kr, bu
telis degtinės - 250-350 Kr, bi
lietas į teatrą - 200-1000 Kr, 
plaukų kirpimas - 250-350 Kr, 
vizitas pas gydytoją - 100-200 
Kr. Vidutinė keturių asmenų 
švedų šeima maistui per mėne
sį išleidžia 4-7 tūkst. Kr (jei 
žmona iš Lietuvos, Latvijos, 
Lenkijos ar Rusijos, galima pra

Kad būtumėte išgirsti!
(atkelta iš 2 psl.)
turi visiškai nerealias viltis, 
siekdami tuos norus patenkinti;

4. nenustokite bandyti. Jei 
jūsų viltys vra nuosaikios, bet 
vis tiek į jūsų pageidavimus 
išspręsti problemą nekreipiama 
dėmesio, tada greičiausiai da
rysite tolimesnius žingsnius. 
Tada bandykite kreiptis į kokį 
specifinį asmenį, bet ne į api
bendrintą sąvoką, pvz., “con- 
sumer services”. Jei dar nepa
sisektų pasiekti tikslo, jums ta
da reiktų kreiptis į ką nors už fir
mos ribų. Bet rinkitės protingai. 
Pvz., Better Business Bureau 
niekada nesprendžia skundų, o 
jūsų “attomey general” įstaigai 
gali padėti, jei jūsų problema yra 
tokia, į kurios sprendimą jie 
norėtų įsivelti, pvz., problema 
su kontraktoriaus leidimu.

Jūs galite kreiptis į “small 
claims” teismą, ar į advokatą, 
kuris specializuojasi tokiuose 
reikaluose. Bet atminkite, kad 
abu šie keliai kainuos jums pi
nigų, gali užsitęsti ir, nepaisant 
viso to, vis tiek galite nieko 
nelaimėti, arba laimėti, tik nie
ko negauti.

Būtų naudinga įsigyti “The 

gyventi už 3-3,5 tūkst. Kr). 
Švedijoje ypač brangūs maisto 
produktai, pvz., vištiena tris kar
tus brangesnė negu JAV, duona 
- keturis kartus, alus dešimt kar
tų brangesnis negu Anglijoje.

Didelę atlyginimo dalį švedai 
išleidžia mokesčiams už butą. 
Pavyzdžiui, vieno kambario 
buto išlaikymas kainuoja 3-3,5 
tūkst. Kr, didesnio buto - 4-6,5 
tūkst. Kr<

Švedai niekada neužmiršta 
mokesčių. Šalyje apmokestina
mas visas kilnojamas turtas: 
televizorius, radijo imtuvas, au
tomobilis, jachta, vasarnamis, 
namas, net brangi dovana. 
Pridedamosios vertės (25%) ir 
pajamų mokestis (30%) - di
džiausias Europoje.

Švedijos ekonomikos specia
listas Per-Martin Mcjerson tvir
tina: “Valstybės mokesčių po
litika yra viena iš ekonominio 
sąstingio priežasčių. Mažą per
kamąją galią lemia nedideli at
lyginimai ir mokesčių sistema, 
“praryjanti” dalį pajamų. Tokia 
padėtis trukdo ekonominiam 
šalies vystymuisi”.

Konservatoriai, liberalai ir 
krikščionys demokratai reika
lauja mažinti mokesčius, bet 
valdančioji socialdemokratų 
partija dar neturi konkrečios 
mokesčių mažinimo programos. 
Kairioji Švedijos komunistų 
partija reikalauja “atimti ir pa
dalyti”, t. y. dar labiau didinti 
mokesčius. Tokios nuomonės 
laikosi ir daugelis švedų. Jie įsi
tikinę, kad tik didžiuliai paja
mų mokesčiai užtikrina aukštą 
gyvenimo lygį.

Consumer Information Center ’s 
Resourse Handbook”, leidžia
mą US General Services Admi- 
nistration. Ja galima gauti ne
mokamai, paskambinus 800- 
878-3256. Yra keli kiti naudin
gi leidiniai šiam reikalui: Da- 
vid Horovvtz ’s “Fight Back and 
Don ’t Get Ripped Off” ir 
Stephen A. Nevvman ir Nancy 
Krarner s “Getting What You 
Deserve: A Handbook for the 
Assertive Consumer’’.

JA V LB Krašto valdybos So
cialinių Reikalą Taryba

Parengė B. Jasaitienė ir A. 
Šmulkštienė

Naudotasi “Chicago Tri
būne” (1999.7.21) medžiaga

Statomi nauji ir 
tvirtinami seni tiltai

Lapkričio pradžioje bus pra
dėtas remontuoti tiltas per Ne
muną ties Merkine. Tilto remon
tas užtruks iki kitų metų liepos 
15 d. Kelininkai turės pakeisti 
visą tilto perdangą. Numaty
ta išleisti apie 4 min. litų.

Lietuvos aidas

Vytenis Rimkus

Atsiminimai 4

(atkelta iš 3 psl.)
tekdavo lankytis, bet tuo metu buvo areštuota vyriausioji jų duk
tė, mergaičių gimnazijos mokytoja Rūta, įtampa dvelkė jų na
muose, bet ir man nebuvo kitos išeities. Gydytoja tyliai išklausė, 
nieko neklausinėjo ir po kelių dienų įteikė man vaistų paketėlį. Ar 
toliau jis atliko savo vaidmenį - nežinau, bet ryšininkei buvo per
duotas. Dar kartą į G. Murkaitę teko kreiptis, kad vienam žmogui 
būtų išduotas keliom dienom nedarbingumo lapelis. Nepamenu 
to žmogaus pavardės, tik atsimenu, kad tai buvęs mėsos kombi
nato darbuotojas, buvęs išvykoje pogrindžio reikalais. Kai pagal
voji, kaip rizikavo gydytoja - bet ir šį prašymą ji atliko neklau- 
sinėdama. (Murkaitės - žinomo pedagogo, vadovėlių autoriaus 
Jono Murkos dukterys.) 1948 m. gegužės mėnesį Murkų šeima 
buvo išvežamųjų sąrašuose, bet laiku pasitraukė. Tik jauniausio
ji iš jų - Danutė Murkaitė buvo išvežta jau iš Dailės instituto. Vė
liau slapta grįžo, ištekėjo už architekto Umbraso, baigė dailės ins
titutą, deja, anksti mirė.

Kartą buvo gauta žinia, kad toks ir toks pogrindžio dalyvis (pa
gal kitas veiklos grandis) pastebėtas girtuokliaujantis, keliąs dide
lį pavojų slaptumui, būtinąjį įspėti, kad jeigu ir toliau taip elgsis, 
gali būti net sunaikintas. Ir taip slaptažodžio dėka susitikome, o 

tai pasirodo besąs pagyvenęs žmogus, su aukštuoju mokslu, 
agronomas ar veterinaras. Man jis pasirodė pavargęs, išsekęs, itin 
pesimistiškai nusiteikęs. Pasakiau, kas man buvo liepta, visa tai 
jis išklausė tyliai, nesiaiškindamas, neprotestuodamas. Ir vis tik, 
kaip dabar pagalvoju, situacija itin savotiška: paauglys skaito pa
mokslą, skelbia vos ne verdiktą pagyvenusiam žmogui. Tokie tad 
buvo laikai.

Paralelinę ryšių liniją organizuoti sutarėme su klasės draugu 
Pranu Barakausku. Suvedžiau su ryšininke, ir jie veikė savisto
viai. Vieną kartą Barakauskas nusiskundė, kad ryšininkė atėjusi 
su 8-10 metukų sūnumi. Taip gi negalima! Kokia tai konspira
cija? Tuo klausimu teko man kalbėti vieno susitikimo metu su 
partizanų vadovais.

O toks susitikimas įvyko įžymią datą - komjaunimo trisdešimt
mečio minėjimo dieną. Iš anksto susitarus, atvyko ryšininkė ir mes 

Vbu patraukėme per miestą, išėjome į Radviliškio pusę. Ėjome 
per tam tikrą atstumą vienas nuo kito, vieškeliu (plento į Radvi
liškį tada dar nebuvo), pasiekėme Šilėnus, perėjome pervažą ir 
tuoj užjos prasidėjo pelkėtas miškas. Priėjome kažkokį griovį, po 
to ėjome pagrioviu. Ryšininkė švilptelėjo, kažkas atsiliepė, pa
sirodė jaunas uniformuotas ir ginkluotas partizanas. Toliau jau ve
dė jis. Užuodžiau dūmų kvapą ir greitai pasiekėme stovyklą. Ruse
no pora laužų, tiesiog ant žemės apsidengę rūbais gulėjo žmonės, 
keli sėdėjo, ant kelių pasidėję ginklus. Man prisistatė vyresnysis, 
nuėjome šiek tiek į nuošalę ir kelias valandas tarėmės įvairiau
siais klausimais. Kalbėjau su pagyvenusiu žmogumi, jis buvo ap- 
sibintavęs kaklą, nežinau, ar tai nuo peršalimo, ar dėl sužeidimo. 
Savaime suprantama, nei vardo, nei laipsnio vienas kito ne

klausėme. Kaip pastebėjau, mus saugojo jaunas garbanotas vyras, 
taip pat uniformuotas.

Pagrindinė pokalbio tema - ryšių organizacija, pagalbos teiki
mas, konspiracijos problemos. Va čia padariau priekaištą dėl 
mažamečių vaikų įtraukimo į tą slaptą ir pavojingą veiklą. Dar 
pasiūliau atsakingiau ir realiau skelbti partizanų vadovybės įsa
kymus. Štai viename laikraštėlio numeryje buvo paskelbtas įsa
kymas visiems gyventojams naktį nepaleisti šunų, o nepaklusę bus 
baudžiami mirties bausme. Toks įsakymas negali būti nei plačiai 
žinomas, nei vykdomas, jo poveikis - visiškai neigiamas. Su ta 
pastaba pokalbio partneris visiškai sutiko. Buvo patarta pogrin
džio dalyviams įsiterpti į komjaunimą, kitas struktūras, su kūryba 
(eilėraščiais, piešiniais) dalyvauti oficialioje spaudoje, konkur
suose, vakaruose.

Stovyklavietė man pasirodė laikina, netoli nuo geležinkelio, 
girdėjosi traukinių dundėjimas. Po pasitarimo mane palydėjo iki 
miško pakraščio ir jau vienas grįžau į Šiaulius. Oras pabiuro, lynojo 
lietus, į miestą parėjau apsitaškęs purvu batus ir kelnes, namo 
nebeužsukau, o tiesiai nuskubau į dramos teatrą, kuriame mūsų 
jungtinių Berniukų ir Mergaičių gimnazijų choras turėjo atlikti 
meninę programą komjaunimo jubiliejaus minėjime.

Šiaip taip su žolėmis apsitrynęs batus, įėjau į teatrą ir atsistojau 
choro bosų grupėje, ir gana vykusiai traukėme garsiąją kantatą 
apie Staliną. Tiksliai dabar negaliu pasakyti, bet, atrodo, kaip tik 
tuo sykiu chorui ir kantatai dirigavo Mergaičių gimnazijos mu
zikos mokytojas Pėželis. Prie būgno buvo pasodintas mūsų klasės 
muzikantas, jau begarsėjantis pianistas Jurgis Pocius.

(bus daugiau)
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Sveikatos kertė

Geltligė (hepatitis)
“Hepat - hepar” - graikiškas ptomai kaip ir kiekvienos sun-

žodis, reiškiantis kepenis. Gelt
ligė, arba gelta (Hepatitis), - 
kepenų uždegimas. Priežastis - 
infekcija, dažniausiai sukelta vi
ruso. Medicinai žinomi: hepa
titas A, B, C, D ir E. Hepatito A 
virusas patenka į mūsų kūną per 
maistą ir gėrimą. Jis sukelia 
temperatūrą, ligonis jaučiasi 
sergąs, oda ir akys pagelsta, už 
tai ji ir vadinama geltlige. Liga 
trunka iki trijų savaičių. Kar
tais būna, ne taip j'au retai, 
povirusinė depresija. Specifi
nio gydymo nereikia - tik būti
nas poilsis, lengvas maistas. Li
gonis pasveiksta spontaniškai, 
dažniausiai be jokių rimtų pa
sekmių.

Hepatitis B, arba “serum he
patitis”, yra rimtesnė ir sun
kesnė liga, kurią sukelia viru
sas B. Jį perduoda sergąs ta liga 
asmuo per lytinius santykius ir 
kraują. Kai užkrėstas kraujas 
ar jo produktai per transfuzijas, 
injekcijas ar bet kokiu kitu bū
du patenka į sveiko žmogaus 
kraują, liga pasireiškia staiga 
užeinančiais galvos skausmais, 
temperatūra, dideliu nuovargiu. 
Inkubacijos periodas - laikas 
nuo to, kai virusas patenka į 
kraują, iki ligos simptomų pa
sirodymo - nuo vieno iki šešių 
mėnesių. Simptomai: oda pagel
sta, šlapimas beveik juodas. 
Specialaus gydymo nereikia. 
Jau keletą metų, kai rasti skie
pai, kurie nėra labai brangūs. Už 
juos reikia patiems mokėti. Ne 
taipjau dažnai, bet kartais ligo
nis nebepasveiksta. Mirtingu
mas nuo 1 iki 10 % ir priklauso 
nuo geografinės srities.

Sunkiausias ir pavojingiau
sias hepatitas C. perduodamas 
per kraują. Virusas C pradėjo 
plisti Australijoje, kai krašto sie
nos atsivėrė visam pasauliui. Vi
si šio krašto gyventojai, kurie 
yra gavę kraujo transfuzijas 
prieš 1990 metus, turėtų pasi
tikrinti, ar nėra užsikrėtę hepa
titu C. Po 1990 m. kraujas, skir
tas transfuzijoms, yra tikrina
mas.

Hepatitą C diagnozuoti kli
niškai beveik neįmanoma - sim-

Chicagoje 
lietuviai

Nore Chicagoje lietuvių tar
pe teatrinis gyvenimas prasi
dėjo praėjusio šimtmečio pa
baigoje, kuomet čia tik pradė
jo važiuoti mūsų tautiečiai iš 
tėvynės, tačiau paskutiniais 
dešimtmečiais šioje stambiau
sioje išeivijos lietuvių koloni
joje lietuvių teatrinis gyvenimas 
gerokai merdėjo.

Truputį daugiau negu dešim
tį metų čia gyvavęs “Vaidilu
tės” mėgėjų sambūris pailso - 
ir baigė savo dienas. Todėl apie 
porą metų čia buvo visiška ty
la. Ir tik šių metų pavasarį JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Tarybos (o taip pat ir kitų 
lietuviškų organizacijų veikė
jos) pirmininkės Marijos Re
inienės dėka čia buvo sudaryta 
mėgėjų teatrinė grupė, kuri pa
sivadino “Žaltvykslės ” vardu.

Nuo ankstyvo pavasario per 
visą vasarą repetavęs dvylikos 
žmonių kolektyvas, režisuojant 
šioje srityje naujokei-aktorei 
Audrei Budrytei, rugsėjo 19 d. 
Chicagos Jaunimo Centro sce
noje parodė premjerą - Petro 
Vaičiūno veikalą “Tuščios 
pastangos

Tačiau chicagiečių scenos 
mėgėjams tai nebuvo tuščios 
pastangos, nes vaidinimas gra
žiai pavyko, publika (salė, 
kaip reta dabar Chicagoje, bu
vo perpildyta žiūrovais) nešė

kios virusinės ligos, pvz., hepa
titų A, B. Skirtumas tas, kad oda 
ncpagelsta ir šlapimas nepata- 
msėja. Hepatitas C galutinai di
agnozuojamas kraujo tyrimais.

Kodėl hepatitis C yra pa
vojingesnis negu A ir B? Kai 
ligonis perserga hepatitu A ir B, 
jis pasidaro atsparus, gauna 
imunitetą visam amžiui - jis jais 
niekada nebesirgs. Kartais to
kie asmenys gali būti šios ligos 
nešiotojai ir perduoti ligą svei
kam asmeniui, nors patys ta liga 
nebeserga.

Hepatitu C susirgęs žmogus 
arba įgyja imunitetą, arba ne. Jei 
jis jį įgyja, tai tas imunitetas 
gana dažnai ribotas. Jei ligonis 
vėl suserga hepatitu C, tai daž
niausiai liga yra fatalinė.

Hepatitis D - komplikuotesnė 
hepatito B forma. Hepatitis E 
komplikuotesnė hepatito A, B, 
C, D ir E. Hepatitų formos dau
giausiai paplitusios Indijoje, 
Azijoje, Afrikoje ir Centrinėje 
Amerikoje. Hepatito C ribotas 
ir labai brangus gydymas. Vie
na injekcija - 457 doleriai, o 
vienos neužtenka (šiuo metu 
Medicare ją dar apmoka). Šie 
vaistai sergančiam yra tuo nau
dingi, kad jis po tokio gydymo 
įgauna didesnį imunitetą negu 
gydytojas. Vadinasi galimybė 
išlikti gyvam padidėja.

Baigdamas noriu priminti la
bai tragišką, mirtiną ligą, kuri 
daugiausia priklauso nuo žmo
gaus gyvenimo stiliaus, t. y. nuo 
žmogaus lytinių polinkių. Apie 
AIDS labai daug kalbama ir 
išleidžiama didelės sumos jos 
tyrimui (praeitais metais 47 
milijonai dolerių) ir gydymui. 
Apie hepatitą C labai jau retai 
girdime, nors ta liga yra labiau 
paplitusi negu AIDS ir ne
priklauso nuo asmens lyties ar 
lytinių polinkių.

Man nuostabiausia, kad viso
kio plauko politikai ketina atim
ti brangius vaistus, kurie pade
da hepatito C gydymui. Atseit 
ligonis pats turės mokėti už 
vaistus. Negirdėjau, kad asme
nims, sergantiems AIDS, fondai 
bus mažinami.

Alfonsas Viliūnas

vėl susibūrė 
teatralai

jiems gėles ir stipriai plojo.
Naujoji režisierė, kuri kaip 

aktorė vaidina amerikiečių 
tarpe, o anksčiau yra pasireiš
kusi ir viename “Vaidilutės” 
pastatyme, padėjo daug pas
tangų, kol sucementavo šiuos 
vadintojus, kurių dauguma sce- 
non išėjo pirmą kartą. Iš jų 
tik Giedrė Griškėnaitė yra dau
giau vaidinusi iki šiolei Chica
goje gyvavusio “Vaidilutės” te
atrinio kolektyvo pastatymuo
se. Daugumas vaidintojų buvo 
naujieji atvykėliai iš Lietuvos, 
kurie nepagailėjo nė laiko, nė 
darbo, ir parodė visai gerus re
zultatus.

Lietuvoje gyvenantiems mū
sų tautiečiams gal sunku įsi
vaizduoti, kokios yra nedėkin
gos teatrinio gyvenimo sąlygos 
Amerikoje. Pavyzdžiui, iš Ame
rikos gimusių lietuvių jaunuo
lių tarpo jau dažnas lietuviškai 
nemoka arba kalba su dideliu 
akcentu. O lietuvių kalba vai
dinti reikalinga gerai lietuviš
kai kalbančiųjų. Tad čia didelio 
pasirinkimo nėra. Gerai, kad da
bar atvyksta vis daugiau jaunų 
žmonių iš laisvę atgavusios 
tėvynės, tad tik su jų talka ga
lima suburti teatro vienetą.

Smagu, jog šio darbo ėmėsi 
veikli tautietė Marija Remienė, 
ir reikia manyti, kad naujas te
atrinis vienetas Chicagoje gy-

Lietuva plečia ekonominį 
bendradarbiavimą su JAV

LR Ambasados Washingto- 
ne ekonomikos skyriaus ve
dėja, ministrė-patarėją Nijolė 
Žambaitė spalio 8-9 dienomis 
lankėsi Clevelando mieste, 
Ohio valstijoje. Clevelandas yra 
tarptautinis miestas ne tik todėl, 
kad jame gyvena itin daug įvai
rių tautybių atstovų, jų tarpe 
ir apie 20 tūkst. lietuvių, bet ir 
todėl, kad tai yra labai aktyvus 
tarptautinis uostas, kuriuo pre
kės iš viso pasaulio keliauja į 
JAV gilumą. Spalio 8 diena bu
vo pasirinkta vizitui neatsitik
tinai - miestas šventė JAV 
Clevelando muitinės 200 metų 
jubiliejų. Valstybei, kuri yra ne 
ką vyresnė, tai yra tikrai dide
lis įvykis. Paslaugų uosto direk
toriaus kvietimu N. Žambaitė 
dalyvavo jubiliejaus iškilmėse, 
kurių metu viceprezidento Al 
Goro potvarkiu muitinei buvo 
įteiktas Auksinio plaktuko ap
dovanojimas. Lietuvos Amba
sados vardu N. Žambaitė pas
veikino visus dalyvavusius iš

Chicagos “Lituanicos” vyrų futbolo komanda neblogai pasirodė pirmenybėse
E. Šulaičio nuotr.

Cross-Country varžybos Clevelande
9-sios kviestinės Clevelando 

LSK Žaibo Cross-Country (lau- 
ko/miško) bėgimo varžybos 
įvyks 1999 m. lapkričio 13d., 
šeštadieni, Medina High School 
trasoje, 777 East Union Street, 
Medina, Ohio, apie 40 mylių į 
pietų vakarus nuo Clevelan
do, Ohio.

Programa: berniukams ir 
mergaitėms “Bantam” (1989 m. 
gim. ir jaunesniems) ir “Mid- 
get” (1987-1988 m. gim.) - 3000 
m; “Youth” (1985-86 m. gim.) 
- 4000 m; “Intermediate” (1983- 
84 m. gim.), “Young Mcn & 

vuos ne vienerius metus. Ži
noma, reikės visų mūsų tau
tiečių paramos, kuri turėtų atsi
rasti.

Jeigu senieji Amerikos lie
tuviai pajėgė pirmąjį teatrinį 
kolektyvą įsteigti 1892 metais 
(taigi jau daugiau kaip prieš 
šimtmetį), o nuo komunistų pa
bėgusieji ir Chicagon atvyku
sieji lietuviai jį atgaivino 1949 
metų rudenį (tuomet buvo įs
teigti net du mūsų teatriniai ko
lektyvai), tai dabar neturėtų būti 
didesnio vargo. Daugiau nei de
šimtmetį gyvavęs “Vaidilutės” 
lietuvių mėgėjų teatras esta
fetės lazdelę dabar perduoda 
“Žaltvykslei”, kuri turėtųjų neš
ti ne vienerius metus!

Pabaigai dar norėtųsi duoti 
čia minimos premjeros dalyvių 
sąrašą. Naujieji Chicagos en
tuziastai: I. Kazačenkaitė, R. 
Žukauskaitė, P. Ivinskis, V. Ja- 
šinskas, Z. Usonis, J. Jatkaus- 
kaitė, G. Griškėnaitė, V. Dru- 
paitė, J. Variakojis, E. Juod- 
valkė, A. Žentikas.

Edvardas Šulaitis 

kilmėse, perduodama linkėji
mus Clcvelandui - prekybos 
“vartams į Ameriką” nuo Lie
tuvos - “vartų į Rytų ir Šiaurės 
Europą”.

Ministrei-patarėjai N. Žam- 
baitei buvo įteiktas Clevelando 
mero p. Michacl White sveiki
nimo laiškas, kuriame džiau
giamasi, kad susitikimai su 
miesto verslo visuomene, uos
to atstovais, Pasaulio Prekybos 
Centru suteiks impulsą glaudes
niam abiejų valstybių ver
slininkų darbui.

Ohio valstijos gubernatorius 
Bob Taft savo sveikinimo laiš
ke N. Žambaitei taip pat išreiš
kė pasitenkinimą vizitu, nes, 
pasak jo, tokių vizitų metu už
simezgę ryšiai “atidaro duris 
verslo, prekybos, investicijų ir 
plėtros galimybėms, palengvi
na būsimus kultūrinius ir švie
timo mainus, gerina tarpusavio 
supratimą apie kiekvienos tau
tos turtingą paveldą ir tradici
jas”. Apie galimus bendrus pro

women” (1981-82 m. gim.), 
vyrams ir moterims bei visų 
klasių senjorams/ėtris - 5000 m. 
Senjorų klasės: 30-39 m., 40-49 
m., 50-59 m. ir 60 m. bei vyr.

Varžybų pradžia vyrams, 
moterims ir senjorams/ėms - 
9:00 vai. ryto. Registracija nuo 
8:00 iki 8:45 v. r. Prieauglio 
klasėms - pradžia 10:00 v. r., 
pradedant nuo “Young Men’s 
& Women’s” ir palaipsniui ei
nant žemyn. Registruotis ne 
vėliau kaip 15 min. prieš kiek
vieną rungtį.

Registruotis ir daugiau infor

BALFO direktorių suvažiavimas
BALFO direktorių suvažia

vimas įvyks Palm Beaeh - Sin- 
gerlsland, FL, spalio 30-31 die
nomis (šeštadienį ir sekmadie
nį). Išvakarėse, penktadienį, 
susipažinimo vakaras. Visi 
direktorių suvažiavimai yra la
bai svarbūs: peržiūrima pra
ėjusių metų veikla, nustatomos 
gairės ateinantiems metams. Tie 
suvažiavimai vyksta vis skir
tingose vietose, nes susipažįs
tama su vietos balfininkais ir 
visuomene. Bet šis suvažiavi
mas ypač svarbus, nes tai pasku
tinis XX amžiuje, minint BAL
FO veiklos 55-tį, pasirengimas 
didžiosios labdaros kelionei į 
XX-jį amžių - į BALFO seimą, 
kuris įvyks 2000 metais. Bal- 
fminkai labai ruošiasi šiam sei
mui.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, BALFO pirm. Marija 
Rudienė dažnai lankosi Lietu
voje, neatsitiktinai pasirink

jektus N. Žambaitė kalbėjosi 
su Gubernatoriaus tarnybos 
Tarptautinių ryšių departamen
to direktoriumi p. August B. 
Pust.

Apie konkrečias verslo gali
mybes atskiruose Lietuvos pra
monės sektoriuose buvo kalbė
tasi su Clevelando Pasaulio Pre
kybos Centro Vykdančiuoju di
rektoriumi p. Russel Leach. Pa
saulio Prekybos Centras yra pa
saulinė organizacija, padedanti 
verslininkams užsiimti verslu 
įvairiose pasaulio šalyse, suteik
dama jiems informaciją apie 
verslo sąlygas, kompanijų, jau 
dirbančių naujose rinkose, pa
tirtį. Buvo aptarti galimo ben
dro darbo projektai.

Vizitui ypatingą reikšmę 
suteikė tai, kad tiek jubiliejaus 
iškilmėse, tiek susitikimų su įta
kingais valdžios ir verslo orga
nizacijų atstovais metu N. Žam
baitė turėjo galimybę pristatyti 
Lietuvą, pareklamuoti jos pre
kybos ir investicijų galimybes. 
Vizitą organizuoti padėjo Lietu
vos Garbės konsule Clevclande 
p. Ingrida Bublys.

Lietuvos Respublikos Ambasa
da fflashingtone 

macijų gauti galima pas Algir
dą Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122. Tel. 
216-486-0889. Faksas: 216- 
481-6064. Registruotis galima 
ir vietoje, prieš varžybų pra
džią.

Varžybos vyks Lake Erie 
USATF 1999 m. pirmenybių rė
muose, atrenkant balticčius bei 
lietuvius iš bendrų Lake Erie 
USATF pirmenybių pasekmių.

Visi lietuviai ir kiti baltiečiai 
ilgesnių nuotolių bėgikai kvie
čiami dalyvauti.

LSK Žaibas

dama blogiausią, paniurusį 
laiką, kad iš pirmų šaltinių su
žinotų ko tėvynainiams labiau
siai reikia. Ir ne iš pasipūtu
sių, sunkiai sukalbamų val
dininkų, ministrų, bet iš gyve
nančių kaimuose, skurstančių, 
vargstančių.

Ir šį rudenį pirm. Marija Ru
dienė, vicepirm. kun. Jonas Ku- 
zinskas, lydimi inž. Antano 
Rudžio, BALFO rėmėjo ir vei
kėjo nuo pirmųjų veiklos die
nų, išbuvo Lietuvoje 3 savaites. 
20 dienų keliavo, kaip toje dai
noje, vienoje mokykloje vai
kučių sudainuotoje: “Purvinėlį 
bridau, meilės žiburį į mo
kyklas, našlaitynus, prieglaudas 
nešiau...” Apie tai išgirsime 
plačiau suvažiavime.

Tai yra tikras žmogaus pa
siaukojimas, idealizmas - kad 
tik tau, Lietuvėle, šviestų lais
vė, kad vargas nelapotų.

Vytautas Kasniūnas

Aukščiausios vietovės (vir- 
šukalvės): Juozapinė (Vilniaus 
raj.) - 293,6 m (metrai virš jūros 
lygio); Žybartonys (Vilniaus 
raj.) - 293,4 m; Vaitalaukis (Vil
niaus raj.) - 291,5 m; Nevai- 
šiai (Ignalinos raj.) - 289,0 m; 
Rutkiškės (Vilniaus raj.) - 288,4 
m; Barsukynė (Vilniaus raj.) -
286.6 m; Budakalnis (Ignali
nos raj.) - 284,9 m; Dunojus 
(Vilkaviškio raj.) - 283,0 m; Pi
laitė (Vilniaus raj.) - 282,6 m; 
Pavištytis (Vilkaviškio taj.) - 
282,4 m.

Aukščiausios aukštumos: 
Lietuvos-Baltarusijos - 293,6 m 
virš jūros lygio, aukščiausia 
vieta Juozapinė; Baltijos - 283,0 
m virš jūros lygio, aukščiausia 
vieta Dunojus; Žemaičių - 234,6 
m virš jūros lygio, aukščiau
sia vieta Medvėgalis.

Žemiausia vieta - 1,3 m 
žemiau jūros lygio yra prie Rus
nės miestelio (Šilutės raj.).

Aukščiausia slenkančioji 
kopa - Sklandytojų kopa Kuršių 
nerijoje. Jos aukštis 1958 m. sie
kė 68 m. Šiuo metu ji yra ge
rokai žemesnė. Pustomų kopų 
aukštis ir forma nuolat kinta. 
Po smarkesnės audros kopos ke
teros aukštis gali pakisti 5-6 m.

Aukščiausia apželdinta ko
pa - 67,4 m aukščio Senosios 
smuklės kalnas stūkso netoli 
Preilos gyvenvietės (Kuršių ne
rijoje).

Aukščiausias piliakalnis, va
dinamas Pilies arba Gedimi
no kalnu, yra Vilniuje. Aukš
tis nuo papėdės 48 m, abso
liutus aukštis virš jūros lygio 
142 m, šlaitų statumas 35 - 40°.

Stačiausi piliakalnio šlaitai 
80 - 85° yra Punios (Alytaus 
raj.) piliakalnio. Šis piliakalnis 
iš kitų Lietuvos piliakalnių iš
siskiria didele, iki 1 ha ploto, 
aikštele. Jos ilgis 155 m, plo
tis plačiausioje vietoje 84 m. 
Šlaitų vidutinis aukštis viršija 
30 m.

Giliausia žinoma karstinė 
įgriuva ne mažiau 2 l. m gylio, 
12 m skersmens atsivėrė 1995 
m. birželio 25 d. prie gyvena
mojo namo Vilniaus g. 30, Pas
valyje. Ryte apie 4 vai. atsivė
rusi 6 m skersmens ir 9 m gy
lio įgriuva formavosi iki 22 vai. 
Apie vidurdienį ji didėjo gilyn, 
kol pasiekė 21 m gylį, po pietų 
formavimasis suintensyvėjo į 
plotį, kol tapo netaisyklingo 
apskritimo 8 ir 5,5 m ilgio skers
menų. Joje vandens lygis nuo 
žemės paviršiaus buvo 9,5 m. 
Neužilgo į įgriuvą, su 120 
sunkvežimių, buvo supilta apie 
550 - 650 m3 žemių.

Tai jau trečią sykį toje pačio
je vietoje atsiverianti karstinė 
įgriuva. Pirmą kartą ji atsivėrė 
apie 1987 m. ir buvo nedidelė. 
Atsivėrus antrą kartą 1991 m. 
pavasarį skradžiai prasmego 
žydinti kriaušė. Tuomet duobei 
užpilti užteko 24 sunkvežimių 
žemių.

Giliausia atvira karstinė įg
riuva “Karvės ola”, dar vadi
nama “Karvės duobe”, “Karvia- 
duobe”, “Karvine”, yra Karaji- 
miškio geologiniame drausti
nyje (Biržų raj.). Įgriuva apie
12.6 m gylio, paviršiuje beveik 
apskrita 10 - 12 m skersmens. 
Įgriuvoje 9,5 m gylyje atsiveria 
3,1 m aukščio ir maždaug tokio 
pat pločio požeminė ertmė, iš 
kurios nusitęsę 5 urvai. Pože
minės ertmės tūris 28 m3, grin
dų plotas 42 m2, bendras urvų 
ilgis 46 m. Ilgiausias urvas yra 
10 m ilgio.
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Gerb. Redakcija,

Darbininke buvo atspausdintas rašinys „Į laisvę fondo prašy
mą paskaičius”. Jame teigiama, kad . .prasilenkiama su tiesa”.

Leiskime, kad formalaus buvusios konstitucijos grąžinimo ak
to ar įstatymo ir nebuvo, tačiau reikia sutikti su p. Mečio Mac
kevičiaus pareiškimu, kad Laikinoji vyriausybė „bazavosi N. 
Lietuvos konstitucija ir tuo reikalu skelbti potvarkį nekonsekven- 
tiška ir nelogiška”. Ar tai nebuvo tikslingiau kaip, Aukščiausia
jai Tarybai paskelbus trečiąjį šiame šimtmetyje nepriklausomy
bės atstatymą, priimti buvusią konstituciją ir ją po keleto minu
čių pakeisti beveik sovietine konstitucija ar pagrindiniu įstatymu?

Toliau šiame rašinyje teigiama, kad „Lietuvos žmones apiplė- 
šusio nacionalizacijos įstatymo nepanaikino, tik atskirais potvar
kiais kai kuriems savininkams nuosavybę grąžino”. Šis p. Janu
tos teiginys neatitinka faktų. 1941 m. liepos 17 d. išleistas „Žemės 
denacionalizacijos įstatymas Nr. 63”, kurį pasirašė J. Ambra
zevičius, 1. c. ministerio pirmininko p., ir prof. B. Vitkus, Žemės 
ūkio ministeris. Prieš paskelbiant šį „Žemės denacionalizacijos 
įstatymą”, 1941 m. liepos 4 d. išleistoje „Laikinojo Lietuvos mi- 
nisterių kabineto deklaracijoje ūkio reikalais” inter alia, antrame 
skirsnyje, rašoma: „Žemės savininkams, kuriems bolševikinės 
valdžios paskelbtąja žemės nacionalizacija buvo atimta nuosavy
bės teisė, grąžinama turėtoji nuosavybės teisė į jiems paliktąją 
žemę”.

1941 m. liepos 19 d. išleidžiamas „Miestų namų ir žemės skly
pų denacionalizacijos įstatymas Nr 64 ", kurį pasirašė J. Am
brazevičius, 1. c. ministerio pirmininko pareigas, ir Vyt. Žemkal
nis, Komunalinio ūkio ministeris.

Rašinio pabaigoje skelbiama „prastoji pusė iškilo į viršų” — 
tai jau ne diskusinis pasisakymas, greičiau priekabių ieškojimas 
dėl Į laisvę fondo paminėjimo aiškaus fakto, kad Laikinoji vy
riausybė buvo, „plačios koalicijos”. Minima, kad „toj koalicijoj 
tautininkų nebuvo”. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (psl.318) 
koaliciją apibūdina kaip „valstybių, partijų ar kitų visuomeninių 
grupių sąjungą bendriems tikslams”; tačiau šiame apibrėžime ne
nustatoma, kiek grupių turi sudaryti koaliciją. Neseniai suirusi 
Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų koalicija susidėjo iš

dviejų partijų, o dėl platumo, tai vaikui ir pusės metro griovys 
platus, kai sportininkui ir šešių metrų lengvai peršokamas...

Algis Rauliu uitis 
Burbank, Califomia

* * *

JAV lietuviai ir himno parodija
Rugsėjo 10 d. “Darbininke”, žymioje primojo puslapio vietoje, 

tilpo Reuter žinių agentūros pranešimas apie įsidėmėtiną ir pasek- 
tiną Chicagos Lietuvių Bendruomenės žingsnį - protestuoti prieš 
Holokausto muziejaus Washingtone šlykštų Lietuvos himno iš
niekinimą ir neapykanta paremtą skatinimą smurto prieš lietuvius, 
jų miestus ir kaimus. Tikėjausi, jog šį pranešimą paseks kitų JAV 
lietuvių organizacijų protestai ir vieši reikalavimai sustabdyti ne
apykantos propagandą, ypač, kai JAV Kongresas yra liberalų 
spaudžiamas išleisti įstatymus neapykantai stabdyti ir bausti.

Iš pranešimo neaišku, į ką Chicagos LB kreipėsi su reikalavi
mu, kad “Washingtone esantis Holokausto muziejus nustotų pre
kiauti Lietuvą įžeidžiančiu kompaktiniu disku”. Jeigu protestas 
buvo nukreiptas Muziejaus vadovybei, vargu ar jis apsimokėjo 
pašto ženklo vertę. Protestai, klausimai ir reikalavimai turėtų bū
ti nukreipti į JAV Kongresą (senatorius ir atstovus) arba per Kon
gresą į Muziejų.

Įsidėmėtini faktai:
1. Holokausto muziejus, kaip ir visi panašūs pastatai, stovi ant 

mūsų, JAV piliečių, mokesčių mokėtojų žemės - ant federalinės 
žemės.

2. Tikriausiai, kaip tokiais atvejais būna, Muziejus buvo pasta-

tytas ir, ko gero, išlaikomas, JAV iždo (mokesčius mokančių 
piliečių) lėšomis.

Tad rašant savos valstijos senatoriams ir atitinkamo kongresi
nio distrikto atstovams - kongresmenams, primintina pirmasis mi
nėtas faktas (apie federalinę žemę), gi klausimo formoje iškelti- 
nas antrasis - JAV iždo subsidijos - klausimas: ar tai yra faktas?

Mums turėtų būti aišku, jog Lietuvos Ambasada Washingtone, 
net prie geriausių norų, turi labai ribotą galimybę paspausti Mu
ziejų ar JAV vyriausybę. Tačiau JAV piliečiai Amerikos lietuviai 
ir jų organizacijos turi neribotą galimybę drausti ir reikalauti, kad 
Kongresas arba sustabdytų Muziejaus padėties piktnaudojimą, arba 
subsidijas jam, jeigu ne Muziejaus teisę naudotis federalinė žeme. 
Tai gali daryti visos JAV lietuvių organizacijos, pradedant gol- 
fminkais bei meškeriotojais ir baigiant profesinėmis organizaci
jomis, klubais, LB apylinkėmis ir Amerikos Lietuvių Tarybos bei 
JAV Lietuvių Bendruomenės centrų valdybomis.

Amerikai draugiškos valstybės, kurios žemė yra tikrai “kruvi
na” svetimųjų ir Lietuvai nelojalių buvusių piliečių nusikaltimų 
dėka, Himno išniekinimas, JAV vyriausybei nebojant net smurto 
kurstymo nusikaltimo prieš draugišką valstybę, kylantį Amerikos 
sostinėje, turi būti nepriimtinas kiekvienam padoriam JAV pilie
čiui. Ką bekalbėti apie Amerikos lietuvius. ymus Bražėnas

RigaVen Travel Ine.
. We have GREAT CRUISES • 

• Tours to Ireland, Scotland, England and Enrope .
• Discover Costa Rica •

SPECIAL REDUCED FARES 

to VILNIUS 
starting at $406.00 

with

"Call for Details"

Call 
INESE ZAKIS

136 W. Mala St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven@worldnet.att.net

VILTIS - Hope
LITHUAN1AN RELIEF PARCEL. IHC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

CHRISTMAS CONTAINER TO LITHUANIA
LEAVES NOVEMBER 1

PRADŽIUGINKITE GIMINES IR DRAUGUS 
ŠVENTINIŲ SIUNTINIŲ KALĖDOMIS!

October Pickup Schedule
Likusios spalio mėnesio paėmimo datos

November Pickup Schedule

Binghamton, NY Oct. 29 9-10:30 AM
Scranton, PA Oct. 29 12-2 PM
Frackville, PA Oct. 29 5-6 PM
Philadelphia, PA Oct. 30 10:30 AM-12:30 PM
Brooklyn, NY Oct. 30 12-4 PM
Baltimore, MD Oct. 30 6-7 PM
Washington, DC Oct. 31 1:30-4 PM
Bridgeport, CT Oct. 31 8-9 PM

Lowell, MA Nov. 4 12-1 PM
Laivrence, MA Nov. 4 2-3 PM
Nashua, NH Nov. 4 4-5 PM
Brockton, MA Nov. 5 3:30-5:30 PM
Worcester, MA Nov. 6 12-3 PM
Waterbury, CT Nov. 8 10-11 AM
Hartford, CT Nov. 8 12-1:30 PM
Centerville, MA Nov. 10 3:30-5 PM
Putnam, CT Nov. 11 1-2 PM
Providence, RI Nov. 11 4-5:30 PM
Binghampton, NY Nov. 12 11 AM-12 PM
Scranton, PA Nov. 12 1-2:30 PM
Frackville, PA Nov. 12 5:30-6:30 PM
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Atlantic Express
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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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION PICK-UP
SCHEDULE FOR NOVENBER OF 1999

November 1 Paterson, NJ 11-12’noon
November 2 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

November 3 Philadephia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

November 4 Elizabeth, NJ 11-12 noon
November 5 Kearny, NJ 11-12 noon
November 6 Broooklyn, NY 11-12 noon
November 9 Putnam, CT 2-3 pm
November 15 Paterson, NJ 11-12 noon
November 16 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

November 17 Philadelphia, PA 11-12 noon
November 18 Elizabeth, NJ 11-12 noon
November 19 Kearny, NJ 11-12 noon
November 20 Brooklyn, NY 11-12 noon
November 29 Paterson, NJ 11-12 noon
November 30 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
yVaterbury, CT 4-5 pmSCHUYLER SAVINGS BANK 

Mes siūlome:
Taupymo sąskaitas Taupymo certifikatns 

TRA sąskaitas
‘Asmeniškas ir komercines čekių sąskaitas 

*Tiesioginį pinigų deponavimą 
‘Namų paskolas ‘Antomobilių paskolas 

‘ Namų remonto paskolas ‘Sąskaitų paskolas 
‘Namų (Home Equity) paskolas 

Nauįos, patogios darbo valandos ir draugiškas 
patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Viinius-New York $368r.t.

One way to Vilnius S305

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:Ven@worldnet.att.net
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Muzikos šventė 
sekmadienio popietėje

Iškilioji New Jersey pianistė 
Frances Kavaliauskaitė (Co- 
valesky) eilę metų kasmet pa
ruošia rečitalius arba dalyvauja 
instrumentalistų bei vokalistų 
koncertų programose.

Ir šį kartą ji stropiai ruošiasi 
savo rečitaliui, kuris įvyks š. m. 
lapkričio 14 dieną Church of 
Assumption, 91 Maple Avenue, 
Morristovvn, New Jersey. Kon
certo pradžia 4 vai. p. p. Pro
gramoje ji atliks Beethoven’o, 
Chopin’o, Čiurlionio ir Gersh- 
win’o kūrinius.

Pianistei prieš keletą metų 
Miami universitetas, apgynus 
M. K. Čiurlionio kūrybos tezę, 
suteikė daktarės laipsnį. Kaip 
pianistė ar akompanuotoja ji yra 
dalyvavusi daugelyje lietuvių

Los Angeles lankysis 
svečiai iš Lietuvos

Į Los Angeles Lietuvių Fron
to Bičiulių tradicinius renginius 
pakviesti sutiko atvykti: Al
binas Bernotas, poetas ir belet
ristas, - į Literatūros vakarą 
gruodžio 5 d; Nijolė Gaškai
tė-Žemaitienė, laisvės kovų 
laikotarpio tyrinėtoja, ir dr. Al
girdas Katkus, Seimo nacio
nalinio saugumo komiteto pir

Švenčiame įkurtuves
Meno mėgėjų ratelis šiais 

metais švenčia įkūrimo auksinį 
jubiliejų, nes jis buvo įkurtas 
1949 m. lapkričio mėn. Tais 
metais vyko didžioji imigraci
jos banga iš Vokietijos į užjū
rio kraštus. Nemežai lietuvių 
atvyko į Worcesterį, kurių tar
pe buvo daug jaunimo. Leopol
das Jakubauskas ėmėsi inicia
tyvos ir subūrė jaunimą į Me
no mėgėjų ratelį.

Ratelis darbą pradėjo trimis 
sekcijomis: tautinių šokių gru
pė - vadovė Izabelė Savickaitė; 
dramos sambūris - vadovai ak
torius Henrikas Kačinskas ir 
Meno mėgėjų ratelio įkūrėjas 
Leopoldas Jakubauskas. Šios 
grupės išsilaikė tik keletą metų.

Ištvermingiausias pasiliko 
Meno mėgėjų ratelio choras. 
Jame dirbo muzikai: Z. Snar- 
skis, R. Juozaitis, J. Beinoris, J. 
Paplauskas ir A. Mateika. Pir
masis buvo muz. Zigmas Snar- 
skis. Jam vadovaujant, šalia 
mišraus choro dar suorganizuo
tas oktetas ir moterų sekstetas.

Pasitraukus muz. Z. Snars- 
kiui, vadovo pareigas perėmė 
antras energingas muz. Jonas 
Beinoris, kuris gyveno Provi- 
dence, R.I. Jis kiekvieną sek
madienį atvažiuodavo iš Pro- 
vidence dirbti su Ratelio choru. 
Įsteigė ir vyrų kvartetą. 1963 m. 
Meno mėgėjų ratelis išleido 
ilgo grojimo liaudies dainų 
plokštelę “Suk, suk ratelį”. Prie 
jos išleidimo daug prisidėjo 
tuometinis choro pirmininkas 
Kazys Adomavičius. Į Ratelio 
chorą jungėsi vis daugiau lie
tuvių, ypač jaunimo. Įsijungu
sių eilėse randame ir čia gimu
sią lietuvaitę muzikę Olgą Ker- 
šytę - pianistę. Nebuvo nė vie
no renginio, kuris apsieitų be 
jos muzikinės pagalbos. Vė
liau tapo šv. Kazimiero parapi
jos vargonininke. 1958 m. 
pastatė operetę “Viengungiai”. 
Režisavo Ratelio narys Pranas 
Račiukaitis. Muzikinę dalį pa
ruošė choro vadovas muz. Jo
nas Beinoris.

1964 m. muz. J. Beinoris iš 
Providence, R.I., persikėlė gy
venti į New Britain, CT. Pasi
darė ne 40 mylių kelionė, kaip 
buvo iš Providence, bet daug 
ilgesnė. Jis atsisakė Ratelio 

koncertų. Išgirdusi apie ne
lengvą Lietuvos našlaičių būklę, 
ji visą savo koncerto pelną ski
ria tų skurstančių bei apleistų 
vaikų globai. Pelnas bus per
siųstas per Lietuvių Religinę 
Šalpą. Prieš koncerto pradžią 
tuo reikalu pakalbės St. Francis 
College profesorius Tėvas John 
A. Perricone.

Bilietai suaugusiems $15, 
pensininkams $10, vaikams $5, 
o iki 7 metų nemokamai. Taigi 
lapkričio 14 d. būkime visi 
Frances Kavaliauskaitės kon
certo šventėje.

Dėl bilietų skambinti: Susan 
Savaiko, 973-328-2850; Lou 
Sliazis, 732-761-9317; Claire 
Theusen, 973-656-2298.

Julius Veblaitis

mininkas, - į Politinių studi
jų savaitgalį 2000 m. sausio 29- 
30 d.

Jeigu kas norėtų kurį iš jų 
pakviesti į kitas vietoves, pra
šome susisiekti su L.A. LF 
Bičiulių sambūrio pirminin
ku Vytautu Vidugiriu; tel.- 
fax: (310) 377-3192; e-mail: 
Vidugiris®,earthlink.net 

choro vadovo pareigų.
Ratelio valdyba surado naują 

vadovą Juozą Paplauską, Atho- 
lio šv. Pranciškaus parapijos 
vargonininką. Jam vadovaujant 
1964 m. Ratelio choras daly
vavo Dainų šventėje New 
Yorke, kuri vyko Pasaulinės pa
rodos metu. Netrukus netekta 
šio vadovo. Jis ne tik pasitrau
kė iš savo pareigų, bet ir iš 
gyvųjų tarpo.

Prasidėjo Meno mėgėjų ra
telio smukimo laikotarpis. Pir
mininkės pareigas perėmė Ele
na Gorodeckienė. Valdyba 
kreipėsi į Aušros Vartų parapi
jos vargonininką muz. V. Bur
dulį, kad sutiktų vadovauti cho
rui. Sutiko, bet buvo neįma
noma surinkti išsisklaidžiusių 
narių.

1967 m. suorganizuotas Me
no mėgėjų ratelio “Penketu
kas ”. Jį sudarė: viena iš pirmųjų 
Ratelio narių Uršulė Rože- 
vičienė, pirm. Elena Gorodec
kienė, Aldona Brantienė, Kris
tina Naikelienė ir vicepirm. Va
lerijonas Roževičius. Vadova
vo muz. V. Burdulis.

1968 m. iš Detroito į Worces- 
terį persikėlė gyventi muz. Al
bertas Mateika. Jis tapo Šv. Ka
zimiero parapijos vargoninin
ku. Bandė atgaivinti mišrų 
chorą, bet nepavyko. Tačiau jo 
pastangų dėka M. M. rateliui 
jis paruošė savo solistą, dainos 
mėgėją Valerijoną Roževičių, 
kurį ir pastaruoju laiku dažnai 
girdime ne tik giedant per lie
tuviškas šv. Mišias Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, bet ir ki
tomis progomis.

1969 m. Ratelis suorgani
zavo išvyką į Pasaulinę parodą 
Montrealyje.

1974 m. muz. V. Burdulis 
pasitraukė iš “Penketuko” va
dovo pareigų. Sugrįžo pirmasis 
muz. Z. Snarskis. Paruošė ypa
tingą programą Meno mėgėjų 
rateliui ruošiantis švęsti 25 me
tų veiklos sukakties pami
nėjimą. Tuo laiku “Penketuką” 
sudarė pirmoji Ratelio narė 
Uršulė Roževičienė, sek. Elena 
Gorodeckienė, Kristina Naike
lienė, Irena Savickienė ir pirm. 
Valerijonas Roževičius. Tai 
buvo didelio džiaugsmo šventė.

Nemažai narių savo tarpe

Frances Kavaliauskaitė (Covalesky) atliks klasikinės muzikos 
fortepijono rečitalį 1999 m. lapkričio 14 d. 4 v. p.p. Morris- 
town, New Jersey, Church Assumption parapijos salėje

Ruduo - BALFO vajus
Nuskardėjo, nuaidėjo BAL

FO garsai per Amerikos kalny
nus, miškus, laukus, miestelius, 
kur tik gyva lietuviška širdis: 
tieskime rankas vienas kitam, 
susijunkime auka visi Didžio
sios Labdaros kelyje!

Aukokime visi, kaip ištiki

sukūrė lietuviškas šeimas. 
Užaugino gražų lietuvišką at
žalyną.

Nebuvo svetima ir mirtis 
narių eilėse. Pirmąja auka tapo 
medicinos studentė A. Kava
liauskaitė. Antrąja - Liucija Sa- 
vickaitė-Babickienė. Iki šio lai
ko, kada ruošiamės švęsti 50 
metų įsteigimo sukaktuves - 
Auksinį Meno mėgėjų ratelio 
jubiliejų - ilga eilė narių įsiri
kiavusi į jų gretas.

Meno mėgėjų ratelis dauge
lį metų ne tik sukosi, bet jo vei
kla žydėte žydėjo. Nė viena 
šventė, minėjimas ar kitokio 
pobūdžio renginys Worcesteryje 
neapsiėjo be Ratelio choro. 
Koncertai - Bostone, Gardnery, 
Hartforde, Providence, Worces- 
teryje, suruošti bendri koncertai 
su Bostono choru “Aidai”, ku
riam vadovavo muz. Jurgis Pet- 
kaitis. Programą atliko meno 
festivalyje, kuris vyko Worces- 
terio auditorijoje. Ratelio choro 
garsas aidėjo ne tik Naujojoje 
Anglijoje, bet ir užjos ribų.

Nuo įsikūrimo dienos palaikė 
gražias lietuviškas tradicijas. 
Kiekvienais metais suruošdavo 
Užgavėnių vakarienę, pro
gramą, šokius ir svečius vaišin
davo Užgavėnių valgiais.

Rugpjūčio mėnesį per Žolinę 
gamtoje rengdavo gegužines, į 
kurias suvažiuodavo nariai su 
šeimomis. Aukomis rėmė lie
tuvišką kultūrinę ir tautinę 
veiklą. Artimai bendravo su Šv. 
Kazimiero parapija ir rėmė ją 
bei kitas institucijas.

Metai bėgo. Keitėsi veidai. 
Kai kurie nariai šeimos ar kito
kių gyvenimo rūpesčių, reika
lų slegiami atsitraukė nuo lie
tuviškos dainos, bet pirmųjų 
pionierių dvasia pasiliko gyva 
ir stipri. Meno mėgėjų ratelis 
iš aktyvios veiklos perėjo į pa
syvią.

Dar būdavo ruošiamos ge
gužinės, bet jau atsisakyta ir jų. 
Tačiau kiekvienais metais už 
mirusius narius užprašomos šv. 
Mišios. Suteikiama auka Lietu
vos reikalams, ypač švenčiant 
Vasario 16-tąją, nepamirštama 
ir parapija. Visi buvę Ratelio 
choro vadovai - muzikai mirę. 
Taip pat ir įkūrėjas Leopoldas 
Jakubauskas, kuris vadinamas 
Ratelio tėvu. Jis nepriklausė 
Ratelio chorui, bet savo gražiu 
humoru dažnai paįvairindavo 
programą per Ratelio rengi

mai aukojome BALFui jau 55 
metus. Padovanokime Kalėdų 
Dovaną vargstantiems, ligo
niams, našlaičiams, seneliams, 
tremtiniams, partizanams.

Vytautas Kasniūnas,
BALFO vicepirm. informacijai 

nius. Jam suteiktas Ratelio gar
bės nario vardas.

Meno mėgėjų ratelio pirmi
ninkais buvo: Brizgys, Jonas 
Naikelis, Leonas Orentas, Bro
nius Naras, J. Starėnas, Kazys 
Adomavičius, Elena Gorodec
kienė ir visas savo jėgas paš
ventęs ir Rateliui atsidavęs per 
ilgus metus ir pastaruoju laiku 
einantis pirmininko pareigas 
Valerijonas Roževičius.

Valdyba: ilgametis pirminin
kas Valerijonas Roževičius, vi
cepirm. Steponas Valinskas, 
sekretorė buvusi Elena Goro- 
deckienė-Čemienė (kurį laiką 
jai gyvenant kitoje vietoje, 
sekretorės pareigas atliko Al
dona Brantienė), iždininkė Ade
lė Degutienė. Visais Ratelio 
reikalais daugelį metų rūpinosi 
ir rūpinasi pirm. V. Roževičius.

Pirmoji Ratelio narė yra Ur
šulė Domantaitė-Roževičienė. 
Ji per 50 metų gyveno Ratelio 
džiaugsmais ir liūdesiais, pra
dėjus Rateliui vis pamažiau ir 
pamažiau suktis. Džiaugiasi, 
kad ruošiamas 50 metų įkūrimo 
Auksinio jubiliejaus minėji
mas, kuris įvyks lapkričio 6 d. 
šeštadienį, Worcester, MA.

Ratelio nariai yra išsisklaidę 
nuo Atlantos iki Pacifiko kran
tų. Rengėjai kviečia atvykti į 
minėjimą, bet reikia pranešti 
kuo skubiau Ratelio pirminin
kui: Valerijonas Roževičius, 98 
Harrison St., Worcester, MA 
01604; telef: 508 799-5465; 
arba sekretorei Elenai Černie
nei, 37 Midgley Lane, Worces- 
ter, MA; telef: 508 757-2971. 
Lauksime atvykstant - jei 
negalite, nors žodeliu atsiliep
kite, ir tai džiaugsimės!

Jubiliejaus minėjimas pra
sidės šv. Mišių auka lapkričio 6 
d. šeštadienį, 7 vai. ryto, Auš
ros Vartą parapijos bažnyčioje, 
153 Sterling St. Worcester, MA. 
Šv. Mišios bus atnašaujamos už 
mirusius Meno mėgėjų ratelio 
vadovus ir narius.

1 vai. p. p. Maironio Parke, 
52 So. Quinsigamond Avė., 
Shrewsbury, MA, vyks to
limesnė minėjimo dalis: pietūs 
ir įvairi programa. Lauksime 
Jūsų visų atsilankant, nežiūrint 
kaip toli gyvenate. Bus malonu 
susitikti, pabendrauti, pagyven
ti tais gražiais praeities prisimi
nimais ir dar kartą visi uždai
nuosime.

J. M.

Sadizmo
Aurelija M.

Kai prieš kelis dešimtmečius 
paplito televizija dar palyginti 
primityviame stovyje, nes ne
buvo spalvota, ji tapo šeimų pra
mogos, informacijos ir poilsio 
šaltiniu, o vaikučiams buvo ne
paprastai turiningos, malonios ir 
linksmos programos. Spalvota 
televizija buvo didelis patobu
linimas, tai matėme ir gamtos 
grožį, ir žmonių akių ir plaukų 
spalvas. Programų turinys kas
met turtėjo, matėme puikius fil
mus ir, žinoma, naujienas iš viso 
pasaulio. Deja, ilgainiui televi
zijos programų veidas pasikeitė 
beveik iki neatpažinimo. Klasi
kinius filmus pakeitė brutalių 
nuotykių, žudynių ir smurto sce- 
narijai, kadaise elegantiškos 
kosmetikos ar automobilių bei 
kitų prekių reklamose vyrauja 
sprogimai, riksmai ir savotiškas 
brutalumas. Taip pat populia
rios programos jau pasirenka tu
rinį iš pačios žemiausios gyve
nimo skalės. Štai seku populia
rią “20/20” programą, nes joje 
paprastai būna įdomūs asmenys 
ir įvykiai. Deja, vieną vakarą 
buvau giliai sukrėsta, kai be
veik ištisą valandą buvo rodomi 
du masiniai žudikai - vienas, jau 
gerokai pagyvenęs ir už grotų iki 
galvos, o kitas dar labai jaunas, 
bet su dideliu pasididžiavimu 
pasakoja savo brutalaus gyve
nimo detales. Jis išgyveno didelį 
malonumą ir pasitenkinimą, ga
lėdamas privilioti jaunus vaiki
nus ir juos lėtai, bet labai sadis
tiškai nužudyti. Tokiais “žyg
darbiais” gyrėsi ir už grotų už
darytas masinis žudikas. Tai 
žiniasklaidos “herojai”.

Visa žiniasklaida ieško ko 
nors žiauraus ir suranda, jei ne 
artimoje aplinkoje, tai kitoje 
žemės rutulio pusėje. Pranešė
jai su malonumu ir entuziastin
gai raportuoja užmuštų ar tragiš
kai katastrofose bei žemės dre
bėjimuose žuvusiųjų skaičius, 
rodo pagrobtų ir nužudytų vaikų 
bei suaugusių lavonus, teisia
mus nusikaltėlius, gaisrus, spro
gimus ar terorizmo veiksmus. 
Deja, niekur nesimato nieko po
zityvaus, nors ir šio šimtmečio 
kūrėjai nenustoja darę įnašo į

Lietuvos Vyčių centro valdybos 
pranešimas

87-asis metinis Lietuvos Vy
čių suvažiavimas/scimas vyks 
2000 m. liepos 27-30 d., 
Sheraton Universal viešbutyje, 
Los Angeles, California. Jį glo
bos Los Angeles 133 kuopa, 
vadovaujama pirmininkės Ma

Devyniolikos metų 
mirties sukaktis

Š. m. lapkričio 5 d. sueina devyniolika metų, 
kai Viešpaties pašauktas 

užbaigė šios Žemės kelionę

A. A.
Muzikas MYKOLAS CIBAS

Šviesiam jo atminimui bus aukojamos mišios už 
jo sielq:

-- Brooklyno, NY, lietuvių pranciškonų koplyčioje 
lapkričio 5 d.;

-- Clevelande, OH, lapkričio 8 d. mišias aukos 
prelatas Aleksandras Goldikovskis.

Nuoširdžiai prašau gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a.a. Mykolq savo maldose, 
kad Viešpats suteiktų jo sielai amžinq šviesų.

Žmona Eufemija

potvynis
Balašaitienė
žmonijos kultūros lobynus, o 
kompiuteriai, medicina ir kiti 
mokslai daro didelę pažangą. 
Kone aiktelėjau, kai vieno dide
lio dienraščio užpakaliniame 
puslapyje radau nepaprastą pra
nešimą, nors pirmame puslapy
je buvo žudiko nuotrauka ir 
stambios pinigų sumos išeikvo
tojo nuotrauka su smulkia bi
ografija. Tolimame puslapyje 
buvo mažytė žinutė, kad šių me
tų Nobelio literatūros premija 
paskirta vokiečiui Guenther 
Grass. Nuo seno žinome, kaip 
iškilmingai yra pagerbiami No
belio premijų laureatai, kai pre
mijos įteikiamos Stockholme ir 
Oslo, dalyvaujant Švedijos ir 
Norvegijos karaliams, bet šį kar
tą Amerikos žiniasklaida į ten 
nenuskubės. Už keleto dienų to
limame dienraščio puslapyje ra
dau dar vieną reikšmingą prane
šimą, kad Nobelio medicinos 
premija yra paskirta vienam 
Ncw Yorke gyvenančiam mok
slininkui. Tik kadaise kai ku
rios sensacingos premijos buvo 
paminėtos žiniasklaidoje, kai 
taikos premija buvo paskirta 
Gorbačiovui... Kartais netyčia 
sugaunu vaikučiams skirtas 
programas... O Viešpatie, ko
kios jos brutalios!

Bent Clevelande žiniose do
minuoja vietinės beisbolo ir fut
bolo komandos, jų mikčiojantys 
nariai yra kalbinami, fotogra
fuojami, nors jų kalbą sunku su
prasti. Sporto pranešėjai rėkau
ja, tačiau žiūrovas negauna jo
kios naudingos informacijos, 
nes nepasitenkinama laimėjimo 
ar pralaimėjimo taškų paskel
bimu, bet ilga ir nuobodžia ku
rio nors sporto komandos nario 
biografija. Graudu, kad tokia 
nuostabi susižinojimo ir infor
macijos priemonė kaip televi
zija ir spauda neberanda nieko 
pozityvaus nei kultūringo pra
nešti, tik deda žudikų ir kitų nu
sikaltėlių nuotraukas ir visiškai 
ignoruoja kultūrinio bei meni
nio gyvenimo apraiškas. Gražu, 
kad užsienio lietuvių spaudoje 
vis dar informuojama apie kul
tūrinius renginius, visuomeni
nės veiklos ir meno apraiškas.

rytės Šepikaitės.
Ateinantis centro valdybos 

posėdis numatytas šaukti 2000 
m. balandžio 8 d. Philadelphi- 
joje, jį globos 3 kuopa, veikian
ti Šv. Jurgio parapijoje, Phila
delphia, PA. R. Švobienė

Neteko Tau sugrįžti į numylėta 
Tėviškę - Utena, Gudeniškes,- 
Amžina Tėvynė taip
Anksti, netikėtai
Priglaudė Tave...

earthlink.net
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Lapkričio 1 d., pirmadienį - 
Visų Šventųjų šventė. Kadan
gi ji šiemet išpuola pirmadienį, 
tai nebūtina tą dieną išklausyti 
mišias (not a holy day of obliga- 
tion).

Lapkričio 2 d., antradienį - 
Vėlinės.

Laikrodį atsukti vieną va
landą atgal reikia sekmadienį, 
spalio 31 d.

Kun. Juozas J. Matutis, 
buvęs Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos klebonas Hartford, CT, 
mirė spalio 22 d., sulaukęs 84 
metų amžiaus. Palaidotas spalio 
27 d.

Kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, buvęs ilgametis LK Reli
ginės Šalpos vedėjas, neseniai 
buvo išvykęs į Lietuvą pagelbėti 
Vilniaus parapijose. Spalio 11d. 
staiga sugrįžo į Baltimore, MD, 
kur spalio 14 d. Mercy ligo
ninėje jam buvo padaryta sėk
minga galvos operacija. Linkime 
greitai pilnai sustiprėti.

Apreiškimo par. žinios
Tarybos pirmininkas VI. Si- 

das, iždininkas Bill Kučinskas ir 
parapijos administratorius mons. 
David Cassato spalio 30 d. daly
vaus Brooklyno vyskupijos kon
ferencijoje Stevvardship Day.

Lapkričio 7 d. per 11 vai. 
lie-tuviškas mišias vėl bus praves
ta programa "Žodžio liturgija 
vaikams". Pirmasis bandymas 
buvo spalio 3 d., sutraukęs gražų 
būrį mergaičių ir berniukų. 
Kviečiame tėvus atvežti savo 
vaikus į šias mišias ir patiems 
jose dalyvauti.

ELIZABETH, NJ

Artėja kun. Peter Aquino 
30 m. kunigystės 

sukaktis
Šv. Petro ir Povilo par. kunigo 

Peter Aquino trisdešimties metų 
kunigystės sukaktis bus iškilm
ingai paminėta sekmadienį, lap
kričio 7 d., 12 vai. mišiomis, 
kurias koncelebruos jubiliatas su 
kitais kunigais. Mišių metu 
giedos solistė Angelė Kiaušaitė. 
Smuiku gros Julius Veblaitis. 
Giedos ir parapijos choras, vado
vaujamas Eric Haughton.

Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje vyks iškilmių pietūs. Bus 
ir meninė dalis. Solistė Angelė 
Kiaušaitė pradžiugins visus solo 
dainomis, akompanuojant kom
pozitoriui Eric Haughton. Julius 
Veblaitis atiks trumpą programą 
smuiku. Svečiai linksminsis prie 
Jesse Bambalan, DJ, muzikos. Visi 
parapijiečiai ir draugai linki su
kaktuvininkui kun. P. Aquino 
geros sveikatos ir dar daug metų 
būti mūsų tarpe. J. J.

Z—=——~— 
JAV LB KULTŪROS TARYBA 

skelbia
1999 metų premijų laureatus:

MENO Jurgis Daugvila
MUZIKO-DAINININKO Algirdas Brazis
ŽURNALISTO Bronius Nainys
RADIJO Tėvynės garsai Clevelande
ŠVIETIMO "Maironio" lituanistinė mokykla Bostone

Šių premijų mecenatas - Lietuvių Fondas

MOKYTOJO PEDAGOGO Juozas Masilionis
Šios premijos mecenatas - dr. Jonas Adomavičius

Premijų įteikimo šventė įvyks 
lapkričio mėn. 14 d. Jaunimo centre Chicagoje J

Email:Darbininka@aol.com
Redakcija ....... (718) 827-13J2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr......... (718) 827-1351

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

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Spalio 31 d. Lietuvos Vyčių 

110 kuopos nariai rengia pietus 
- šokius tuojau po 11:15 vai. 
mišių. Gros Joe Thomas. Bilietų 
kaina 25 dol. Dėl daugiau infor
macijų skambinti Juozui Stel
mokui, 516-485-1073; Bruno 
Rutnūnui, 516-628-2292; arba 
Elenai Matulionytei, 718-326- 
3398.

Religijos ir katekizacijos 
klasės prasidėjo spalio 10 d. Į 
naujai atremontuotą CCD 
pastatą studentai renkasi pa
mokoms kiekvieną sekmadienį 
nuo 11:15 vai. r. iki 12:15 vai. 
p.p. Šiuo metu yra 86 studentai. 
Esame dėkingi religijos mokyto
jams, kurie moko mūsų jaunimą.

Spalio 30 d. parapijos klebo
nas kun. J. T. Rooney, vikaras 
kun. Vytautas Volertas ir eilė pa
rapijiečių dalyvaus "Stevvardship 
Day" konferencijoje, kuri vyks 
vyskupijos patalpose Douglas- 
ton, NY, nuo 9 v. r. iki 3 v. p. p.

Lapkričio mėnesi parapi
jos draugijų susirinkimų tvar
karaštis: Šv. Onos ir Rožan
čiaus draugijos nariai - lapkričio 
7 d. renkasi į salę tuojau po 10 
vai. mišių. Auksinio amžiaus 
draugijos nariai - lapkričio 10 d., 
tuojau po 12 vai. mišių; Holy 
Name Society - lapkričio 14 d., 
tuojau po 10 vai. mišių.

Vėlinių dieną, lapkričio 2, 
mišios bus aukojamos: 7:30 vai. 
ryto, 12 vai. vidudienį ir 7 vai. 
vak. Visos mišios lapkričio 2 - 5 
dienomis bus laikomos mi
rusiųjų novenos intencija. Kas 
nori savo mirusiuosius įjungti į 
šią noveną, prašom skambinti į 
kleboniją.

Visi choristai kviečiami lap
kričio 5 d., 7:30 vai. vak. daly
vauti pagerbime, kuris, pagal 
Brooklyno vyskupijos tradiciją, 
vyks Resurreętion Ascension pa
rapijoje Rego Parke.

Dviem jaunuolėms lap
kričio 7 d. bus įteikti specialūs 
pažymėjimai už uolų dalyvavimą 
parapijos veikloje. Heather 
Reklis paskutinius kelerius me
tus padėjo katekizacijos klasėse, 
o Michele Vallely jau kelerius 
metus eina lektorės pareigas 
jaunimo mišiose. Jos abi prisidė
jo prie "Maspeth Teen Club" 
įsteigimo.

Marija Stukas, gimusi Ame
rikoje, gyvenusi Brooklyne, NY, 
mirė Vanderbilt prieglaudoje 
spalio 21 d., sulaukusi 91 metų 
amžiaus. Buvo pašarvota Shalins 
laidojimo koplyčioje. Spalio 23 
d., šeštadienį, palaidota Šv. Jono 
kapinėse šalia savo vyro Jack, 
mirusio prieš 20 metų. Liko du 
sūnūs: Jimmy ir Bobbie su šei
ma ir du anūkai.

"Bažnyčia turėtų aktyviau 
skelbti krikščioniškas vertybes" 

(atkelta iš 3 psl.)

Prel. Juozo Prunskio krikščioniškos spaudos premija už 1998 m. paskirta Lietuvoje 
leidžiamam laikraščiui "Šiaurės Atėnai", kaip labiausiai pasitarnavusiam krikščioniš
kos kultūros bei krikščionybės idealų ugdymui lietuvių tarpe. Jury komisijos nariai, 
spalio 15 d. pranciškonų vienuolyne Brooklyne, NY, paskyrę šią premiją: (iš k.) Tėv. 
Giedgaudas, OFM, "Darbininko"moderatorius, kun. dr. H. F. Fischer, Vilniaus kunigų 
seminarijos rektorius, Julius Keleras, "Darbininko"redaktorius A. Žumbakienės nuotr.

Wuertzburgo katalikų fakultete 
apgynęs disertaciją, sutikau 
dėstyti bažnyčios istoriją, kadan
gi tai yra mano specialybė. 
Važiavau tada vieną mėnesį per 
semestrą dėstyti bažnyčios isto
rijos, nuo 1996 m. rudens, taip 
pat ir sakramentinės teologijos. 
Dabar, kai seminarijoje dėsto do
centė Irena Vaišvilaitė, bažnyčios 
istorijos nebedėstau, tik sakra
mentinę teologiją, kas man, kaip 
kunigui, yra daug įdomesnis da
lykas nei bažnyčios istorija, ka
dangi čia kalbama apie bažnyčios 
gyvenimo esmę ir tikrai būna 
įdomių pokalbių su seminarijos 
klierikais. 1997 m. arkiv. A. 
Bačkio gimtadienyje jis ir jo 
sekretorius labai "gudriai" pak
lausė manęs, kokia mano 
nuomonė apie seminariją. Atsa
kiau, kad seminarija be vadovy
bės, išsakiau savo nuomonę, ką 
reikia daryti. Jie sutiko ir pak
lausė, ar negalėčiau aš jai vado
vauti. Kadangi tai buvo pasaky
ta prie šampano taurės, tai per
nelyg rimtai to nepriėmiau, bet 
prieš išvažiuojant dar kartą 
atvažiavo arkivyskupas ir rimtai 
paprašė, ar būtų įmanoma prašy
ti mano kongregaciją ir mūsų 
vyskupiją. Ir vieni, ir kiti sutiko, 
taip aš ir atsiradau Vilniuje ku
nigų seminarijoje kaip rekto
rius. Buvo sutarta 2 metams, bet 
išsiaiškinta, kad per tokį trumpą 
laiką nesuras rektoriaus atei
nančiai kadencijai. Aš suprantu: 
norint, kad seminarija gerai dirb
tų, vadovybėje turi būti pastovu
mas. Labai džiaugiuosi, kad da
bar mes su vicerektoriumi 
kunigu Zdaniu esame labai geras 
duetas.

J.K. Kokia buvo Jūsų disertaci
jos tema?

H.F. "Maiseno vyskupijos at
naujinimas 1921 m. ir jos priešis-

ATSISVEIKINTA
SU DAIL. JUOZU BAGDONU

Dail. Juozas Bagdonas į Lietu
vą pastoviam apsigyvenimui 
išvyko spalio mėn. 7 d. Atsisvei
kinimas su dailininku įvyko spa
lio 4 d. Kultūros Židinio posėdžių 
menėje. Jį surengė Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos New 
Yorko klubas. Dalyvavo per 30 
žmonių. Į atsisveikinimą atsi
lankė ir Lietuvos gen. konsulas 
dr. Petras Anusas. Dailininkas 
New Yorke išgyveno 35 metus. 
Aktyviai dalyvavo lietuvių 
kultūrinėje veikloje, rengė savo 
kūrinių parodas, su jomis 
aplankė ir kitus lietuviškus tel
kinius. Taip pat organizavo ir 
bendras dailininkų parodas. Nu
vykęs į Lietuvą apsigyveno 
Plungėje, kur Žemaičių dailės 
muziejuje, buv. kunigaikščio M. 
Oginskio rūmuose yra sutelkęs 
gana daug savo kūrinių, p.j. 

torija". Kadangi esama ištiso ko
nflikto tarp Vokietijos ir sorbų 
mūsų vyskupijoje. Slavų 
mažuma - sorbai labai svarbią 
rolę vaidino vyskupijos istorijo
je, kadangi jų dėka išsigelbėjo 
katalikų tikėjimas.

J.K. Ar jie kiek nors susiję su 
serbais?

H.F. Ne, ne. Tai sorbai, vakarų 
slavai, labai maža tauta. Apie 60 
tūkst. žmonių. Aš rašydamas di
sertaciją išmokau jų kalbą ir esu 
turbūt vienas iš trijų, vokiečių 
kunigų, kurie gali pavaduoti 
atostogaujantį kunigą.

J.K. Kokie teologai ir filosofai 
yra formavę Jūsų pasaulėžiūrų?

H.F. Visų pirma tai Erfurto 
kunigų seminarija, o dar svar
besniu laikyčiau gyvenimą savo 
kongregacijoje. Du mano kon
gregacijos tėvai buvo Antrojo 
Vatikano susirinkimo dalyviai, 
jie buvo mūsų vyskupo patarė
jais. Faktiškai jau trisdešimtais 
metais mūsų parapija pradėjo 
liturginį eksperimentą, kurį pas
kui pripažino kaip galiojantį vi
sai bažnyčiai. Labai stipraus litur
ginio judėjimo Vokietijoje pra
dinis taškas buvo mūsų bažnyčia. 
Galima suprasti, kad tiems tė
vams tai buvo labai didelis daly
kas, kai popiežius Pijus XII po 
Antrojo pasaulinio karo paskel
bė Activoso participare - aktyvų 
dalyvavimą tikinčiųjų mišiose, 
o paskui antrasis Vatikano su
sirinkimas paskelbė galiojančią 
misiją bažnyčiai. Mūsų namuo
se labai dažnai būdavo svečių iš 
Vakarų. Manyčiau, kad mane la
biau suformavo gyvenimas kon
gregacijoje negu teologinės 
studijos.

J.K. Ką labiausiai skaitėte, ko
kie autoritetai iš knygų paliko 

Gen. konsulas dr. Petras Anusas (deš.) atsisveikina su į 
Lietuvą išvykstančiu dail. Juozu Bagdonu (vidury). Kairėje 
- archit. Antanas Vytuvis A. Žumbakienės nuotr.

įspūdį?
H.F. Reikia pasakyti, kad tais 

metais - tikriausiai vokiečių teo
logas Karvano ir šveicarų Hans 
Orfusenbar. Taip pat labai domė
jausi biblistika, nes esu įsitikinęs, 
kad be biblijinio fundamento 
negali būti jokios teologijos, be 
biblistikos ir be maldų. Esu įsi
tikinęs, kad kiekviena teologija 
turi prasidėti ir baigtis (atsiklau
pus) ant kelių. Jei teologas nebe
moka melstis, tai ir jo teologija 
bus tokia.

J.K. Sakykite, jau Jūs Lietuvoje 
esate dvejus metus, norėčiau dar 
išgirsti apie pačią seminariją, ko
kie, tarkim, yra dabartiniai lietu
vių seminaristai, busimieji kuni
gai, kuo jie skiriasi nuo vokiečių, 
kokios dabartinės jų problemos?

H.F. Pagrindinė problema - 
visiškai neįmanoma Vokietijoje, 
- kad reikia statyti naują semina
riją dėl to, kadangi neužtenka 
vietos. Vokietijoje, deja, pašau
kimų skaičius kasmet mažėja, o 
Lietuvoje, pradėjęs dirbti semi
narijoje, pastebėjau, kad pašau
kimų skaičius yra pastovus: visa
da labai aiškiai virš dvidešimt. Ir 
tikrai labai geras dalykas, kad 
galima išrinkti iš kandidatų. Jei 
žmogus nėra tinkamas, tikrai 
pasakyti jam, kad netinkamas, o 
nepriimti tiktai tam, kad būtų 
studentų seminarijoje. Dabar 
Vilniaus kunigų seminarijoje 
mokosi 64 klierikai. Manyčiau, 
kad pagrindinis skirtumas tarp 
Vokietijos ir Lietuvos yra tas, 
kad kandidatai Lietuvoje yra 
įvairesni, man regis. Vokietijoje 
(nors dabar gerai nežinau Vokie
tijos situacijos) dauguma kandi
datų yra gana konservatyvios 
orientacijos, o Lietuvoje žymiai 
margesni: kokia yra bažnyčia, 
tokie ir kunigystės kandidatai.

(bus daugiau)

( SKELBIMAI

Tik 33 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 8,9 cen
to -JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tarptautinė telefono bendrovė IE 
COM aptarnauja lietuvius nuo 
1983 metų. Teiraukitės lietuviškai 
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, VVashington, 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.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo prižiūrėti ligonius. 
Turi gerą patyrimą. Skambinti 
(718) 348-4709. (sk.)

LIETUVOS STUDENTŲ 
CENTRAS 

patikimai ir garantuotai 
** keičia vizas JI, BĮ - B2 į F1 

arba Ll;
** padeda gauti Sočiai Security 

su leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo do

kumentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos. 
Dėl papildomos informaci

jos teiraukitės telefonu nuo 13 
vai.: 212-725-8807.

(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 
7 dienas. Išaugus pašto ir leidy
bos išlaidoms, "Lietuvos aido" 
metinė prenumerata JAV kai
nuoja: metams - 360 dol.; pusei 
metų - 180 dol. Čekiai rašomi 
"Lietuvos aido" vardu ir siun
čiami "Lietuvos aidas", Mairo
nio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 610-544, Fax. 224-876.

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

Ona Mazionyte, Lemont, IL, - 
25.00 dol.

Vytautas Trečiokas, Wethers- 
field, CT, - 50.00 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 agentū
ra praneša, kad į Brooklyną Vil
ties atstovai atvyks š. m. spa
lio 30 d. ir nuo 12 iki 4 vai. p.p. 
priims siuntinius Kultūros 
Židinio kieme, buv. spaustuvės 
patalpose. Brooklyne mūsų ats
tovas yra Alg. Jankauskas, 
tel. (718) 849-2260. Susita
rus paims siuntinius iš namų.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
lapkričio 6 d., šeštadienį, nuo 
11 vai. iki 12 vai. ryto Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. (914) 258-5133.

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

TRANSI’AK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicągo, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:Darbininka@aol.com
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