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LKDP VALDYBOS KREIPIMASIS 
Į LKDP NARIUS IR RĖMĖ JUS 

DĖL PADĖTIES LKP PARTIJOJE

- Praėjusią savaitę Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus 
su oficialiu vizitu lankėsi Len
kijoje. Tai jau penkioliktas 
Lietuvos ir Lenkijos prezidentų 
susitikimas. Pastarojo vizito iš
vakarėse visos Lietuvoje vei
kiančios lenkų organizacijos pa
skelbė deklaraciją, kuria re
miamas Lietuvos siekis tapti 
NATO nare. Deklaraciją pasir
ašė ir trys buvę Lietuvos Seimo 
deputatai, 1990 metų kovo 11- 
ąją susilaikę balsuojant už Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimą. Vienas jų - buvęs SSKP 
Šalčininkų rajono pirmasis sek
retorius Leon Jankelevič tik ką 
išleistas iš kalėjimo. Jis buvo 
pripažintas kaltu kūrus anti
valstybines organizacijas, dabar 
apgailestauja dėl savo anks
tesnių veiksmų. Jo žodžiais, ne
valia pasilikti vienam, o Čečė
nijos pamokos rodo būtinybę 
jungtis prie Šiaurės šalių gyny
bos aljanso. Minėtas lenkų or
ganizacijų pareiškimas buvo 
palankiai sutiktas pačioje Len
kijoje.

- Naujai išrinkti Lietuvos 
savivaldybių deputatai praė
jusią savaitę rinko merus. Ne
mažai buvusių merų liko vado
vauti savivaldybėms ir toliau. 
Kai kurie merai perrinkti ir 
trečią, ir ketvirtą kartą. Daugu
moje savivaldybių, siekdamos 
turėti balsų daugumą, partijos 
buriasi į koalicijas. Vilniaus 
meru jau išrinktas Rolandas 
Paksas. Jį išrinko liberalų, kon
servatorių ir Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos deputatai, esan
tys koalicijoje ir turintys 30 
iš 51 mandato. Vilniaus mero 
rinkimus atidėti labai stengėsi 
susivieniję LDDP, centristai, so
cialdemokratai ir sociallibera
lai, tvirtindami, kad pirmasis 
tarybos posėdis yra neteisėtas. 
Jie siūlė į Vilniaus mero pos
tą centristą Algį Čapliką. Ne
pavykus atidėti mero rinkimų, 
opozicija rinkimuose nedalyva
vo.

- Lietuvoje lankęsis vienas 
čečėnų karo vadų Satar Adajev 
pareiškė, kad Čečėnijoje kovo
tojams padeda lietuviai. Jo bū
ryje tarnauja inžinierius Saulius 
ir pulkininke chirurgė Vanda. Iš 
viso, pasak p. Adajev, Čečėni
joje yra per 10 lietuvių. Tai dau
giausia buvusio Kauno politech
nikos instituto auklėtiniai, so
vietiniais laikais dirbę Čečėni
jos dujų ir naftos verslovėse. 
Lietuvių pavardės neskelbia
mos, nes Rusijos specialiosios 
tarnybos ypač domisi užsienie
čiais. Šie inžinieriai labai gabūs 
ir reikalingi Čečėnijai, nes moka 
anglų, vokiečių, rusų kalbas. Jie 
padeda perprasti naują karinę 
techniką, rengia įtvirtinimų pro
jektus kalnuose. Pats Satar Ada
jev yra tarnavęs Kaune dislo
kuotame desantininkų pulke. Jis 
ir jo vyresnysis brolis yra vedę 
lietuves seseris dvynes. Satar 
Adajev į Lietuvą žmonos gimi
naičiams atvežė globoti keturis 
savo ir brolio anūkus. Lietuvo
je yra atvežta ir daugiau vaikų 
iš Čečėnijos.

LKDP programa “Tarnauti 
Lietuvai” atspindi ir įtvirtina 
pagrindines vertybes, kurios su
daro krikščioniškosios demo
kratijos esmę. Šios vertybės - 
žmogus, laisvė ir atsakomybė, 
pamatinė lygybė, teisingumas, 
solidarumas - išskiria KD par
tiją iš kitų politinių partijų 
bei visuomeninių organizacijų. 
Krikščioniškumas grindžiamas 
moraliniu Bažnyčios autoritetu 
ir jos socialiniu mokymu. Ypač 
reikšmingas Katalikų Bažny
čios darbas saugant vertybines 
visuomenės orientacijas ir puo
selėjant moralės bei dorovės pa
grindus.

Krikščioniškosios demokra
tijos politika, kaip LKDP pro
graminis pagrindas, įtvirtina 
svarbiausius ideologinius prin
cipus: krikščioniškąjį gyveni
mo būdą, demokratiškumą ir 
tarnavimą žmogui. Tik krikš
čioniškomis vertybėmis grin
džiama demokratija yra visa 
apimanti, o politinės valdžios 
galia neturi peržengti dorinės 
santvarkos ribų. Be moralinių 
vertybių demokratija išsigims
ta, o besaikis pragmatizmas 
tampa pražūtingas.

Šiandieninei Lietuvos KD 
partijai taip pat tenka veikti ne 
tik greta skirtingų pasaulėžiūrų 
bei atitinkamo visuomenės nu
siteikimo, bet ir tarp įvairiai 
aiškinamu krikščioniškumo ir 
demokratijos sampratų partijos 
viduje.

Grupė partijos narių, nepaten
kintų LKDP Konferencijos 
(1999.11.27-28) ir LKDP Tary
bos rinkimų rezultatais, pasi
vadino moderniųjų KD bloku, 
ėmėsi veiksmų, silpninančių 
partijos vienybę, skleisdami ne
objektyvią, tendencingą infor
maciją apie partiją, dangsty
damiesi tais pačiais krikščio
niškos demokratijos principais 
bei idealais, tomis pačiomis 
LKDP programinėmis nuosta
tomis. Keista, kad labiausiai be
sisielojančiais dėl krikščionių 

demokratų vienybės dedasi jie, 
kurie jau žinomi visuomenei 
kaip patriotinių jėgų skaldyto
jai (pvz., V. Bogušis - LLL ir 
Helsinkio grupės veikloje, žr.: 
Lietuvos Helsinkio grupė. V., 
199, p. 94 ir p. 128).

LR Seime V. Bogušis, A. Ka
šėta, M. Šerienė, F. Palubinskas 
įkūrė MKD frakciją. Ta pati 
LKDP narių grupė, susirinkusi 
į uždarą posėdį 2000.03.25 
Vilniuje priėmė ir paskelbė re
zoliuciją “Dėl Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjungos 
steigimo”, t.y. kurti naują par
tiją. Tą pačią dieną MKD blo
ko atstovai, sudarantys LKDP 
Jaunimo sekcijos Tarybos dau
gumą, priėmė sprendimą dėl 
LKDP JS Tarybos atsistatydi
nimo.

Šie žingsniai rodo, kad dalis 
partijos narių savo asmenines 
ambicijas iškėlė aukščiau parti
jos interesų. Objektyviai neįver
tinę politinės situacijos, pasirin
ko kelią, kur vietoj susitelkimo 
pasirenkamas skaidymasis, vie
toj dialogo - konfrontacija, vie
toj partijos vidinės demokra
tijos nuostatų laikymosi - ulti
matumai ir tik savų interesų pai
symas.

LKD partija kantriai laukė, 
tikėdamasi, kad iniciatorių 
grupė kritiškai įvertins savo 
veiksmus, toli gražu ne krikš
čioniškus savo esme, apramins 
aistras, pradės bendravimą 
pagal LKDP pasiūlytą planą. 
Deja, vyko priešingi procesai. 
Moderniųjų visos pastangos 
buvo sutelktos į skaldymą, at
siskyrimą bet kuriuo pretekstu.

Jau vien tik šis moderniųjų 
tvirtinimas, jog „ ... mes kuri
ame naują partiją tam, kad Li
etuvoje liktą viena politinė 
demokratinė krikdemiška jėga ”, 
rodo partijos suskaldymo, su
griovimo ir kažkokio darinio 
kūrimo siekius.

Iš praeities žinome, kad pa
našus teiginys - „pasaulį seną 
išardysim, o po to naujai at

statysim, ir kas buvo nieks, tas 
bus viskuo ”, po savęs paliko tik 
griuvėsius ir kruvinus pėdsakus.

Iš šių nuostatų ir veiksmų 
išplaukia išvada, kad prisiden
giant krikščioniškosios demo
kratijos idėjos išsaugojimu sie
kiama suklaidinti visuomenę ir 
partijos narius.

Ne noras sutelkti krikščio
niškosios demokratijos jėgas 
bendram nesavanaudiškam, kū
rybiškam ir naudingam darbui 
Lietuvai, bet atviras ir grubus 
siekimas susigrąžinti valdžią bei 
savo asmeninių įžeistų ambicijų 
priešpastatymas valstybės ir 
žmonių gerovės reikalams nu
lėmė apsisprendimą sukurti dar 
vieną krikščioniškos demokra
tijos skaldymo įrankį - Moder
niųjų KD sąjungą. Tuo būtų tę
siamas jau ištisą dešimtmetį 
atitinkamų jėgų vykdomas grio
vimo planas.

Tolimesnė tolerancija būtų 
nusikaltimas prieš partijos na
rius, rėmėjus, visus, neabejingus 
krikščioniškajai demokratijai 
žmones.

LKDP valdyba kreipiasi į 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos skyrių pirmininkus, na
rius, ragindama skyrių susirin
kimuose apsvarstyti esamą pa
dėtį ir ją įvertinti. Ten, kur yra 
nuomonių skirtumai, ieškoti abi 
puses jungiančių vertybių, to
liau sutelktai dirbti, įgyvendi
nant LKDP programą “Tarnau
ti Lietuvai”. Mes kreipiamės į 
Jus, mieli partijos bičiuliai, lik
ti ištikimais krikščioniškos 
demokratijos nuostatoms. Tuo 
pačiu mes kviečiame geros va
lios žmones į mūsų partiją, su
stiprinti ją savo veikla, suge
bėjimais ir širdies šiluma.

Lietuvos ateitis - visų mūsų 
rankose.
Z. Zinkevičius,
Lietuvos krikščionių demokratą 
partijos pirmininkas
K. Kuzminskas,
Lietuvos krikščionią demokratą 
partijos valdybos pirmininkas

Konservatorių partijos 
priežiūros komitetas ba
landžio 3 d. nusprendė iš 
partijos pašalinti eks- 
premj erą Gediminą Vag
norių. Kitiems G. Vag
noriaus šalininkams, ku
rie neseniai Seime su
sibūrė į Nuosaikiųjų 
(konservatorių) frakciją, 
pasiūlyta apsispręsti, ar 
jie dalyvaus naujojoje 
frakcijoje.

Iš konservatorių parti
jos jau yra pašalinti Nuo
saikiųjų frakcijos nariai
Nijolė Oželytė ir Kęstutis Skre
bys. G. Vagnorius prieš kurį 
laiką pats yra sustabdęs savo 
narystę valdančioje partijoje.

Dvylika ekspremjero G. Vag
noriaus šalininkų Seime kovo 
pabaigoje atskilo nuo “moti
ninės” konservatorių frakcijos ir 
susibūrė į Nuosaikiųjų (konser

LIETUVOS SEIMO NUOSAIKIŲJŲ 
(KONSERVATORIŲ) FRAKCIJOS 

PAREIŠKIMAS
Tėvynės sąjungos vadovybės inicijuotą Priežiūros komiteto ul

timatyvų sprendimą pašalinti iš partijos Gediminą Vagnorių, o nuo 
balandžio 16 dienos - ir visus Nuosaikiųjų konservatorių frakci
jos narius, laikome kaip dar vieną žingsnį, tolstant nuo Konserva
torių rinkimų programos, kaip atsisakymą siekti dialogo, kom
promisų, partijos atsinaujinimo ir ėjimo į priekį. Užuot sprendus 
žmonėms ir valstybei rūpimus klausimus, einama priešinga link
me, ir tai nieko gero nežada nei “valymų” iniciatoriams, nei jų 
vadovaujamai partijai.

Pareiškimą pasirašė:
R. Pleikys (frakcijos seniūnas), A. Bartkus (seniūno pavaduo

tojas), B. Visokavičienė, A. Vaišnoras, J. Listavičius, V. Pakalniškis, 
S. Šaltenis, G. Vagnorius, K. Skrebys, E. Kunevičienė, N. Oželytė- 
Vaitiekūnienė, J. Mocartas

AMŽIAMS NUTILO 
RAIMUNDO KATILIAUS

SMUIKO
“Atimkite iš Raimundo Ka

tiliaus smuiką - ir jo neliks”, - 
rašė muzikologė Audronė 
Žigaitytė. Dabar liko tik smui
kas, skausmas ir prisiminimai. 
Balandžio ketvirtąją, per kon
certą Vokietijoje, Bad Kisin- 
gene, kaip pranešė Lietuvos na
cionalinė filharmonija, eidamas 
54-uosius metus, žymus smui
kininkas, Lietuvos nacionali
nės premijos laureatas, Lietuvos 
muzikos akademijos profeso
rius R. Katilius staiga mirė.

Sunku tuo patikėti. Vyresnės 
kartos muzikai gerai prisimena 
R. Katiliaus debiutą, kai jo gro
jimo užburta publika kėlė ne
sibaigiančias ovacijas, o spau
da skelbė entuziastingus mu
zikos kritikų straipsnius. Tar
si be išorinių pastangų, natūra
liai ir paprastai įkopęs į mūsų 
smuiko meno viršukalnę, jis jo
je išbuvo visus tris savo kū
rybos dešimtmečius, stebinda
mas darbštumu, atkaklumu, ne
įtikėtinai intensyvia koncertine 
veikla. Ir atrodė, kad taip bus 
amžinai.

Muziko kelią R.Katilius pra
dėjo M.K.Čiurlionio menų gim
nazijoje, vėliau studijas tęsė 
Lietuvos muzikos akademijoje 
bei Maskvos konservatorijoje. 
1972 metais R. Katilius pir
masis iš lietuvių smuikininkų 
pelnė tarptautinio Helsinkio 
konkurso laureato diplomą. Tais 
pat metais iškovoti laurai ir 
Montrealio konkurse. Po kurio 
laiko pelnytos pirmosios pre
mijos tarptautiniuose Bratisla
vos ir Belgrado konkursuose.

1975 metais staiga mirus pro
fesoriui Aleksandrui Livontui, 
R. Katilius perėmėjo vadovau
tą smuiko klasę tuometinėje 
Lietuvos konservatorijoje (da-

Ekspremjeras Gediminas Vagnorius

vatorių) frakciją.
Konservatorių frakcijos nariai 

atskilusios frakcijos deklaraciją 
įvertino kaip narystės partijoje 
atsisakymą.

Atskilusios frakcijos nariai 
praėjusią savaitę Seimo posė
džiuose dažniausiai balsuodavo 
priešingai, nei konservatoriai.

BNS

STYGOS

bar - akademija), išugdė daug 
talentų - solistų, ansamblio, or
kestro artistų, pedagogų, sėk
mingai dirbančių ne tik Lietu
voje, bet ir užsienyje.

R. Katilius buvo pirmasis 
daugelio lietuvių kompozitorių 
kūrinių atlikėjas, šiam mūsų 
smuikininkui savo kūrinius yra 
dedikavę ir užsienio autoriai.
Pastaraisiais gyvenimo metais 

ypatinga kūrybinė draugystė 
R.Katilių siejo su Lietuvos na
cionaliniu simfoniniu orkestru, 
pianistais Goldą Vainberg-Tatz, 
Leonidu Dorfmanu, Petru Ge
niušu, violončelininku Vytautu 
Sondeckiu, kompozitoriumi Fe
liksu Bajoru.

Nepaprastai intensyvi kon
certinė ir pedagoginė veikla, 
gastrolės užsienyje, įrašai, lie
tuvių kompozitorių kūrinių at
likimas ir redagavimas, kaip 
rašoma Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos nekrologe, pelnė 
R. Katiliui iškiliausio šiandie
nos lietuvių smuikininko var
dą. Ir išėjęs jis savo pavyzdžiu 
mokys šį kelią pasirinkusius 
karštai mylėti muziką ir skirti 
jai kiekvienągyvenimo minutę.

ELTA



2 • DARBININKAS • 2000 balandžio 14, Nr. 15

Žemaičių kultūrinis sąjūdis 
Lietuvoje tęsiasi

“Darbininko ” redakcijai:
Visų žemaičių jųprietelių, “Žemaičių žemės ” žurnalo red

kolegijos vardu sveikiname Jus ir Jūsų kolegas sėkmingai 
pradėjus 2000-uosius.

Seniai planavome parengti informacinės medžiagos paketą 
apie dar Atgimimo laikais Lietuvoje prasidėjusi ir jau dau
giau negu dešimti metų gražiai veikianti žemaičių kultūrini 
sąjūdi, “Žemaičių žemės ” žurnalą. Sį sumanymą bandome 
realizuoti dabar. Siunčiame informacijos apie keturias pa
grindines visuomenines žemaičių kultūrines organizacijas, jų 
veiklą ir “Žemaičių žemės" žurnalą. Viliamės, kad tai, kąat- 
siuntėme, sudomins Jus ir Jūsų leidinio skaitytojus. Iš anksto 
dėkojame už bendradarbiavimą populiarinant žemaičių 
kultūrinio sąjūdžio idėjas.

Pagarbiai,
“Žemaičių žemės ” žurnalo redaktorė Danutė Mukienė

“Žemaičių žemės” 
žurnalas

“Žemaičių žemė” - Žemaičių 
kultūros draugijos, Žemaičių 
akademijos ir Akademinio že
maičių jaunimo korporacijos 
“Samogitia” kultūros žurnalas. 
Jį leidžia Žemaičių kultūros 
draugijos redakcija “A mon sa- 
kaa?”.

Žurnale vienos publikacijos 
spausdinamos bendrine lietu
vių kalba, kitos - žemaičių. At
skirais atvejais anglų kalba pub
likuojamos svarbiausių straips-

nii^santraukos.
Žurnalas periodinis - išeina 

vieną kartą per ketvirtį. 
Leidžiamas nuo 1993 m. spalio 
mėn. (pirmasis numeris - “Že
maitija”, nuo antrojo numerio - 
“Žemaičių žemė”).

Leidinys prenumeruojamas. 
Jis platinamas Žemaičių kul
tūros draugijos skyriuose ir ben
drijose, Žemaitijos muziejuo
se, kai kuriuose knygynuose, 
ŽKD redakcijoje, “Lietuvos 
spaudos” kioskuose, užsienyje 
gyvenantiems prenumerato
riams žurnalą siuntinėja re
dakcija (užsienyje gyvenantys

asmenys, norintys užsiprenu
meruoti žurnalą, atsiunčia re
dakcijai laišką ir vardinį čekį - 
prenumeratos kaina metams 
kartu su persiuntimo išlaidomis 
- 25 JAV doleriai). Leidinio 
apimtis - 5-10 sąlyginių spau
dos lankų, tiražas - nuo 2 iki 5 
tūkst. egzempliorių.

Žurnalo redaktorė - Danutė 
Mukienė. Redakcinės tarybos 
nariai: istorikas dr. Adomas 
Butrimas, literatūrologė prof. 
Viktorija Daujotytė, kalbinin
kas, Mokslų akademijos narys 
korespondentas Aleksas Gir
denis, muzikologė dr. Zita Kel- 
mickaitė, etonomuzikologė Lo
reta Mukaitė, etnologas prof. 
Vacys Milius, žurnalistė Danu
tė Mukienė, režisierius Vacys 
Vičius. Žurnalo dizaineriai: Dai
nius Paškevičius, Deimantė Ry
bakovienė, maketuotojas - Arū-

raidos ir kultūros savitumą. Ant
rasis numeris skirtas Žemaitijos 
nacionaliniam parkui ir jo teri
torijoje esančioms gyvenvie
tėms bei žymiausiems šio kraš
to žmonėms. 1999-aisiais atski
ri žurnalo numeriai buvo skirti 
M. Daukšos “Postilės” 400 me
tų sukakčiai, Žemaitijos dailei, 
pirmojo lietuviško spektaklio, 
suvaidinto Palangoje 1999 me
tais, šimtmečiui, artėjančiam že
maičių vyskupo, rašytojo, švie
tėjo ir blaivybės sąjūdžio inici
atoriaus M. Valančiaus 200 
metų jubiliejui. Teminius žur
nalo numerius numatyta leisti ir 
ateityje. Šiemet žurnalo pusla
piuose planuojama paanalizuo
ti žemaičių kalbos, literatūros 
reikšmę bendroje Lietuvių ir vi
sos Europos kultūros raidoje, 
plačiai rašyti Žemaitijos etno
grafijos, žemaičių tradicinės bei

būrį, sukaupusi nemažai šia kal
ba parašytų straipsnių, grožinės 
literatūros kūrinių. Dalis jų pa
skelbiama žurnale, dalis - re
dakcijose leidžiamose knygo
se. Taip 1996 m. redakcija iš
leido pirmąją Lietuvoje žemai
tiškos prozos knygą - Eduardo 
Rudžio “Kuotrė”, o 1998 m. - 
pirmąją Lietuvoje žemaitiškos 
poezijos antologiją “Sava muo- 
tinu kalbo...”, knygas “Nerin
ga”, “Žemaičių rašybą”, A. Bag
dono “Nemirštančios godos”, 
J. Ilskio “Gyvenimo takelis”, 
monografiją apie tarpukario me
tų šviesuolį kunigą, tremtinį Ka
zimierą Olšauską ir kt. Redak
cija taip pat leidžia knygas ir 
apie Žemaitijos kultūros įstai
gas, žymiausius krašto žmones.

Redakcijos adresas: Mėsinių 
g. 4, LT-2001 Vilnius. Tel./fak- 
sas: (822) 619670.

(tęsinys kitame nr.)

Lietuvos Žemės 
ūkio ministerija 

jau internete

Balandžio 6 d. Lietuvos Res
publikos Žemės ūkio ministe
rija pristatė naują interneto 
tinklapį. Vis daugiau žmonių 
naudojasi internetu ir būtent 
jame ieško jiems skubiai rei
kalingos informacijos. Tokiems 
ieškotojams Vilniaus universi
teto Komunikacijos fakulteto 
informacijos centras sukūrė 
išsamų, kartu ir paprastą naudo
ti tinklalapį. Jame pateikiama 
informacija apie Žemės ūkio 
ministeriją, jos nuostatus, struk
tūrą, veiklą, taip pat žemės ūkio 
ministro įsakymai, išsami in
formacija žurnalistams bei vi
siems, besidomintiems minis
terijos veikla.

Kviečiame visus apsilankyti 
ir susipažinti: http://www.- 
zum.lt

Lietuvos aidas

Žemaitijos nacionalinio parko gamtovaizdis

nas Mazalas, fotokoresponden
tai - Jonas Danauskas ir Sigitas 
Varnas.

Žurnale daugiausia pub
likacijų spausdinama Žemaiti
jos istorijos, kultūros, kalbos, 
tautosakos. Žemaičių kultūros 
draugijos, Žemaičių akademijos 
veiklos temomis.

Paskutiniaisiais metais patys 
populiariausi - teminiai žurna
lo numeriai, skirti atskiriems 
Žemaitijos rajonams, vieto
vėms, asmenybėms ir kt. 1997 
m. pirmasis leidinio numeris bu
vo skirtas Palangos botanikos 
parko įkūrimo 100-mečiui, tre
čiasis - Mažeikių rajonui, ketvir
tasis - rašytojai ir labdarei Šat
rijos Raganai. Pirmajame 1998- 
ųjų metų numeryje spausdina
mos publikacijos, atskleidžian
čios Žemaičių krašto istorinė

šiuolaikinės muzikos ir kitomis 
temomis.

Nuo 1998 m. pradžios tek
stinė ir iliustracinė medžiaga, 
kuri redakcijoje sukaupiama 
rengiant spaudai atskirus žur
nalo numerius, susistemina
ma, papildoma nauja informa
cija ir, atitinkamai parengus, 
įvedama į internete redakcijos 
leidžiamus elektorinius leidi
nius: “Žemaitija”: http://dauge- 
nis.mch.mii.lt/samogitia/ , “M. 
Daukšos Postilei - 400”: http:// 
daugenis.mch.mii.lt/postilla/ . 
“Žemaitijos muziejų ir parkų 
kelias: http://daugenis.mch.- 
mii.lt/mpkelias/.

Žemaičių kultūros draugijos 
redakcija, leisdama “Žemaičių 
žemės” žurnalą, yra subūrusi 
didelį žemaičių kalba rašančių, 
kuriančių poetų ir prozininkų

NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, 1NC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
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 VVest St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

Klaipėdos meras - 
vėl Eugenijus Gentvilas

Klaipėdos miesto taryba ant
rai kadencijai miesto meru išrin
ko liberalą Eugenijų Gentvilą, 
kuris uostamiesčio savivaldybę 
žada padaryti pavyzdine Lietu
voje. Balandžio 6 d. vykusiame 
pirmajame naujosios Klaipėdos 
miesto tarybos balsavime daly
vavo 30 iš 31 tarybos narių, iš 
kurių 26 balsavo už E. Gent
vilą. E. Gentvilas buvo vienin
telis kandidatas į šį postą. 
Meru išrinktas E. Gentvilas pri
siekė nepiktnaudžiauti turima 
valdžia ir dirbti miestui. 
Klaipėdos vadovas tikisi našaus 
ir kūrybingo darbo su naująja 
taryba.

Per artimiausius trejus metus, 
pasak E. Gentvilo, savivaldy
bėje bus mažinamas biurokra
tizmas ir politizavimas, gerina
mas paslaugų miestiečiams 
teikimas.

Vienu svarbiausių miesto tary

bos uždavinių meras nurodė sa
vivaldybės įmonių ir turto val
dymo stiprinimą, pertvarkyti 
švietimo sistemą, komunalines 
paslaugas teikti rinkos sąlygo
mis, plėtoti komunikacijas ir 
infrastruktūrą, miestą darant 
patrauklų investuotojams, ge
rinti verslo aplinką, Stiprinti mi
esto vaidmenį valstybinio uos
to plėtros reikaluose.

Darniai dirbdamas su visomis 
politinėmis partijomis, E. Gent
vilas tikisi tapti pavyzdine 
savivaldybe šalyje. Penkios 
miesto tarybos partijos nesudarė 
formalios koalicijos, tačiau nu
sprendė kartu siekti konstruk
tyvaus darbo.

Savivaldybėje E. Gentvilas 
planuoja turėti 3 patarėjus, ku
rie bus pasirinkti ne politiniu 
principu.

Omnitel Laikas

Generalinė prokuratūra baigė tirti 
genocidu kaltinamų pokario 

saugumo agentų bylą

Generalinės prokuratūros pastatas

Lietuvos Generalinė 
prokuratūra baigė pa
rengtinį tardymą gyven
tojų genocidu sovietų 
okupacijos metais kalti
namų buvusių LSRS 
Valstybės saugumo mi
nisterijos (MGB) agen
tų ir agentų-smogikų 
baudžiamojoje byloje. 
Balandžio 6 d. penki iš 
šešių kaltinamųjų ir jų 
gynėjai pradėjo susi
pažinti su byla, pranešė
Generalinės prokuratūros atsto
vas spaudai. Generalinė proku
ratūra ištyrė nusikalstamos veik
los epizodus dėl 15-kos Lietu
vos partizanų sušaudymo ir vie
no partizano ištrėmimo. Nusi
kaltimai buvo įvykdyti 1952- 
1953 metais tuometiniuose Ute
nos, Kupiškio, Anykščių, Troš
kūnų, Dusetų ir Ramygalos ra
jonuose. Dėl genocido kaltini

mai yra pareikšti tuometiniams 
MGB agentams ir agentams- 
smogikams - Broniui Viater 
(Kalyčiui), Pranui Preikšaičiui, 
Ignui Tamošiūnui, Stasiui Šim
kui, Kaziui Kregždei ir Algirdui 
Lapinskui. S. Šimkaus buvimo 
vieta nežinoma, yra paskelbta jo 
paieška. Kiti senyvo amžiaus 
kaltinamieji gyvena Lietuvoje.

BNS

Kiaulė - sienos pažeidėja
Neseniai į užsienį buvo pa

bėgusi Panovių kaimo, esan
čio Šakių rajone, gyventojų Bu
lotų kiaulė. Vieną vakarą, 
šeimininkei bežiūrint meksikie- 
tišką televizijos serialą, kaž
ko po kiemą pasiblaškiusi kiau
lė šoko į netoliese esančią 
Šešupę, ją perplaukė ir išlipo 
Rusijos pusėje. Šeimininkai, 
žinodami, kad upės viduriu ei
na valstybinė siena nedrįso 
plaukti paskui ją. Pasak šei
mininkės, ji niekad nebuvo 
mačiusi, taip gerai plaukiančio

gyvulio - iš vandens kyšojo tik 
šnipas ir ausys. 100 kg sverian
ti kiaulė nesirinko nei kur siau
riau, nei kur sekliau. Šešupė, 
kurią vasarą toje vietoje gali
ma perbristi, dabar buvo apie 40 
m pločio ir 4 m gylio. 
Panoviškietė, bežiūrėdama į 
plaukiančią augintinę, tik gal
vojo, kad anava išplaukia jos 
mėsa, už kurią buvo galima 
gauti mažiausiai 500 litų. Ki
tą rytą kiaulės šeimininkai pa
matė ją ramiai vaikštinėjan
čią kitame krante. Tuomet ir

kreipėsi į Slavikų pasienio 
užkardos pareigūnus, kurie su
sisiekė su Rusijos pasienie
čiais. Jauni rusai kareivėliai 
bandė ją pagauti, tačiau kiau
lė labai blaškėsi, tad jie nu
sprendė, kad ji pasiuto, bet lei
dimo nušauti negavo. Užtat 
buvo leista kiaulės savininkui 
pačiam atsiirti į užsienį ir susi
tarti su savo gyvuliu. Šeiminin
kas su kaimynu nusiyrė gumi
ne valtimi į kitą krantą ir ga
na nesunkiai sugavo bėglę bei 
surišę įsikėlė į valtį. Maištau
toja grįžo į gardą beveik po 
pusės paros klajonių, tačiau nei 
susirgo, nei buvo labai išalku

si. Šeimininkai nusprendė leis
ti tapusiai įžymybe kiaulaitei 
pagyventi, nors pavasarį virš jos 
galvos jau kabojo peilis. Tai pir
mas toks kurioziškas atvejis Šla
vikų pasienio užkardoje. Čia 
valstybės siena eina Šešupės 
viduriu, tad ją nelengva pažeis
ti, nors besimaudantieji turi 
nuolat tai prisiminti. Į kitą 
valstybę pabėgusiam gyvuliui 
dokumento nereikia, tačiau 
norintis jį susigrąžinti šeimi
ninkas jau turi atlikti visus for
malumus. Šį kartą kiaulei ir 
jos šeimininkams buvo padary
ta išimtis.

Respublika

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

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

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 MadisonSt.,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 Literaiy Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

66-86 80 ST MIDDLE V1LLAGE. 
QUEENSN.Y. 11379

PHONES ( 718) 326 - 1282 ; 326-3150
■ TAI MŪSŲ VIENINTĖLĖ VIETA -

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

pisolino
* MEMORIALS '
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
(STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

http://www.-zum.lt
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TRUMPA ATMINTIS
Algimantas Kabaila

Mieli Broliai, Sesės,
Šių metų Velykose, švenčiamose 

Didžiojo Krikščionybės Jubiliejaus 
dvasioje, yra išskirtinai pabrėžiamos dvi tikėjimo 
tiesos:

- žmonija yra viena šeima ir Dievas myli kiek
vieną žmogų, savo kūrini, besąlygine meile;

- mes, krikščionys, su prisikėlusiu ir išaukštintu 
Išganytoju esame susijungę gyvybiniais ryšiais.

Dievui kiekvienas žmogus yra vienintelis, savas 
ir brangus. “Argi gali motina užmiršti savo pagim
dytą kūdiki? - klausia Dievas pranašo Izaijo lūpo
mis. - Bet jeigu ir ji tavęs atsižadėtų, aš tavęs neuž
miršiu”...

Dievas myli žmogų tokį, koks jis yra. Tačiau Jis per daug mus 
myli, kad galėtų palikti tokiais, kokie esame.

Dievas ilgesingai laukia sugrįžtančių paklydusių vaikų, teigia 
šv. Raštas, ir “atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį 
tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn. 3:10).

Todėl šiuose jubiliejiniuose metuose esame skatinami puoselė
ti susitaikinimo dvasią ir solidarumą su viso pasaulio žmonėmis, 
Dievo vaikais.

Jėzus Kristus žmonijos istorijai suteikė naują prasmę ir reikš
mę. II-asis Vatikano susirinkimas skelbia: “Dievo Sūnus, priim
damas žmogaus prigimtį ir savo mirtimi bei prisikėlimu nu
galėdamas mirtį, žmogų atpirko ir pakeitė į naują kūrinį ” (plg. 
Gal. 6:15; 2 Kor. 5:17).

Šį paslaptingą dvasinį perkeitimą Kristus vadina “atgimimu iš 
aukštybių ” (plg. Jn. 3:3-6) ir jį paaiškina vynmedžio ir šakelių 
palyginimu.

Kaip sodininko įskiepyta į laukinį kamieną kultivuota šakelė 
pakeičia medį ir įgalina nešti gerus vaisius, taip ir Kristus, per 
krikšto sakramentą perteikdamas žmogui savo Dvasią, krikščio
nio gyvenimui, jo kančioms ir maldoms suteikia antgamtinę vertę:

“Aš esu vynmedis, o jūs šakelės, kas pasilieka manyje ir aš ja
me, tas duoda daug vaisių, nuo manęs atsiskyręjūs negalite nieko 
nuveikti” (Jn. 15:5).

Apaštalas šv. Paulius apie šią paslaptingą krikščionių vienybę 
su Kristumi rašo: “Gyvenu aš, bet jau nebe aš, manyje gyvena 
Kristus... ”, “...aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kū
ne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl Jo kūno, kuris 
yra Bažnyčia” (plg. Rom. 8:17; Kol. 1:24).

Kristus vynmedžio palyginimu paaiškina ir kančiųprasmę mū
sų gyvenime: “Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas - vyninin
kas... Kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau 
vaisių” (Jn. 15:1-2).

Kiekvienas “apgenėjimas ” yra skausmingas, bet reikalingas, 
kad Kristus galėtų veiksmingai reikštis mūsų gyvenime, per mus, 
savo šakeles, neštų taikos, teisingumo ir krikščioniškos meilės 
vaisių.

Prisikėlęs ir išaukštintas Kristus grįžo į dangų, bet sykiu pa
siliko ir pasaulyje, krikščioniškoje bendrijoje, kaip antgamtinės 
gyvybės šaltinis, teikiantis mūsų gyvenimui naują prasmę ir 
užtikrinantis garbingą prisikėlimą. “Kas valgo mano kūną ir ge
ria mano kraują, tas turi amžinągyvenimą ir aš j į prikelsiu pasku
tiniąją dieną” (Jn. 6:54). “Su juo mes keliaujame per kančias ir 
vargus į naująjį dangų ir naująją žemę ” (Jonas Paulius II).

Džiugių šv. Velykų ir gausių Jubiliejinių metų linkiu Jums vi
siems, mieli broliai, sesės Kristuje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

Visai nesenai Rusijos impe
rijos piliečiai išsirinko Vladi
mirą Putiną savo imperijos va
dovu, prezidentu. Sakau ne val
stybės, o “imperijos” sąmonin
gai, nes Rusijos Federacija iš
ties yra imperija. Jos teritori
joje dar daug užkariautų tautų. 
Ne vien čečėnų, bet ir ingušų, 
totorių, uzbekų ir t.t. Tiesa, im
perija mažesnė, negu buvo So
vietų Sąjungos laikais, bet vis 
tiek dar imperija, su užkariau
tomis teritorijomis ir pavergto
mis tautomis.

Putino iniciatyva buvo iš
šauktas karas su de-facto nepri
klausoma valstybe, Čečėnija. 
Tą karą galima įvairiai vertin
ti. Galima manyti, kad tai yra 
imperijos revanšas, noras už
kariauti praeityje valdytas že
mes ir vėl pavergti praeityje pa
vergtas tautas. Antra vertus, 
stebint tokį nuožmų čečėnų ci
vilių naikinimą, galima many
ti, kad to karo tikslas yra “vi
siems laikams” sunaikinti čečė
nų nedidelę, bet narsią tautą 
ir parodyti visoms kitoms Rusi
jos užkariautoms tautoms, kad 
išsprukti iš Rusijos imperijos 
nėra jokios vilties, kad tai yra 
savižudybė. Bet gi, gal svar
biausia to karo priežastis tai 
parodyti, kad Rusija gali lai
mėti karinius konfliktus ir juos 
laimi, tuo pačiu pakeliant Puti
no prestižą ir populiarumą. Ir 
ta taktika, kainavusi ne dešim
tis ar šimtus gyvybių, bet tūks
tančius, pavyko - Vladimir 
Putin buvo išrinktas Rusijos 
prezidentu penkiems metams. 
Buvęs šnipas ir naujosios KGB 
viršininkas, tapo Rusijos pre

zidentu.
Visi svarbiausių pasaulio 

valstybių vadovai, įskaitant ir 
JAV-jų prezidentą, sveikino 
p. Putiną su jo išrinkimu į Ru
sijos prezidentus. Nė vienas iš 
jų nebuvo toks “blogas diploma
tas”, kad drįstų Putinui primin
ti, kad tautų genocidas, nežiū
rint kokio tikėjimo tauta bebū
tų, nepateisinamas ir kad geno
cido organizavimas ir vykdy
mas gali brangiai kainuoti. Ir tą 
kainą reikės sumokėti, net jei tos 
tautos dauguma yra musulmo
nai.

Manau, kad Putino norus at
statyti Rusijos imperijos karinį 
potencialą vakarietiškų valsty
bių vadovai puikiai supranta. 
Tiktai jiems svarbiau, kad jų 
biznių biržos turėtų aukštą ly
gį, negu išlaikyti aukštus tau
tų apsiprendimo ir laisvės prin
cipus. Tad jiems patogiau ir pi
giau pataikauti ir nuolaidžiau
ti, negu sakyti akivaizdžią tiesą. 
Man prisimena britų ministras 
pirmininkas Chamberlain, ku
ris susitaręs su Hitleriu, kad na
ciai gali okupuoti Čekoslova
kiją ir turi tik pažadėti, kad dau
giau neplėš savo imperijos, par
skridęs namo dar nuo lėktuvo 
laiptų mosikavo nedideliu po
pieriaus lapeliu su Hitlerio pa
rašu, skelbdamas “taiką mūsų 
amžiuje” (peace in our time). 
Kaip nedaug pasaulio vadovai 
išmoko ir kaip daug užmiršo...

O kaip Lietuvoje? Iš tiesų, 
nė kiek ne geriau. Štai, p. Artūro 
Paulausko, buvusio kandidato į 
Lietuvos prezidentus, sukurpta 
partija ir kiti jo sėbrai surinko 
tūkstančius Lietuvos piliečių

parašų, siekiant sumažinti gy
nybos išlaidas. Tuo tarpu Lietu
va ne tik kad nedaug pinigų 
išleidžia gynybai, nes krašto 
ekonominis pajėgumas neiš
augęs, bet netgi ir proporcingai 
išleidžia daug mažiau negu 
NATO kraštų gynybos išlaidų 
vidurkis. Kadangi Belgija, 
Olandija išleidžia didesnę dalį 
krašto pajėgų gynybai, atrody
tų, tartum tiems vidurio Euro
pos kraštams yra mažesni 
karinės agresijos pavojai, negu 
Lietuvai. Žinoma, tai visiška ne

Dr. Algimantas Kabaila, Canberra (Australija)

sąmonė. Tol, kol Lietuva nėra 
NATO narė, mūsų tėvynė yra 
pilkojoje zonoje ir neaišku, 
kieno įtakoje ši zona yra.

O ką tuo tarpu dėl to daro 
Lietuvos politikai? Atsakyti į 
šį klausimą galima keliais žo
džiais: kuria naujas partijas ir 
partijėles. Štai buvęs Ministras 
pirmininkas ir Tėvynės Sąjun
gos valdybos pirmininkas su
kūrė dar vienąparlamentinę par
tiją - frakciją, pavadindamas 
ją “Nuosaikiaisiais konservato
riais”. Ne paslaptis, kad daugu
mas partijų vadovų pavaduotojų 
turi ambicijų perimti savo vir
šininko vietą. Taip esti ir Aus
tralijoje. Kai partijos vadovo 
pavaduotojas ar kitas partijos 
narys su ambicijomis į partijos 
vadovybę nori tapti tos partijos 
vadovu, šaukiamas specialus 
partijos posėdis, kuriame per
renkamas partijos vadovas. 
Kodėl taip nesielgė Gediminas 
Vagnorius? Manau, kad tik dėl 
to, kad tokių partijos vadovų 
rinkimų jis nesitikėjo laimėti 
prieš partijos pirmininką, Vy
tautą Landsbergį. Bet Vagno
riui visgi priderėjo parodyti dau
giau kantrybės ir neprisidėti 
skaldant parlamentą į mažučius 
trupinėlius.

O kaip mes, užsienio lietu
viai, į tuos valstybės silpninimo 
procesus galime reaguoti? Į šį 
klausimą nerandu atsakymo, o 
atsakymą visgi reikėtų surasti.

Apie metafizinį lemties paradoksalumą 
(Mickevičius ir Slovackis)
JUSTINAS MIKUTIS 2

(pradžia Nr. 14)
Tas tragizmas - tai dramatinė įtampa, duodanti veikalui kūrybinę 
gyvybę, o kartu tai yra ėjimas į mirtį. Taip tad Slovackis prieina 
ne tik prie kraštutinės būties ir kūrybos ribos, bet ir prie paties 
tragizmo tragizmo - kartu tos ribos neperžengia, baugindamas ir 
kartu gundydamas peršokti ją vėlesnius modernistus.

Tuo tarpu Mickevičius deformaciją-humorą priima iki paties 
galo - jo deformacija yra kartu ir “deformacija”, humoras kartu ir 
“humoras”, todėl jo neigimas - praeities, tradicijos, kūrybos, 
meilės, Lietuvos ir t.t (tik ne religijos) - išauga iki paties neigimo 
neigimo ir tampa vertu atsiduoti tikrovės teigimui, t.y. meilei, kuri 
privertusi savo antitezę - neigimą peraugti save, savo ruožtu irgi 
turi peraugti - į aukštesnės mistinės tikrovės teigimą. Jo tėvynės, 
meilės ir kūrybos “ilgesys”, o kartu ir ilgesys yra tik skraistė, sle
pianti amžinybės ilgesį (tik ne šaltos metafizinės amžinybės!). 
Tokiu būdu deformacija, tapdama “deformacija”, išperka mūsų 
realiąją tikrovę, o net ir save pačią, kaip būtiną žmogiškosios kūry
bos egzistencinę formą, be kurios nebūtų dramatinės įtampos, o 
kartu ir kūrybinės gyvybės; bet pati deformacijos, kaip griovimo, 
esmė, tas mirties geluonis, yra uždengta. Nenuostabu tad, kad ir 
paties kūrinio mirtis yra tik labai švelnus ir atsargus, bet giliai 
palaimintas prisilytėjimas anos kitos, didžiosios (!) mistinės paslap
ties, ir žodžiams priėjus amžinybės angą belieka tarti “Atleisi savo 
tarną ramybėje” ir prisikelti, kaip mistinio prisikėlimo sargai.

Kažką panašaus į tai turi ir Bacho fugų garsai, kurie yra labai 
puikūs, kai “kalba”, bet dar puikesni, kai nutyla, tuo pačiu atskleis
dami savo giliausią esmę - būti tylos rėmais. Tik nutildamos Ba

cho fugos pasiekia tą krištolinį skaidrumą, kada garsai, klusniai 
tarnaudami emocinio pasaulio atskleidimui, tuo pačiu atskleidžia 
ir savo pačių giliausią - atsiduodančiąją - esmę. Tik “Pono Tado” 
žodžiai, atskleisdami savo atsidavimą, parodo ir savo grynai “in
dividualią” (ne individualistinę) esmę - savo apeigingumą, taip 
gerai maskuojamą po humoro skraiste.

Nenorom prisimeni kažkieno žodžius, pasakytus Rouault: “Ta
vo kūryba lyg egzortų skaitymas”.

Jei Bacho formalioji idėja yra tuo didelė, kad neperžengia rė
mų, būdama lyg paslapties tarnaitė, nesikėsindama į vaidilutės 
vaidmenį (čia jos visa didybė!), tai Mickevičiau kūryboje ji - vai
dilutė, pasislėpusi (gudriai ar kukliai?) po gerai savo pareigas at
liekančia tarnaite.

Tuo tarpu Slovackio forma yra vaidilutė, sugebėjusi nusižemin
ti iki tarnaitės vaidmens, bet kartais daranti stabą iš savo nu
sižeminimo, tuo iš esmės nustodama teisės būti vaidilute.

Jei Slovackio žodžiai yra tik tobulas taiklus nepataikymas - to
bulas tuo, kad iš tobulumo nedaroma stabo ir apsiribojama tik 
meniškumo vaidmenimi - tiek tobulas, jog tampa užuomina į tei
gimo galimybę, tai Mickevičiaus žodžiai yra kartu ir taiklus ne
pataikymas, ir taiklus pataikymas (prisimink Camus: “Malenten- 
du” - kreipimasis į Dievą - apeigingas meilės apsireiškimas).

Jei Slovackis atstovauja kūrybiniam egzistencializmui, t.y. ap
siriboja tik meniškumu ir tik vos prisiliečia prie poetiškumo, tai 
Mickevičius “Pone Tade” - jau kūrybinė krikščionybė - menišku
mo tapimas poezija arba poezijos meniškumu. Čia Mickevičiaus 
pranašumas prieš Slovackį. Slovackio tematinė ir formalioji idėja 
lieka viena nuo kitos tragiškam nuotolyje, kuris nenugalimas vien 
žmogaus pastangomis. Tokiu būdu, nebūdama pilnaverčiu poetiš
kumu, Slovackio kūryba yra poetinio akto suskaldymas - jo ap
nuoginimas. O kad tas apnuoginimas nebūtų nepadorus, Slovac
kis poeziją apnuogina visą ir mums nelieka laiko pasipiktinti poe
zijos kūno nuogumu.

Mickevičiaus laikas sustingęs ties amžinybės riba, o Slovackio 

laikas - bėgantis į sustingimą. Slovackis tol lygus Mickevičiui, 
kol žino pastarojo pranašumą prieš jį. Jis giliai tragiškas, kaip ir 
kiekviena revoliucija - už tai jam atleidžiama daugiau, nes jo pui
kybė - tai likimo uždėtas kryžius.

Slovackio revoliucingumas yra vienišas ir tik tol didis, kol jau
čia savo nepakankamumą, kol jis yra balsas, šaukiantis tyruose. 
Slovackis ieško simbolio, jis simbolistas, tuo tarpu Mickevičiaus 
realybe tampanti simbolika jam taip seniai žinoma, jog pats tai 
net pamiršta.

Slovackis geresnis už mūsų moderniuosius egzistencialistus tuo, 
kad nepasitenkina egzistencialistine situacija ir ieško krikščio
nybės. Bet Slovackis yra žemiau tuo atžvilgiu, kad iš savo ieško
jimo daro stabą (“kolumna padajaca wkoscole”) ir susigundo klai
dinga deformacijos (revoliucingumo) netikro savęs peraugimo idė
ja - išpūsta deformacija. Tai neliečia gerųjų Slovackio kūrinėlių, 
kurie neperžengia tos ribos.

Mickevičius priima egzistencialistinės tragikos didybės mirtį, 
kad pasiektų krikščionišką mistiką ir tuo labiau iškeltų egzisten
cializmo dėsnius (!). “Pone Tade” jis nebėra tik lietuvių poetas, 
kad ir didžiąja ano meto prasme, - jis praauga savo lietuviškumą 
iki žmoniškumo (ir egzistencializmo), lygiai kaip jo žmoniškumas 
praauga pats save, susiliesdamas su religija. Nors jis pats vargu ar 
pastebėjo savo išaugimą. (Egzistencializmą reikia praaugti - 
pavyzdžiu gali būti Graham Green, ir, kad ir kaip keista - A. Micke
vičius.)

Slovackis yra laisvos valios apoteozė - jis mato tragišką didy
bę, bet, atrodo, nepastebi, jog ji taip pat jo nelaisvė, jog žmogus 
yra savo laisva valia prisiimto likimo engagement, vergas.

Vyrui - tikram vyrui, o ne nūdienos hermafroditui - reikalinga 
meilė, meilė dėl jos pačios, ir dėl tos meilės jis kartais gali eiti taip 
toli, jog priima natūraliąsias jos apsireiškimo formas (!), jos atsklei
dimą viešumon, net jos ritualą (sutuoktuves).

(pabaiga kitame numeryje)
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Kristaus risikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Prel. DAVID CASSATO, administratorius

PARAPIJOS CHORAS
PARAPIJOS TARYBA

BROOKLYN, NY 
Apreiškimo parapija o

VELYKŲ SVEIKINIMAI: g

o

I

Šv. Velykų proga sveikina 
ir linki visiems 

gausių Dievo malonių

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS
Direktorių Taryba 

ir štabas

Brooklyn, NY

I
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o

Kristui prisikėlus,
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki 9

o
b

o

Kun. JAMES T. ROONEY, klebonas
Kun. VYTAUTAS VOLERTAS, vikaras

MASPETH, NY
V. J. Atsimainymo parapija

o
o

i
o

Kristaus Prisikėlimo šventės proga 
nuoširdžiai sveikiname 

mūsų vienuolyno geradarius 
bei visus geros valios lietuvius!

BROKLYNO PRANCIŠKONAI
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Šv. Velykų - džiaugsmingo Prisikėlimo šventėje 
visus aukotojus nuoširdžiai sveikina

PRANCIŠKONŲ VADOVAUJAMA
LABDAROS VALGYKLA

o
9

9
o

I

Kretinga 5700 
Vilniaus g-vė 2 

Lietuva

9 
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje!

Kun. VVILLIAM L. W0LK0WICH, 
klebonas

NORVVOOD, MA 
Sv. Jurgio parapija
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas 
Kun. STANISLOVAS ANUŽIS

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas

LOS ANGELES
Sv. Kazimiero parapija

Malonių Velykų švenčių linkiu 
visiems parapiečiams!

Prel. Dr. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.D., 
klebonas

/ PHILADELPHIA, PA
S v. Jurgio parapija
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Kun. STEPONAS ŽUKAS, klebonas 
Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas emeritas

© 
O

BOSTON, MA 
Sv. Petro parapija

Linkime visiems parapijiečiams 
linksmų Velykų švenčių!

Kun. LEONARD T. McGRATH, klebonas 
Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, klebonas emerit.

LOWELL, MA
Šv. Juozapo parapija
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£ Šv. Velykų proga 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas

Dijak. HENRIKAS KETURWITIS

ELIZABETH, NJ
Sv. Petro ir Povilo parapija
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O Kristaus Prisikėlimo šventėje 

ramybės ir taikos buvusiems parapiečiams 
linki

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

Douglaston, NY
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Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir 
buvusius parapiečius Sv. Velykų proga!

Kun. STASYS RAILA

Douglaston, NY
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Nuoširdūs sveikinimai visiems 
Šventose Velykose!

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, 
klebonas
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NEVV YORK, NY 
Aušros Vartų parapija
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Sveikiname mielus parapiečius 
Šv. Velykų proga!

Kun. FRANCIS V. KARVELIS, klebonas
Kun. PAULIUS . SABULIS, vikaras

VVATERBURY, CT 
S v. Juozapo parapija
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Šv. Velykų proga visus lietuvius 

Jungtinėse Amerikos Valstijose sveikina

MOTINOS TERESĖS SESERYS

Laisvės 26
5700 Kretinga, Lietuva
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o Velykinių Aleliuja! 

Aleliuja!

Prel. ANTANAS BERTAŠIUS, 
klebonas

PATERSON, NJ
Sv. Kazimiero parapija
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Nuoširdžiai sveikina visus parapiečius 
Viešpaties Prisikėlimo šventėje

Rev. STANLEY SWIERZOWSKY, 
klebonas

AMSTERDAM, NY 
Sv. Kazimiero parapija

Linkiu savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Velykų!

Kun. RICHARD BRADY, klebonas
Kun. ALBINAS JANIŪNAS, klebonas emerit.

LAWRENCE, MA
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
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iSveikinu visus lietuvius 
Velykų švenčių proga!

Kun. JONAS RIKTERAITIS, 
klebonas

NEVV BRITAIN, CT 
Sv. Andriejaus parapija
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Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Velykų šventėse!

Kun. JOHN P. CONTE, Administratorius 
Sės. MARY LOUISE

Kun. ALBINAS GURKUS, MIC, savaitgaliais

e

HARTFORD, CT 
Švč. Trejybės parapijs
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Kristaus Prisikėlimo šventėje visus sveikina 
ir gausių Dievo malonių linki

ŠV. ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ 
INSTITUTO DĖSTYTOJAI IR STUDENTAI

Vilniaus 6
5700 KRETINGA, LIETUVA
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Šv. Velykų proga 
linkiu visiems parapiečiams taikos ir ramybės!

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, 
klebonas

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija
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Kun. A. NOCKUNAS, MIC, 
klebonas
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BROCKTON, MA 
Sv. Kazimiero parapija

Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams 
Šv. Velykų proga linki

Kun. JONAS PRŪSAITIS, STL 
klebonas
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Skaidraus Velykų džiaugsmo 
visiems parapiečiams linki

VVorcester, MA 
Šv. Kazimiero parapija

Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Šv. Velykų proga!

Kun. ADOLFAS KL1MANSKIS, 
klebonas

PROVIDENCE, RI 
Sv. Kazimiero parapija
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=> Sveikiname visus lietuvius
o ir linkime Prisikėlusio Kristaus palaimos!

Kun. PETRAS BURKAUSKAS, 
klebonas

PHILADELPHIA, PA
; Šv. Andriejaus parapija
i Šv. Kazimiero parapija L

>

Kristaus Prisikėlimo šventėje sveikinu visus parapiečius 
ir linkiu linksmų Velykų!

Prel. DOMININKAS POCIUS, klebonas emeritas 
Kun. JAMES SHEERIN, administratorius

KEARNY, NJ
Sopulingosios Dievo Motinos parapija
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Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybės ir taikos 
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams 

linki
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BAYONNE, NJ 
Sv. Mykolo parapija

Kun. A. MATULIS
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Sveikatos kerte
Kaip sustabdyti 

biologinį senėjimą?

Nauja medicinos šaka, angliš
kai vadinama anti-aging-medi- 
cine, specialiais metodais tiria 
žmogaus biologinį amžių. Jos 
tikslai yra kiek galima stabdyti 
senėjimą ar net atsukti biologi
nį laikrodį atgal.
Senėjimas daugiausiai priklau

so nuo gyvenimo stiliaus. To
kie tyrimai kaip plaučių gyvy
binė talpa, raumenų jėga, rega 
ir klausa leidžia nustatyti indi
vidualų biologinį amžių. Taip 
pat įvertinama atmintis ir reak
cija. Nustačius hormonų kiekį ir 
imuninę būklę būtų galima re
guliuoti senėjimą.
Anti-aging-medicine kuria in

dividualios mitybos, sporto ir 
judėjimo, specialių smegenų 
treniravimų ir kasdienio streso 
nuslopinimo programas. Dide
lę reikšmę turi ir gydymas hor
monais.

Medical News

James Bailey.
Pasaulyje spalvas blogai ma

to 250 milijonai žmonių. Eu
ropoje - 8,8% visų vyrų ir 0,5% 
moterų. Jie negali aiškiai skirti 
raudonų, žalių ar mėlynų pus
tonių. Tai yra įgimta. Akies tin
klainėje esančios trijų rūšių ląs
telės įgalina matyti šias tris pa
grindines spalvas ir jų pusto
nius. Jei kuri nors rūšis yra nepa
kankamai išsivysčiusi, žmogus 
ima painioti tam tikras spalvas. 
Akinių veikimo principas pa
prastas: jie daug kartų sustipri
na blogiau matomą spalvą.

Neskiriantys spalvų su aki
niais teisingai atliko testus - jie 
galėjo skirti žiedus iš raudonų 
taškų žalių taškų fone, nors 
anksčiau to padaryti negalėjo. 
Iki šiol buvo specialios kontak
tinės linzės, tačios jos ne vi
siems padėdavo.

News wire

Saldainiai su sėlenomis I
200 g razinų,
100 g sėlenų,
100 g išgliaudytų lazdyno riešutų, 
citrinos arba svarainių sulčių

Riešutus pakepinti sausoje 
keptuvėje iki trapumo, sėlenas 
kepinkite, kol sukeps krakmo
las. Razinas ir riešutus sumal
kite. Viską gerai išmaišykite, 
įdėkite truputį imbiero, išspaus-

(SKANAUS! ;

kite citrinos sulčių, formuokite 
norimos formos saldainius ir 
apvoliokite sausainių arba rie
šutų trupiniuose.

Agrastų saldainiai
Su stora odele, nelabai sultin

gus, bet prinokusius agrastus 
sumalkite ir sumaišykite su ko
koso drožlėmis. Palaukite, kol 
masė išbrinks. Jeigu agrastai ne

saldus, įdėkite truputį maltų ra
zinų arba dirbtinio medaus. Sal
dainius apibarstykite kokosu. Į 
vidų galima įdėti po nedidelį 
migdolo branduoliuką.

Džiovintų slyvų saldainiai

Kas trečias susirgimas 
vėžiu dėl netaisyklingos 

mitybos

Kas trečio susirgimo vėžiu, pa
sak mokslininkų, galima išveng
ti taisyklingai maitinantis. Ne
taisyklinga mityba sukelia 66- 
75% skrandžio ir storosios žar
nos vėžinių susirgimų. Pavienės 
kenksmingos medžiagos ir kon
servantai ne tokie pavojingi. Di
džiausią įtaką turi maisto pro
duktų pasirinkimas, paruošimas 
ir kiekis. Vėžį sukelia ne tik rū
kymas, alkoholis, bet ir nesai
kingas druskos vartojimas bei 
viršsvoris. Mėsos valgymas taip 
pat kenksmingas, nes ją ruošiant 
susidaro medžiagos, kurios at
liekant tyrimus su gyvūnais tu
rėjo vėžį sukeliančių savybių. 
Mokslininkai siūlo maitintis 
taip, kad mėsa sudarytų iki 10% 
viso sunaudojamo maisto. Ne
pamirština, jog nuo vėžio ap
saugo vaisiai ir daržovės bei ak
tyvi gyvensena.
Moterys dažniausiai miršta dėl 

krūties vėžio, o vyrai - plaučių. 
Po to abiem lytims dažniausiai 
mirti tenka dėl žarnyno vėžio.

Ekonline

Sukurti akiniai 
neskiriantiems spalvų

Mokslininkai išrado akinius, 
kurie padeda dalinai neskirian
tiems spalvų jas taisyklingai 
matyti. Amerikoje šie nuosta
būs akiniai jau pardavinėjami. 
„Kiekvienas juos išbandęs buvo 
nustebintas”,- žavisi išradėjas

Naudingieji česnakai

Tyrimai parodė, kad česnako 
preparatų vartojimas kiekvieną 
dieną gali sustabdyti senėjimo 
sukeltus arterijų pakitimus, ku
rie nevartojant česnakų atsiras
tų per 15 metų. Aterosklerozė - 
kraujagyslių sienelių kalkėj imas
- sumažina arterijų elastingu
mą ir padidina darbo krūvį 
širdžiai bei infarkto riziką. Ty
rimai parodė, kad nerūkančių 
ir kasdien suvartojančių po 300 
mg česnako preparatų žmonių 
aorta mažiausiai 2 kartus elas
tingesnė, negu tų, kurie nevarto
ja česnakų.

Neatsilieka ir svogūnai

1. Nuo jų nepastorėsite. 100 
g svogūnų turi tik 23 kalorijas.

2. Kepsniai su svogūnais yra 
sveikesni. Buvo atliktas tyrimas, 
kuriame dalyvavo 22 savano
riai: pusė iš jų kepsnius valgė 
su keptais svogūnais, o kita pusė
- be svogūnų. Paaiškėjo, kad 
žmonių, valgiusių kepsnius su 
svogūnais, kraujas mažiau kre- 
šėjo, taigi sumažėjo ir trom
bozės rizika.

3. Svogūnai turi naudingų 
medžiagų - kalio, kalcio, vita
mino C ir maistinių skaidulų. Be 
to, jie turi stiprių antibiotinių 
savybių.

4. Svogūnus lengva ilgai iš
saugoti. Ar teko kada nors iš
mesti sugedusius svogūnus?

5. Svogūnai minimi ir Bibli
joje. Kai izraeliečiai buvo išves
ti iš Egipto, be kitų dalykų, jie 
Mozei skundėsi dar ir tuo, kad 
trūksta svogūnų.

Iš įvairios spaudos

200 g džiovintų slyvų,
100 g paskrudintos juodos 
duonos trupinėlių, 
šaukštas dirbtinio medaus

Slyvas sumalkite arba su
pjaustykite. Dėkite dirbtinį me

dų ir duonos trupinėlius. Masė 
turi išbrinkti. Jeigu per kieta, 
įpilkite truputį vandens, jei per 
skysta, įberkite daugiau duonos 
trupinėlių. Iš masės formuoki
te saldainius ir apvoliokite duo
nos trupinėliuose.

Naujas cukraus 
kiekio kraujyje 

nustatymo metodas
Sukurtas aparatas, kuris cuk

raus kiekį kraujyje nustato iš 
šviesos bangų. Iki kitų metų 
prietaiso tikslumas turėtų būti 
pagerintas iki 5%. Iki šiol sukur
ti panašūs prietaisai buvo ne
tikslūs.

Naujojo metodo esmė: šviesa 
sklinda iš panašaus į kišeninį 
prožektorių prietaiso per stiklo 
gysleles, pereina per odą, atsis
pindi nuo gliukozės molekulių 
ir grįžta į stiklo gysleles. Iš jų 
šviesa sklinda į kristalus, esan
čius miniatiūriniame kompiute
ryje. Jis nustato gliukozės kiekį. 
“Mūsų laimėjimas yra tik pro
graminė įranga”,- sakė gyd. 
Schietcel.

Aparatas bus cigarečių pake
lio dydžio. Pacientui užteks įkiš
ti pirštus į ertmę su šviesos dio
dais.
Prietaisas galės matuoti ir kitų 

medžiagų kiekį, pavyzdžiui, bus 
galima nustatyti tikrąją kremo 
nuo saulės apsaugą.

Interneto naujienos

Arvydas Sabonis Portlando klube 
NBA sezono rungtynių greičiausiai nežais

Arvydas Sabonis, dėl trau
mos nerungtyniaujantis Port
lando “Trail Blazers” ekipoje, 
sekmadienį “Rose Garden” 
arenoje pirmą kartą po dešinės 
kojos sausgyslių patempimo 
kovo 24 dieną stebėjo savo 
klubo rungtynes, kuriose “Trail 
Blazers” 95:82 nugalėjo Seat- 
tle “SuperSonics” krepšinin
kus.

A. Sabonis sakė, kad tre
niruotis jis tikisi pradėti ne

trukus, o prie komandos prisidės 
nuo atkrintamųjų varžybų eta
po.

21 tašką nugalėtojams susi
tikime Portlande pelnė Steve 
Smith, 18 - Scottie Pippen, po 
16 - Bonzi Wells ir Detlef 
Schrempf.

Svečių gretose rezultatyviau
siai žaidė Gary Payton (21 tšk.), 
Rashard Lewis (18), Vin Baker 
(16).

Absoliučiu sezono rekor

dininku pagal technines pra
žangas tapo rezultatyviausias 
“Trail Blazers” krepšininkas 
Rasheed Wallace. Gavęs dvi 
technines pražangas (33-čiąbei 
34-tą sezone - BNS), antrojo 
kėlinio pradžioje R. Wallace 
buvo pašalintas iš aikštės.

Iki šiol NBA rekordininkai 
pagal technines pražangas per 
sezoną - po 32 - buvo Charles 
Barkley ir Dennis Rodrrian.

BNS

Įvyko Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų Tarybos 

rinkimai

Kovo 11-19 dienomis Detroite, MI, svečiavosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, 
kuris čia pravedė priešvelykinį susikaupimą Detroito lietuviams. J. Urbono nuotraukoje: 
Jaunis Gilvydis, vysk. Eugenijus Bartulis, Vytas Memėnas ir Algis Rudis

Šiaurės Amerikos Ateiti
ninkų Tarybos Rinkimų komi
sija 2000 m. kovo mėn. 10 d. 
protokole pranešė Tarybos 
rinkimų duomenis. Pagal šių 
rinkimų rezultatus Šiaurės 
Amerikos Tarybą sudaro šie as
menys: Nijolė Balčiūnienė, Ona 
Daugirdienė, Petras Kisielius, 
Romualdas Kriaučiūnas,Vėjas 
Liulevičius, Vytautas Narutis, 
Marytė Newsom, Aloyzas Pa
kalniškis, Dalilė Polikaitienė, 
Darius Polikaitis, Lidija Rin- 
gienė ir Vytautas Žemaitaitis. 
Kandidatais liko: Raimonda

Kontrimienė ir Raimundas Šil
kaitis.

Sveikiname naujai išrinktą 
Tarybą ir linkime jai veiksmin
gos bei našios veiklos, siekiant 
įtvirtinti ateitininkų veiklą Šiau
rės Amerikoje.

Šia proga norime išreikšti 
nuoširdžią padėką Rinkimų ko
misijos pirm. Pranui Razgai- 
čiui bei nariams Stasei Kaz
lauskienei ir Rimantui Laniaus- 
kui už sklandų bei profesinį 
Tarybos rinkimų pravedimą.

JAS, SAS ir ASS valdybos

Greitai Chicagoje prasidės 
futbolo pirmenybės lauke

Lenkų kino režisierius dovanoja 
savo Oskarą universitetui

Atvykęs į Lenkiją po Oskarų 
įteikimo vakaro Los Angeles, 73 
metų žymus lenkų kino re
žisierius Andrzei Wajda pado
vanojo gautąją garbės Oskaro 
statulėlę Jogailos universitetui 
Krokuvoje. “Šiam universitetui 
600 metų. Didelė garbė čia lai

kyti šį prizą”, - pasakė A. Waj- 
da lenkų radijui po ceremonijos 
Krokuvos universitete. “Tegu 
visiems jauniems žmonėms šis 
apdovanojimas primena, kad 
lenkų kinas turi garbingą praei
tį ir didelę ateitį”.

AP

Kovo 5 d. pasibaigė “Metro
politan Soccer League” salės fu
tbolo pirmenybės. Čia “Litua
nicos” futbolininkai varžėsi 
stipriausioje, “major” divizijoje 
ir geriausiųjų Chicagos bei apy
linkių ekipų tarpe užėmė 6-tą 
vietą iš 10 komandų.

Netrukus ši lyga pradės lau
ko futbolo pirmenybių pavasa
rio ratą. Čia lietuvių vyrų eki
pa rungtyniaus žemesnėje, I-je 
divizijoje, nors dauguma ko
mandų ir šioje grupėje yra aukš
to pajėgumo ir su jomis reikia 
gerai pakovoti, norint laimėti 
pergalę ar šiaip geriau pasiro
dyti.

“Lituanicos” vadovybė dabar 
suka galvą, kaip sulipdyti pa
jėgesnę vienuolikę. Gerai, kad 
neseniai prisidėjo pora vyrų iš 
Lietuvos, kurie, be abejo, sus
tiprins komandą. Tačiau dar to 
nepakanka, nes varžybose aikš
tėje reikia didesnio būrio žai
dėjų.

Pirmosios pirmenybių rung
tynės lauke bus žaidžiamos 
balandžio 16 d. “Lituanicos” vy
rų laukia “Celtics” vienuolikė - 
viena iš lygos naujokių, tačiau 
ne tokia silpna. Rungtynės įvyks 
Lemonto aikštėje (prie PL Cen
tro). Pradžia 3 vai. p.p.

Balandžio 30 d. išvykoje bus 
kovojama (5 vai. p.p.) prie 
“Lightning”, o gegužės 7 d. vėl 
namuose mūsiškiai susikibs su 
“Lions” (pradžia 3 vai. p.p.)

Iš viso per pavasario ratą 
reikės sužaisti 9 rungtynes, iš 
kurių paskutinės įvyks birželio 
18 d., žaidžiant prieš “Lom- 
bard” vienuolikę išvykoje.

Taigi “Lituanicos” vyrų lau
kia nemaža susirėmimų. Reikia 
manyti, kad ateinantį sezoną 
nebus didelių problemų su ko
mandos sulipdymu, kaip kad 
buvo per kai kuriuos susitiki
mus (ypatingai išvykose) praė
jusiais metais.

E.Š.

Spausdinti pinigus 
namuose yra visai 

teisėta
Kompanija „SpaceNet” už

patentavo naują technologiją 
„Bankomat@home”, kuria gali
ma namuose spausdinti pinigus. 
Įdiegus programą „Cash-on- 
Demand” ir spausdinimo prie
taisą „Moneyprint”, spausdinti 
pinigus namuose jau nėra nusi
kaltimas. Siekiant išvengti ne
teisėto įrangos naudojimo, bus 
sukurta speciali apsaugos siste
ma, kuri atseks atspausdintų ir 
neatspausdintų pinigų kiekį.

Būsimose derybose su Vokie
tijos „Deutchen Bundesbank” ir 
kitais nacionaliniais bankais 
kompanija planuoja pasiūlyti 
prietaisus, kurie spausdins eu
rus, japoniškas jenas, amerikie
čių dolerius ir švedų frankus.

Vis dėlto ši technologija turi 
vieną trūkumą: monetų šis prie
taisas negamina, o atspausdin
tus banknotus vargu ar priims 
automatai, išduodantys prekes 
už monetas. Internetas

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba už savo 
lėšas iš JAV Nacionalinio archy
vo nupirko ir padovanojo Lietu
vos archyvų departamentui do
kumentų mikrofilmus. Tai JAV 
Valstybės departamento san
tykių su Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija ir JAV Valsty
bės departamento santykių su 
Baltijos valstybių Užsienio rei
kalų ministerijomis 1910-1944 
m. dokumentai apie Nepriklau
somos Lietuvos diplomatinę 
veikląbei susirašinėjimą su JAV 
diplomatinėmis tarnybomis. Ši 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės dovana labai reikšminga 
Lietuvos istorijos tyrinėjimams. 
Iki šiol šiais dokumentais nėra 
naudojęsi Lietuvos istorikai ir 
tyrinėtojai, nes daugelis doku
mentų anksčiau turėjo žymas 
“Slaptai” arba “Visiškai slap
tai”. Balandžio 3 d. Lietuvos ar
chyvų departamente Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vas Lietuvoje Gabrielius Žem
kalnis įteikė šią dovaną Lietu
vos archyvų departamento ge
neraliniam direktoriui Vidui 
Grigoraičipi. Mikrofilmai per
duoti į Lietuvos centrinį valsty
bės archyvą, juos be apribojimų 
galės skaityti visi Lietuvos isto
rijos tyrinėtojai.

Lituanistikos instituto 
adresas: 5600 So. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636-1039, 
USA. Tel. (773) 434-4545, fak
sas: (773) 434-9363, E-mail: 
LTSC@mcs.net

Vilniuje veikianti “Vagos” 
leidykla, daugiausiai leidžian- / 
ti grožinės literatūros‘knygas, 
paskelbė romano konkursą, 
kuriame kviečiami dalyvauti ir 
išeivijos rašytojai, rašantys 
lietuvių arba anglų kalbomis. 
Romano tematika laisva. Apim
tis neapibrėžiama. Pateikiamas 
kūrinys turi būti pasirašytas 
slapyvardžiu, atskirame užkli
juotame voke nurodant pavardę 
ir adresą. Rankraščius siųsti 
adresu: Konkursui, Leidykla 
“Vaga”, Gedimino pr. 50, 2600 
Vilnius. Konkurso komisija jų 
laukia ne vėliau kaip iki š.m. 
spalio 31 d. Rezultatai bus 
paskelbti gruodžio 24 d. Pirmo
sios vietos laimėtojui bus ski
riama piniginė premija ir 
suteikiama galimybė pasirašyti 
leidybinę sutartį romaną išleisti 
2001 metais.

Adv. Povilas Žumbakis, 
nuolatinis lietuviškų laikraščių 
bendradarbis, kovo pabaigoje 
išvyko į Kauną, kur Vytauto 
Didžiojo universitete, Teisės 
mokykloje, dėstys teisės etikos 
kursą trečių metų magistran
tams, kalbės karo akademijo
je būsimiems karininkams ir 
puskarininkiams.

Pasikeitė Amerikos Lietu
vių Tarybos adresas. Dabar 
ALT dirba: 6500 Pulaski Road, 
Chicago, IL 60629-5136. Dar
bo valandos: antradieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadie
niais, nuo 10 vai. r. iki 2 vai. p.p. 
Telefonas: (773) 735-6677, fak
sas: (773)735-3946.

Vasario 5 d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
įvyko pirmasis “Naujojo dai
liųjų menų klubo” susirinkimas. 
Jį organizavo kun. Stanislovas 
Anužis. Vytautas Šeštokas su
sirinkimą įrašė į garsiajuostę 
ir žadėjo pasiųsti Lietuvos radi
jui.

mailto:LTSC@mcs.net
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Gerbiamieji,

Negaliu iškęsti nepritaręs ir nepagyręs š. m. kovo 3-čios “Dar
bininko” laidoje tilpusio V. Macio laiško apie kitataučių pavar
džių sudarkymą ir svetimžodžių naudojimą. Lietuvos, o vis dau
giau ir užsienio lietuvių spaudoje, pavardės taip sukeverzotos, kad 
kartais neįmanoma atpažinti apie kokį asmenį rašoma. Nejaugi 
lietuviai tokie neišprusę, kad nesugeba, o gal nedrįsta svetimtau
tį vadinti tikrąja jo pavarde? Nesu pastebėjęs, kad Amerikos ar 
kitų kraštų spauda pavardes šitaip iškraipytų.

Gi svetimžodžių srovė taip ir nenustoja tekėjusi. Atrodo, kad 
jau kuris laikas nustojom “šokiruoti”, o “grafika” turbūt pasitrau
kė iš Lietuvos su Rusijos kariuomene. Deja, liko tokie “deiman
čiukai”, kaip balotiravimas, prognozavimas, trauma, akcionas, 
anonsas, koncepcija, brifingas, mitingas, reliktas, monumentas, 
servisas, dizainas, imidžas, deputatas, lyderis, ferma, reanimaci
ja, ekspozicija, kampanija, sentencija, interpeliacija, reglamentas, 
marketingas, devalvavimas, alternatyva, komfortabilus, adekva
tus, stabilus, operatyvus ir dar šimtai panašių “mandrybių”.

Drįstu prieštarauti ir žodžio “nacionalinis” vartojimui. Supran
tama, kad gali būti tautinis arba valstybinis, bet ką reiškia “na
cionalinis”? Gal ir visi lietuviai jau yra ne tauta, bet “nacija”? 
Nejauku, kad Sovietų okupuotoj Lietuvoj nepritampantys žmo
nės buvo “naciais” vadinami, o dabar beveik nieko tautinio ar 
valstybinio nebeliko, viskas tapo nacionaliniais. Tegyvuoja “na
cionalinė Lietuva”!?.. A. Šilbajoris

_________________ Ormond Beach, FL

Lietuvių Fondo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės nesutarimai

Jau prieš kurį laiką Lietuvių Fondas išsiuntinėjo laiškus fondo 
nariams, pasirašytus Algirdo Osčio, Tarybos pirmininko, ir Rū
tos Staniulienės, Valdybos pirmininkės. Šiuose laiškuose Lietu
vių Fondas pasisakė prieš JAV Lietuvių Bendruomenės tarybą dėl 
naujo balsavimo.

Neilgai trukus JAV LB atspausdino “Drauge” kreipimąsi į Lie
tuvių Fondo narius su 10 dabartinių ir buvusių LB pirmininkų 
parašų ir motyvus apie reikalingumą dar kartą tiesioginio baisa-RigaVen Travel Ine.

. VVe have CREAT CRUISES .
• Tours to Ireland, Scotland, Engianti and Efn’ope ■'

• Discover Costa Rica •
L

SPECIAL REDUCED FARES 

to VILNIUS 
startingat $406.00

with

Tali for Details"

Call
INESEZAK1S

136 W. Malu SL, B«y Store, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 516-665-6164
1-800-291-8311 K’OL’Ž
E-mail: Rlga Vm0worldiiet.att.net

vimo. Šiame kreipimesi į Lietuvių Fondo narius, tarp kita ko, sa
koma: “Mes, žemiau pasirašę LB idėjos puoselėtojai ir LF pil
nateisiai nariai, pasisakome už glaudų Lietuvių Fondo ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės bendradarbiavimą, tokį, kaip jį pramatė Lie
tuvių Fondo kūrėjai. Pasisakome prieš “jėgos politiką”, kuri 
griauna, o ne stiprina Lietuvių Fondo pamatus”.

Todėl eilinis Lietuvių Fondo ir kartu Lietuvių Bendruomenės 
narys jaučiasi nemaloniai dėl šių dviejų vienetų konfliktų.

Eilinis narys netiesiogiai yra verčiamas pasirinkti ir pripažinti 
vieno ar kito organo autoritetą.

Daugelio žmonių nuomone, yra nerealu ignoruoti JAV Lietu
vių Bendruomenę, nes dauguma Lietuvių Fondo narių yra kartu ir 
Bendruomenės nariai. Todėl turi būti surastas abipusis sprendi
mas, siekiant pašalinti šį nesutarimą.

Atsiminkime viena, kad Lietuvių Fondui peržengus dešimt mi
lijonų dolerių, išeivijos lietuvių aukų, yra būtinai reikalingas šių 
dviejų organų glaudus bendradarbiavimas.

Lietuvių Bendruomenės ignoravimas yra realus tolimesnis jos 
narių ir aukų Lietuvių Fondui sumažėjimas.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

Garbė Jėzui Kristui!
Atsiverčiau kovo 10 d. laikraščio numerio 2 puslapį, ir į mane 

padvelkė lietuviškos realybės gūsis! Tik kiek nustebino komen
taras po nuotrauka: “Skurdas Karaliaučiuje”. Aišku, kad autorius 
fotografavo Karaliaučiuje, tačiau ar tokia nuotrauka su tokiu ko
mentaru lietuviškos pakraipos Amerikos lietuvių laikraštyje neno
ri nieko pasakyti? Pabandykime panagrinėti, kąjinai galėtų mums 
pasakyti!

Rusijoje žmonės skursta. Tai tiesa. Reikia kažkaip informuoti 
žmones. Geriausiai informaciją perduoda nuotrauka. Mes ją 
įdėsime, ir visa Amerika, bei ne tik, pamatys, kaip žmonės skurs
ta Karaliaučiuje. Aišku, Lietuvoje - geriau...

Tačiau ar iš tikrųjų geriau? Fotografui būtų užtekę pasivaikš
čioti Kaune Rotušės aikštėje, kad tam tikru laiku pamatytų ar tai 
vieną, ar tai kitą “konteinerių sanitarą”, beužkandžiaujantį surink
tu maistu. O jei būtų paieškojęs pačių konteinerių, būtų beveik 
šokte užšokęs ant kokio nors žmogelio, kaip man ne kartąjau teko, 
besidairančio vidun, ar jau kažką betraukiančio, o gal tik be- 
knisančio...

Nenoriu kaltinti tendencingumu “Darbininko”. Tiesiog noriu 
painformuoti, kad Lietuvoje taip pat galima padaryti tokią pačią 
nuotrauką.

Ir dar. Nesu šustauskininkas (turbūt girdėjote, kas laimėjo rin
kimus į Savivaldybę Kaune), tačiau pritariu, kad kažkas turi at
kreipti dėmesį į ubagus; į tuos, kurie nedrįsta išmaldos prašyti, o 
jiems visiems ir neužtektų, - bedarbius; į darbininkus, kurie jau 
kurį laiką negauna teisėto uždarbio; į pensininkus ir invalidus, 
kurių lengvatos neseniai susiaurėjo; į žlugdomus žemdirbius; ir 
galiausiai į tuos, kurie nekreipdami į nieką dėmesio (taip pat ir į 
“taupymo” - plėšimo - reketo politiką), kraunasi sau lobius visų 
kitų sąskaita. Nenoriu kalbėti vien iš krikščioniškų pozicijų-esu 
priverstas kalbėti iš žmogiškųjų pozicijų: kur link veda Lietuvą 
tokie “akli aklųjų vadovai”? Ar į Europos Sąjungos akligatvį, ar į 
Rusijos Federacijos glėbį?!

Su pagarba “Darbininkui”,
Brolis Kazimieras Aurelijus, OFM

Kaunas, Lietuva

Patikslinimas
Kadangi Tomas Sakalauskas rašė, jeigu taip sakyt, daug iš au

sies, jo penktoje skiltyje (kovo 11-tos numeryje) įsibrovė pora 
netikslumų, kuriuos aš noriu čia pataisyti. Biržų Teatro direkto
rius buvo poetas Petras Zablockas, ne aš. Režisieriai buvo Alek
na ir Blėdis, abu iš Panevėžio teatro, ne aš. Aš buvau tik aktorė- 
lis.

Apie Mačernio sonetų knygą: 1943-jų gale Vytautas Jonas Nar
butas nutarė Panevėžy pradėti knygų leidyklą. Jeigu neklystu, Ne
lė Mazalaitė buvo viena iš leidyklos redaktorių, su Juozu Krūmi- 
nu. Aš tuo metu buvau Narbuto padėjėjas. Nebeprisimenu, kaip 
ta leidykla buvo reklamuota, bet 1944-jų sausio mėnesį mums 
atėjo - paštu - Mačernio sonetų knyga, iš paties Mačernio. Mes 
planavome, su Narbutu, išleist Mačernio knygą - mūsų leidyk
los pirmąją knygą - 1944-jų vasarą. Bet, deja, viskas išėjo ki
taip... Jonas Mekas

New York, NY

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

0.1

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

• VISŲ SIUNTĖJŲ 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 j Ameriką

• Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

"Nerinoos" stovyklavietėje Vermonte

^NERINGOS* STOVYKLOS 2000
LIETUVIŲ KALBA liepos 9-23 d.d.- vaikams 10-16 metų 

liepos 23-29 d.d.-vaikams 6-10 metų f jk 
liepos23-29d.d.-vaikams 13-16metų 1*-°^ 
liepos 30 - rugpjūčio 5 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais

ftNGLŲKALBA-LIETUVIŲ
birželio 30 - liepos 4 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais

A tlantic 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 AND MAY PICK-UP SCHEDULE

rugpjūčio 6-19 d.d. - vaikams 7-16 metų

kreiptis į Daną Grajauskaitę:
66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472 

617-923-4583 neringa@yahoo.com

įNFORMACUA-REGISTRACIJA

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriif metu sukakti!

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

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

H ome E q ui t y ir automobilių
* ATM naujų mašiną ir korteles
* tiesioginį 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)

April 18 New Haven, CT 12-1 pm
New Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, 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

May 2 New Haven, CT 12-1 pm
New Britain, CT 2-3 prų
Waterbury, CT 4-5 pm

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

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

May 6 Brooklyn, NY 12-1 pm

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $575r.t.

One way to Vilnius $375

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

Vm0worldiiet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:neringa@yahoo.com
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Šv. Antano parapijos lietuvių 
reikalai amerikiečių spaudoje

“The Life” laikraštis, išeinan
tis Chicagos vakariniuose prie
miesčiuose - Cicero, Berwin, 
Stickney ir Forest View, kovo 19 
d. laidoje įdėjo lietuviams pa
lankų rašinį (autorius - redak
cijos narys Jim Norris), kuria
me iškelta lietuviams aktuali 
problema dėl lietuviškų mišių 
šv. Antano parapijos bažnyčioje.

Ilgokame rašinyje, papuošta
me Sv. Antano parapijos baž
nyčios nuotrauka, cituojami pa
rapijos dabartinis klebonas kun. 
Jim Kastigar ir du lietuvių at
stovai: adv. Saulius Kuprys ir 
Edvardas Šulaitis.

Adv. S. Kuprys pasakoja, kad 
klebono noras lietuviškoms mi
šioms skirti ankstyvą valandą 
lietuvius parapijiečius gerokai 
sukrėtęs. Nurodo ir priežastis, 
kodėl mūsų tautiečiai negali 
atvykti bažnyčion ankstyvu 
metu, o taip pat priduria, jog 
lietuviai apylinkėje kitų lietu
viškų pamaldų nebeturi, tuo tar
pu ispaniškos pamaldos laiko
mos ir kitų parapijų bažnyčiose.

Rašinyje sakoma, kad pir

Iškilūs svečiai ir įvykiai
Clevelando lietuvių visuo

menė pasižymi plačia veikla, 
nestinga turiningų renginių bei 
garbingų svečių. Į tradicinį 
Vasario 16-osios minėjimą pa
grindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas iš New Yorko LR Ge
neralinis konsulas Rimantas 
Morkvėnas. Jis savo kalboje 
.vengė nusibodusio graudenimų 
šablono tvirtindamas, kad ne
priklausomybės atgavimo mi
nėjimas yra džiaugsmo, o ne 
ašarų šventė. Minėjimo iš
vakarėse Lietuvių Namų “Gin
taro” svetainėje buvo surengta 
kukli vakarienė, kurios metu ir 
LB Apylinkės valdybos nariai, 
ir kiti asmenys turėjo progą su 
juo pabendrauti ir padiskutuoti 
lietuvių, gyvenančių už Lietu
vos teritorijos ribų - Karaliau
čiaus ir Suvalkų trikampio, 
problemas. Vietinei LB valdy
bai reikia pripažinti nuopelnus, 
kad minėjimas ne tik turėjo 
garbingus svečius, Ohio guber- 
natoūros ir kitų tautybių atsto
vus, bet beveik visa meninė pro
grama su tautiniais šokiais, dai
nomis ir kanklių muzika buvo 
atlikta lietuviško jaunimo nuo 
vaikų darželio amžiaus vaikučių 
iki paauglių.

Kovo 19 dieną Dievo Moti
nos parapijos salėje įvyko 
tradicinė Kaziuko mugė, kurią 
bendromis jėgomis surengė Ne
ringos ir Pilėnų tuntai, ta pačia 
proga minėdami lietuviškos 
skautijos Amerikoje penkių 
dešimtmečių veiklos jubiliejų. Į 
šventę atvyko net JAV LB val
dybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas, kuris kadaise Cleve
lande vadovavo Pilėnų tuntui. 
Atidarius mugę, buvo viešai 
pagerbtos buvusios Neringos 
tunto vadovės. Mugės lankyto
jai gėrėjosi skautų rankdarbiais, 
nuostabiai gražiais margučiais, 
užkanda ir puikiu saldumynų 
bei tortų stalu, taip pat išstaty
tomis istoriškomis skautų veik
los nuotraukomis.

Kovo 25 dienos vakare mu
ziką mylinti publika susirinko 
Dievo Motinos parapijos salėje 
išgirsti iškilių Lietuvos solistų 
koncertą. Bosas Vladimiras 
Prudnikovas ir sopranas Judita 
Leitaitė sudainavo eilę dainų ir 
arijų originalo kalbomis, būtent 
- lietuviškai, vokiškai, ang
liškai, itališkai, prancūziškai, 
lotyniškai ir net senąja hebrajų 
kalba. Nuostabiai preciziškai 
ir subtiliai solistams pianinu 
akompanavo Nijolė Ralytė. Vi
sas arijas, ir dainas publika ly
dėjo audringais plojimais. Kon

mose lietuviškose pamaldose 
naujuoju laiku kovo 12 dieną 
lankytojų skaičius buvo gerokai 
sumažėjęs. Taip pat cituojamas 
Edvardo Šulaičio, kuris šią baž
nyčią lankąs jau 50 metų, pa
sisakymas, jog jis daugiau į ją 
nebeisiąs. Sudarytasis naujas 
pamaldų tvarkaraštis, Šulaičio 
nuomone, yra klebono noras at
sikratyti lietuvių parapijiečių.

Prie rašinio įdėtas ir naujas 
pamaldų tvarkaraštis Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje, įsiga
liojęs kovo mėn. Iš jo matome, 
kad šios parapijos steigėjams 
bei bažnyčios statytojams yra 
skirtas pats nepatogiausias lai
kas - 8 vai. anglų kalba ir 9 
vai. lietuvių kalba. Tada iš eilės 
eina net penkios ispaniškos mi
šios, pradedant 10:15 vai. ryto 
ir baigiant 7 vai. vak.

Be to, dar paminėta, kiek per
nai, pagal buvusio klebono ap
skaičiavimus, žmonių lankęsi 
įvairiose pamaldose. Lietuviš
kos pamaldos (tada buvusios 11 
vai.) turėjusios 92 lankytojus.

E.Š.

certui pasibaigus, dvi mergaitės 
menininkus apdovanojo gėlė
mis, o po koncerto visi buvo pa
kviesti pasivaišinti parapijos 
svetainėje. Šį renginį suorga
nizavo vietinė LB apylinkės 
valdyba.

Kovo 26 dienos ryte Dievo 
Motinos parapijos šventovėje 
šv. Mišias atnašavo buvęs 
Amerikos lietuvių jėzuitų, o 
dabar Lietuvos ir Latvijos jė
zuitų provincijolas kun. Antanas 
Saulaitis, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, kur jis darbuojasi 
jaunimo religinio auklėjimo sri
tyje, vienuolijų ir mokyklinių 
pastatų atgavime ir atstatyme. 
Jam taip pat rūpi nuo kurios nors 
negalios kenčiantys vaikučiai ir 
seneliai. Jis džiaugiasi atgavęs 
Kauno jėzuitų gimnazijos pas
tatą ir tuo, kad išleistas istorijos 
vadovėlis, kuriame nebėra iš
klaipytų istorijos faktų. Po pa
maldų parapijos konferencijų 
kambaryje jis kalbėjo apie savo 
darbą ir demonstravo garsinį 
filmą, kuriame matėme kunigus, 
profesorius, anglų kalbos moky
tojus ir mokinius, kalbančius 
puikia anglų kalba. Jam rūpi 
įvairūs dvasiniai reikalai, jų tar
pe pagerinimas santykių tarp 
tėvų ir vaikų, išvystymas abi
pusės pagarbos tarp mokytojų ir 
mokinių. Jis pabrėžė būtinumą 
finansiškai remti Lietuvos mo
kyklas. Su švelniu humoru kun. 
Saulaitis pasakojo, kaip Lietu
voje vaikučiai, vaikščiodami 
žvyruotais takeliais, greitai su
dėvi savo batelius, juos išauga, 
o jie labai brangūs. Nors mokyk
lose jau yra kompiuteriai, bet 
dar stinga ir pačių primity
viausių mokslo priemonių: spal
votų pieštukų ir pan. Baigdamas 
kalbėtojas išsamiai atsakinėjo į 
klausimus, o po to parapijos kle
bonas kun. Gediminas Kijaus- 
kas visus pakvietė pasivaišinti 
parapijos svetainėje. Praneši
mo klausytojai pasirašė sveiki
nimus svečiui ir išdėstytus vo
kelius papildė aukomis. Norin
tieji remti Lietuvos mokyklas 
gali savo aukas siųsti šiuo ad
resu: Jesuit Fathers Baltic 
Project, 2345 West 56th St., 
Chicago, IL 60636.

Taigi Clevelando lietuviai ga
li didžiuotis ir džiaugtis iškilių 
svečių atvykimu ir yra dėkingi 
vietinei LB Apylinkės valdybai 
bei Dievo Motinos Parapijos 
klebonui kun. Gediminui Ki- 
jauskui už pastangas praturtin
ti visuomenės gyvenimą origi
naliais renginiais ir garbingais 
svečiais. A. Balašaitienė

Elizabeth, NJ

Vasario 16-oji
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė čia buvo gražiai pami
nėta vasario 20 d. Ji prasidėjo 
Šv. Petro ir Pauliaus lietuvių 
bažnyčioje pamaldomis. Jų me
tu kleb. Alfredas Žemeikis 
trumpai priminė mūsų tautai 
okupantų padarytas piktada
rybes. Gedimino Šukio mišias 
giedojo nedidelis parapijos cho
relis, o jų metu Antonin Dvo- 
žako romansą pasmuikavo 
Julius Veblaitis. Vargonais pri
tarė Eric Houghton.

Po pamaldi^ visi rinkosi į 
parapijos salę. Čia buvo gražiai 
išstatytas vienuolės Doloritos 
Butkutės fotografijų rinkinys, 
parodantis kaip Utenoje jos 
pastangomis buvo sukurti slau
gos namai. Ten šalia buvo taip
gi išdėstyta APPLE bendrijos 
darbų medžiaga.

Klebonui sukalbėjus malde
lę, buvo sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai. Minėjimą 
trumpu įvadu atidarė LB Eli
zabeth Apylinkės pirmininkas 
Julius Veblaitis. Jis prisiminė, 
kaip klastingai Kremliaus ga
liūnai, pasitelkę keletą lietuvių 
komunistų kvislingų, okupavo 
Lietuvą. Nuo tada ir prasidėjo 
dešimtmečiais užsitęsęs lietu
vių tautos genocidas. Bet po 50 
metų įvyko stebuklas: gimė Są
jūdis, atsirado Baltijos kelias ir 
įsisiūbavo Dainuojanti revo
liucija. Pasaulis negalėjo su
prasti kaip ta mažytė Lietuva, 
lyg tas Dovydukas prieš Ga
lijotą, išdrįso masiškai eiti į 
gatves ir stoti į kovąprieš žliau
giančius okupantų tankus.

Po to jis pristatė minėjimo pa- 
skaitininkę Emiliją Sakadol- 
skienę, atvykusią iš Washing- 
ton, D.C. Tai tikrai darbšti ir 
stropi American Professional 
Partnership for Lithuanian 
Education (APPLE) bendrijos 
vadovė. Šiuo metu ji Maryland 
universitete baigia disertacijos 
darbus doktoratui įsigyti. Dės
tė muziką įvairiose mokyklose, 
kurį laiką buvo Chicagos Lie
tuvių Operos koncertmeisterė. 
Eilę metų ji važinėja į Lietuvą 
planuojant APPLE darbų kur
sus, o vasaros metu pati, perė
musi pareigas iš Vaivos Vėb
raitės, aktyviai dirba su Lietu
vos mokytojais. Gimusi ir au
gusi Chicagoje, Emilija tobulai 
valdo abi kalbas. Kai JAV vals
tybės sekretorė Madeleine Al- 

Kaziuko mugėje: O. Šilėnienė, A. Balašaitienė, B. Nainienė,
LB pirm. V. Kamantas, N. Kernauskaitė, V. Staškus

Vladimiras Prudnikovas, Aurelija Balašaitienė ir Nijolė 
Ralytė

bright lankėsi Lietuvoje, ji buvo 
jos vertėja.

Neseniai sugrįžusi iš Lietu
vos ji papasakojo apie švietimo 
rūpesčius ir pagalbos reikali
ngumą. Per devynias vasaras 
APPLE kursus jau lankė apie

Vasario 16-osios minėjimo Elizabeth, NJ, programos rengėjai ir atlikėjai (iš k. į 
deš.): Rimantas Bitėnas, APPLE vadovė Emilija Sakadolskienė ir meninės dalies 
atlikėjai - Julius Veblaitis, Angelė Kiaušaitė, Romas Kisielius

30% visų Lietuvos mokytojų. 
Kursų tikslas yra mažinti pra
rają tarp Rytų ir Vakarų, su
pažindinti su naujausia moky
mo metodika. Per tuos 9 metus 
iš Amerikos į Lietuvą yra nu
vykę apie 450 pedagogų. Pa
prastai kursuose kas vasarą da
ly vauj a 1000 mokytojų, bet 
norinčių yra daugiau, tačiau dėl 
vietų stokos ne visi įjuos paten
ka. Dėstytojų tarpe yra įvairių 
disciplinų specialistų, nemažai 
jų tarpe su doktorato laipsniais, 
įvairių koledžų ar universitetų 
profesoriai. Jie patys apsimoka 
ir kelionės išlaidas, ir nuveža 
mokslo priemonių. Prelegentės 
kalba buvo rūpestingai paruoš
ta ir su dėmesiu išklausyta.

Po to Vladas Audėnas trum
pai pristatė vienuolę Doloritąir 
papasakojo apie jos darbus, kai 
Utenoje buvo statomi Šv. Klaros 
slaugos namai. 1996 m. jie buvo 
oficialiai atidaryti. Juose dabar 
yra 30 lovų su įrengimais, kur 
500 benamiams ar amžiaus bei 
ligų prislėgtiems pacientams jau 
buvo suteikta gydymo ir kitokia 
pagalba. Sesuo Dolorita savo 
konkrečiu darbu šešerius metus 
dirbdama Lietuvoje įrodė savo 

meilę Lietuvos žmonėms. Yra 
tiesiog koktu, kad kai ji Vilniu
je kreipėsi Lietuvos pilietybės 
reikalu, tai jos taip ir negavo...

Meninę dalį pradėjo solistė 
Angelė Kiaušaitė, padainuo
dama dvi amerikiečių kompo
zitorių dainas. Toliau Julius 
Veblaitis pasmuikavo Vytauto 
Klovos aštuonias “Oi tu Ieva, 
Ievuže” variacijas. Po to sekė 
Petro Olekos dainų harmoni

zuoti duetai balsui ir smuikui: 
Pas močiutę augau ir Prikelk, 
motule. Pabaigai, smuikui pri
tariant, gražiabalsė Angelė dar 
padainavo Stasio Šimkaus Plau
kia sau laivelis. Reikia pa
žymėti, kad mūsų dainininkė 
Kiaušaitė tokiomis progomis 
niekad neima atlyginimo. Me
ninės programos atlikėjams pro
fesionaliai akompanavo Eric 
Houghton.

Toliau programą baigiant 
pluoštą savo eilėraščių perskaitė 
poetas Romualdas Kisielius. 
Lietuvoje buvo išleista penktoji 
jo eilėraščių knyga. Posmuose 
jaučiamas paliktos tėvynės il
gesys bei išlikę tėviškės vaiz
dai. Pabaigai jis sodriu balsu dar 
paskaitė ir keletą savo šmaikš
čių ir humoru persunktų eilių.

Programai pasibaigus Riman
tas Bitėnas pranešė, kad aukų 
šia proga buvo gauta $2,985. Jas 
suaukojo 45 šeimos. Tai yra ne
paprastai gražus tautinio jaut
rumo pavyzdys, nes minėjime iš 
viso dalyvavo 60 žmonių. Au
kos pasiskirstė sekančiai: Lie
tuvių Bendruomenei - $1,640, 
APPLE - $1,225, Tautos Fondui 
ir LPC Kongresui - $120.

Mūsų brangiai bičiulei

A. + A.

JANINAI BAGDIENEI
staiga ir netikėtai mirus, sūnui TOMUI ir šeimai, Lietuvoje 

seserims LEONTINAI ir IZABELEI su šeimomis bei visiems 

artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Violeta ir Donatas Ozai

Vieninteliam mylimam broliui

A. + A.
EDVARDUI JASAIČIUI

mirus, mūsų mielą bičiulę JURGITĄ ir jos vyrą JONĄ 
KOVUS, jų šeimą ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Gražina ir Bronius A leksandravičiai 
Birutė Bernotienė
Danutė Brazdžionienė 
Virginija ir Algimantas Gureckai 
Gražina ir Benius Mačiuikai 
Aldona Prapuolenytė 
Saulė Šatienė

Kaip čia jau įprasta, po pro
gramos visi buvo pakviesti į 
apatinę salės patalpą, kur prie 
kavos puoduko ar taurės vyno 
minėjimo dalyviai galėjo už
kąsti ir dar jaukiai pabendrau
ti. Už skoningą užkandžių pa
ruošimą padėka priklauso dr. 
Daliai Bitėnienei, Rimantui Bi- 
tėnui, Audrei Ruzgienei ir Bi
rutei Kudirkienei.

Julius Veblaitis

Elizabeth ir Nenarko apy
linkės aukotojai (š. m. vasario 
20 d. Nepriklausomybės minė
jimo proga):

500 dol. dr. B. Covalcvsky;
250 dol. D. ir R. Bitėnai; 220 
dol. I ir J. Veblaičiai; 210 dol. 
p. Trečiokai; 150 dol. O. ir V. 
Budnikai; 125 dol. B. ir A. Po
ciai; 120 dol. A. Sruoginis; po 
100 dol.: V. Anton, p. Šeštokai; 
80 dol. M. ir J. Ramanauskai; 
po 75 dol.: J. Jesaitis, A. ir Fr. 
Ruzgą; po 60 dol.: U. Maceiko
ms, p. Šernai; po 50 dol.: p. Au
dėnai, E. ir K. Kaspariūnai., p 
Kregždienė, 1. ir H. Laucius, V. 
Misiūnas, J. Morkis, A. Nor
mantienė, Br. ir A. Stukai, D. 
Svenčiūnas; po 40 dol.: R. 
Graudis, V. Kligienė, V. Raugas;
30 dol. A. Bitėnas; 25 dol. G. 
Bitėnienė; po 20 dol.: p. Fioril- 
li, M. Ivasauskienė, R. Kisielius, 
Radzevičiai, A. Ragauskienė, R. 
Raudytė, R. Šlepetys; 15 dol. I. 
ir M. Macys; po 10 dol.: D. Bar- 
tušienė, p. Kairaičiai, Kirzi- 
nauskienė, A. ir V. Kiukiai, A. 
Mitchell, p. Petravičiai, E. ir R. 
Sadonis; po 5 dol.: p. Apanavi
čius, D. Bilienė.

Iš viso - 2,985 dol.
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Ateinantis sekmadienis - 
balandžio 16 d. - yra Kančios 
(Verbų) sekmadienis. Su šia die
na katalikų bažnyčioje prasideda 
didžioji savaitė, kuri baigiasi 
Kristaus Prisikėlimo švente - Ve
lykomis - balandžio 23 d.

Didįjį penktadienį, balan
džio 21 d., visi katalikai, sulaukę 
14 amžiaus metų, privalo susi
laikyti nuo mėsos valgymo. O 
tikintieji nuo 18 iki 59 metų 
amžiaus dar privalo pasninkauti, 
t. y. valgyti tik tris kartus per 
dieną, sočiai privalgant tik vieną 
kartą, kitus du kartus tik lengvai 
užkandant.

JAV Lietuvių Bendruo
menė skelbia rinkimus. Šiemet 
bus 2 rinkimai: vienas sąrašas su 
kandidatais į 16-tą JAV LB Tarybą, 
o kitas su kandidatais į Pasaulio 
Lietuvių seimą, kuris šią vasarą 
vyks Vilniuje. Balsavimai vyks 
gegužės 13, 14 ir 20, 21 die
nomis. Visi lietuviai ir lietuvių 
kilmės asmenys, turintys daugiau 
kaip 18 metų, turi teisę balsuoti. 
Reikia užsiregistruoti savo LB 
apylinkėse. Artimoje ateityje bus 
pateikta tolimesnė informacija.

JAV Lietuvių Bend
ruomenės Brooklyn - Queens 
apylinkės metinis narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 7 d., 2 vai. popiet 
Kultūros Židinio apatinėje salėje. 
Bus pateiktos ataskaitos apie nu
veiktus darbus ir ateities planus.

Ona Masilionis, gimusi 1912 
m. Biržuose, Lietuvoje, gyvenusi 
Ridgewoood, NY, mirė per savo 
gimtadienį, 2000 m. kovo 21 d. 
Buvo pašarvota Shalins laidojimo 
koplyčioje. Atsisveikinimas buvo 
kovo 23 d. o kovo 24 d., po šv. 
mišių Viešpaties Atsimainymo 
par. bažnyčioje, sudeginta L.I. kre
matoriume. Pelenai bus palaidoti 
Lietuvoje. Liko trys sūnūs: Eu
stachijus Aukštikalnis su žmona 
Vytaute, Franz Fritsch su žmona 
Linda ir Udo Fritsch su žmona 
Erika. Liko penki anūkai, trys 
proanūkiai ir kiti tolimesni gimi
nės Lietuvoje.

VIEŠPATIES ATSIMAINYMO PARAPIJOS 
Didžiosios Savaitės tvarkaraštis

Išpažintys:
Bal. 15, šeštadienį - 3 vai. popiet - 4:45 vai. popiet
Bal. 17, pirmadienį - po 7:30 vai. ryto mišių; 11 vai. - 11:45 

vai. ryto; po 6 vai. vak. novenos
Bal. 18 ir 19, trečiadienį ir ketvirtadienį - po 7:30 vai. ryto 

mišių; 11 vai. -11:45 vai. ryto.
Kančios (Verbų) sekmadienio mišios:
Bal. 15 - šeštadienį - 5 vai. vak.
Bal. 16, sekmadienį - 8 vai. ryto, 10 vai. ryto. 11:30 vai. ryto 

lietuviškai (pagrindinis celebrantas - vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM) ir 12:30 vai. popiet.

Verbos bus šventinamos 9:30 vai. ryto lauke (kitoje gatvės 
pusėje prie St. Stanislaus Kostka bažnyčios)

Didįjį Ketvirtadienį:
Bal. 20, 7 vai. vak. - Žodžio liturgija.
Didįjį Penktadienį:
Bal. 21: Kryžiaus Keliai, einami bendrai su Holy Cross ir St. 

Stanislaus Kostka parapijiečiais. Pradžia 12 vai. dieną nuo 
Holy Cross parapijos. Praves vysk. Thomas V. Daily. Vakare 7 
vai. - Žodžio liturgija.

Velykų Vigilijos mišios: šeštadienį, bal. 22, 8 vai. vak. 
Pagrindinis celebrantas vysk. P. A. Baltakis, OFM (lietuviškai ir 
angliškai).

Velykų sekmadienį: 6:30 vai. ryto - Prisikėlimas (lietuviškai). 
Kitos mišios: 8, 10 vai. ryto ir 12:30 vai. popiet.

Pamaldos vyks anglų kalba, išskyrus tas, kurios pažymėtos 
- lietuviškai. Išpažintį visada galima atlikti lietuvių arba anglų 
kalbomis.

V. Atsimainymo parapijos kunigai ir parapijiečiai 
visiems šios apylinkės lietuviams 

linki gausių Dievo malonių 
Kristaus Prisikėlimo šventėje!

Už a. a. Vinco Dubausko 
vėlę dešimties metų mirties 
sukaktuvių proga mišios bus auko
jamos Pranciškonų koplyčioje, 
361 Highland Blvd., š. m. 
balandžio 15 d. 11 vai. ryto. 
Užprašė Dubauskų šeima. Drau
gai ir pažįstami prašomi prisimin
ti velionį maldose.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Velykų ir Didžiosios 

savaitės pamaldų tvarkaraš
tis yra įdėtas atskirame skelbime 
šio puslapio apačioje.

Pradedant kovo 26 d. lie
tuviškos mišios mūsų parapijo
je yra aukojamos 11:30 vai. 
ryto.

Kovo 25 d. Maldos dienoje, 
kuri vyko Cunningham parke, 
dalyvavo 4 tūkstančiai tikinčiųjų. 
Pamaldas pravedė vyskupas Igna- 
tius Catanello. Iš mūsų parapijos 
vienas autobusas parapijiečių da
lyvavo Susikaupimo maldoje.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks š. m. 
balandžio 30 d. parapijos salėje 
tuojau po 11:30 vai. lietuviškų 
mišių.

Nevv Yorko Lietuvių Gy
dytojų ir Dantų Gydytojų 
Draugijos narių susirinkimas 
įvyks 2000 m. balandžio 29 d., 
šeštadienį, Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Prieš pradedant susirinkimą, 9 vai. 
ryto Tėvų Pranciškonų koplyčioje 
bus atnašaujamos mišios už mi
rusius draugijos narius ir jų šei
mas. Po pamaldų 9:30 vai. 
Kultūros Židinio posėdžių menėje 
seks registracija ir susirinkimas. 
Visus narius ir svečius kviečiame 
atvykti. Prašome pasižymėti datą, 
nes atskiri pakvietimai nebus 
siuntinėjami.

NYLG ir DG Draugijos 
valdyba 

Lietuviškos radijo pro
gramos iš Vilniaus praneša, kad 
nuo kovo 26 d. jos girdimos 9855 
kz dažniu arba 31 metro bangos 
ruože. Laikas nepakeistas - 7 v.v.

Lietuva ir lietuviai prancūzų leidinyje
Kęstutis Čerkeliūnas

Prancūzų žodynas-metraštis 
"Le petit Larousse illustre, 
2000" Lietuvai paskyrė 53 eilu
tes ir įdėjo kuklų žemėlapį (1474 
psl.). Apžvelgta Lietuvos geogra
fija (10 eil.) ir istorija (38 eil.). 
Pradinėje pastraipoje (5 eil.) 
pažymėta, kad Lietuvos plotas 
65,000 kv. km, 3,700,000 gyven
tojų, sostinė Vilnius, kalba lietu
vių, pinigas litas.

Rašoma, kad Lietuva, be javų 
ir gyvulininkystės, turi šiek tiek 
pramonės, bet kenčia dėl žaliavų 
ir energetikos stokos.

Pastraipoj apie istoriją glaustai 
paminėtas pirmasis valdovas Min
daugas 1240, Gediminas, kovos 
prieš vokiečių ordinus, sąjunga su 
Lenkija, Lietuvos krikštas, didy
sis kunigaikštis Vytautas, prie ku
rio Lietuva nuo Baltijos jūros sie
kė ir Juodąją, Liublino unija, 
prijungimas prie Rusijos imperi
jos, vokiečių okupacija 1915-1918, 
Lietuvos nepriklausomybė 1918, 
kurią pripažino ir Sovietų Sąjun
ga, 1940 Lietuvos prijungimas prie 
SS, 1941-1944 vokiečių okupa
cija, 1944 vėl SS okupacija, rezis
tencijos numalšinimas. 1990, 
vadovaujant Vytautui Landsber
giui, paskelbta nepriklausomybė, 
kurią pripažino ir SS, 1992 dar- 
biečių partija (buv. komunistai) 
Lietuvoje laimėjo visuotinius 
rinkimus ir 1993 jų vadovas 
Algirdas Brazauskas išrinktas pre
zidentu. 1995 Lietuva pasipra
šė, kad ją priimtų į Europos Są
jungą. 1996 opozicija (vad. V. 
Landsbergis) laimėjo rinkimus ir 
1998 Valdas Adamkus, V. Lands
bergio palaikomas, išrinktas Lie
tuvos prezidentu.
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Tautos Fondo visuotinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
šeštadienį, balandžio 29 d. 
Kultūros Židinyje Brooklyne. 9 vai. 
bus pamaldos Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje. Posėdžių pradžia 10 
vai. Darbotvarkėje: pranešimai, 
sveikinimai ir paskaita Lietuvos 
demokratizacijos tema. Kalbės Jo
nas Pabedinskas iš Chicagos. Veik
los pranešimus padarys Tarybos 
pirm. Jonas Vilgalys, Valdybos 
pirm. Algis Vedeckas ir atstovybių 
įgaliotiniai. Per paskutinius sep
tynerius metus Tautos Fondas 
paskyrė per milijoną 800 tūks
tančių dol. paramos Lietuvai. 
Kovo 10 d. buvo įteiktos premijos 
Lietuvos laisvės kovų ir kančių 
konkurso nugalėtojams.Tautos 
Fondo vadovybė tikisi, kad naujai 
pastatytoji Tautos Fondo lėšomis 
Lavoriškių mokykla netoli Vil
niaus atvers savo duris mokyto
jams ir mokiniams jau šiais me
tais rugsėjo mėnesį. Jau pradėtas 
Lietuvos mokyklų įdukrinimo va
jus. Apie šiuos ir kitus Tautos 
Fondo projektus bus kalbama 
suvažiavime balandžio 29 d.

Kazys Šipaila, gyv. Hillside, 
NJ, mirė š. m. balandžio 2 d., 
sulaukęs 82 metų amžiaus. Velio
nis buvo iškilus Nevv Jersey lie
tuvių veikėjas, lietuviškos veiklos 
rėmėjas, ilgametis Lietuvos Vyčių 
29-tos Nevvarko kuopos pirminin
kas.

k Kg i a s L a

Žodyno-metraščio viršelis

Tekstą lydi kuklus Lietuvos 
žemėlapis, kur pažymėta 12 
miestų, iš kurių vienas, Nerin
ga, yra naujiena. Kiti miestai, 
nuo Alytaus iki Vilniaus, įpras
tiniai, tik Utena ant plento Kau- 
nas-Daugpilis nukreipta per 
daug į šiaurės rytus. Be mi
estų, žemėlapyje ryškėja plen
tai ir geležinkelio linijos.

Mažasis prancūzų Larousse 
Latvijai (35 eil.) ir Estijai (32 
eil.) skiria mažiau vietos negu 
Lietuvai, ir tekste nėra nė vie
nos estų ar latvių valstybinin
ko pavardės.

Iš pavienių žymūnų metr
aštyje galima užtikti du Milošus

Agr. J. Aleksa, Amsterdam, 
NY, šiemet dar padidino savo nuo
latinę paramą "Darbininkui", ap
mokėdamas prenumeratą su 160 
dol. čekiu. Mielam nuolatiniam 
rėmėjui nuoširdžiai dėkojame.

Bronius Stankaitis, Pater
son, NJ, padidino savo kasmetinę 
paramą, apmokėdamas prenu
meratą su 125 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Zigmas Raulinaitis, Mana- 
havvkin, NJ, šiemet ir vėl, kaip jam 
įprasta, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuolatiniam mūsų 
spaudos palaikytojui dėkojame už 
paramą ir mūsų pastangų įverti
nimą.

Aldona Jonynas, Las Vegas, 
NV, šiemet padidino savo paramą, 
apmokėdama prenumeratą su 95 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už mūsų spaudos stiprinimą.

Laima Dalangauskaitė - 
Michailovich, Staten Island, 
NY, jau 33 metus prenumeruo
janti "Darbininką", šiemet padi
dino savo kasmetinę dosnią pa
ramą, apmokėdama prenumeratą 
su 145 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už tokią dosnią ir laikraščio 
leidimui taip labai reikalingą pa
ramą.

(1525 psl.). Vienas jų, Česlovas 
(Czeslaw Milosz), gimęs Šatei - 
niuose, Lietuvoje 1911, yra lenkų 
rašytojas, priėmęs JAV pilietybę. 
Jis gavo Nobelio literatūros premi
ją 1980. Kitas Milošas, mūsiškai 
Oskaras Vladislovas Milašius 
(1877-1939) yra lietuvių kilmės 
prancūzų poetas, dramaturgas, lie
tuviškų pasakų rinkinių stilizuo- 
tojas, Larousse klaidingai pažymi, 
kad O. V. Milašius gimė Čerėjoj, 
Lietuvoje. Šis dvaras yra buv. Mo- 
giliavo gubernijoje, Gudijoje. 
Senovėje Mogiliavas, žymus pre
kybos centras su Lietuva ir Kijevu, 
Gedimino buvo prijungtas prie 
tuometinės Lietuvos.

Dr. Aldona Šlepetytė - Ja- 
načienė, Yonkers, NY, šiemet ir 
vėl, kaip kasmet, apmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame mūsų nuolatinei 
spaudos rėmėjai už dosnią paramą.

Juzė Norvilą, Brooklyn, NY, 
šiemet padidino savo kasmetinę 
dosnią paramą "Darbininkui", ap
mokėdama prenumeratą su 120 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už mūsų spaudos palaikymą.

Andrius ir Audronė Raz- 
gaitis, Montclair, NJ, šiemet at
skubėjo "Darbininkui" į pagalbą, 
apmokėdamas prenumeratą su 
145 dol. čekiu, tad paramai liko 
visa šimtinė. Nuoširdžiai dėkojame 
už nuolatinį mūsų spaudos stipri
nimą.

V. A. Sužiedėlis, Naples, FL, 
šiemet padidino savo paramą* Dar
bininkui", apmokėdamas prenu
meratą su 95 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą ir už mūsų 
pastangų įvertinimą.

M. Karaska, Fredericksburg, 
VA, šiemet padidino savo kasme
tinį 100 dol. čekį, apmokėdamas 
prenumeratą su 125 dol. čekiu. 
Nuolatiniam dosniam rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

Robert S. Boris, Marco Is- 
land, FL, šiemet ir vėl, kaip kas
met, atskubėjo "Darbininkui" į pa
galbą, apmokėdamas prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už nuolatinę paramą mūsų 
spaudai.

(SKELBIMAI
 

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.).

Parduodamos kanklės.
Skambinti 1-203-323-2062. (sk.).

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali prižiūrėti ligonį, šei
mininkauti namuose. Gali gyven
ti šeimoje. Kalba angliškai. Skam
binti po 7 vai. vak. (718) 847- 
8063. (sk.).

LIETUVOS STUDENTŲ 
CENTRAS 

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

Ll;
** padeda gauti Sočiai Security su 

leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo doku

mentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomų informaci j ų 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, Fax011-370- 
2-224-876.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo: dr. Augustinas Laucis, 
Mt. Olive, 1L - 50.00 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 22 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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