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POPIEŽIUS MELDĖSI PRIE ŠVENČIAUSIOS 
JUDĖJŲ VIETOS - RAUDŲ SIENOS

- Naktį po rinkimų į savi
valdybes visose politinių partijų 
būstinėse tvyrojo ir nerimas, ir 
viltis. Nelinksma buvo Tėvynės 
Sąjungos būstinėje, nes pirmo
sios žinios apie balsavimo re
zultatus rodė, kad visose rin
kimų apygardose konservato
riai pralaimi. Išgirdus, kad pa
naši padėtis ir Mažeikių rajone, 
buvo liūdnai pajuokauta, kad 
reikia nutraukti sutartį su “Wil- 
liams Intemational”. Šiek tiek 
nuotaiką praskaidrino į būstinę 
atvykęs ministras pirmininkas 
Andrius Kubilius su žmona Ra
sa. Jis pasikalbėjo su kolegomis, 
paragavo “Alitos” brandy. Kitų 
partijų būstinėse buvo links
miau, tačiau LDDP būstinėje 
nebuvo jokių gėrimų, jokios ka
vos ar užkandžių. LDDP nariai 
juokavo, kad taip derinamasi 
prie partijos pirmininko Česlo
vo Juršėno, kuris nevartoja al
koholio. Opozicijos atstovai su 
džiugesiu informavo, kuriose 
apygardose laimėjo LDDP ir jai 
artimos partijos ir kuriose dau
gumos neteko Tėvynės Sąjun
ga bei jos sąjungininkai. Nau
josios Sąjungos būstinėje taip 
pat nebuvo jokių gėrimų ar 
užkandžių. To reikalavo Artūras 
Paulauskas, nes po Prezidento 
rinkimų fotografai įamžino be
silinksminančius ir alkoholio 
padauginusius politikus. Daug 
triukšmingiau rinkimų rezulta
tų laukė savo jaunatviškumą re
klamuojantys centristai ir libe
ralai.

- Naujoji sąjunga (socialli
beralai) Vyriausiajai rinkimų 
komisijai įteikė daugiau kaip 87 
tūkst. Lietuvos piliečių parašų. 
Šie parašai buvo renkami dėl 
įstatymo iniciatyvos. Sociallibe
ralai siūlo pakeisti 2000 m. vals
tybės ir savivaldybių biudžeto 
įstatymą ir 148 mln. litų iš lėšų, 
numatytų krašto apsaugai, skir
ti švietimui bei aukštajam moks
lui. Konstitucija numato, kad 
įstatymo leidybos iniciatyvą, be 
Prezidento, Vyriausybės ir Sei
mo narių, turi 50 tūkst. piliečių. 
Pasak Naujosios Sąjungos pir
mininko Artūro Paulausko, jų 
iniciatyva labai populiari visuo
se Lietuvos rajonuose. P. Pau
lauskas teigia, kad Naujoji Są
junga siūlo tik pakeisti krašto 
apsaugos finansavimo struktūrą, 
todėl oponentų teiginiai, kad 
siūlomo įstatymo projekto pri
ėmimas sužlugdys gynybos pro
gramas ir pakenks Lietuvos sto
jimui įNATO, nepagrįsti. Seimo 
priimtu įstatymu Lietuva yra įsi
pareigojusi palaipsniui didinti 
gynybos išlaidas iki 2 % BVP
2001 m. Lietuva tikisi, kad 
dėl jos narystės NATO Šiau
rės aljansas sprendimą priims
2002 m.

- Seimas priėmė Operatyvi
nės veiklos įstatymo pataisą, ku
ri leis sekti Seimo ir Vyriausybės 
narius. Neliečiamumo statusą 
turės tik Prezidentas. Už šią pa
taisą balsavo 38 parlamentarai, 
prieš buvo 2 ir susilaikė 12. Pro
jekto iniciatorius Seimo Nacio
nalinio saugumo komiteto pir
mininkas Algirdas Katkus savo 
siūlymą sumažinti išimtis grin
dė piliečių lygybės prieš įsta
tymą principu.

Popiežius Jonas Paulius II 
kovo 26 d. meldėsi prie šven
čiausios judėjų vietos - Raudų 
sienos Jeruzalėje. Precedento 
neturinčiu susitaikymo gestu 
Šventasis Tėvas prašė žydus 
atleisti už per ilgus šimtmečius 
krikščionių padarytas nuodėmes 
jų tautai. Vieno milijardo pa
saulio Romos katalikų vadovas, 
pasiramsčiuodamas lazdele, pri
siartino prie 60 metrų ilgio sie
nos, likusios iš žydų šventyklos 
gynybinės sienos, kurią 70-ai- 
siais metais sugriovė romėnai. 
Stovėdamas vos per metrą nuo 

masyvios akmenų sienos, jis

Vilnius

LIETUVOJE IŠLEISTI
ALEKSANDRO LILEIKIO PRISIMINIMAI

Aleksandras Lileikis, kuris ne
trukus vėl gali būti teisiamas žy
dų genocido byloje, savo pri
siminimų knygoje pasakoja 
slapta kovojęs prieš nacius ir už- 
jautęs jų pasmerktus žydus. A. 
Lileikio įmyga knygynuose pa
sirodė netrukus po to, kai Lie
tuvoje įsigaliojo Baudžiamojo 
proceso kodekso pataisos, lei
džiančios įtariamuosius karo 
ir genocido nusikaltimais teisti 
už akių, jei dėl blogos sveika
tos jie negali dalyvauti teismo 
posėdžiuose.

A. Lileikio bylos nagrinėjimą 
Vilniaus apygardos teismas per
nai sustabdė, nes medikų eks
pertizės nustatė, kad dėl įvairių 
sunkių ligų jis negali atvykti į 
teismą.

A. Lileikis, kuriam dabar 
92-eji, per karą buvo naciams 
pavaldžios lietuvių saugumo 
policijos Vilniaus apygardos 
viršininkas.
Tačiau knygoje “Pažadinto lai

ko pėdsakais” A. Lileikis teigia 
per Antrąj į pasaulinį karą dirbęs 
Lietuvos antinaciniam judėji
mui.

”Man patikėtas ypač svarbus 
veiklos baras: palaikyti ryšius 
su valdžios institucijomis, iš jų 
išgauti informacijos ir ją teikti 
pogrindžio vadovams, kad šie 
galėtų geriau orientuotis ir tin
kamai organizuoti veiklą, pla
tinti antinacinę pogrindinę spau
dą. Taip pat turėjau teikti infor- 
macijąLietuvos laisvės armijos 
vadovybei”, rašo A. Lileikis.
Pasak A. Lileikio, pogrindžiui 

dirbo ir jo tuometinis pavaduo
tojas saugumo policijoje Ka
zimieras Gimžauskas, kuris taip 
pat dabar kaltinamas genocidu. 
Pastarojo teismas bus atnaujin

skaitė išspausdintą ir pasirašytą 
prašymą dėl istorinių krikščio
nių nuodėmių atleidimo, kurį j is 
jau perskaitė Vatikane kovo pra
džioje.

”Mes giliai nuliūdinti elgesio 
tų, kurie per visą istoriją pa
smerkė jūsų vaikus kančioms, ir 
prašydami jūsų atleidimo, mes 
siekiame brolybės su jūsų žmo
nėmis”, skambėjo popiežiaus 
skaitomo atsiprašymo teksto žo
džiai.

Paskui popiežius peržegnojęs 
dokumentą įdėjo jį į plyšį tarp 
sienos akmenų.

Žydai prie šios sienos ateina 

tas balandį.
Anot A. Lileikio prisiminimų, 

“ne kartą Kaži m i eras mano ir jo 
surinktą medžiagą apie vokie
čių siautėjimą Lietuvoje vežė į 
Kauną, o ten ją perduodavo 
slaptai veikusiai radijo stočiai. 
Taip žinios pasiekdavo Švediją, 
o iš ten - ir visą pasaulį”.

A. Lileikis nenurodo kon
kretesnių žygių, kuriuos būtų 
nuveikęs, vykdydamas pa
sipriešinimo naciams judėjimo 
nurodymus.

1941 metų rugsėjo 6 dieną 
Vilniuje naciams ėmus žydus 
varyti į getą, A. Lileikis teigia 
įsakęs savo darbuotojams “ne
kišti rankų prie tos nešvarios 
akcijos”.
”Mes nebuvome pajėgūs prie

šintis rasių teorijos kūrėjams, 
kurie Europos žydus ir čigonus 
priskyrė prie žemiausios rasės, 
o paskui, remdamiesi Hitlerio 
rasių teorija, iš pradžių žydus 
izoliavo, o vėliau masiškai nai
kino. Galėjome tik slaptai po 
vieną gelbėti. Ir dauguma lie
tuvių tą darė. Mes stengėmės 
padėti žydus gelbėjusiems ir 
slėpusiems žmonėms”, rašo A. 
Lileikis.

Knygoje, be kita ko, skelbia
mas dabar JAV gyvenančios Ši- 
fros Grodnikaitės liudijimas, 
kad A. Lileikis padėjo jai iš
vengti mirties nacių kalėjime. 
Pasak jos, A. Lileikio pastan
gomis jos tikroji žydų tautybė 
buvo nuslėpta nuo nacių ir pa
keista į tariamą lietuvių, ir jis dar 
davęs jai pinigų išvykti iš Vil
niaus.
A. Lileikis kaltinamas tuo, jog 

per nacių okupaciją, būdamas 
Vilniaus apygardos saugumo 
policijos viršininku, nuo 1941 

pasimelsti, gedėdami dėl Pirmo
sios ir Antrosios šventyklų su
griovimo, taip pat į plyšius tarp 
akmenų įdeda parašytas maldas 
bei prašymus Dievui.
Popiežiaus gestas buvo antras 

svarbus žingsnis per visą j o ke
lionę po Šventąją Žemę, sie
kiant užbaigti šimtmečius truku
sią nesantaiką tarp krikščionių 
ir žydų.

Praėjusį ketvirtadienį Romos 
katalikų vadovas apsilankė Jad 
Vašemo holokausto memoriale, 
kur pagerbė nacių nužudytų 6 
milijonų žydų atminimą.

AP

Aleksandras Lileikis

metų rugpjūčio iki 1944 metų 
liepos pasmerkė fiziniam su
naikinimui 75 žydus, iš kurių 
tik vienam pavyko išvengti 
mirties.

A. Lileikis pats savo kaltę ka
tegoriškai neigia ir kaltina per
sekiojimu JAV teisingumo ins
titucijas, suradusias dokumen
tus apie jo veikląper Antrąjįpa- 
saulinį karą. Dėl praeities nus
lėpimo jis, kaip ir K. Gim
žauskas, neteko JAV pilietybės 
ir turėjo išvykti iš šalies.
”Jau kelerius metus tęsiasi JAV 

teisingumo departamento spe
cialiųjų tyrimų skyriaus per
sekiojimai. Jie nesiliauja. Šios 
įstaigos noras fiziškai mane su
naikinti privertė susikaupti, su
telkti visas fizines ir dvasines jė
gas, kad apginčiau tautą ir sa
ve, paaiškinčiau, kas aš buvau 
ir koks dabar esu”, aiškina au
torius savo apsisprendimą 
skelbti prisiminimus.

Knygą išleido UAB “Vals
tiečių laikraštis”, tiražas nenuro
domas.

Baltic News Service

Laikinasis Rusijos preziden
tas nežymia persvara užsitikrino 
pergalę jau pirmajame kovo 26 
d. vykusiame šalies vadovo 
rinkimų ture, parodė balsų skai
čiavimas, suteikęs apžvalginin
kams ir analitikams daugiau 
jaudulio negu pati rinkimų kam
panija. Rezultatai, kuriuos, su
skaičiavus 92,58% rinkėjų bal
sų, paskelbė Centrinė rinkimų 
komisija (CRK), rodo, kad V. 
Putin surinko 52,41% balsų. Už 
jo pagrindinį varžovą komunis
tą Genadijų Ziuganovą balsavo 
29,56 % rinkėjų.

"Atsakingai pareiškiu, kad 
klausimas išspręstas, rinkimai 
galioja ir Putinas laimėjo”, žur
nalistams sakė vyriausiasis 
CRK analitikas Dmitrij Oreš- 
kin.

"Likusieji biuleteniai grei
čiausiai papildys Putino, o ne 
Ziuganovo krepšį”, sakė jis. 
Absoliuti dauguma, nors ir vi
sai nežymi, reiškia, kad V. Pu
tinui - buvusiam KGB agentui 
ir prieš metus dar visai ne
žinomam politikui - nebeteks 
tęsti rinkimų kovos ir balandžio 
16 dieną antrajame ture susi
grumti su G. Ziuganovu.

TOLIMIEJI RYTAI
ATSARGIAI SVEIKINA 
PUTINO PERGALĘ

Rusijos Tolimųjų Rytų rinkė
jai, gyvenantys Ramiojo vande
nyno pakrantėje, ryte pirmieji 
sužinojo apie stiprų V. Putino 
pasirodymą rinkimuose. Jie at
sargiai sveikino naująjį išrink
tąjį prezidentą.
"Rusijai reikia tvirtos asmeny

bės ir tvarkos”, pareiškė 42 me
tų buvęs jūreivis Nikolaj Le- 
ontjev iš Petropavlovsko-Kam- 
čiatskio uostamiesčio. Dabar jis 
yra bedarbis.

Vienas iš nedaugelio pirma
dienį išeinančių laikraščių, ver
slo dienraštis “Vedomosti”, bu-

SUSKAIČIUOTI LIETUVOS 
SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ 

RINKIMŲ BALSAI
Praėjusį savaitgalį savival

dybių tarybų rinkimuose dau
giausia balsų gavo Naujoji Są
junga, vadovaujama Artūro 
Paulausko, ir Valstiečių partijos 
bei Krikščionių demokratų są
jungos koalicija, kurios lyde
riai Seimo nariai Ramūnas Kar- 
bauskis ir Kazys Bobelis. Šios 
dvi naujos politinės jėgos 
atitinkamai gavo 270 ir 226 
vietas savivaldybių tarybose. 
Tėvynės Sąjunga iki tol turė
jusi 493 vietas savivaldybėse,

LIETUVA BRIUSELYJE 
PRISTATYS DERYBŲ POZICIJAS
Kovo 28 d. Lietuva pradėjo 

derybas dėl narystės Europos 
Sąjungoje (ES), įteikdama sa
vo pozicijas 8 pirmuosiuose 
derybų skyriuose. Derybų po
zicijas pristatė vyriausiasis de
rybininkas, užsienio reikalų 
viceministras Vygaudas Ušac- 
kas.

Kovo 28 d. jis dalyvavo pir
majame ES ir naujų šešių ša
lių kandidačių vyriausiųjų dery
bininkų susitikime Briuselyje. 
Kovo pradžioje Europos Komi
sija (EK) rekomendavo, jog 
Lietuva pradėtų derybas 8 sky
riuose - mažų ir vidutinių įmo
nių, švietimo ir mokymo, išo
rinių santykių, mokslo ir moks
linių tyrimų, saugumo, taip pat 
dėl konkurencijos politikos,

Vladimiras Putinas

vo ciniškesnis. “Jis nieko neža
dėjo”, sakė jo antraštė apie V. 
Putiną.

V. Putino populiarumą iš es
mės lėmė karas prieš Čečėnijos 
sukilėlius. Laikinasis šalies va
dovas skelbė, kad rinkos refor
mas turi įgyvendinti stipri val
stybė, tačiau kol kas aiškiau 
nesuformulavo savo ekonomi
nės politikos.

Po vidurnakčio surengtoje 
spaudos konferencijoje atrodė, 
kad V. Putin kalba santūriai dėl 
dviejųpriežasčių-jo laukiančių 
uždavinių masto bei masiško 
komunistų rinkėjų balsavimo. 
”Noriu pažymėti, kad komunis
tai pasiekė tą lygį, nors, kal
bėkim apie tai atvirai ir są
žiningai, jie neturėjo tiek daug 
galimybių žiniasklaidoje, ypač 
elektroninėje žiniasklaidoje”, 
sakė V. Putin žurnalistams savo 
kampanijos štabe.

"Šalyje yra daug žmonių, ku
rie nepatenkinti padėtimi. Žmo
nės pavargę, jiems sunku, ir iš 
manęs jie tikisi geresnės pa
dėties. Bet, žinoma, stebuklų 
nebūna”, sakė V. Putin.
Rinkimų kampanija buvo 

blanki, o V. Putin jos oficialiai 
nevedė. Tačiau jis kone neding- 
davo iš televizijos ekranų, ku
rie nuolat transliavo reportažus 

(nukelta į 2 psl.) 

po rinkimų turės 221. Apžval
gininkai teigia, kad toks rinkėjų 
balsų pasiskirstymas rodo kai
riųjų ir kairiojo centro jėgų per
galę. Dabar jos iš viso turi 865 
mandatus, dešiniosios ir deši
niojo centro jėgos - 525. Po 
1997 metų rinkimų buvo at
virkščiai - dešinieji turėjo 776 
mandatus, kairieji - 548. Savi
valdybių rinkimuose, kaip nie
kad anksčiau, dalyvavo daug 
rinkėjų - apie 53%.

Lietuvos rytas

statistikos bei kultūros ir audio
vizualinės politikos.
Per dvi vizito dienas V. Ušac- 

kas taip pat pat susitiks su EK 
pareigūnais, Europos Parlamen
to komitetų vadovais.

Vyriausiasis derybininkas da
lyvavo kovo 29 d. Briuselyje 
vyksiančiuose premjero And
riaus Kubiliaus susitikimuose 
su ES aukštuoju įgaliotiniu 
bendrai užsienio ir saugumo po
litikai Javieru Solana, ES plėt
ros komisaru Gunteriu Verheu- 
genu bei Europos Parlamen
to Europos liaudies partijos 
frakcijos vadovybe, pasakė kal
bą seminare apie ES plėtros 
pasekmes Kaliningradui.

Omnitel Laikas
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Uždirbtų pajamų mokesčio kreditas
(The Earned Income Tax Credit}

V. Putin paskelbtas Rusijos 
prezidento rinkimų laimėtoju

Š. m. sausio gale Chicagos 
miesto meras Richard M. Daley 
buvo sukvietęs įvairias Chica
gos organizacijas pusryčiams. 
Tų pusryčių metu buvo kalbama 
ir prašoma, kad organizacijos 
praneštų savo žmonėms apie 
uždirbtų pajamų mokesčių kre
ditą. Daugelis apie tai nežino ir 
tuo būdu praranda nemažai pi
nigų. Yra apskaičiuota, kad vien 
tik Chicagos miesto gyventojų 
uždirbtų pajamų mokesčių kre
ditas siekia 100 milijonų dole
rių. Yra skaičiuojama, ka’d vien 
tik Illinois valstijoje 250,000 
šeimų nepaprašė šio mokesčio 
kredito, ir taip žmonės ir valsti
ja prarado apie 300 milijonų do
lerių. Manoma, kad jei žmonės 
sužinos apie tą lengvatą ir už
pildys reikalingas mokesčių 
formas, Chicagos miesto gyven
tojai gali gauti atgal apie 100 
milijonų dolerių. Šie žmonėms 
grąžinti pinigai pakels mažai 
uždirbančių šeimų pragyvenimo 
lygį ir padės miestų, valstijų 
ekonomikai.

Buvo visiems išdalintas pra
nešimas, kurio lietuviškas verti
mas toks: milijonai dolerių lau
kia Illinois bei kitų valstijų gy
ventojų, kurie gal neatkreipė

dėmesio į uždirbtų pajamų mo
kesčio kreditą, kai pildė savo pa
jamų formą federalinei valdžiai.

Kam tie mokesčių kreditai 
galioja? Individams ir šeimoms. 
Šeimos, turinčios daugiau negu 
vieną vaiką, uždirbančios iki 
30,580 dolerių ar mažiau per 
metus, ar turinčios vieną vaiką 
ir uždirbančios ne daugiau negu 
26,980 dolerių, yra raginamos 
pateikti prašymą gauti kreditą. 
Individai tarp 25 ir 64 metų 
amžiaus, kurių pajamos nevir
šija 10,200 dolerių metuose, irgi 
turėtų duoti prašymą.

Kai kuriems žmonėms šis 
kreditas gali būti didesnis, negu 
jie įsivaizduoja. Vidutiniškai 
žmonėms, kurie atitinka nusta
tytas sąlygas, yra grąžinama 
1,500 dol. per metus, o šeimoms 
gali būti grąžinama net 3,800 
dol. Žmonės-šeimos, tinkantys 
šiai mokesčių kategorijai, gali šį 
kreditągauti už trejus praėjusius 
metus: 1996, 1997 ir 1998. Va
dinasi, vienai šeimai gali būti 
grąžinama per 12,000 dolerių.

Sužinoti, ar jums galioja šis 
kreditas, ar jums gali būti grą
žinami pinigai, reikia užpildyti 
savo pajamų mokesčių formą 
federalinei valdžiai. Mokesčių

mokėjimo ruošėjai specialistai 
gali padėti jums paprašyti šio 
kredito. Jei jūsų pajamos nevir
šija nustatytų normų, tinkamai 
pasiruošę tam reikalui mokesčių 
pildymo padėjėjai gali padėti 
užpildyti mokesčių mokėjimo 
formas.

Chicagos mieste yra kelios 
vietos, kur mažai uždirbantiems 
mokesčių formų pildymas at
liekamas nemokamai. Norėda
mi rasti tokią mokesčių formų 
pildymo vietą arti jūsų namų, 
skambinkite Čhicagos “Other 
help line” - kitos pagalbos lini
ja, tel.: 311, arba “Tax Counse- 
ling Project” - mokesčių mokė
jimo patarimo projektas, tel.: 1- 
888-827-8511; arba “Tax Assi- 
tance Project - It Adds Up” - 
mokesčių mokėjimo pagalbos 
projektas, tel.: 1-312-409-1555; 
arba informaciją apie uždirbtų 
pajamų mokesčių kreditą galite 
rasti Chicagos miesto website: 
www.moneyinmypocket.com

Panašių vietų turėtų būti ir 
kituose miestuose.

(atkelta iš 1 psl.)
apie jo oficialius vizitus, į ku
riuos jis vyko įvairiausiomis 
transporto priemonėmis, net 
priemiestiniu traukiniu ir nai
kintuvu.

Televizija parodė Borisą 
Jelciną kalbantį su V. Putinu 
mobiliuoju telefonu. Buvęs 
Kremliaus Šeimininkas sakė 
susilažinęs su dukterimi, jdg 
V. Putin laimės rinkimus 51 arba 
52% balsų.
Dabar V. Putino laukia už

davinys pasinaudoti bepraside
dančiu ekonominiu kilimu, kurį 
skatina aukštos pasaulinės naf
tos kainos, rublio nuvertinimas 
ir palankios kai kurių strategi
nių metalų kainos.

V. Putinui dar teks apibrėžti 
savo ekonominius planus ir pa
aiškinti, kaip jis ketina užbaigti 
karą Čečėnijoje.
Tapęs naujuoju Kremliaus šei
mininku ir įgijęs didžiulius įga
liojimus, V. Putin mažiausiai 
ketverius metus vadovaus di
džiausiai pasaulyje šaliai ir ant- tiek yra jo triumfas, nes analiti- 
rai pagal galią branduolinei 
valstybei.

V. Putin bus inauguruotas 
gegužės 5 d. ir tik po to ga
lės skirti savo vyriausybę.

Kol kas lieka neaišku, kokią 
kryptį V. Putinas pasirinks. Kai 
kurie oponentai būgštauja, kad 
jis nepajėgs įveikti tarnybos 
KGB metu įgytos patirties ir 
pasuks šalįautoritariško režimo 
link.

Sankt Peterburgas 
parėmė savo sūnų

Dauguma žmonių Sankt Peter
burge balsavo už V. Putiną, bet 
maskviečiai nebuvo tokie entu
ziastingi - Maskvoje už laikinąjį 
prezidentą balsavo 46 % rin
kėjų.

Pasirodžius pirmiesiems duo
menims iš Tolimųjų Rytų, G. 
Ziuganovas dar švietė opti
mizmu. Jis taip pat sakė, jog vie
nur kitur buvo užfiksuoti pa
žeidimai.
”Jei būtų pasiekta pergalė pir

majame etape, net jei pusės pro
cento persvara, manau, tai būtų 
didžiulis pranašumas”, sakė jis. 
Už G. Ziuganovą balsavo maž
daug 30% rinkėjų, bet tai vis

Lietuvos Nepriklausomybės
dešimtmetis - žvakių šviesoje

Nepriklausomybės atkūrimo 
dešimtmetis iškilmingais rengi
niais bei sveikinimo rezoliuci
jomis buvo pažymėtas ne tik 
JAV sostinėje Washingtone, bet 
ir kitose valstijose ir miestuose. 
Pažymėtini Kovo 11-osios ren
giniai Urbanoje, OH, kuriuose 
dalyvavo ir Lietuvos ambasa
dorius JAV Stasys Sakalauskas. 
Ta proga miesto merija priėmė 
sprendimą paskelbti 2000 m. 
kovo 11 dieną Lietuvos neprL 
klausomybės diena, o centrinėje 
miesto aikštėje, prie paminklo 
JAV pilietinio karo aukoms at
minti, buvo iškelta Lietuvos tris
palvė.

Programa prasidėjo Lietuvos 
ambasadoriaus susitikimu su 
Urbanos Meno taryba, kurio 
metu buvo apsikeista informaci
ja apie Ohio valstijos ir Lietu
vos kultūrinį gyvenimą bei aps
varstytos kultūrinio bendradar
biavimo galimybės.

Vėliau aplankyta American 
Pan kompanija, kurios savinin
kas Russell T. Bundy ne tik pa
pasakojo apie gamybą, bet ir 
apie savo ryšius su Lietuva ir 
Šiaulių miestu bei aprodė uni
kalią kepyklų istorijai skirtą 
kolekciją.

Susitikime su Urbanos vers
lo atstovais S. Sakalauskas pa
pasakojo apie Lietuvos eko
nomines perspektyvas bei vers
lo ryšius su JAV. Susirinkusieji 
ypač domėjosi padėtimi bei ga
limybėmis finansų, paslaugų bei 
turizmo sektoriuose. Verslinin
kai buvo vaišinami vietos ita
liškoje picerijoje pagal lietuviš
ką receptūrą pagamintais patie
kalais, buvo platinama Urbanos 
organizacinio komiteto paruoš
ta informacija apie Lietuvą.

Baigiamoji šventės dalis dėl 
sniego audros ir nutrauktų elek
tros laidų vyko žvakių šviesoje. 
Nepaisant to, į tautiniais kaspi
nais papuoštą metodistų bažny
čios salę susirinko apie 300 da
lyvių, tame tarpe apie 50 lietu
vių, atvykusių iš Cincinnati, 
Clevelando, Dayton ir kitų Ohio 
valstijos miestų. Sugiedojus
JAV ir Lietuvos himnus, Urba- Joyce Brown, šventinių renginių 
nos miesto meras Thomas J.

. Crowley ambasadoriui S. Saka
lauskui įteikė miesto raktą.

Ohio valstijos senatorius Ro- 
bert Cupp ir kongresmenas Jor- 
dan susirinkusiems perskaitė 
Ohio valstijos įstaymų leidžia
mosios valdžios - Senato ir At-

stovų rūmų - priimtą bendrą re
zoliuciją, kurioje Lietuva svei
kinama su dešimtosiomis ne
priklausomybės atstatymo me
tinėmis bei dėkojama už lietu
vių vaidmenį JAV istorijoje.

Šventinio renginio dalyvius 
Kovo 11-osios proga laiškais 
pasveikino JAV Atstovų rūmų 
kalbėtojas Dennis Haster ir Se
nato daugumos vadovas Trent 
Lott. Laiškus perskaitė ir jų ori
ginalus ambasadoriui S. Saka
lauskui įteikė JAV Kongreso 
Atstovų rūmų narys David Hob- 
son. D. Haster laiške rašoma, 
kad “Lietuva, daugelio ameri
kiečių protėvių gimtinė, dabar 
yra pilnai demokratiška šalis ir 
pa-vyzdys neramiame regione. 
Jungtinių Valtijų žmonės verti
na laisvės reikšmę ir pasiaukoji
mo kainą, kurią reikia sumokė
ti, norint ją išsaugoti. Labai ma
lonu matyti, kad Amerikos vi
suomenė kartu švenčia Lietuvos 
žmonių sunkiai pasiektą nepri
klausomybę”. Senatorius T. Lott 
savo laiške priminė vieningai 
JAV Kongreso priimtą Rezoli
uciją Nr. 91, kurioje “Lietuva 
sveikinama ne tik Nepriklauso
mybės -dienos proga, bet ir už 
pavyzdį, kurį ji parodė kitoms 
Sovietinėms respublikoms kaip 
siekti savo nepriklausomybės”.

Atsakomojoje kalboje am
basadorius padėkojo rengėjams, 
JAV Kongreso nariams bei su
sirinkusiems už įsimintiną Lie
tuvos nepriklausomybės šventę 
Urbanoje.

Baigiamuoju šventės akordu 
tapo ir didelio pasisekimo su
laukė M.K. Čiurlionio proanū
kio Roko Zubovo koncertas, 
kurio metu jis ne tik grojo M.K. 
Čiurlionio muziką, bet ir de
monstravo bei komentavo jo 
tapybos kūrinių skaidres.

Pažymėtina, kad renginio 
garbės komiteto nariais sutiko 
būti viso JAV Senato ir Atstovų 
rūmų nariai nuo Ohio valstijos.

Ruošiantis Lietuvos Nepri
klausomybės dešimtmečiui 
daug dėmesio skyrė Ohio val
stijos laikraščiai. Vien tik ponia

komiteto pirmininkė, įvairiuose 
laikraščiuose paskelbė apie 20 
straipsnių, kuriuose, remdamie
si iš Lietuvos ambasados gauta 
informacija, papasakojo skaity
tojams apie Lietuvos istoriją, 
kultūrą, politiką.
LR Ambasada Washingtone

JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė B. Jasaitienė ir A. 
Smulkštienė

kai, remdamiesi visuomenės 
nuomonės apklausomis, prog
nozavo, kad jis sulauks apie 
25% rinkėjų pritarimo.

Liberalas Grigorij Javlinski 
atsidūrė trečiojoje vietoje - už 
jį balsavo 5,8% atėjusiųjų į 
rinkimus. Ketvirtojoje vietoje 
yra regiono gubernatorius Aman 
Tulejev, o iš viso prezidento 
posto siekė 11 kandidatų. į rin
kimus atėjo 69% balso teisę tu
rinčių Rusijos piliečių.

V. Putino kelias į viršūnes 
prasidėjo tada, kai Boris Jelcin 
praėjusį rugpjūtį jį paskyrė 
premjeru ir pavadino savo įpė
diniu.

Liberalų kandidatas Vladimir 
Žirinovski, kuriam atiteko ma
žiau nei 3 % rinkėjų balsų, sakė 
rinkimus buvus tik laiko švais
tymu.
"Praėjusių metų rugpjūčio 9 d. 

Jelcin pasakė, kad laimės Pu
tinas. Kad jis esąs jo įpėdinis”, 
Rusijos televizijai sakė V. Ži
rinovski.

"Kremlius sprendžia tuos 
klausimus. Tad kol kas viskas 
klojasi puikiai, kaip mes ir 
žadėjome”.
Baltic News Service, Reuters

1999 m. gruodžio 12 d. dr. Aldonos Janačienės namuose buvo 
pagerbtas iš Lietuvos atvykęs amb. Adolfas Venskus (deš.). 
Pagerbime dalyvavo Ambasadoriaus buvęs bendradarbis, o 
dabar Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Nevv Yorke, 
dr. Rimantas Morkvėnas ir dar keletas kviestinių asmenų. Bu
vo įdomiai praleistas laikas pasidalinant nuomonėmis Lietuvos 
ir tarptautiniais klausimais A. Vedecko nuotr.

Kaune bus įkurtas 
Išeivijos institutas

stitucijos veikia JAV, Švedijoje.
Išeivijos instituto tikslai: išei

vijos kultūrinės, politinės ir vi
suomeninės veiklos problemų

ir atskirų asmenų archyvų kau
pimas ir tvarkymas, Egzodo 
archyvo leidimas, emigracijos 
muziejaus organizavimas ir 
priežiūra. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė pageidavo, kad 
šis institutas būtų įkurtas Kau
ne, pastate, kuriame tarpukario 
Lietuvoje veikė LR Užsienio

Kauno miesto taryba šian
dien baigiamajame posėdyje 
buvo pritarta, kad Kaune būtų 
įsteigtas Išeivijos institutas, 
kuris sparčiau tvarkytų išeivijos tyrimas, išeivijos organizacijų 
kultūrinį palikimą. Šią viešąją 
įstaigą numatyta įsteigti prie 
Vytauto Didžiojo universiteto 
veikiančio Išeivijos studijų cen
tro.

“Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė (PLB) visąlaikąrėmė 
atkurtą universitetą (VDU), ra
gino geriausius išeivijos mok
slininkus atvykti į jį skaityti reikalų ministerija S.Daukanto 
paskaitų. Dabar PLB valdyba 
mano, kad atėjo laikas dar 
rimčiau pažvelgti į lietuvių di
asporos istorijos bei kultūros 
tyrinėjimus, prie Išeivijos stu
dijų centro įkuriant Išeivijos in
stitutą ir tuo dar labiau įtvir
tinant universitetą kaip pasau
lio lietuvių kultūros ir mokslo 
centrą”, - prašyme Kauno 
apskrities viršininkui Kazi
mierui Starkevičiui ir Kauno 
miesto merui Henrikui Tamu
liui rašė Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės vicepirmininkas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovas Lietuvoje Gab
rielius Žemkalnis. Panašios in-

g. 25). Šis pastatas yra labai 
glaudžiai susijęs su išeivijos 
gyvenimu - daug diplomatinės 
tarnybos atstovų pokaryje ak
tyviai kėlė Lietuvos laisvės 
klausimą užsienyje. Išeivijos 
institute susikurtų ištisas memo
rialinis kompleksas, maksima
liai atspindintis visų laikotarpių 
Lietuvos istoriją. Į Lietuvą 
sugrįžtų ir būtų išsaugoti už
sienyje esantys nesutvarkyti, ne
analizuoti archyvai. Išeivijos 
kultūrinis palikimas būtų ek
sponuojamas įkurtame emi
gracijos muziejuje.

Pranas Abelkis

NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje Nevv Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę Z1NE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (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,

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

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.ėom Tel.: 86b 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prieForest 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 ap
draudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj - 
OHLERT-RUGG1ERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. Tel. 
847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
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Gyvenimo pagrindus
gauname šeimoje

Kiekvienas savo gyvenime pirmiausia ateiname i šeimą, kad 
mus mylėtų, užjaustų, mumis rūpintųsi. Kokius pagrindus gauname 
iš savo tėvų, tokiais ir patys tampame suaugę. Kaip visiems pasiek
ti, kad kuo geriau būtų auklėjami vaikai, kad jie jaustųsi pilna
verčiai ir svarbūs artimiesiems ir galų gale patiems sau.

Liūdna pripažinti, kad dabarties pasaulis labai nepalankus še
imai. Ypač skurdesnėse šalyse nedarbas, socialinė nelygy bė ir skur
das pirmiausia atsigręžia priešjaunas šeimas. Jauni žmonės gyve
na kartu ir gimdo vaikus ne santuokoje vien dėl socialiniųpašalpų, 
nes tai jiems likęs bene vienintelis pragyvenimo šaltinis. O ir dir
bantys už menkutį atlyginimą sutinka su bet kokiomis darbo sąly
gomis, daro bet ką, kad tik kažkaipprasimanytųpinigų. Jau gyve
name bene pagal džiunglių įstatymus, kur “kiekvienas už save ”. 
Didžiulis tarpusavio susvetimėjimas, nenoras matyti svetimos ne
laimės, kitųžmonių aplink. Kur mus atves tas dvasinis nuosmukis, 
toji didžiulė vidinė tuštuma? Mes ritamės į bedugnę: ne tik žlugę 
finansiškai, bet ir morališkai. Daugelis džiaugiasi svetjma nelaime, 
naiviai tikėdamas, kad j ijam niekada nežiūrės į akis. Žmogus gyve
na, kol turi vilties. Tik tą viltį mes patys grūdame vis giliau į žemę, 
pamiršdami kasdien bent sekundei pakelti akis į dangų, į saulę. 
Juk kosmoso energija pakrauna žmones iš viršaus, o mes vis vaikš
tome nunarinę akis į žemę, tarytum aplink nėra nieko gražaus, 
įtikinamo patikėti gėriu.

Niekada kitų žmonių ištarti žodžiai nepanaikins problemų, ku
rios kasdien sunkiau ir sunkiau mus slegia. Yra daugelis dalykų, 
kurie priklauso nuo valdžios politikos, nuo viršūnių valdymo. Ta
čiau jaukią savo namų aplinkos atmosferą tikrai galime susikurti 
patys. Pradėkime bent patys pasijusti svarbūs ir reikalingi. Pa
žvelkime į savo šeimas mylinčių žmonių akimis. Neakcentuokime 
vienas kito klaidų, geriau pasidžiaukime tuo, kas šiandien buvo 
gražaus ir gero. Tarkim, Lietuvos statistika labai liūdna - didžiulis 
abortų skaičius, kas antra šeima išsiskiria, tačiau ir jų reikia steng
tis nesmerkti, nemenkinti. Abortą patyrusi moteris išgyvena di
džiulę emocinę, dvasinę traumą ir dažnai aplinkiniųpaleistas neat
sargus žodis gali ją dar labiau sužeisti. Todėl joms labai svarbi 
artimųjų atjauta. Juk abortas nėra šeimos planavimo priemonė - 
tai netinkamo planavimo klaida.

O kaip yrančios šeimos? Dažnai sutuoktiniai pasikliauja tėvų, 
draugų, kaimynų nuomone, per daug nesistengdami nesutarimus 
išsiaiškinti patys. Tik aplinkiniai turėtųjiems patarti, kiek įmano
ma labiau saugoti savo sąjungą, neskubėti ardyti jos pamatų. Jeigu 
buvo didžiulis tarpusavio ryšys iki santuokos, tai turi kažkas 
palaikyti ir vėliau. Tam visas savo pastangas turi atiduoti du 
žmonės, tik kartais kuriam vienam reikia daugiau laiko atsiskleis
ti savo pasiaukojimui šeimai.- Tuomet reikia kažkaip skatinti, padėti 
vienas kitam tarpusavyje ir nežymiai iš šalies, išvengiant svetimo, 
kartais iškreipto požiūrio į dviejų žmonių santykius.

Turime suprasti, kad, kokie esame patys, tokie užaugę bus ir 
mūsų vaikai, tiesiog sugerdami mūsų geras ir blogas savybes. Ir 
tai, ką jie susirinks iš savo tėvų, vėliau pritaikys savo šeimose ir 
tarpusavio santykiuose.

Kauno arkivyskupo SIGITO TAMKEVIČIAUS 
pamokslas Šv. Petro bazilikoje

V

švenčiant Sv. Kazimiero šventę
Jūsų Ekscelencijos Ganyto

jai, broliai kunigai ir mieli pi
ligrimai iš Tėvynės!

Mes atkeliavome į krikš
čionybės širdį - Romą, čia ap
lankėme katakombas, didžią
sias bazilikas ir šiandien, per 
Šv. Kazimiero - Lietuvos globė- 
jo šventę, susirinkome švęsti 
Eucharistiją Bazilikoje, pasta
tytoje ant apaštalo Šv. Petro 
kapo. Mes visi trokštame, kad 
ši piligriminė kelionė mus dva
siškai praturtintų, kad Jėzaus 
Kristaus gimimo didysis Ju
biliejus padarytų mus tokius 
atvirus Dievo žodžiui, kokie 
buvo pirmieji Romos krikš
čionys, kurių daugelis savo 
ištikimybę Kristui paliudijo 
gyvybės kaina, koks buvo mūsų 
tautietis Šv. Kazimieras, kuris 
apsuptas karališko dvaro pra
bangos sugebėjo labiausiai 
branginti didžiausią turtą-Jėzų 
Kristų.

Trejopa prasme mes esame 
piligrimai: pirmiausia, iš Dievo 
rankų išėję, visi keliaujame pas 
Dievą; kaip piligrimai atkelia
vome į Romą, kad peržengtu
me slenkstį tų durų, kurias, pra
dėdamas Šventuosius metus,

ma mums, taip 
pat keliaujantiems į 
pažadėtą laisvės 
žemę. Mums pri
menama, jog reikia 
ne apsimesto, bet 
tikro teisingumo, 
ne suvaidintos, bet 
tikros meilės.

Į laisvę einanti 
tauta turėjo nusi
gręžti nuo stabų ir 
atsigręžti į Dievą ir 
Jo valią. Mozė ne
davė tautai aukso 
ar skanių valgių, 
bet įsakė laikytis 
teisingumo ir my
lėti artimą. Tai la
bai reikalingas pri
minimas ir mums, 
išsivadavusiems iš 
sovietinės vergo
vės, kad visų pirma 
nusigręžtume nuo 
modernios pagony
bės ir ieškotume Dievo ir Jo 
valios, o visa kita mums bus 
pridėta. Iki šiolei daugelio 
mūsų tautiečių dėmesys buvo 
nukreiptas tik į ekonominę 
gerovę, o teisingumo įgyven
dinimas, Dievo įsakymų, ypač viskuo: „Aš jau esu Kristaus 

atidarė Šventasis Tėvas Jonas meilės įsakymo, vykdymas 
Paulius II; pagaliau savo Tė
vynėje mes irgi esame piligri
mai, nes prieš dešimt metų Die
vas mus pakvietė į laisvę, į ku- 
riąeiname, klumpame ir vėl ver
žiamės pirmyn. Kai izraelitai 
keliavo į Pažadėtąją žemę, rei
kėjo nusimesti dvasinės ver
gystės grandines. Kelionės me
tu tauta gavo Dekalogą ir buvo 
pakviesta siekti šventumo. Vieš
pats kalbėjo Mozei: .^Kalbėk 
visai izraeliečių bendrijai ir 
sakyk jiems: Būkite šventi, nes 
aš, Viešpats jūsų Dievas, esu 
šventas” (Kun 19). Iš ilgos ne
laisvės išsivaduojantiems žmo
nėms buvo nurodyta, ką jie tu
ri daryti: besikreipsite įstabus. 
Nevogsite, nesielgsite apgaulin
gai ir vieni kitiems nemeluosi
te. Nenešiosite širdyje neapy
kantos savo artimui, nekeršysi
te ir nebūsite nusistatę prieš 
savo tautiečius. Neengsite savo 
artimo, neužlaikysite savo dar
bininko atlygio. Savo artimo gy
vasties nestatysite į pavojų. My
lėsite artimą, kaip save patį” 
(Kun 19) irt.t.

Kai skaitau šituos prieš kelis 
tūkstančius metų parašytus žo
džius, negaliu atsikratyti min
ties, kad tai žodis žodin sako-

buvo paliktas nuošalyje. Mozė 
Dievo vardu kalbėjo tautai: 
„Laikysitės visų mano įstatų bei 
visų mano įsakų ir vykdysite 
juos, kad neišvemtųjūsų žemė, 
į kurią vedu jus įsikurti gyven
ti” (Kun 20, 22). Ar neištinka 
mūsų dienomis šis skaudus 
likimas kai kurių tautiečių? Ar 
neišvemia Lietuvos žemė tų, 
kurie pasirenka narkotikus ir 
alkoholį, kurie neteisiais bū
dais bando susikrauti turtus, o 
paskui žudo ir žudosi, kurie, 
tyčiodamiesi iš Tėvynės, lieka 
joje svetimkūniais?

Antrasis žingsnis, kurį pri
valo žengti kiekvienas krikš
čionis - tai visiškas atsigręži
mas į Jėzų Kristų. Gali griežti 
pasirodyti mums apaštalo Pau
liaus žodžiai: „Aš viską laikau 
sąšlavomis, kad tik laimėčiau 
Kristų” (Fil 3, 9). Gali iškilti 
klausimas, o kas gi gali šitai 
įgyvendinti? Ar galima dėl Kris
taus atsisakyti nesąžiningumo, 
jei jis pelningas? Ar galima iš
likti morališkai tyram, kai kas
dien per dešimt nepriklauomy- 
bės metų esame skandinami 
moraliniame purve? Kai nusi
leidi į Romos katakombas, kai 
prisilieti prie žemės, kuri su-

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

gėrė šimtų tūkstančių pirmųjų 
amžių krikščionių kraują, prade
di suprasti, kad visa tai galima, 
kad apaštalas Paulius ne šiaip 
sau užrašė šituos žodžius, nes 
Jėzus Kristus jam buvo tapęs

Jėzaus pagautas ” (t.p.).
Ši mūsų piligriminė kelionė į 

Romą įgaus giliausią prasmę 
tada, kai pavaikščioję apaštalų 
Petro ir Pauliaus keliais, paal
savę pirmųjų krikščionių dva
sia, pajusime ir savo širdyse di
delį troškimą būti Jėzaus Kris
taus pagautiems ir toliau savo 
gyvenimą tvarkyti ne pagal 
modernaus, tačiau pagoniško 
pasaulio dėsnius, bet pagal 
mūsų Viešpaties valią.

Šventasis Tėvas Jonas Pau-

Kauno oro uostas aptarnauja 
krovinių gabentojus

Kauno oro uostas daug pa
jamų gauna iš greitojo pašto 
bendrovės UPS, kurios lėktu
vai iš Kauno skraido į užsienio 
valstybes. Nemažai pajamų 
gaudavo ir dėl “Žalgirio” krep
šininkų dalyvavimo Eurolygo- 
je, nes jų priešininkai skraidė 
užsakomaisiais reisais tiesiai į 
Kauną. Iš Kauno oro uosto 
Latvijos ir Estijos bendrovės į 
buvusios SSRS šalis ekspor
tavo maisto produktus. Gali
mybėmis eksportuoti savo 

liūs II kaip piligrimas aplankė 
Lietuvą ir ta proga pasakė mums 
labai reikalingus žodžius. Vil
niaus arkikatedroje, kurioje 
saugomas Šv. Kazimiero kars
tas, Romos vyskupas kalbėjo: 
„Po kiekvieno reikšmingo 
visuomeninio pasikeitimo žmo
gaus elgesys ir siela būna žaiz
dota. Sąžiningumas, garbingu
mas, darbštumas, tarnavimo 
dvasia, pagarba, santūra, kil
niadvasiškumas, teisingumo ir 
atsakomybės jausmas, dvasinė 
pusiausvyra, romumas, atviru
mas - štai kai kurie „naujojo 
žmogaus” būdingieji bruožai. Jų 
įgyvendinimas yra svarbiausia 
naujo žmogaus ugdymo prielai
da”. Anuomet prieš septynerius 
metus Šv. Tėvas mus kvietė kur
ti naują gyvenimą, kvietė atver
ti duris Kristui. Šv. Kazimieras 
savo pavyzdžiu mus taip pat 
kviečia „veržtis pirmyn, į tikslą, 
siekti, apaštalo Pauliaus žo
džiais tariant, laimikio aukšty
bėse” (Fil 3, 14). Todėl kviečiu 
brolius kunigus prie Šv. Petro 
kapo atnaujinti savo ganytojiš
ką uolumą niekada nepavargti 
tarnaujant Dievui ir žmonėms. 
Kviečiu valdžios vyrus apašta
lo Petro pavyzdžiu turimą val
džią visada naudoti tik tar
navimui pagal Dievo valią ir 
taip sąžiningai, nors reikėtų dėl 
to ir kentėti. Kviečiu visus tau
tiečius atnaujinti savo tikėjimą 
į Jėzų Kristų, kokį turėjo apaš
talas Petras, kai Pilypo Cezarė- 
joje išpažino: “Tu esi Kristus, 
gyvojo Dievo Sūnus”. O dabar 
susikaupę maldoje ir švęsdami 
Eucharistiją, kaip pirmųjų am
žių krikščionys, pasijuskime esą 
broliai ir seserys pašaukti į šven
tumą, kuris visų pirma kviečia 
priimti meilės įsakymą, būti 
Jėzaus Kristaus draugais ir ne
užmiršti, kąjis apie savo drau
gus pasakė: „ Jūs būsite mano 
draugai, jei darysite, ką jums 
įsakiau” (Jn 15).

produkciją per Kauno oro 
uostą domisi ir Lietuvos bal- 
dininkai. Daugiausia krovinių 
į Kauną atgabenama iš Kini
jos ir Jungtnių Arabų Emy
ratų, tačiau Lietuvoje, lieka tik 
nedidelė dalis. Paprastai Kau
no oro uoste leidžiasi Rusijoje 
pagaminti krovininiai lėktu
vai. Oro uosto veiklos suak
tyvėjimo tikimasi, kai pradės 
normaliai dirbti Kauno lais
voji ekonominė zona.

Lietuvos rytas

Tomay Safiylauskas^

noriu suprasti kitokį žmogų... 5

(pradžia Nr. 9)
Tomas Sakalauskas: Taigi, nelengvai klostėsi Mačernių šei

mos likimas. Tam pačiam miestelyje gyveno dar ir kitas Jurkus, 
Pauliaus pusbrolis, su kuriuo Mačernis gana artimai bendravo. Jis 
buvo kalbininkas, gyveno Vilniuje, rašė dienoraštį, kuriame daug 
vietos skyrė ir Mačerniui: pasakojo, kaip jie bendravo, gyvenda
mi Vilniuje, kur vaikščiodavo irt. t. Vėliau tą pusbrolį Jurkų ištrė
mė į Sibirą ir jis ten .mirė. Į Kareliją ištrėmė ir Vytauto motiną, ir 
brolį, ir seserį. Ir, aišku, jeigu būtų Vytautas likęs gyvas, ir jis bū
tų ten atsidūręs.

Julius Keleras: Kelintais metais juos išvežė?
T.S. Juos išvežė kokiais 1948 metais. Kodėl juos išvežė vėliau? 

Dar Vytautui esant gyvam, į jų sodybą, į “mačeminę”, į Šamelę, 
pateko vienas rusų lakūnas. Tada buvo dar vokiečiai. Lakūnas at
bėgo į Mačernio sodybą. Jie priglaudė jį, Mačernis mokėsi iš jo 
rusų kalbos. O kai atėjo rusai, lakūnas paliko raštelį, kad jį šie 
žmonės globoję. Stalino laikais rusui pasiduoti į nelaisvę vo
kiečiams buvo tas pats, kas būti nužudytam. Nežiūrint to, tas be
laisvis parašė raštelį, manydamas, kad tuo jis padės Mačernių 
šeimynai - kad jie globoję belaisvį rusą. Ir tai kurį laiką padėjo. 
Bet vis dėlto po kiek laiko juos išvežė...

J.K. Kiek žinau, Mačernio ir motinos santykiai buvo ganėtinai 
sudėtingi?

T.S. Taip. Motina, nors pati rašė eilėraščius, tikėjosi iš Vytau
to... ne poeto.

J.K. Juk jis nebuvo vyriausias vaikas šeimoje?

T.S. Ne. Vyriausias sūnus turėjo bėgti į mišką, kai atėjo rusai, 
nes jų namą buvo paėmusi vokiečių policija... Ir jis išbėgo į miš
ką ir žuvo... O su Mačernio tėvu irgi buvo tragiškas atsitikimas. 
Vytautas aprašė jį vienam savo sonete, “Toreodoras”. Jo tėvas turė
jo 60 hektarų žemės, jis, kaip ir vyresnysis Vytauto brolis, mėgo 
platų gyvenimą, svečius, pamedžioti... Vieną kartą iš medžioklės 
grįžta su svečiais į savo sodybą. Jie tada turėjo jautį, ir grįžta 
priešais iš lankos tądien banda, karvės ir jautis prieky. Ir tėvas 
sumanė pažaisti su jaučiu... Bet jautis nejuokavo - jį persmeigė 
ragais, nudūrė. Taip žuvo Mačernio tėvas. Tada gimė tas sonetas 
“Toreodoras”... Tai šitaip. Vyresnįjį Mačernio brolį miške nušovė. 
Vidurinysis brolis kartą, išgėręs (jie visi buvo mėgėjai išgerti - 
išskyrus Vytautą, kuris visiškai negėrė), pasiklydo miške ir nu
grimzdo balose. Dar vienas brolis, amatininkas, irgi išgėręs, nukri
to nuo stogo, ant kurio kažką dirbo, ir užsimušė. Jau prieš tai bu
vo nukritęs ir po to pasakęs sau, kad niekada išgėręs nebelips ant 
stogo. Bet vėl lipo ir nukrito, šįkart užsimušė. Keturios mirtys. 
Liko pats jauniausias mačemiukas Aloyzas. Jis, atrodo, tebegy
vena toj “mačeminėj” (o gal jau ir mirė, nežinau), irgi smarkiai 
išgeriantis. Tai toks Mačernių šeimos likimas. Liko tik du, tas jau
niausias brolis Aloyzas ir sesuo, kuri gyvena normaliai. Kaip aš 
rašiau savo knygoj: lyg į šeimą įsisuko kažkoks viesulas ir visus 
išmėtė į anapusinį pasaulį, visus vyrus...

J.K. O motina kada mirė?
T.S. Motina grįžo iš Karelijos kokiais 1951 ar 1952 metais, o 

gal net po Stalino mirties, ir ji mirė, man rodos, apie 1970 metus...
O štai ką aš dar sužinojau iš Jono Meko apie Mačernį, jis man 

čia užvakar ką papasakojo... Mekas gyveno Biržų apskrityje, dar 
mokėsi tuomet Biržuose. Tai kartą atvažiavo Miltinio teatras gas
troliuoti, vokiečių metais, į Biržus, rodė spektakliukus, vienas jų 
buvo, berods, “Volponė”. Ir Mekui labai patiko. Jis sako: po pir
mojo spektaklio aš išėjau ir pasakiau Miltiniui kritines pastabas. 
Tai Miltinis ir sako: “Tas pienburnis drįsta mane kritikuoti!” Bet

jam kartu ir patiko, kad atsirado žmogus, kuris pasako tiesiai ką 
galvoja. Kitą kartą ir vėl Miltinio teatrui atvažiavus į Biržus, Mil
tinis jau pats dairosi ir klausia: “Kur tas pienburnis? Aš norėčiau 
su juo susitikti!” Ir jie susitiko, o paskui (remiami Parlevėžio te
atro) įsteigė Biržų teatrą, kurio direktoriumi ir režisieriumi tapo 
Jonas Mekas. Mekas labai norėjo būti aktoriumi, pas Miltinį vai
dinti... Vėliau jis atvažiavo į Panevėžį ir redagavo laikraštį, kuris 
tuo metu vadinosi “Panevėžio balsas”. Tada, prieš karą, buvo to
kia tradicija, kad įvairių gimnazijų moksleiviai poetai važinėda
vo iš vienos gimnazijos į kitą ir bendraudavo, skaitydavo savo 
poeziją. Ir atvažiavo į Biržus moksleiviai iš Plungės, tarp jų ir 
Mačernis... Taip Jonas Mekas pirmąkartąpamatė Mačernį ir tada, 
pasakoja jis, labai nustebo, kad toks jaunas ir toks geras poetas. 
Tarp kitko, Mačernis ypatingai skaitydavo savo poeziją, su dide
le įtaiga ir viską mintinai. Nyka-Niliūnas savo atsiminimuose tai 
gražiai aprašo. Ir Bradūnas štai ką pasakojo. Vilniuje, vokiečių 
metais, vykdavo poezijos vakarai Filharmonijos salėje. Tai kartą į 
tokį vakarą suvažiavo garsieji poetai iš Lietuvos. Ten skaitė Puti
nas, Bradūnas, Niliūnas, Brazdžionis... Ir - Mačernis. Labai 
trumpą, 8 eilučių eilėraštuką. Bradūnas pasakoja, kad tas jaunas 
poetas, Mačernis, skaitė su tokia jėga ir energija, jog jis pirmą 
kartą gyvenime patyrė tokį jaudulį klausydamas. Salė taip plojo, 
kad reikalavo pakartoti. Pakartoti eilėraštį! Turėjo vėl išeiti Ma
černis ir pakartoti savo eilėraštį. Taigi, tą patį pasakojo apie jo 
skaitymą, ką ir Mekas. Kai Mačernis atvažiavo į Biržus, dar pasa
kojo Mekas, jis įsidėmėjo tą jaunuolį ir kuomet jis pradėjo dirbti 
Panevėžio redakcijoje, jie sugalvojo išleisti Mačernio sonetus. Bet 
Mačernis nesulaukė savo poezijos rinktinės gyvas būdamas. Jau 
buvo surinkę viską, bet buvo 1944 metai, artėjo frontas, ir jie ne
bespėjo išleisti.

J.K. O Mačernis apie tai žinojo, ar ne?
T.S. Man atrodo, kad jis nežinojo, bet tikrai nežinau. Taigi, 

Mačernis buvo toks poetas, kaip Tomas Venclova apie jį rašė, kurio 
(nukelta į 4 psl.)
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2000 - kas is to?
Kas labiausiai domins menininkus ateityje? 

Kokia kryptimi plėtosis šiuolaikinis menas ateityje? 
Ar yra toks reiškinys kaip millennium menas ar 

millennium būsena?

“Art Monthly ” redaktorė Patricia Bickers šiuos tris klausi
mus uždavė įtakingiems parodų kuratoriams. Pateikiamepasaulį J

■Jungtinių Valstijų preziden
tas Bill Clinton ir Sirijos pre
zidentas Hafez al-Assad kovo 
26 d. pradėjo svarbų aukščiau
sio lygio susitikimą, kuris laiko
mas paskutine galimybe at
naujinti įstrigusias Izraelio ir 
Sirijos taikos derybas bei iš
vengti naujų smurto protrūkių 
Artimuosiuose Rytuose.

■ Britanijos sekretorius Šiau
rės Airijos klausimais Peter 
Mandelson kovo 26 d. griežtai 
sukritikavo Olsterio didžiausią 
provincijos protestantų partiją 
dėl “policijos įtraukimo į poli
tiką” bei dėl, pasak jo, abiejų pu
sių kietos linijos šalininkų ke
liamos grėsmės taikai.
■ Europos Sąjungos (ES) va

dovai kovo 31 d. baigs susi
tikimą Lisabonoje, paskelbdami 
aukštųjų technologijų ekonomi
kos sukūrimo planus. Anksčiau 
šiame dviejų dienų susitikime 
ES pirmininkė Portugalija at
metė Austrijos prašymus nu
traukti jos politine izoliaciją.
■ Daugiau kaip 500 žmonių 

susirinko kovo 24 d. Maskvoje 
Slavianskajos aikštėje į mitingą, 
skirtą metinėms, kai NATO 
pradėjo bombarduoti Jugo
slaviją. Vienas mitingo organi
zatorių, RFKP Maskvos miesto 
komiteto sekretorius, Valstybės 
Dūmos deputatas Aleksandr 
Kuvajev, prieš prasidedant mi
tingui, agentūrai “Interfax” pa
reiškė: “Mūsų akcija rengiama 
prieš NATO, pradėjusios agre
siją į brolišką Jugoslaviją, 
žandariškus užmojus”.
■ Čečėnų lauko vadas Salman 

Radujev, laikomas Maskvos Le- 
fortovo tardymo izoliatoriuje, 
neigia kaltinimus dėl Armaviro 
ir Piatigorsko geležinkelio 
stočių sprogdinimų 1997 metų 
balandį. S. Radujevo advokatas 
Ruslan Dadachanov kovo 23 d. 
sakė, kad jo ginamasis pareiškė 
tardytojams, jog prisiėmė atsa
komybę už šiuos teroro aktus 
“propagandos tikslais”.
■ Lygiai prieš metus NATO 

pradėjo 78 dienas trukusią Jugo
slavijos bombardavimo kam
paniją, per kurią iš Kosovo bu
vo išstumtos serbų saugumo pa
jėgos. Pasak “Reuters”, praėjus 
metams, tikriausiai galima pa
sakyti, kad iš dviejų blogybių 
laimėjo mažesnioji.

keletą atsakymų.

Francesco Bonami:
Prieš keletą metų kiekvieną 

rytą su restorano savininku 
lažindavausi, ką klientai galėtų 
užsisakyti: “Šiandien patieksiu 
daugiau špinatų negu keptų bul
vių” arba “ar tu nori lažintis, kad 
pupelės bus parduotos iki pu
siaudienio?” Vis dėlto jis būtų 
buvęs patenkintas, net jei kas
dien būtų klydęs - šis darbas jam 
atskleidžia nesibaigiantį paslap
ties ir netikėtumų šaltinį. Šu 
šiuo vyruku aš dalijausi tuo pa
čiu: būdamas neteisus daugelį 
kartų, pranašavau šiuolaikinio 
meno ateitį ir tikėjau didžiuliais 
savo profesijos netikėtumais. 
Prieš keletą metų, kada buvo 
atidarytas “Guggenheim Bil- 
bao”, aš rašiau, kad tai nesėk
mė. O komentuodamas artėjan
tį meno sezoną New Yorke, aš 
vėl klydau pareikšdamas, jog 
Jeffo Koonso retrospektyva bus 
netikėtumas tame pačiame 
“Guggenheime”. Nepaisant to, 
aš nesidrovėdamas priėmiau 
pasiūlymą nubrėžti šiuolaikinio 
meno ateities kontūrus.

Kokia kryptimi plėtosis šiuo
laikinis menas ateityje? Ar web 
projektai, naujos technologijos 
paveiks menininko produkciją? 
Ar filmai ir video okupuos fo
tografiją, užėmusią tapybos vie
tą? Visai neseniai New Yorke 
mačiau raketos fotografiją, kuri 
mane ir mano draugą privertė 
sušukti: “Ji tarsi nutapyta!” Ši 
paprasta replika galėtų būti svar
bi: besiplėtojant technologijoms 
ir menininkų praktikai, doku
mentiniai vaizdai galės nuslėp
ti savo mechaninį dirbtinumą ir 
atkurti seniai prarastą aurą. Fo- 
torealizmas buvo dekadentinis 
fenomenas: frustruoti tapytojai 
(o galbūt jie buvo frustruoti fo
tografai) išrado sėkmingą sti
lių, “fotografuodami” teptuku. 
Šiandien aš matau iškylantį “ta
pybos realizmą”: frustruoti foto
grafai (o gal frustruoti tapyto
jai), kuriantys tapybiškas foto
grafijas, šį darbą tęs, kol nepra
dės tapyti kompiuteriu. Tai mar
ginalinis fenomenas. Tačiau fil
mas tapo iššūkiu - paskutiniu 
Kristaus gundymu. Niekas ne
prieštaraus, kad filmų gaminimo 
kelias grįstas nesėkmėmis ir 
nesėkmė yra trūkstama grandis 
šiandieninio meno kūrimo pro

cese. Kadangi filmas yra pasku
tinė galimybė išsaugoti hero
jišką meno poziciją bei atgaivin
ti “kulto” idėją, jam leidžiama 
daryti klaidas ir kelti nuobodu
lį-

Grįžtu prie klausimo, iškelto 
žurnalo redaktorės: “Ar yra toks 
reiškinys kaip millenium menas 
ar millennium būsena?” Galė
čiau atsakyti drąsiai. Tai nuo
gąstavimo būsena ne dėl Y2K 
audros, bet dėl negalinčioj o at
sisakyti kurti pasaulio, artėjan
čio prie laiko prarajos. Tai yra 
riba, kai menininkai tampa 
pavojingiausi.

Zdenka Badovinac:
Žvelgiant iš šiandieninių 

pozicijų, diskusijos apie naujo 
tūkstantmečio meną atrodo lo
giškos, nes mes ieškome esmi
nių šiulaikinio meno taškų, ku
rie, tikimės, liks ateityje. Dabar
tis ir ateities spėlionės suponuo
ja mintį, kad menas nėra užda
ras. Menas turi būti įvardytas ir 
apibrėžtas interpretacijos ir pre
zentacijos sistemoje. Jis neturė
tų būti paveiktas globalizacijos 
ir šios sistemos plėtros, įtrauku
sios marginalines visuomenes 
arba Trečiąjį pasaulį. Tiesa, bus 
didelių pasikeitimų, bet jie ne
nuslopins šiuolaikinio meno 
poreikio.

Ties naujo tūkstantmečio 
slenksčiu neįmanoma spėlioti 
apie meną už jau minėtos siste
mos ribų be šių savybių, kurios 
paženklins šiuolaikinį meną 
ateityje:

Meno kūrinio nebebūtina 
asocijuoti su objektu ar juo va
dinti.

Muziejai ir galerijos vis daž
niau tampa ne tik meno prezen
tacijos vieta, bet ir tiriamaisiais 
bei edukaciniais židiniais, kurie 
aktyviai įtraukia visuomenę.

Meno pasaulyje edukacijos, 
reprezentacijos, produkcijos 
procesai vis labiau paplinta ir 
tampa tokie svarbūs kaip ir pats 
meno kūrinys.

Visi šie mano išvardyti punk
tai oponuoja preciziškam pasau
liui, kuris vadovaujasi kapitalo 
logika, ir numato meną, palie
kantį vietos kritikai. Nepaisant 
to, menas visada turėjo tokį pra
našumą, kuris taps itin svarbus 
vizualiniame pasaulyje.

Charles Esche:
Kaip mes galime kalbėti apie 

“ateities meną”, kai vos mato
me, kas slepiasi už 2000-ųjų 
pradžios? Turbūt tokia trumpa
regystė yra neišvengiama tūk
stantmečio pabaigos būsena. 
Gerai, kad mūsų ironiška, ne
pastovi kultūra iš dalies yra tik 
kalendorinės kaitos padarinys. 
Dėl šios priežasties mes mažiau 
priklausomi nuo praeinančio 
laiko ir greičiau atsinaujiname 
atėjus naujam tūkstantmečiui.

Žvelgiant iš dabartinio taško, 
XXI amžius atrodo tarsi tuš
čias, atviras laukas. Tačiau jei 
naujas tūkstantmetis jau atėjo, 
jis akimirksniu tampa ne trum
palaike dabartimi, bet pastovia, 
apibrėžta meno būsena, pade
dančia nuspėti ateitį. Išreikš
dami pasaulio dinamiką, galime 
sakyti, jog mūsų tokia visuo
meninė padėtis, kad politika ir 
ideologija susilpnina ekonomi
nę kompetenciją. Tokiu mo
mentu menas tampa būtinas, ta
čiau neįgauna utilitarinės funk
cijos.

Tai tarsi iššūkis menui, kai 
dekoratyvumas praranda žavesį. 
Menas negrįš į didįjį naratyvą, 
atsivėrus naujoms galimybėms. 
Menas yra pasiūlymas - atvira 
erdvė žiūrovo fantazijai ir in
telektui. Pagrindinis meno tik
slas - būti kokybiškam. Tačiau 
pasiūlymai nėra instrukcijos, 
kaip viskas turėtų atrodyti.

Pranašaudami galime sakyti, 
jog galbūt sugrįš harmonija, su
sijungs technologija ir intelek
tas. Menininkai niekada nepra
ras harmonijos, nes jie užima 

unikalią padėtį, ieškodami naujų 
formuluočių bei skirtingų išraiš
kos fromų. Išsisėmusios insti
tucijos užsidarys, vietoj jų galės 
rastis naujų, bet bus sunku at
skirti menininkus nuo žiūrovų, 
nes jų viltys ir poreikiai keisis. 
Postmodernizmo laikotarpis bus 
kur kas greičiau apibrėžtas nei 
modernizmas, o dalis žmonių ir 
toliau bijos visko, ką mato 
aplinkui.

Matthew Higgs:
Tarkime, devintojo dešimt

mečio pabaigos menas - tai at
sinaujinęs G. Debord’o “spek
taklis”. Tarptautinių megapa- 
rodų poreikiai inspiravo naujo 
pobūdžio meną, kuris egzistuo
ja vien tik kaip galimybė inter
pretuoti, galimybė kooperuotis 
ir cirkuliuoti ne lokaliuose, bet 
globaliuose institucionalizuo
tuose kontekstuose.

Mūsų nestebina, kad dažniau
siai menas nepavojingas, net 
atspindėdamas sudėtingus so
cialinius reiškinius. Užkrėstas 
aklu kopijavimu/ kuris sugė
dintų net ciniškiausią reklamos

Antisemitizmas Šveicarijoje
Šveicarijoje atliktos apklau

sos rezultatai rodo, kad an
tisemitizmas šioje šalyje iki šiol 
giliai įleidęs šaknis.

16% šveicarų yra įsitikinę an
tisemitai, o 60% palankiai ver
tina antisemitines idėjas. Ap
klausa parodė, jog panašios 
pažiūros yra daugiausia būdin
gos dešiniosios Liaudies parti
jos šalininkams. 

plagijuotoją, devintojo dešimt
mečio pabaigos “spektaklio” 
menas begėdiškai stengiasi būti 
aktualus (nepaisant to, ką ban
do perteikti).

Tačiau mes galėtume pagel
bėti menui, kuris, tapęs ir su
dėtingas, ir patrauklus, ir są
mojingas, ir erzinantis, galėtų 
užimti anachronistinę poziciją. 
Poziciją, kuri nėra pernelyg nu
tolusi nuo paprastos gyvenimo 
realybės (ir malonumų).

Galbūt ateityje menas daž
niau rekonstruos tobulumą: gal
būt menininkai, kuratoriai ir kri
tikai galės dažniau pasilikti na
muose, bendrauti su draugais, 
plaukioti, dirbti sode, skaityti 
knygas, šokti, eiti pasivaikščio
ti, ruošti maistą ar lankyti kino 
teatrus.

Buvo maloniau atsitiktinai 
pamatyti Weso Andersono fil
mo “Rushmore” fragmentą, nei 
ką nors atrasti šių metų Liver
pulio bienalėje - galbūt tai pra
rasta kolektyvinės kelionės 
kryptis.
“Art Monthly”, 1999 gruodis

Nors daugelis šveicarų pri
pažįsta, kad antisemitizmas yra 
didelė problema, amerikietiškos 
ir šveicariškos žydų organizaci
jos, kurios ir surengė šį tyrimą, 
teigia, jog tyrimas parodė, kad 
antisemitizmo banga, užplūdusi 
Šveicariją dėl priverstinių Ho
lokausto aukų kompensacijų, 
vis dar nepraėjo.

BBC NEWS

Mobilieji latviai

Latvijos mobiliojo ryšio ope
ratorių - “Latvijas Mobilais 
Telefons” ir “Baltkom GSM” - 
duomenimis, šiuo metu mobi
liuosius telefonus turi 2,13 proc. 
šalies gyventojų. Bendrovės 
“Latvijas Mobilais Telefons” 
atstovas ryšiams su visuomene 
Davidas Danė informavo, jog ši 
mobiliojo ryšio operatorė kovo 
pabaigoje aptarnavo 210 tūkst. 
897 abonentus, arba 71,76 proc. 
visų mobiliojo ryšio vartotojų 
Latvijoje. Tuo tarpu bendrvės 
“Baltkom GSM” atstovas ry
šiams su visuomene Erikas Ma
tulis pranešė, jog ši mobiliojo 
ryšio operatorė kovė pabaigo
je tiekė savo paslaugas 83 tūkst. 
abonentų. Centrinio Latvijos 
statistikos biuro duomenimis, 
vasario pabaigoje šalyje gyve
no 2 mln. 422 tūkst. 100 
žmonių.

LETA

Tomas Sakalauskas:
noriu suprasti kitokį žmogų... 5

(atkelta iš 3 psl.)

poezija sklido iš lūpų į lūpas, be rinkinio, be teksto... Savo kny
goje aš T. Venclovą cituoju ta prasme, kaip Mačernio poezija pli
to.

J.K. Žmonės j į nusirašinėdavo...
T.S. Taip, perrašydavo rankraščius. Ir jam gyvam esant, neišė

jo nė viena jo knyga. Manęs dažnai klausia tokio dalyko: Mačer
nis mirė 23 metų; jeigu jis būtų gyvenęs tiek metų, kiek Putinas, 
tai jis būtų dar ne tiek puikių dalykų prirašęs? Atsakau labai pa
prastai: Mačernis parašė tai, kas jam buvo skirta, o daugiau, kas 
žino, gal būtų tiesiog nelaimė... Tai toks paradoksas. Ir jo pas
kutiniuose eilėraščiuose, ypač paskutiniame eilėraštyje, apie upę, 
jaučiamas tarsi atsisveikinimas su gyvenimu, lyg į jį būtų sudė
jęs viską, ką turėjo parašyti. Tarp kitko, didieji poetai geruosius 
dalykus parašo jaunystėje. Aišku,' taisyklės nėra. Manau, Mačer
nis išsėmė save ir... turėjo mirti.

L.S. Būtent, nes juk toks energijos kiekis buvo skirtas.
T.S. Taip, taip. Kodėl jis, toks jaunas, tiek daug rašė? Kodėl 

taip įtaigiai skaitė? Nyka-Niliūnas yra labai gražiai aprašęs jo skai
tymo nepaprastą įtaigą. Kartais, kai Mačerniui draugai, studen
tai skųsdavęsi dėl kokių savo mažų nelaimių, jis atsakydavo: ži
nai ką, aš tau paskaitysiu savo poeziją. Ir jis taip paskaito, kad 
tiesiog sukrečia žmogų - ir padeda jam.

L.S. Kaip žaibas...
T.S. Ir Mačernis viską prisimindavo, jis buvo fenomenalios at

minties žmogus. Kaip pasakojau, kaip jie bėgo ir jis atsisakė dė
tis kartu savo eilėraščius... Jis mėgo ne kalbėti, o skaityti savo 
poeziją. Tai buvojo minčių koncentratas. Kuomet jis mokėsi Vil
niuje universitete, vokiečių metais, ten buvo toks poezijos ratelis, 
kuriam vadovavo Putinas. Dalyvaujantys skaitydavo savo poezi
ją, o Putinas gale apibendrindavo, dar kas nors irgi pasisakydavo. 
Mačernis jau tada buvo parašęs savo Vizijas. Devynios vizijos, ir 
gana ilgos. Tai man Bradūnas pasakojo, kad Putinas, kuomet jis 
skaitė tas savo Vizijas, nebesulaukęs kol kas nors pasisakys, su
šuko: “Jūs girdėjote?! Mes išgirdome tikrą poetą!” Šie Putino 
žodžiai, kadangi jis buvo didelis autoritetas, labai sutvirtino 
Mačernį, pakėlė pasitikėjimą savimi. Tada jo draugė, Vildžiūnai
tė, su kuria jie buvo labai artimi, net supyko ir ėmė sakyti, kad jis 
dabar pradės didžiuotis, pūstis... Tada jis parašė labai gražų sone
tą, kaip atsakymą įjos priekaištus. Bet Putino žodžiai jam tikrai 
labai daug reiškė, labai daug padėjo. Putinas savu artimus poetus 
šaukdavosi į namus ir ruošdavo poezijos vakarus. Ten būdavo 
Bradūnas, Niliūnas, Jokimaitienė, na ir ten būdavo Mačernis. Pu
tinas jiems buvo tarsi dvasios vadas, o gal ir jam pačiam reikėjo 
jaunystės impulsų... Dar toks dalykas. Kai skaitai Mačernio poe
ziją, nežinai kada tai buvo, tai galėjo būti labai seniai, tai gali bū
ti šiandien, dabar. Mane stebina tokie paradoksai. Štai žiūriu aš į 
akmens amžiaus žmogaus tapybą, olose, kur nors Prancūzijoje... 
Prieš 15-20 tūkst. metų žmonių daryti piešiniai ant olos, ir ta ta
pyba yra tokia šiandien, atrodo tokia modemiška. O kartais pa
sirodo koks modernistas, ir jo darbai atrodo kaip prieš 15 tūkst. 
metų daryti. Tokie yra paradoksai. Kas yra tikras menas, tikras 
daiktas? Tikras daiktas nesensta. Štai dabar ši knyga, kuriąaš para
šiau apie skulptorių Mončį, apie mąstytoją Mikutį. Ką aš supratau 
rašydamas ją: menas yra dvasinės energijos forma. Kodėl man 
kilo trečias pavadinimas. Todėl, kad Mončys buvo kūrėjas, Mi
kutis - be galo jautrus suvokėjas, labai jautė tikrus dalykus, meną. 

Ir man per šitą bendrą dviejų žmonių susiėjimą - dviejų labai 
artimų žmonių, kurių-vienas kuria, o kitas labai gerai supranta - 
kilo noras pabandyti išsiaiškinti, kas per daiktas yra menas. Kodėl 
kartais žmonės ima ir sako: va čia menas, čia ne menas... Aš ban
dau atmesti tokį objektyvų požiūrį, kad štai čia menas, o štai čia 
nebe menas. Kas gali tą pasakyti? Dievulis gal pasakys? Aš priė
jau išvadą, kad menas yra santykių problema. Vienam žmogui šis 
paveikslas yra menas, o kito jis visiškai neveikia. Kas yra menas? 
Miltinis sakydavo: jei tu man pasakysi, kas yra menas, tai aš tau 
iškart Nobelio premiją duodu. Ir aš manau, kad tai yra pagrindas 
pagrindų, ar tai yra Fluxus, ar tai Rafaelis, ar Ticianas, ar akmens 
amžiaus tapyba... Nesvarbu. Jeigu mane šitas daiktas veikia ir 
keičia, man yra svarbus, aš jį vadinu menu. O iš esmės tai yra 
dvasinės energijos forma. Tai yra dvasia, įkūnyta tose formose, 
kuri neišnyksta jums išnykus, štai kas svarbiausia. Jūs sunaikin
kite štai šiuos savo paveikslus [rodo į Laimos Sprangauskaitės 
grafiką], energija neišnyksta, kuriąjūs čia įdėjote...

L.S. O, tai man nauja...
T.S. Sakykim, jūs vaikštote parodoje ir matote portretų seriją, 

įvairių dailininkų meistriškai nutapytų portretų... Bet tik vienas 
portretas tave paveikia, ir tu sustoji, nepraeini, žiūri į jį ir vėl nuėjęs 
nori grįžti priėjo. O kitas portretas - taip, gražu, ir eini toliau. Tai 
kas čia yra? Kodėl vienas veikia, o kitas ne, nors tu puikiai su
pranti, kad jie visi meistriškai nutapyti. Kas tave sustabdo, kas 
sulaiko, kas verčia grįžti ir grįžti?

J.K. Kas sąlygoja įdėtos energijos kiekį?
T.S. Sąlygoja tavo energija, tavo sugebėjimas savo energiją pa

versti matoma forma. Aš taip manau.
L.S. Tai aš savo mokinius taip ir mokiau: jeigu tu įdėsi energijos 

paėmęs šį popieriaus lapą, jeigu tu galėsi įdėti savo energijos, tai 
kas nors išeis.

(bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Apie prostatą

Pastaraisiais metais visuo
menė ir valdžia bei daugelis 
įvairių organizacijų beveik vi
sose Vakarų šalyse iškėlė mo
ters sveikatos reikšmę. Įkūrė 
nemažai moters sveikatos cen
trų, kurių išlaidas dengia mo
kesčių mokėtojai.

Prieš keletą mėnesių vienas 
gydytojas, valdžios tarnautojas, 
Australijoje pareiškė protestą 
raštu antidiskriminacijos tri
bunolui, iškeldamas faktą, kad 
nėra sveikatos centrų specialiai 
vyrams. Centrų išlaidos taip pat 
turėtų būti mokamos iš valsty
bės iždo. Jo skundas-protestas 
buvo atmestas. Šį kartą noriu 
pakalbėti apie specifinę vyrų 
problemą - prostatą. Pirmiausia, 
koks yra pagrindinis skirtumas 
tarp moters ir vyro?

Moteris gimsta su 40,000 
kiaušinėlių. Jai bręstant, bręsta 
ir kiaušinėliai. Dalis jų pasida
ro pakankamai subrendę, kad 
būtų apvaisinami (beje, pati jau
niausia motina - meksikietė - 
buvo 5 metų).

Vyrams yra kitaip. Jie gims
ta su tam tikrom liaukom - glan- 
dom, kurios, vyrui bręstant, 
pradeda gaminti spermatozoi
dus (jauniausias tėvas, žino
mas medicinai, buvo 12 metų). 
Viena iš tų liaukų - prostata tu
ri du uždavinius: gaminti hor
monus, kurie prisideda prie 
spermatozoidų produkcijos, ir 
gaminti skystį (prostata fluid).

Iš Cicero, IL, lietuvių veiklos
Jau nuo seno Cicero lietuvių 

kolonija (arba telkinys - kaip 
dabar įprasta vadinti) garsėjo 
savo visuomenine, kultūrine ir 
kitokia veikla. Prieš daugiau 
nei 50 metų čia pradėję važiuo
ti tautiečiai iš tremtinių stovyk
lų Vokietijoje buvo gausūs skai
čiumi.

Ilgus metus čia gražiai veikė 
Šv. Antano parapijos mokykla, 
kurioje kasdien buvo mokoma 
lituanistinių disciplinų, o šešta
dieniais gyvavo aukštesnioji 
lituanistinė mokykla. O kai 
parapijos klebonas buvo prel. 
Ignas Albavičius, šioje parapi
joje vyko gyva lietuviška veik
la.

Dabar apie tai galima tik pa
svajoti, nors kiek begalėdami 
lietuviai čia dar vis veikia. Lie
tuvių įsteigtoje Šv. Antano para
pijoje reikalai žymiai pablogė
jo, kuomet į šiąparapijąklebonu 
buvo atkeltas kun. Jim Kastigar, 
kuris panoro šią parapiją ati
duoti ispaniškai kalbantiesiems, 
iš Meksikos vis gausiai tebe- 
plūstantiems meksikiečiams. 
Lietuviai čia pasidarė beveik 
nepageidaujami.

Atrodo, kad klebonas turi 
nemažą asmenišką naudą, kad 
taip per trumpą laiką spėjo tie 
atėjūnai įsitvirtinti. Dabar jau 
sekmadieniais klebonas padarė 
net 5 pamaldas ispanų kalba, o 
lietuvius norėjo išstumti į 7 vai. 
ryto laiką. Mūsiškiams pa

Cicero lietuvių sekmadieniniame susirinkime š. m. vasario 20 
d.: (stovi iš k. į deš.) kauniečiai Kristina Juraitė bei Mindau
gas Kavaliauskas, chicagietis Arūnas Zailskas, (sėdi) Kostas 
Dočkus ir Albinas Mickus Ed. Šulaičio nuotr.

Šis skystis yra būtinas, kad sper
matozoidai išliktų gyvi ir vai
singi. Sausoje aplinkoje jie 
miršta. Tame skystyje sperma
tozoidai plaukioja ir dažniau
siai, progai pasitaikius, tik vie
nas iš jų atlieka savo paskirtį - 
apvaisina moters kiaušinėlį, ir 
taip prasideda naujas žmogus.

Vyrui senstant, prostata pa
vargsta, susensta. Vienas iš se
nėjimo požymių - prostata pra
deda didėti (žinoma, kad yra ir 
kitų priežasčių, dėl ko prostata 
didėja). Prostata yra apsupusi 
šlapimo lataką. Kai ji didėja, 
šlapimo latakas yra spau
džiamas ir šlapinimosi veiksmas 
pasidaro sunkesnis. Pirma, vy
ras verčiamas daug dažniau šla
pintis. Srovė, kuri jaunystėje bu
vo gana stipri, gerokai susilpnė
ja. Šlapinimosi veiksmui pasi
baigus, skystis dar krinta laše
liais.

Žinoma, tai atsitinka ir kitais 
atvejais, būtent, kai šlapimo 
pūslė yra pažeista infekcijos ar 
kitokių negalavimų. Tuomet 
pats svarbiausias skirtumas - 
šlapimas beveik visada skaus
mingas.

Jau seniai žinoma ir daugeliu 
atveju įrodyta, kad yra vaistų, 
kurie prostatos didėjimą sulėti
na. Jie vadinasi Prozasin. Vie
na tabletė dukart-per dieną 
dažniausiai padeda. Tai labai 
gerai žinau iš patirties.

Alfonsas Viliūnas

sipriešinus, buvo padarytos 9 
vai. pamaldos lietuviškai, bet 
mes norim turėti tą patį, 11 vai. 
ryto laiką, kuris yra buvęs jau 
daugelį metų.

Verta pastebėti, jog 15 mi
nučių atstumu (automobiliu) 
nuo Šv. Antano bažnyčios yra 
kitos 9 katalikų bažnyčios. Tri
jose iš jų visai nėra jokių pa
maldų ispaniškai, penkiose - tik 
vienos, o vienoje - dvejos. 
Kažkodėl tik kunigui Kastigar, 
gal dėl labai “apčiuopiamų” tik
slų, prireikė net penkių... Dau
guma meksikiečių į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią atvažiuoja iš 
tolimesnių vietovių, ką galima 
matyti iš mašinų lipdukų, kurie 
pažymi jų savininkų gyve
namąją vietą.

Jau nuo sausio pradžios kiek
vieną sekmadienį vyksta lietu
vių susirinkimai (dabar jiems 
klebonas net neduoda didžiosios 
salės ir tenka susigrūsti vos apie 
60 žmonių talpinančiame kam
baryje). Savo diktatūriška laiky
sena šis kunigas tikrai atgraso 
daug ką nuo šių dienų katalikų 
tarpe propaguojamos draugišku
mo ir bendravimo dvasios, kurią 
Katalikų bažnyčia dabar sten
giasi palaikyti.

Dar vis tikimės, kad ateityje 
pavyks (su Chicagos arkivys
kupijos pagalba) susigrąžinti 11 
vai. r. pamaldas. Lietuvius 
patenkintų ir 10:00 ar 10:30 vai. 
ryto pamaldų laikas.

Saldumynai
Ryžių apkepas 

su kokosu
1 stiklinė ryžių,
0,5 stiklinės razinų be kauliukų,
3 stiklinės verdančio vandens,
1 arbatinis šaukštelis cinamono,
2 arbatiniai šaukšteliai dirbtinio medaus, 
kokoso drožlių
Išplaukite ryžius ir kokoso 

drožleles supilkite į verdantį 
vandenį. Virkite 5-7 min., po to 
dėkite išplautas razinas, gerai 
išmaišykite ir uždenkite, kai 
prisirinks garų, nukaiskite, šil
tai apvyniokite ir palaikykite 
20-30 min., kad išbrinktų. Po 
t6 įberkite cinamono, išmaišy
kite ir sukrėskite į metalinę tor

2000 m. SALFASS-gos 
jaunučių krepšinio pirmenybės

2000 metų Š. Amerikos lie
tuvių jaunučių krepšinio pir
menybės įvyks 2000 m. birželio 
3-4 d., Hamiltone, Ont., Kana
doje. Vykdo - Hamiltono LSK 
Kovas.

Varžybas numatoma vykdyti 
Šiose berniukų ir mergaičių kla
sėse: jaunių B (1984 m. gimi
mo ir jaunesnių), jaunučių-C 
(1986 m. ir jaun.), jaunučių D 
(1988 m. ir jaun.), jaunučių E 
(1999 m. ir jaun.) ir jaunučių F 
“molekulių” (1992 m. ir jaun.).

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams ir 
kitokiems sporto vienetams,

Nepriklausomybės 
šventės minėjimas

Nežiūrint kovos su keistu kle
bonu, tautiečiai dar nenuleidžia 
rankų. Vasario 5 d. parapijos 
buvusios mokyklos salėje buvo 
surengtas nepriklausomybės 
šventės minėjimas, kuriame pa
grindinę kalbą pasakė ekono
mistas Jonas Pabedinskas. Me
ninę dalį atliko aktorė Irena Le
onavičiūtė, muz. Giedrė Ned- 
veckienė ir muz. Ričardas Šo
kas. Šį minėjimą surengė LB 
Cicero apyl. valdyba (pirm. 
Raimundas Rimkus) ir Alto Ci
cero skyr. valdyba (pirm. Stasys 
Dubauskas).

Reikia pasakyti, kad žmonių 
atsilankė gana daug, o ir pinigų 
rengėjų reikalams surinkta taip 
pat nemaža. Tai rodo, kad Cice
ro lietuviai dar yra pajėgūs ir 
gali didesnius renginius suruoš
ti- „

Šio minėjimo išvakarėse prie 
Cicero miesto valdybos rūmų 
buvo pakelta lietuviška trispal
vė, kuri čia plevėsavo visą 
savaitę. Vėliavos kėlimo metu 
buvo atlikta atitinkama progra
ma.

BALFo susirinkimas

Sausio 30 d. toje pačioje 
salėje įvyko metinis BALFo 
Cicero narių susirinkimas, kuris 
buvo gausus savo dalyviais, nes 
tą dieną tautiečiai rinkosi į 
suėjimą ir parapijos lietuviškųjų 
reikalų aptarimą.

Tikinčiųjų problemos buvo 
diskutuojamos prieš šį su
sirinkimą ir tuoj pat po jo. 
BALFo susirinkime dalyvavo 
pati BALFo centro valdybos 
pirmininkė Marija Rudienė, jos 
vyras visuomenininkas inž. 
Antanas Rudis, buvęs PLB 
valdybos pirmininkas Bro
nius Nainys, kurie čia irgi kal
bėjo.

Pranešimus padarė inž. Al
girdas Stepaitis, vietos sky
riaus pirm. dr. Bronė Motušie- 
nė bei kiti. Ilgiausiai kalbėjo
M. Rudienė. Iš jų patirta, kad 
tautiečiai yra atidūs BALFo 
reikalams ir šią organizaciją 
dar vis gausiai remia. 

to formą, pateptą aliejumi. 
Masę gerai suspauskite, 5 min. 
palaikykite formoje, kad pra
vestų. Tuomet supjaustykite ga
baliukais ir, jeigu trūksta sal
dumo, užpilkite dirbtiniu me
dumi, praskiestu vandeniu. Ga
lima pabarstyti kepintomis se
zamo sėklomis arba graikiško 
riešuto trupinėliais.

atlikusiems metinę 2000 m. 
SALFASS-gos narių regis
traciją. Jaunesnių klasių žai
dėjams leidžiama žaisti kartu 
ir vyresnėse klasėse. Mer
gaitėms leidžiama žaisti ber
niukų komandose, tačiau ne 
atvirkščiai. Komandų skaičius 
neapribotas visose klasėse.

Pradinė komandų registra
cija privalo būti atlikta iki 
2000 m. balandžio 15 d. imti
nai, šiuo adresu: Arvydas Šešto
kas, 1411 Winterbourne Dr., 
Oakville, Ont. L6J 7B5; tel.: 
(905) 829-2289 namų; (905) 
829-2183 darbo; faksas: (905)

Fotografijos meistrai chicagietis Algimantas Kezys 
ir kaunietis Mindaugas Kavaliauskas

Ed. Šulaičio nuotr.

Susilaukta jaunųjų 
kauniečių

Nuo vasario vidurio Cicero 
lietuvių telkinyje apsigyveno 
jauna pora iš Kauno: fotografi
jos meistras Mindaugas Kava
liauskas ir jo žmona, sociologi
jos mokslų doktorantė Kristina 
Juraitė.

Kristina, gavusi Fullbright 
stipendiją, 9 mėnesius stažuosis 
Northwestern universitete, 
Evanston, IL. Kaip ir jos vyras 
Mindaugas, žemesnius mok
slinius laipsnius yra įsigijusi 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune.

Gimtosios kalbos ypatumai 
įtakoja skaitymą

Anglų kalbos žodžiuose 
“enough” arba “tough” pabai
goje tariama “-af”. Tačiau 
“Doughnuts” tariama ne “Daf- 
nats”, bet “Dounats”. Su keblu
mais susiduria ne tik gerai an
glų kalbos nemokantys žmonės. 
Jei tų pačių raidžių kombinacijų 
tarimas kartais yra nevienodas, 
net ir savo gimtąja kalba skai
tantys truputį uždelsia. Trys 
mokslininkai (Uta Frith, Eraldo 
Paulesu ir Julie Fiez) palygino 
anglų ir italų skaitymą. Jie

Nauja technologija 
dingusių vaikų 

paieškai
Policininkai rado dar vieną 

šiuolaikinių technologijų taiky
mo būdą. Svetainė, skirta din
gusių vaikų paieškai, bus at
naujinta nuotraukomis, padary
tomis panaudojant vaizdo „sen- 
dinimo” technologijas. Tai pa
dės ieškoti dingusiųjų be žinios, 
nes policija matys, kaip ank
sčiau dingę vaikai atrodo dabar. 
Iš tiesų dingusiųjų paieška per 
internetą labai pasiteisina. 
Policijos tinklalapyje „Metro
politan force” buvo paskelbtos 
61 dingusio be žinios vaiko 
nuotraukos. Per metus iš jų ras
ti 46 vaikai. Internetas

829-5641.
E-mail: asestokas@aol.com
Pasibaigus pradinei regis

tracijai, bus paskelbta galutinė 
programa, formatas, galutinės 
registracijos data ir kitos 
tolimesnės detalės.

Pilnesnę informaciją gauna 
ŠALFASS-gos klubai. ŠAL- 
FASS-gai nepriklausantieji 
vienetai dėl informacijos 
prašomi kreiptis į V. Tatarūnąar 
A. Bielskų.

Šios varžybos yra dalis 50-jų 
Š. Amerikos lietuvių sporto 
žaidynių, kurių pagrindinė da
lis, apimanti 8 sporto šakas, 
vyks š. m. gegužės 5-7 d. Bal- 
timorėje, MD.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Mindaugas pavasarį grįžta į 
Kauną (užsukdamas į Paryžių, 
kur jau ne pirmi metai turi įsi
pareigojimų fotografijos srityje) 
ginti savo magistro laipsnį. Prieš 
išvykdamas M. Kavaliauskas 
atidarė savo pirmąjąfotoparodą 
Amerikoje - Čiurlionio galeri
joje Chicagoje. Čia fotografijos 
mėgėjai gali pamatyti jo naujau
sius darbus, kuriais iki šiol gėrė- 
josi Lietuva ir Prancūzija. 
Atidarymas įvyko kovo 24 d. 
7:30 vai. vak. Be fotografijų, čia 
dar buvo demonstruojamos 
skaidrės tema “Pietiečių švenčių 
tradicijos ir mados”.

Edvardas Šulaitis

nustatė, kad anglai skaito ilgiau 
nei italai. Skirtumas ypač išry
škėjo skaitant nesąmoningus 
žodžius.

Anglai prieš skaitydami žodį 
su galūne -ough turi nuspręsti ką 
žodis reiškia. Italai yra įpratę, 
kad raidžių kombinacijų tarimas 
yra pastovus, ir užstrigdavo 
rečiau. Tyrimų metu tai pat 
nustatyta, kad anglams ir ita
lams skaitymo metu dirginami 
skirtingi smegenų regionai.

Internetas

r
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Oda atauginama iš plaukų 
šaknų. Negyjančioms žaizdoms 
užgydyti panaudojama oda. Da
bar odą auginti galima ir labo
ratorijoje. Tam tikslui išrau
nama 50-100 plaukų. Plaukų 
šaknys turi odos ląstelių. Iš šių 
šaknų laboratorijoje veisiamos 
audinių kultūros. Užtenka 4 
savaičių, kad išaugtų 70 kv. cm 
odos gabaliukas. Iki šiol oda 
buvo imama iš paties paciento, 
ši operacija yra gana skausmin
ga, be to, ne visada oda prigyja. 
Vietoj to, kad būtų gydoma sena 
žaizda, padaroma nauja. Nau
juoju metodu auginama oda pri
gyja geriau, pacientui mažiau 
skauda, jis mažiau nukenčia. Tai 
ypač svarbu vyresniems pacien
tams, kurių oda labai sunkiai 
prigyja-

13-toji chromosoma mažina 
infarkto tikimybę. Berlyno 
medikai padarė didelį atradimą: 
13-toje chromosomoje esantis 
genas turi cholesteriną ma
žinantį efektą. Atradimas turi 
didelę reikšmę milijonams 
žmonių, nes padidintas choles
terino kiekis kraujyje didina 
kraujagyslių užsikimšimo pa
vojų. Tai sukejia širdies infark
tą ar insultą. Šeimynine hiper- 
cholesterinemija - įgimta liga 
serga 10 milijonų žmonių. Pir
miausia buvo atrasta geno vie
ta, o ne pats genas. 13-toj i chro
mosoma yra gana ilga ir turi 
daug tūkstančių genų. Šiuo 
metu Berlyno komanda bando 
identifikuoti patį geną. Genai 
dažnai būna sąveikoje, t.y. 
veikia vienas kitą. Tai apsun
kina studijas. Mokslininkai ti
kisi rasti pagrindinį geną, kuris 
veikia cholesterino kiekį krau
jyje. Šie mokslininkai kartu su 
Izraelio mokslininkais ištyrė 
virš 100 vienos šeimos narių. 
Daugelio kraujyje LDL-choles- 
terino kiekis 2-6 kartus viršijo 
normą.

Moteris nešiojo suakmenė
jusi vaisių. Taivvanio gydytojai 
aptiko 76 metų moters gimdoje 
sukietėjusias vaisiaus liekanas. 
Vaisius žuvo prieš 49 metus. Pa
saulyje žinomi tik trys tokie at
vejai. Pagal gydytojo įrašus mo
teris buvo apvaisinta prieš 49 
metus. Kaip paaiškėjo ligoni
nėje (Veterans General Hospi- 
tal), 20-tą nėštumo savaitę vai
sius žuvo. Nuo to laiko jame 
ėmė kauptis kalkių nuosėdos ir 
jis sukietėjo. Operacijos metu 
gydytojai atsitiktinai pastebėjo 
20 gramų sveriantį kietą darinį, 
kuris lotyniškai Vadinasi litho- 
paedion. Vėlesni tyrimai pa
rodė, kad toks fenomenas pa
saulyje pasitaikė trečią kartą. 
Seniausias toks įvykis užfik
suotas 1582 metais, kai 28 metų 
senumo vaisius buvo rastas pas 
vieną prancūzę.

Nėštumas: po stipraus py
kinimo dažniausiai gimsta 
mergaitė. Pykinimas pirmomis 
nėštumo savaitėmis, pasak me
dicininio leidinio „The Extreme 
Lancet“, yra ženklas, kad grei
čiausiai gims mergaitė. Prof. 
John Askling Karolinos institu
te (Stokholmas) patikrino virš 
milijono gimdyvių Švedijoje, 
kurios į ligoninę pateko dėl ryte 
atsiradusio pykinimo. Didžioji 
jų dalis iš tiesų pagimdė mer
gaites. Mokslininkai mano, kad 
tai yra susiję su nėštumo hor
mono choriongonadotropino 

. koncentracija. Jei vaisius yra 
moteriškos lyties, šio hormono 
koncentracija yra žymiai di
desnė, todėl dažniausiai pa
sireiškia pykinimas.

mailto:asestokas@aol.com
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Mielas Albertai Melninkai,

Štai ir panorėjau parašyti keletą žodelių išreikšdama padėką už 
Tavo ilgų metų įnašą, didį triūsą, pasiaukojimą dirbant Waterbu- 
ry Apylinkės Lietuvių Bendruomenės gretose. Ne tik dirbai, bet 
vadovavai ilgus, ilgus metus.

Tai buvo nelengvas darbas, reikalaująs didelio atsakingumo, 
takto, kantrybės...

Šiandien, pilnai užsitarnavęs išsivadavimo iš tų pareigų, gali 
pasididžiuoti - padarei viską, kągalėjai, ir aš abejoju, didžiai abe
joju, ar kas nors sugebės bent dalinai atlikti tai, ką Tu padarei su 
savo dideliu taktiškumu, pagarba ir meile saviesiems lietuvybės 
klestėjimo tęstinumui čia,-išeivijoje.

Duok Dieve Tau sveikatos išlikti amžinai jaunu savo energija, 
nesikeitimu pajusti senatvės žymių-kas taip charakteringa Tavy
je.

Daug šeimyniškos laimės ir meilės su mano didžiai gerbiama 
Joana, liekuosi amžinai dėkinga su malda.

J. I.
Redakcijos prierašas: laiško autorė redakcijai žinoma.

“Pabudome ir kelkimės... ”
Gyvais prisiminimais aidu 

skamba šie brangūs žodžiai lie
tuviams visame pasaulyje. Ro
dos, taip neseniai Sąjūdžio 
kviečiami visi, rankomis ir min
timis apjungti, kėlėme Lietuvą 
naujam gyvenimui sau ir visam 
pasauliui. Tą nepakartojamą 
1990 m. kovo 11-ąją savo valią 
išreiškėme paskelbdami, kad 
Lietuva, kaip tauta ir valstybė, 
vėl pareiškia norą ir teisę būti 
Nepriklausoma ir Laisva. Pla

netą apskriejo žaibiška žinia - 
maža valstybė išsivadavo iš 
didelės engėjiškos valstybės 
jungo ir pančių...

Praėjus dešimčiai metų, Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo dešimtmetis atskriejo į 
New Yorko platumas taipogi su 
griausmais ir žaibais. Tiesa, ne 
politiniais, tik gamtiniais, gal
būt tuo tik suteikdamas mūsų 
tautos Laisvės dienai dar dau
giau veržlumo ir atkaklumo...

Kovo 12 d. Lietuvos Ne
priklausomybės dešimtasis gim
tadienis buvo paminėtas Man- 
hattane, Alice Tully salėje, Lin- 
colno Centre. Lietuvos Respub
likos Generalinis konsulatas 
kartu su Lietuvių Bendruomene 
New Yorke organizavo kon
certą, kurio atlikėju teko man 
būti. Jau neminėsiu, kokia di
delė garbė man, kaip muzikui, 
atlikti vargonų rečitalį tokioje 
garbingoje salėje. Prasminga yra 
tai, kad būti dalimi tokio 
svarbaus paminėjimo, kaip lie
tuviui ir Lietuvos piliečiui, tu
rint galimybę ją reprezentuoti 
pasaulio akyse, yra bene di
džiausia garbė ir svajonė.

Pasinaudodamas proga noriu 
viešai padėkoti minėjimo ren
gėjams - Generaliniam konsu
lui dr. Rimantui Morkvėnui bei 
Generalinio konsulato darbuo
tojams ir New Yorko Lietuvių 
Bendruomenės apygardos pir
mininkui gerb. Kęstučiui Bile- 
riui ir jo štabui. Esu dėkingas 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos klebonui kun. James T. 
Rooney už suteiktą pagalbą ir 
palaikymą viso šio renginio 
paruošime. Vytiškas ačiū 110 
kuopos Maspetho Lietuvos Vy
čiams. Buvo didelė garbė būti 
paremtam Lietuvių Fondo. Dė
koju asmeniniams rėmėjams: 
kun. Jonui Pakalniškiui, dr. 
Sofijai Oželytei-Blumenfeld,

gyvenančiai Washingtone, p. 
Marytei Šalinskienei ir taip pat 
p. Aleksandrai Kašubienei. 
Didelę padėką noriu pareikšti 
žiniasklaidos atstovams - “Dar
bininko” redakcijai ir “Laisvės 
Žiburio” radijui už ugningą ir 
palaikantį žodį. Nepaprastai esu 
dėkingas visiems nenuilstan- 
tiems bilietų platintojams bei 
transporto organizatoriams, taip 
pat reklaminės ir pristatomo
sios medžiagos paruošėjams dr. 
Giedrei Kumpikaitei, Laimai 
Šileikytei-Hood, Daivai Kezie- 
nei ir Vidai Penikienei, foto
grafui Arūnui Kulikauskui ir 
pianistui Gabrieliui Aleknai. 
Esu laimingas galėdamas už 
nuolatinę pagalbą padėkoti ir 
savo žmonai Astai, kuri šiame 
ilgame ir sudėtingame šio ren
ginio ruošimo procese tikrai bu
vo mano dešinė, o neretai ir 
kairė ranka...

Tačiau labiausiai noriu pa
dėkoti visiems klausytojams, 
atsilankiusiems į koncertą ir 
palaikiusiems mane karštais 
plojimais. Mūsų visų susitelki
mas ir buvimas kartu dar kartą 
parodė ne tik mums patiems, bet 
ir visai plačiajai New Yorko 
visuomenei, kad mums rūpi Lie
tuvos istorija, jos dabartis ir atei
tis, ramybė ir taikus pulsavimas 
viso pasaulio nepriklausomų 
tautų bendrovėje.

Virginijus Barkauskas

nizacijų atstovai, verslo ir kul
tūros žmonės. St. Petersburge 
Lietuvių klube įvykusiame ren
ginyje dalyvavo virš 300 svečių, 
tarp jų St. Petersburgo ir Re- 
ding on Shores miestų merai, St. 
P-Beach miesto vicemeras, Lie
tuvos Prezidento patarėjas R. 
Mieželis, Garbės konsulas Chi
cagoje V. Kleiza, LR ambasados 
II sekretorius R. Kačinskas. 
Sveikinimo laišką garbės kon
sulato atidarymo St. Petersburge 
ir kovo 11 -osios iškilmių proga 
atsiuntė kongresmenas Bill 
Young. Abu konsulatai atidary

ti miestų centruose. Palm Beach 
konsulatas įsteigtas vienoje pre
stižiškiausių rytinių Floridos 
valstijos pakrantės gatvių - 
Royal Palm Way.

Garbės konsulatai iš valsty
bės biudžeto nefinansuojami: 
konsulatus išlaiko ir jų veiklą 
finansuoja patys garbės konsu
lai. Pagal 1990 metų visuotinio 
JAV gyventojų surašymo duo
menis, Floridos valstijoje gyve
na 41,713 lietuvių kilmės ameri
kiečių.

LR ambasada VVashingtone

Floridoje atidaryti 
Lietuvos garbės konsulatai

RigaVen Travel Ine.
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1-8OO-Ž91-8311 MaiŽg
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S. m. kovo 17 ir 18 dienomis 
Floridos valstijoje įvyko dviejų 
Lietuvos garbės konsulatų ofi
cialios atidarymo iškilmės. Kaip 
jau anksčiau informuota, va
karinėje Floridos dalyje, St. Pe
tersburge, Lietuvos garbės kon
sulu buvo paskirtas Algimantas 
Albinas Karnavičus, o vaka
rinėje, Palm Beach - Stanley 
Balzekas. Konsulatų atidarymo 
iškilmės sutapo su Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo de
šimtmečio paminėjimais. Iškil

mėse dalyvavęs Lietuvos am
basadorius Washingtone Stasys 
Sakalauskas perdavė naujie
siems garbės konsulams Lietu
vos Prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimus bei pažymėjo, 
kad konsulatų atidarymas ska
tins ekonominį ir kultūrinį ben
dradarbiavimą tarp Lietuvos ir 
Floridos valstijos.

St. Petersburge ir Palm Beach 
įvykusiose iškilmėse dalyvavo 
vietinės administracijos parei
gūnai, Amerikos lietuvių orga-

2000 vasarą visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

Finnair ir kitomis oro linijomis iš 
New Yorko Chicagos 
Floridos Clevelando 
Detroito Bostono 
Los Angeles ir kitų miestų

* Mašinų rezervacijos
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

— Prašykite mūsų brošiūros—

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718 423 6161 

800-778-9847 
Fax: 718 423-3979

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

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

• VISŲ SUINTĖJŲ DĖMESIUI: Tikimės, kad visi 
mūsų siuntėjai jau yra gavę paštu naujus siuntinių su
rinkimo tvarkaraščius. Kaip ir pernai, siuntinių surin
kimo datos yra sudarytos visiems 2000 metams, pa
pildomo datų siuntimo paštu rudenį nebus. Jeigu jūsų 
adresas pasikeitė ir negavote naujo tvarkaraščio ar no
rėtumėte gauti papildomų tvarkaraščio kopijų, prašo
me kreiptis į “Vilties” įstaigą. Siuntinių surinkimo ir 
konteinerių datos bus taip pat skelbiamos “Dar
bininko” laikraštyje.

• Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE 
programą

• Perkraustymo į Lietuvą paslaugos

• Pinigų persiuntimas į Lietuvą

• Pigios telefono paslaugos

• Telefono kortelės skambinti į Lietuvą

• Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos į Ameriką 
tik didesniais kiekiais)

• Perkraustymas iš Lietuvos į Ameriką

• Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką

XNeringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis 
organizuoja Ir praveda stovyklas "klnrlnrvr11 VafTH/Stvta

^MERINGOS'STOVYKLOS ŽOOOį

LIETUVIŲ KALBA) liepos 0-23 d.d. - vaikams 10-16 metų 
liepos 23-29 d.d. - vaikams 6-10 metų f
liepos23-29d.d.-vaikams 13-16metų
liepos 30 - rugpjūčio 5 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais 

lANGLŲKAUBA - UETUV1Ų KiLMŽ^ 4^0
birželio 30 - liepos 4 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais
rugpjūčio 6-19 d.d. - vaikams 7-16 metų________________

tNFORMACUA-REGISTRACMA
kreiptis į Daną Grąauskaitę:

66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472 
617-923-4583 neringai@yahoo.com

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metų sukakti!

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

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

H ome Eųuily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* t iesiogini pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

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

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

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
APRIL PICK-UP SCHEDULE

April 4 New Haven, CT 12-1 pm
New Britain, CT 2-3 pm
VVaterbury, CT 4-5 pm

April 6 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

April 7 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

April 8 Brooklyn, NY 12-1 pm
April 18 New Haven, CT 12-1 pm

New Britain, CT 2-3 pm
VVaterbury, CT 4-5 pm

April 20 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

April 21 Philadelphia, PA 11-12 noon
April 22 Brooklyn, NY 12-1 pm
April 25 Putnam, CT 1-2 pm

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-Ncw York S368r.t.

One way to Vilnius S 305

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

O
r • •

att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:neringai@yahoo.com
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Mirė kun. J. J. Adomaitis
1999 m. lapkričio 11 d. 

Mackinaw City, MI, Memorial 
Hospital, neilgai sirgęs, mirė 
kun. Jonas Adomaitis. Vyskupas 
Cooney su gausiai dalyvavu
siais kunigais Cheboygan, MI, 
koncelebravo šv. Mišias. Ve
lionis buvo palaidotas Švč. 
Jėzaus Širdies kapinėse netoli 
Cheboygan miesto.

Kun. J. J. Adomaitis gimė 
1914 m. sausio 2 d. Girdiškyje, 
Telšių apskr. 1937 m. įstojo į 
Pranciškonų ordiną Lietuvoje. 
Baigė pranciškonų gimnaziją 
Kretingoje ir studijavo teologi
ją Paderbomo (Vokietija) pran
ciškonų seminarijoje, kur 1944 
m. buvo įšventintas kunigu. 
Atvykęs į JAV, dirbo įvairiuose 
vienuolynuose. Studijavo Quin- 
cy kolegijoje ir Duųuene univer
sitete Pittsburge, PA.

1970 m. kun. J. J. Adomai
tis, pakviestas vyskupo Breiten- 
beck, iš pranciškonų perėjo į 
diecezinius kunigus ir pradėjo 
dirbti Grand Rapids diecezijo
je. Ilgesnį laiką dirbo Cheboy
gan mieste, dėstė lotynų kalbą 
ir religiją katalikų gimnazijoje. 
Vėliau buvo paskirtas klebonu

50-sios žaidynės 
Baltimorėje artėja

Pasiruošimas 50-sioms ju
biliejinėms Š. Amerikos lietu- 
via sporto laidynėm s, įvyksian
čioms š. m. gegužės 5-7 die
nomis Baltimorėje, vyksta pil
nu tempu. Žaidynių vykdyto
jai, nedidelis Baltimorės Lietu
vių Atletų klubas, vadovauja
mas Viktoro Sajausko, labai 
kruopščiai rūpinasi, kad šis 
renginys kuo geriau pavyktų.

Programa - 8 sporto šakos: 
krepšinis (vyrų A-B, moterų, 

jaunių ir mergaičių A), tinklinis 
(vyrų ir moterų), stalo tenisas, 
šachmatai, kėgliavimas, raket- 
bolas, rankos lenkimas ir šau
dymas (oriniu šautuvu). Anks
čiau buvo numatytas ir plauki
mas, kuris dėl patalpų stokos 
nebus vykdomas, tačiau papil
domai atsirado šaudymas.

Krepšinio ir tinklinio preli
minarinė registracija jau užsi
baigė kovo 1 d. Galutinė krep
šinio ir tinklinio registracija tu
ri būti atlikta iki balandžio 15 
d.

Vyrų A ir B krepšinio var
žybas numatoma pradėti penk
tadienį, gegužės 5 d., apie 5 vai. 
p.p. Jaunių bei mergaičių A ir 
moterų krepšinis vyks tik šeš
tadienį ir sekmadienį.

Krepšinio koordinatorius: 
Vytautas Brazauskas, tel.: (410) 
727-5693, E-mail: vytz@ju- 
no.com

Tinklinis numatomas vyk
dyti šeštadienį. Koordinato
rius: Charles Loscam, tel.: (410) 
592-5251; E-mail: mooel2- 
@flash.net

Šį kartą pateikiame 6 indivi
dualių sporto šakų (stalo te
niso, šachmatų, kėgliavimo, ra- 
ketbolo, rankos lenkimo ir šau
dymo) informacijas. Šių šakų 
preliminarinės registracijos ter
minas yra balandžio 1 d., po ku
rios bus nuspręsta, kurios sporto 
šakos bus paliktos galutinėje 
žaidynių programoje. Galutinė 
paliktų individualių šakų regis
tracija bus priimama ir varžybų 
dieną.

Stalo teniso varžybos vyks 
gegužės 6 d. Lietuvių Namuose, 
851 Hollins St., Baltimore, MD. 
Tel.: (410) 685-5787. Varžybų 
pradžia - 10:00 v.r. Registra
cija - nuo 9:00 v.r. Koordinato
rius: Augustinas Uleckas, tel.: 
(410) 437-2546, E-mail: ulec- 
kasj@aol.com

Šachmatų pirmenybės bus 
vykdomos šveicarų sistema, 
šeštadienį ir sekmadienį, Lie
tuvių Namuose. Pirmo turo

A.A. kun. J. J. Adomaitis

St. Francis, Mt. Alvemo para
pijoje. Ilgiausiai, 11 metų, ve
lionis klebonavo Šv. Kotrynos 
parapijoje - iki 1988 m., kada 
išėjo į pensįįą. Tada apie 7 me
tus gyveno Šv. Antano parapi
joje Mackinaw City, MI, kur 
mirė nuo vėžio. Amžiną atilsį 
duok jo sielai, Viešpatie.

Kun. L. Jočys

pradžia - šeštadienį, 10:00 v.r. 
Registracija - nuo 9:00 v.r. Turų 
skaičius ir tvarka bus nustatyta 
vietoje. Koordinatorius: John 
Pocius, tel.: (301) 286-7328, E- 
mail: jpocius@pop700.6sfc.- 
nasa.gov

Kėgliavimo (Bovvling) pir
menybės vyks šeštadienį, AMF 
Ritchie Lanes, 6608 Ritchie 
Hwy, Glen Burnie, MD. Tel.: 
(410) 761-3800. Registracija- 
nuo 11:00 v.r. Žaidimo pradžia 
- 12:00 vai. Varžybos bus ko
mandinės ir individualios. Ko
mandą sudaro 4 mišrios lyties 
žaidėjai(-jos). Koordinatorius: 
Nerimanatas Radžius, tel.: (410) 
727-1935, E-mail: neddra- 
dzius@md.norhgrum.com

Raketbolo (Raguetball) 
turnyras numatomas šeštadienį, 
Sevema Park Racųuetball Club, 
8514 Veterans Hwy, Millers- 
ville, MD. Tel.: (410) 987-0980. 
Varžybų pradžia - 9:30 v.r. Re
gistracija - nuo 8:30 v.r. Koor
dinatorius: Vincas Dūlys, tel.: 
(410) 987-5275, E-mail: Vin
centas®) uno.com

Rankos lenkimo sporto 
varžybos numatomos šeštadie
nį, Lietuvių Namuose. Regis
tracija ir apšilimas - nuo 9:00 
v.r. Varžybų pradžia-10:00 v.r. 
Rankos lenkimo varžybos vyk
domos dešine ir kaire ranka, vy
rams ir moterims, įvairiose ka
tegorijose, pagal svorį ir amžių. 
Koordinatorius: Gintaras Bui- 
vys, tel.: (410) 276-4598, E- 
mail: gbuivys@hotmail.com

Pneumatinio .177 kai, šau
tuvo (Air rifle) šaudymo var
žybos įvyks šeštadienį, Lietuvių 
Namuose, nuo 8:00 vai. ryto. 
Bus šaudoma 4-se pocizijose iš 
10 metrų atstumo: gulint, sto
vint, sėdint ir klūpant. Dalyvau
ti kviečiami vyrai ir moterys 
neriboto amžiaus. Koordinato
rius: Gintaras Buivys, tel.: (410) 
276-4598, E-mail: gbuivys@- 
hotmail.com

Registracijos ir informacijos 
centro adresas: Viktoras Sajaus
kas, 9184 Windflower Dr., Elli- 
cot City, MD 21943; tel.: (410) 
418-8344; faksas: (410) 418- 
5525; E-mail: rsajauskas@- 
msn.com

Apgyvendinimo reikalus tvar
ko: Travel Concepts Intematio- 
nal, tel.: (1-800) 229-7228; vie
tinis tel.: (410) 515-15 88, kvies
ti “Lithuanian Desk”. Ryšinin
kė: Carol Marcin, faksas: (410) 
569-4010.

Norite daugiau 50-jų žai-

Trys iškilios menininkės 
koncertuoja Putname

Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė, sopranas, dr. Dalia 
Sakaitė, pianistė, ir Linda Veįeckytė, smuikininkė, atliks 
religinės rimties kūrinius balandžio 2 d. 2 vai. p.p. 
M. N. Pr. Seserų vienuolyno koplyčioje Putname. Kadangi 
tai gavėnios metas, šis koncertas dalyvaujantiems bus tarsi 
muzikinės rekolekcijos.

Menininkės, išskyrus gal Dalią Sakaitę, nėra gerai 
pažįstamos rytinio JA V pakraščio lietuviams. O jų gyveni
mai, muzikinė karjera turi įdomių faktą su kuriais verta 
artimiau susipažinti laukiant jų koncerto Putname, skirto 
“Neringos ” stovyklai paremti.

k k k

Solistė Audronė
Simonaitytė-Gaižiūnienė

Menininkės, muzikės karje
rą pradėjo Lietuvoje. Kauno 
medicinos mokykloje vadova-

Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė

vo merginų chorui, Kauno va
karinėje mokykloje dirbo' akom- 
paniatore. Tenai įsigijo ir pro
fesinį pasirengimą. 1969 m. 
atvykusi į JAV, bakalauro 
laipsniu ir su pagyrimu baigė 
muzikos pedagogikąRoosvelto 
universitete. Dainavimą studi
javo žymiame Northwestern 
universitete, Evanstone, prie 
Chicagos.

Chicagos lietuviams buvo 
ypač malonu, kad ji, tik iš Lie
tuvos atvykusi, tuoj įsitraukė į 
Chicagos muzikinį gyvenimą ir 
nuo tada, kur tik reikalinga ir 
kviečiama, neatsisakydavo da
lintis savo talentu. Per tą laiką 
ji tapo “Lady of many faces”: 
talkina vyčių chorui; su “Gran
dies” šokių grupe kaip muzi
kos vadovė apkeliauja lietu
vių telkinius Pietų Amerikoje, 
JAV ir Kanadoje; vadovauja 
chorui ir groja vargonais Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje; diriguoja 
lietuvių tautiniam ansambliui; 
nuo 1984 iki 1994 m. dirba Chi
cagos Lietuvių Operos choro 
chormeistere.

O kiek dar jos kaip solistės 
pasirodymų? Ji buvo ir akompa- 
niatorė, ir vargonininkė, ir chor- 
meisterė, ir dirigentė, bet ją la
biausiai traukė dainininkės, 
solistės karjera. Būdama labai 
reikli profesiniu atžvilgiu, ji to 
pasiekė ir užtikrino sau iškilios 
vokalistės vietą “Dainavos” me
no ansamblyje, Chicagos Lie
tuvių Operoje ir amerikiečių tar

dynių informacijos? Sekite 
“web page”: www.lietuvis.net/ 
s/same.html

Išsamesnės informacijos pra
nešamos ŠALFASS-gos klu
bams bei kai kuriems anks
tyvesnėse varžybose dalyva
vusiems individams. ŠAL- 
FASS-gai nepriklausantieji 
vienetai ar individai prašomi 
kreiptis į Viktorą Sajauską ar į 
atitinkamos sporto šakos koor
dinatorių.

LABAI SVARBU atlikti 
pradinę registraciją laiku!

P. S. Šių jubiliejinių žaidy
nių iškilmingas banketas įvyks 
gegužės 6 d., šeštadienį, 8:00 
vai. vak. Lietuvių Namuose. 
Žaidynių prisiminimui rengėjai 
ruošiasi išleisti sukaktuvinį 
leidinėlį, kurį redaguoja Algir
das Veliuona.

SALFASS-gos centro valdyba 

pe, su kameriniais orkestrais ir 
chorais dainuodama kantatinio- 
oratorinio žanro kūrinių solo 
partijas.

Šį gegužės mėnesį ji atliks 
soprano partiją G. Verdi “Requi- 
em” su Jonesville simfoniniu 
orkestru ir choru.

Po koncerto Putname Au
dronė skrenda į Lietuvą. Verbų 
sekmadienį giedos Panevėžio 
katedroje soprano partiją iš Du- 
bois kantatos “Septyni Kristaus 
žodžiai”.

Audronė augo netoli Šiaulių, 
savo močiutės globoje. “Ga
niau karvutes, o kai prireikda
vo, ir pamelždavau...” - prisi
mena ji. Grįžo iš Sibiro ištrem
ti tėvai. Prie Panevėžio, 
Pumpėnų bažnytkaimyje, pri
siglaudę pas pažįstamus, jie su
sirado Audronę... Motina buvo 
jos pirmoji muzikos mokytoja. 
Audronė skambino pianinu, ste- 
bėjo motiną diriguojant mo
kyklos choreliui, lakstė po lau
kus ir pievas, gaudė drugelius, 
svajojo užlipti ant scenos ir dai
nuoti... Ir štai šį pavasarį ji bus 
ten, kur slypi gražiausių ir 
nerūpestingiausių dienų prisi
minimai - Panevėžyje ir Pum
pėnuose.

Pianistė 
dr. Dalia Sakaitė

Gimė ir augo Clevelande, 
Ohio. Muzikinių studijų kelias 
nebuvo sviestu pateptas... Rei
kėjo ir pačiai mokytis, ir kitus 
mokyti, ne tik sudijuoti, bet ir 
užsidirbti.

Muzikos bakalaurągavo Cin- 
cinnati universitete - muzikos 
konservatorijoje, privačiai mo
kėsi pas pianistą David Bar- 
Illan. Magistrą apgynė Manhat- 
tano muzikos mokykloje 1982 
m., tolesnes pianino studijas 
1979-1988 m. tęsė pas prof. R. 
Levventhal. Studijas apvainika
vo 1999 m. gautu doktoratu iš 
muzikos meno South Carolina 
universitete.

Paklausta, koks mokytojas 
suvaidino didžiausią vaidmenį 
siekiant muzikos aukštybių, at
sakė: Birutė Smetonienė ir An
drius Kuprevičius davė gerus 
pagrindus, Bar-lllan atidarė 
duris naujam repertuarui, skati
no ryžtingai siekti naujų tech

Kiek kainuoja 
bilietas per 

Kuršių marias?

Nuo balandžio 1 dienos už 
automobilių perkėlimą per 
Kuršių marias pirmyn ir atgal 
reikės mokėti tik vieną kartą - 
keliantis iš Klaipėdos į Smil
tynę. Tokia tvarka jau 7 me
tus taikoma keliant žmones. 
Manoma, kad ji sumažins ei
les prie keltų kasų.

Dabar bilietas perkelti len
gvąjį automobilį keltu per ma
rias į vieną pusę kainuoja 11 li
tų, vasarą jis pabrangdavo iki 
16 litų. Kelionė žmogui į abi 
puses kainuoja 1 litą.

Lietuvos rytas 

ninių laimėjimų. Vis dėlto, 
teigia ji, pats įtakingiausias 
mokytojas buvo prof. Raymond 
Lewenthal. Jo absoliutus pasi
šventimas muzikai, priėjimas 
prie instrumento ir pažadinimas 
jį kalbėti, dainuoti, stilistinio 
skambesio suradimas, sako Da
lia, buvo stipriausia jėga jos 
gyvenime, išklėlusi ją į naują 
lygi, į visai naują muzikinio su
vokimo plotmę. Deja, 1988 m. 
jis mirė. Nepakeičiamam profe
soriui R. Lewenthal įamžinti 
savo disertacijos temaji pasirin
ko jo biografiją.

Dalia Sakaitė JAV koncer
tavo: Chicagoje, New Yorke,

Clevelande, Rochesteryje, Bal
timorėje, Washingtone, D.C. 
Buvo viena pirmųjų pakviesta į 
Lietuvą. 1987 m. ten atliko du 
rečitalius. Pastarųjų kelių metų 
bėgyje pasirodė su iškilia, 
amerikiečiams žinoma smui
kininke Rachele Varga. Kaip 
solistė ir akompaniatorė, ji ne 
kartą buvo gerai įvertinta 
amerikiečių spaudoje.

Šiuo metu dr. Dalia Sakaitė 
profesoriauja William Paterson 
universitete Wayne, New Jersey, 
Lighthouse muzikos mokykloje 
New Yorke, pianino ir vargonų 
fakultete ir vadovauja mokyklos 
(neregių) chorui. Turi savo 
privačią studiją, kurioje moko 
vaikus ir pažengusius suaugu
sius.

Smuikininkė
Linda Ingrida Veįeckytė

Linda I. Veįeckytė gimė, augo 
ir gyvena Chicagos apylinkėse. 
1986 m. bakalauro laipsniu 
baigė Illinois universitetą Ur- 
banoje, smuiko klasę, 1988 m. 
Bostono universitete smuiko 
klasę - magistru. Griežė North- 
west Indiana, Elgino, Illinois 
kameriniame ir filharmonijos 
orkestruose. Kaip solistė kon
certavo Chicagoje, Bostone. 
Gražūs pirsiminimai lydi jos 
1991 ir 1995 pasirodymus Vil
niuje su Nacionaliniu simfoni
niu orkestru.

Augo muzikalioje šeimoje. 
Jos tėvas inž. Evaldas Veleckis 
gerai skambino pianinu. Bū
dama keturių metų pradėjusi 

ŠEIMOS PADĖKA

1999 m. gruodžio 16 d., sulaukęs 77 metų amžiaus, North 
Branford, Connecticut, mirė mūsų mylimas Vyras, Tėtis ir 
Senelis

A. t A.
VACLOVAS KRONKAITIS

Gimęs ūkininko šeimoje, užaugęs kaime, jis ilgėjosi 
Lietuvos ir mylėjo jq.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie skaudžiose va
landose suteikė mums draugiškų paramų, dalyvavo atsi
sveikinimo Mišiose, užjautė mus paguodos žodžiu. Esame 
giliai dėkingi už aukas, maldas ir užprašytas Mišias.

Ilsėkis ramybėje, brangus Vyre, Tėte Ir Tėtukai - mūsų 
širdyse Tu liksi gyvas amžinai.

Žmona Jadvyga, 
dukterys: Danutė, Violeta, Irena, Viktorija, 
sūnus Jonas ir vienuolika anūkų '

žaisti pianinu ir labai susido
mėjo jo galimybėmis. Bet po 
metų tėvai nusprendė, kad pia
niną reiktų palikti ir imtis “so
cialesnio” instrumento - smui
ko ar violenčelės, kuriuos ap- 
valdžius galėtų pasireikšti ne tik 
kaip solistė, bet ir kaip kameri
nių grupių, simfoninių orkestrų 
narė.

Linda prisimena, kaip iš 
pradžių j i, išgirdusi Saint-Saens 
“Gulbę”, susižavėjo violončele 
ir arfa. Nusprendė pasirinkti vi
olončelę, tėvai tam pritarė, bet.;, 
kažkaip atsirado namuose smui
kas. Pirmieji smuiko pamokų ir 
praktikos mėnesiai, prisimena 
Linda, kankino ausis, bandė 
visų kantrybę. Bet paskui pradė
jo griežti kartu su savo tėveliu, 
kuris buvo labai gabus, ir atra
do netikėtą bendradarbiavimo 
džiaugsmą. Metai po metų jie
du grieždavo vis sunkesnius 
smuikui ir pianinui parašytus 
kūrinius. Tėvelis buvo jos pir
masis akompaniatorius. Klasi
kinė muzika ir dabar nesiliauja 
skambėjusi nei jos tėvų, nei jos 
pačios namuose.

Vėliau įjos pasaulį įžengė ir 
kitas “instrumentas” - kompiu
teris. Šiuo metu Linda dirba vie
nos Chicagos kompiuterių fir
mos konsultante, daug keliauja 
po įvairias Amerikos ligonines, 
padėdama spręsti įvairias kom
piuterinių programų problemas. 
Vis dėlto smuikas liko svarbi jos 
gyvenimo dalis, sako Linda. Da
bar ji džiaugiasi galėdama kon-

Linda Ingrida Veįeckytė

certuoti kartu su Audrone ir 
Dalia “Neringos” stovyklai pa
remti skirtame koncerte vajuje 
Seselių vienuolyno koplyčioje 
Putname.

Dalyvaudami šių trijų iškilių 
lietuvaičių - Audronės, Dalios 
ir Lindos - bendrame koncerte, 
įvyksiančiame balandžio 2 die
ną Putname, patirsite ne tik 
didelį džiaugsmą ir malonumą 
bet kartu ir paremsite tokį svar
bų lietuvybės židinį — “Nerin
gos ” stovyklą. Negalinčius 
atvykti ir dalyvauti koncerte 
kviečiame pinigine auka pri
sidėti prie vajaus!

Aldona Prapuolenytė

mailto:vytz@ju-no.com
flash.net
mailto:ulec-kasj@aol.com
nasa.gov
mailto:neddra-dzius@md.norhgrum.com
uno.com
mailto:gbuivys@hotmail.com
hotmail.com
msn.com
http://www.lietuvis.net/
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Balandžio 2 d., sekmadienį, 
reikia laikrodį pasukti vieną va
landą pirmyn.

Apreiškimo parapijos 
žinios

Lietuviškos mišios Ap
reiškimo parapijoje pradedant 
kovo 26 d- bus aukojamos 10 vai. 
ryto. Jas aukos kun. Vyt. Voler
tas, Viešpaties Atsimainymo par. 
vikaras.

Prelatas Jonas Kučingis, 
Los Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas emeritas, kovo mėne
sio pradžioje buvo sunegalavęs ir 
paguldytas į ligoninę. Paskutiniu 
metu jo sveikata taisosi. Prel. 
Kučingis yra žymus lietuviškos 
spaudos mecenatas, nuolatinis ir 
dosnus "Darbininko" rėmėjas. Lin
kime jam greitai pasveikti ir at
gauti jėgas.

Pianistas Gabrielius Alek
na šiais metais baigia magistratūrą 
garsiojoje Juilliard muzikos 
mokykloje. Mokyklos baigimo 
rečitalis įvyks balandžio 5 d. 
6 vai. vak. Morse Hali, Juilliard 
School (Broadway ir 65th St., 
Manhattane). įėjimas laisvas.

Jaunimo diskoteka, ren
giama NY Lietuvių Atletų klubo, 
įvyks šeštadienį, balandžio 1 d. 
Kultūros Židinio apatinėje salėje. 
(361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY). Pradžia 8 vai. vak.

Vydūno Fondas Vasario 16- 
osios proga skelbia studentams 
(18-25 m.) prel. ps. Juozo Prun- 
skio vardo rašinių konkursą. 
Temos: 1. Reikšmingas Lietuvos 
istorinis paminklas - aprašyti vie
ną iš trijų: a. bažnytinį, b. arche
ologinį ar c. architektūrinį. 2. ASS 
išeivijoje ir Lietuvoje - kas mus 
jungia, kas mus skiria. 3. Ko iš
mokau iš tėvų apie Dievą. Premi
jos: 1 vieta -150 dol.; 2 -125 dol.; 
3 -100 dol.; 4 - 75 dol.; 5 - 50 dol.; 
6 - 25 dol. Rašinio apimtis turi 
būti bent trys mašinėle rašyti pus
lapiai. Rašiniai pasirašomi sla
pyvardžiu, įdedamas atskiras vo
kelis su vardu, pavarde, adresu, 
nurodant, kur rašantis studijuoja, 
kurie studijų metai. Viską siųsti: 
Vidai Brazaitytei, 12 St. Moritz 
Dr.Unit 201; Palos Park, IL 60464. 
Rašinius siųsti iki š. m. gegužės 15 
d.

(( -

LIETUVIŠKI RAGUOLIAI
■ Kepame virš 30 metŲ
■ Siunčiame j visas JAV valstijas
■ 3 dydžiai: 5,10 ir 15 svarų
■ Laikas jau dabar užsisakyti šventėms

Skambinkite: Juozui Liūdžiui 
New Britain, CT

tel. (860) 223-2380 FAX (860) 224-3341
..... -............    V

IŠKILIŲ SOLISTŲ

KONCERTAS
įvyks sekmadienį, balandžio 2 d., 3:30 vai. popiet

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Programoje:

solistas-bosas VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS 
solistė-sopranas JUDITA LEITAITĖ 
akompaniatorė NIJOLĖ RALYTĖ

Įėjimo auka 15 dol., jaunimui iki 18 m. nemokamai

Visus atsilankyti kviečia

NY LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS APYGARDA

E-mail: Darbininka@aol.com

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

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

Sol. Juditos Leitaitės ir sol. 
Vladimiro Prudnikovo kon
certas įvyks š. m. balandžio 2 
d. 3:30 vai. popiet Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Solistai 
šiuo metu sėkmingai gastroliuoja 
didesniuose JAV lietuvių telki
niuose. Koncertą rengia Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos valdyba. Žiūr. skelbimą šio 
puslapio apačioje.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Gavėnios laikotarpyje iš

pažintys lietuvių ir anglų kalbo
mis bus klausomos šeštadieniais 
4-4:45 vai. popiet.

Vidurio Atlanto Vyčių 
suvažiavimas kovo 26 d. praėjo 
labai sėkmingai. Mes džiaugiamės, 
savo parapijoje turėdami tokią 
veiklią Vyčių 110 kuopą. Prane
šame gerą žinią, kad pastatas prie 
bažnyčios jau baigtas remontuo
ti. Tuos darbus galėjome atlikti 
tik mūsų parapijiečių dosnumo 
dėka. Velykų Vigilijos mišiose ga
lėsime pasidžiaugti, matydami į 
krikščionių eiles įvedamus du kan
didatus, kurie sėkmingai baigė li
etuvių kalba dėstytus Suaugu
siųjų kursus. Vyskupas Paulius P. 
Baltakis, OFM, paprašytas klebo
no kun. James T. Rooney, sutiko 
būti pagrindiniu celebrantu Ve
lykų Vigilijos mišiose.

Pradedant kovo 26 d. lie
tuviškos mišios mūsų parapijo
je bus aukojamos 11:30 vai. ryto. 
Klebonas kun. James T. Rooney 
gavo oficialų prašymą iš Apreiški
mo par. administratoriaus Msgr. 
David Cassato ateiti į pagalbą su
teikiant pastoracinius patarnavi
mus lietuviams tikintiesiems. 
Vikaras kun. Vytautas Volertas 
mielai sutiko aukoti Apreiškimo 
parapijoje lietuviškas mišias 10 
vai. ryto.

Juozas Kaributas, g. 1909 
m. Panevėžio aps., režisierius, mirė 
Los Angeles š. m. kovo 5 d. 
Gyvendamas JAV, surežisavo per 
15 veikalų. Bendradarbiavo spau
doje, rašė ir "Darbininke". Palai
dotas kovo 14 d. Los Angeles Kal
varijų kapinėse, šalia anksčiau 
mirusios žmonos Onos Šlapelytės- 
Kaributienės.

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II GAILESČIO AKTAS

Kovo 12 dieną, pirmąjį gavėnios sekmadienį, Šv. Petro bazilikoje per šv. Mišias popiežius 
Jonas Paulius II visos Bažnyčios vardu meldė Dievo atleidimo už krikščionių nusižengimus 
Dievo ir žmonių meilės įsakymui, nusižengimus, įvykdytus per visą 2000 metų krikščionybės 
istoriją. Šiam Gailesčio aktui neatsitiktinai buvo parinktas gavėnios sekmadienis, nes gavėnia 
yra atsivertimo metas ir kiekvienam atskiram tikinčiajam, ir visai bendruomenei. Dar didesnę 
pareigą atsiversti ir apvalyti savo atmintį krikščionys privalo jausti šiais Didžiojo jubiliejaus 
metais.

Broliai ir seserys, - kalbėjo Šven
tasis Tėvas. - Su pasitikėjimu mels
kime Dievą, mūsų Tėvą, gailes
tingą ir atlaidų, neskubantį rūstau
ti, mylintį ir ištikimą, kad pa
žvelgtų į gailestį žmonių, nuo
lankiai išpažįstančių savo kaltes, 
ir suteiktų jiems savo pasigai
lėjimą.

Melskimės, kad Šventoji Dva
sia mus įkvėptų išpažinti nuo
dėmes ir paskatintų gailestį, idant 
mūsų atgaila būtų gili ir sąmonin
ga; kad, išpažindami praeities kal
tes, nuplautume savo atmintį ir 
žengtume tikrojo atsivertimo ke
liu.

Dieve, savo Sūnaus krauju Tu 
nuolatos palaikai šventą keliau
jančią savo Bažnyčią. Ji per visus 
amžius buria į vieną bendruo
menę tikinčiuosius, spindinčius 
šventumu, taip pat tuos, kurie, 
būdami neklusnūs, prieštarauja 
tikėjimui ir šventajai Evangelijai.

Dieve, kuris esi ištikimas net ir 
tuomet, kai mes nesilaikome iš
tikimybės, atleisk mums mūsų 
kaltes ir leisk mums būti tikrai
siais Tavo liudytojais pasaulyje, - 
meldė Popiežius, chorui giedant 
"Kyrie eleison". - Prisipažįstame, 
jog Bažnyčios nariai, gindami tikė
jimą ir dorą, siekdami saugoti 
tiesą, neretai ėmėsi priemonių, 
kurios prieštarauja Evangelijai. 
Melskimės, kad kiekvienas iš mūsų 
mokėtų sekti Viešpatį Jėzų, kuris 
yra romus ir nuolankiaširdis.

Viešpatie, visos žmonijos Die
ve, praeityje krikščionys kartais 
būdavo nepakantūs ir nesivado
vavo Didžiuoju meilės įsakymu, 
bjaurodami Bažnyčios, Tavo suža
dėtinės, veidą. Pasigailėk nusidė
jusių savo vaikų ir pažvelk į mūsų 
pasiryžimą siekti tiesos ir ją skelb
ti tik šventumu ir meile, įsitiki
nus, jog tiesą galima įtvirtinti tik 
pačios tiesos jėga.

Melskimės, kad nuodėmių, su- 
ardžiusių Kristaus Kūno vienybę 
ir pažeidusių brolišką meilę, išpa
žinimas skintų kelią į susitaikymą 
ir visų krikščionių vienybę.

Gailestingasis Tėve, tavo Sū
nus prieš Kančią meldėsi už visų Jį 
tikinčiųjų vienybę. Bet jie pasi
priešino Jo valiai, susiskaldę ir su- 
sidalijo, vieni kitus smerkė ir vie
ni prieš kitus kovojo. Karštai mal
daujame Tavo atleidimo ir pra
šome, kad Tu sugraudintum mūsų 
širdis, idant visi krikščionys, susi
taikę su Tavimi ir tarpusavyje, ga
lėtų vėl pasiekti tobulo bendru
mo džiaugsmą.

Prisimindami kentėjimus, ku
riuos amžiams bėgant patyrė Izrae
lis, melskimės, kad krikščionys 
sugebėtų pripažinti savo nusikal-

DĖKOJAME

Mieli "Darbininko" rėmėjai! Ap
gailestaudami prisipažįstame, kad 
esame atsilikę ir su mūsų stambiųjų 
rėmėjų sąrašo, ir su pagrindinių rė
mėjų sarašo paskelbimu.Pagal tradi
ciją, jų pavardes talpiname 8-tame 
puslapyje. Šių metų pirmaisiais mė
nesiais pasitaikė šiame puslapyje ne
mažai apmokamų skelbimų, todėl 
vietos likdavo nedaug. Talpinome 
kiek galėjome. Dar turime nemažai 
nepaskelbtų stambiųjų rėmėjų pa
vardžių ir ilgą sąrašą pagrindimų 
rėmėjų. Juos visus bandysime arti
miausiu laiku paskelbti. Šia proga 
nuoširdžiai dėkojame už "Darbinin
kui" teikiamą taip labai reikalingą 
finansinę paramą, be kurios negalė
tume išsilaikyti.

Popiežius Jonas Paulius II

timus Sandoros ir palaiminimų 
tautai ir kad prisipažinimu nu
plautų savo širdis.

Mūsų protėvių Dieve, kuris 
išrinkai Abraomą ir jo palikuonis, 
idant Tavo vardas būtų skelbia
mas visoms tautoms, šiandien mes 
nuoširdžiai gailimės, kad buvo 
verčiami kentėti Tavo vaikai. 
Prašydami atleidimo, mes trokš
tame sustiprinti tvirtos brolybės 
ryšius su Sandoros tauta.

Melskimės, kad mąstydami 
apie Jėzų, kuris yra mūsų Viešpats 
ir mūsų Taika, krikščionys gailėtų
si dėl savo žodžių ir veiksmų, ku
riuos paskatino išdidumas, nea
pykanta, valdžios troškimas, kitų 
tikybų išpažinėjų, visumenės at
stumtųjų, imigrantų ir čigonų nie
kinimas.

Pasaulio Valdove, visos žmo
nijos Tėve, per savo Sūnų mus 
paraginai mylėti priešus, gera da
ryti tiems, kurie mūsų nekenčia, 
melstis už savo persekiotojus. Ta
čiau krikščionys daug kartų ne
klausė Evangelijos ir, pasiduoda
mi smurto pagundai, engė žmo
nes irtautas, niekino kitas kultūras 
ir tikybas. Būk kantrus ir gailes
tingas, atleisk mums.

Melskimės už visus, kieno 
žmogiškas orumas pažeistas ir tei
sės pamintos. Melskimės už mot
eris, kurios taip dažnai negerbi
amos. Prisipažįstame, kad dažnai 
ir dėl krikščionių kaltės abejingai 
pakenčiami šie nusižengimai.

Dieve, mūsų Tėve, Tu sukūrei 
žmogų - vyrą ir moterį - kaip savo 
paveikslą, į save panašų, ir norė
jai, kad pasaulyje būtų daug tautų, 
gyvenančių kaip viena šeima. Ta
čiau dažnai nebuvo paisoma Tavo 
vaikų lygybės. Neretai krikščio

Ann T. Baronas, Colonia, 
NJ, šiemet ir vėl, kaip kasmet, 
apmokėjo prenumeratą su 100 
dol. čekių. Nuoširdžiai dėkojame 
už nuolatinę dosnią paramą.

Julius Shukys, Richmond 
Hts, OH, šiemet ir vėl, kaip jam 
įprasta, atskubėjo "Darbininkui" į 
pagalbą, apmokėdamas prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už nuolatinę dosnią pa
ramą mūsų spaudai.

Kun. Leonardas Jocys, 
Mackinavv City, MI, dosniai 
parėmė "Darbininką", apmokė
damas prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Jis taip daro kasmet. 
Nuoširdžiai dėkojame už mūsų 
laikraščio stiprinimą.

K. G. Ambrozaitis, MD, 
Chesterton, IN, šiemet padidino 
savo nuolatinę paramą "Dar
bininkui", apmokėdamas prenu
meratą su 100 dol. čekiu. 

nims pritariant, įsivyravo etninė 
ir rasinė diskriminacija. Dėl jų 
kaltės žmonės buvo engiami ir 
nustumti į visuomenės pakraštį. 
Atleisk mums ir suteik mums 
malonę, kad kuo greičiau pagytų 
dėl nuodėmės Tavo bendruo
menėje atsivėrusios kraujuojan
čios žaizdos. Padėk mums būti 
tikrais Tavo vaikais.

Melskimės už visus pasaulio 
gyventojus, ypač už smurtą ken
čiančius vaikus, už vargšus, 
skriaudžiamuosius, atstumtuo
sius. Melskimės už tuos, kurie pa
tys negali apsiginti, už negimu
sius kūdikius, žudomus motinų 
įsčiose ar netgi naudojamus ban
dymams. Tai piktnaudžiavimas 
biotechnologijų suteiktomis gali
mybėmis ir mokslo išniekinimas.

Dieve, mūsų Tėve, girdintis 
vargšų šauksmą, kiek kartų krikš
čionys neatpažino Tavęs badau
jančiuosiuose, trokštančiuosiuo- 
se, persekiojamuosiuose, kalina
muosiuose, negalinčiuosiuose ap
siginti. Atleisk visiems, nusikal- 
tusiems neteisingumu, valdžios 
ir turtų troškimu. Pažvelk į mūsų 
nusižeminimą ir pasigailėk mūsų 
visų.

Gailestingasis Tėve, Tavo Sū
nus Jėzus Kristus, gyvųjų ir mi
rusiųjų Teisėjas, pirmojo savo atė
jimo į pasaulį nusižeminimu išva
davo žmoniją iš nuodėmės. Jis 
grįš garbėje ir teis mūsų nusikalti
mus. Suteik savo gailestingumą ir 
atleisk nuodėmes mums, mūsų 
tėvams, broliams ir seserims, kad, 
Šventosios Dvasios paskatinti, 
susigraudinę, visi grįžtų pas Tave. 
Amen.
(Popiežiaus malda pareng
ta pagal Vatikano radiją)

Nuoširdžiai dėkojame už mūsų spau
dos stiprinimą.

P. Žemaitis, Canton, MI, šie
met padidino savo nuolatinę dos
nią paramą, apmokėdamas prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už paramą "Dar
bininkui".

Cheryl ir Joseph Milukas, 
Stamford, CT, yra ilgamečiai dos
nūs "Darbininko" rėmėjai. Jie šie
met ir vėl, kaip kasmet, apmokėjo 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdi padėka už nenuilstamą 
paramą.

Išnuomojami privačiame 
bute: 2 kambariai vienam ar 
dviem žmonėm; 1 kambarys 
vienam žmogui. Reikia dalintis 
virtuve ir vonia. Cypress Hills ra
jone. Skambinti tel. (718) 847- 
6422. (sk.)

Tik 33 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 8,9 cento - 
JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tarptautinė
telefono bendrovė IE COM aptarnau
ja lietuvius nuo 1983 metų. Teirau
kitės lietuviškai 708-386-0556. (sk.)

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

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

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Pasinaudokite šia pro
ga, kreipkitės: Vilią Maria, P. O. 
Box 155, Thompson, CT. 06277.

Parduodamas vienos šei
mos namas: 7 kambariai, 3 
miegamieji, 2 prausyklos, 2 auto- 
mob. garažas, mažo judėjimo 
gatvė, arti lietuvių vienuolyno 
Putnam, CT. Tel. (860) 928-7434 
(po 6 vai. vak.); arba į vienuolyno 
raštinę (860) 928-7955. (sk.).

Kearny, NJ, parduodamas 
gerame stovyje namas: 3 mie
gamieji, 11/2 vonios kamb., salo
nas, valgomasis, didelė virtuvė. 
Priglaustas garažas, didelis kiemas, 
Siūlykite kainą. Skambinti Eleono
rai Rokas (Danzi & Rokas Real- 
tors) 973-762-4450. (sk.)

Kviečiame privačiai mo
kytis anglų kalbos VVoodside, 
NY rajone. Kaina 300 dol. dviems 
mėnesiams. Dėl daugiau infor
macijų skambinti tel. (718) 847- 
7452. Kreiptis į Jūratę. (sk.).

LIETUVOS STUDENTU 
CENTRAS

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

Ll;
** padeda gauti Sočiai Security su 

leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo doku

mentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomų informacijų teirau

kitės telefonu nuo 1 vai. p.p. 212- 
725-8807. (sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vilniuje 
leidžiamas patriotinės minties ir 
plačios informacijos dienraštis, siun
tinėjamas oro paštu kas savaitę po 5 
numerius viename voke, skaitytoją 
pasiekia per 7 dienas. Išaugus pašto ir 
leidybos išlaidoms, "Lietuvos aido" 
metinė prenumerata JAV kainuoja: 
metams - 360 dol.; pusei metų -180 
dol. Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir siunčiami: "Lietuvos aidas", 
Maironio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 011-370-2-610-544, Fax 011-370- 
2-224-876.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo: Irena Lukauskas, Sunset 
Place Fort Meyers, FL - 25.00 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi au
kas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai. __________

VILTIES siuntinių agen
tūra praneša, kad į Brooklyną 
Vilties atstovai atvyks š. m. 
balandžio 29 d., šeštadienį, ir 
nuo 12 iki 4 vai. p.p. priims siun
tinius Kultūros Židinio kieme, 
buv. spaustuvės patalpose. Brook
lyne mūsų atstovas yra Alg. 
Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Susitarus paims siuntinius 
iš namų. _______ __

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
balandžio 8 d, nuo 12 iki 1 vai. 
p.p. Kultūros Židinio kieme. Dėl 
informacijų skambinkite tel. 1- 
888-205-8851.

mailto:Darbininka@aol.com
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