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- Klaipėdos liberalų ir so
cialliberalų nesutarimai uosta
miesčio taryboje persikelia į Vil
nių. Netrukus Lietuvos Seime 
abiejų partijų vadovybės ir 
miesto tarybos frakcijos bandys 
“užglaistyti” Klaipėdoje kilu
sius neramumus ir kartu rasti 
sprendimą. Gruodžio 8 d. Klai
pėdoje viešėjęs premjeras, Li
beralų sąjungos pirmininkas 
Rolandas Paksas susitiko su par- 
tijos skyriaus nariais ir aptarė 
susidariusią įtampą miesto ta
ryboje.

- Lietuvos demokratinė 
darbo partija (LDDP), pasi
sakydama už susivienijimą su 
Lietuvos socialdemokratine par
tija (LSDP), socdemams “tiesia 
pagalbos ranką”. Tai gruodžio 9 
d. vykusiame LDDP veiklos 
dešimtmečio minėjime pareiškė 
buvęs LDDP pirmininkas ir bu
vęs premjeras Adolfas Šleže
vičius. Dabar jis nėra partijos 
narys. Savo kalboje A. Šleže
vičius pareiškė, jog be buvusio 
LDDP pirmininko ir kadenciją 
baigusio prezidento Algirdo 
Brazausko paramos, LSDP per 
Seimo rinkimus būtų ištikęs 
Centro sąjungos likimas.

- Daugiau nei pusantro šim
to tūkstančių skolos turinčios 
Lietuvos Centro sąjungos (CS) 
taryba nutarė, kad už tai atsakin
gi buvę partijos vadovai. Gruo
džio 9 d. Kaišiadoryse posėdžia
vusi taryba priėmė protokolinį 
sprendimą, kad buvęs C S pir
mininkas Romualdas Ozolas bei 
trys vicepirmininkai - Egidijus 
Bičkauskas, Kęstutis Glaveckas 
ir Vidmantas Staniulis atsakin
gi už partijos skolas. Nutarta, 
kad jie turi ieškoti būdų, kaip 
dalimis padengti centristų skolą.

- Kitais metais Lietuvos Sei
mas aukcione ketina parduoti 
47 automobilius. Dienraščio 
“Lietuvos žinios” teigimu, dau
giau kaip pusė parduodamų 
transporto priemonių (32) yra 
1994 metais pagaminti “Volks- 
wagen Golf ’ automobiliai, ku
riais važinėjo dviejų kadencijų 
parlamentarai. Taip pat ketina
ma parduoti šešis 1990-1991 
metų “Žiguli”, 8 dar senesnius 
“Volga” ir vieną avarijoje su
daužytą “Fiat”.

- Į Seimą nepatekusi Lietu
vos partija “Socialdemokratija 
2000” žada “aktyviai reikšti sa
vo poziciją bei stengtis daryti 
įtaką visais Lietuvos žmonėms 
ir valstybei svarbiais klausi
mais”. Tai sakoma šios partijos 
išplatintame pranešime spaudai, 
gruodžio 9 d. partijos valdyba 
aptarė kitų metų veiksmų planą 
bei priėmė keletą pareiškimų.

- Europos šalyse sparčiai 
plintant pavojingai gyvulių ligai
- spongiforminei encefalopatijai
- susirūpinta užkirsti kelią šios 
ligos išplitimui Lietuvoje. Že
mės ūkio ministerijos duome
nimis, šiuo metu Lietuvoje kol 
kas nėra diagnozuota nė vieno 
gyvulių spongi forminės encefa- 
lopatijos (GSE) atvejo. Mano
ma, kad ši liga plinta per paša
rus. Siekiant Lietuvoje išvengti 
šios ligos atsiradimo, Žemės 
ūkio ministras Kęstutis Kristi- 
naitis sugriežtino gyvulinės 
kilmės produktų naudojimo gy
vūnams šerti reikalavimus.

BALTIJOS ŠALIŲ PARLAMENTARAI 
POSĖDŽIAVO VILNIUJE

Gruodžio 9 d. baigėsi dvi die
nas Vilniuje vykusi 17-oji Bal
tijos Asamblėjos (BA) sesija, 
kurioje pirmą kartą dalyvavo 
šios kadencijos Lietuvos Seimo 
delegacija. Gruodžio 8 d. iškil
mingame B A posėdyje buvo pa
minėta prieš dešimtmetį Vilniu
je įvykusi bendra Baltijos vals
tybių parlamentų sesija. Posė
dyje kalbėję buvę Baltijos šalių 
parlamentų vadovai Vytautas 
Landsbergis, Anatolijs Gorbu- 
novs ir Arnold Ruutel pažymė
jo, jog be Baltijos valstybių ben
dradarbiavimo nebūtų įmano
mas jų nepriklausomybės atkū
rimas ir buvusios Sovietų Sąjun
gos kariuomenės išvedimas iš 
šių šalių.

B A sesija Vilniuje priėmė 
pareiškimą dėl Baltijos valsty
bių įsijungimo į NATO, kreip
imąsi į Baltijos Ministrų Tary
bą dėl geležinkelio transporto 
plėtros, rezoliuciją dėl jaunimo 
turizmo plėtros Baltijos valsty
bėse ir Baltijos jūros regione, re
zoliuciją dėl muziejų pedago
ginės ir šviečiamosios veiklos 
intensyvinimo bei patvirtino BA 
sekretoriato nuostatus ir 2001 
m. BA biudžetą.

Daugiausia laiko B A sesijos 
dalyviai skyrė pareiškimui dėl 
Baltijos valstybių integracijos į 
NATO.

Priimtame pareiškime sako
ma, kad “greitesnė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos integracija į 
NATO pasitarnaus demokratijos 
ir saugumo plėtrai Europoje” 
bei “įstojimas į Šiaurės Atlanto 
aljansą yra Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bendras reikalas”. Ta
čiau Lietuvai nepavyko pasiek
ti, kad pareiškime būtų įrašyta 
nuostata, jog ir vienos Baltijos 
valstybės priėmimas į NATO 
yra naudingas kitoms dviems.

TARNYBĄ BAIGIANTIS JAV GYNYBOS 
SEKRETORIUS TEIGIAMAI VERTINA 

LIETUVOS GYNYBOS SISTEMOS PAŽANGĄ

William Cohen
Postą paliekantis JAV gyny

bos sekretorius William Cohen 
teigiamai vertina Lietuvos gyny
bos sistemos pažangą bei tvir
tai tiki, kad nauja JAV adminis
tracija toliau plėtos konstruk
tyvų dialogą su Lietuva. Tai JAV 
pareigūnas sakė Briuselyje vy
kusiame susitikime su Lietuvos 
krašto apsaugos ministru Linu 
Linkevičiumi, gruodžio 6 d. pra
nešė Lietuvos misija prie NA
TO. “W. Cohen išreiškė stiprų 
įsitikimą, kad nauja JAV admi
nistracija toliau plėtos darbingus 
Lietuvos ir JAV santykius, tuo 
stengdamasi sudaryti sąlygas 
sėkmingai Lietuvos integracijai 
į euroatlantines struktūras”, sa
koma pranešime spaudai.

Bill Clinton administracijoje 
dirbantis W. Cohen savo postą 
paliks po naujojo JAV preziden
to inauguracijos kitų metų sau
sio pabaigoje.

Nuo gruodžio 5 d. Briuselyje 
viešintis L. Linkevičius daly
vauja Euroatlantines partnerys
tės tarybos gynybos ministrų se-

Šiai nuostatai ypač pasiprieši
no Latvijos delegacija, kurios 
vadovas Romualdas Ražukas 
net pareiškė, jog toks scenarijus 
gali sukelti grėsmę regiono sau
gumui.

Pareiškime teliko nuostata, 
jog yra remiamas NATO valsty
bių parlamentų siekis ne vėliau 
kaip 2002 m. įvyksiančiame 
NATO viršūnių susitikime pa
kviesti į Aljansą Europos de
mokratines valstybes, kurios ati
tiks narystės kriterijus. .

Anksčiau buvo planuota, jog 
BA sesija Vilniuje priims ir krei
pimąsi į Rusijos Federaciją ofi
cialiai pripažinti Baltijos valsty
bių okupacijos faktą, tačiau dėl 
laiko stokos šio kreipimosi ne
pavyko suderinti ir jos priėmi
mas atidėtas kitai sesijai.

Patvirtintame BA kitų metų 
biudžete numatyta, jog visos 
trys valstybės B A 2001 metais 
skirs po 408 tūkst. litų Su 17- 
osios sesijos pabaiga baigėsi 
Lietuvos pirmininkavimas BA. 
Iki kitos sesijos pirmininkavimą 
B A perima Latvija. Kalbėdamas 
Vilniuje apie ateinančius BA

“MAŽEIKIŲ NAFTA” RENGIASI KONKURSUI
Lietuvos naftos koncernas 

“Mažeikių nafta” rengiasi Len- 
kijos bendrovės “Rafineria 
Gdanską” privatizavimo kon
kursui gruodžio 8 d. pranešė 
“Lietuvos rytas”. Tam, kad 
“Mažeikių nafta” dalyvautų 
privatizuojant Lenkijos įmonę, 
turi pritarti didžiausias Lietuvos 
koncerno akcininkas - Lietuvos 
Vyriausybė. “Mažeikių nafta” 
per vienuolika šių metų mėne
sių patyrė 131 mln. litų nuos
tolių. “Rafineria Gdanską” per
nai uždirbo 104 mln. litų gryno
jo pelno.

sijoje.
Sesijoje L. Linkevičius per

skaitė pranešimą apie Lietuvos 
dalyvavimą Taikos partnerystės 
programoje bei pasirengimą 
narystei NATO. Ministras pa
dėkojo Aljanso valstybėms už 
Lietuvos teikiamus įvertinimus 
bei patarimus, kaip toliau spar
tinti jos pasirengimą praktiškai 
rengiantis narystei NATO.

KA ministras pažymėjo, kad 
Lietuva yra pasirengusi daly
vauti kuriamose Europos Sąjun
gos (ES) krizių valdymo pajė
gose. Jis drauge atkreipė dėme
sį, kad Lietuva, kaip būsima ES 
ir NATO narė, mato didžiulę 
svarbą politiniame ir praktinia
me dviejų organizacijų bendra
darbiavime.

"Europos krizių valdymo pa
jėgumų kūrimo projektas gali 
būti sėkmingas tik tuo atveju, jei 
NATO patirtis ir procedūros pa
jėgų planavimo srityje bus tin
kamai panaudotos ir abi orga
nizacijos aiškiai susitars dėl abi
pusio bendradarbiavimo prin
cipų”, kalbėjo ministras.

Prieš tarybos sesiją L. Lin
kevičius dalyvavo devynių šalių 
kandidačių gynybos ministrų 
susitikime, kuriame buvo aptarti 
šių valstybių bendradarbiavi
mas, pasikeista informacija apie 
tarptautinius įvykius.

Briuselyje L. Linkevičius taip 
pat susitiko su NATO generali
niu sekretoriumi George Ro- 
bertson, kuriam įteikė Lietuvos 

darbus, pirmininkavimą perė
musios Latvijos delegacijos va
dovas Romualds Ražuks sa
kė, jog vienas iš svarbiųjų 
siekimų bus Baltijos valstybių 
užsienio politikos koordinavi
mas ir keitimasis informacija, 
ypač dėl integracijos į NATO. 
Kiti Latvijos pirmininkavimo 
BA siekiniai, pasak R. Ražuko, 
bus verslo Baltijos valstybėse 
skatinimas supaprastinant sie
nos kirtimo procedūras, bei ben
dros švietimo ir turizmo erdvės 
sukūrimas.

R. Ražuks teigė, jog kaip 
nuolatinis siekinys^ išlieka ben
dradarbiavimas su Šiaurės Tary
ba, tačiau jis pažymėjo, jog 
artimiausiu metu Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos įstojimas į šią or
ganizaciją nėra įmanomas.

18-oji BA sesija bus sureng
ta 2001 m. gegužės 31d.- 
birželio 2 d. Rygoje. BA vienija 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos par
lamentų delegacija. Kiekvienai 
valstybei BA atstovauja po 
dvidešimt parlamentarų. BA 
sesijos vyksta du kartus per 
metus. BNS

Lenkijos įmonė patenka į di
džiausių tos šalies įmonių de
šimtuką. Jos naftos perdirbimo 
gamykla per metus gali perdirbti 
iki 4,5 mln. tonų naftos. Žaliavą 
įraskė perka iš Irano ir Šiaurės 
jūros verslovių. “Rafineria 
Gdanską” turi 25 proc. Lenki
jos degalų ir 35 proc. - tepimo 
alyvos rinkų. Didžiausia šios 
bendrovės akcininke yra valsty
binė naftos pramonės įmonių 
turto valdymo bendrovė “Nafta 
Polska” valdo 75 proc. jos 
akcijų, o valstybei tiesiogiai - 
dar 10 proc. akcijų. ELTA

Seimo pirmininko kvietimą da
lyvauti kitų metų pavasarį Vil
niuje rengiamoje NATO Parla
mentinės asamblėjos sesijoje.

Dvišalių susitikimų rėmuose 
L. Linkevičius taip pat kalbėjo
si su Vokietijos, Didžiosios Bri
tanijos ir Slovėnijos gynybos 
ministrais.

Vokietijos ministrą Rudolph 
Scharping L. Linkevičius pak
vietė apsilankyti Lietuvoje bei 
pasiūlė Vokietijos pajėgoms da
lyvauti bendrose Lietuvos, Len
kijos ir Danijos karinėse praty
bose, kurios tradiciškai rengia
mos Lietuvoje.

Susitikime su Jungtinės Ka
ralystės gynybos ministru Geof- 
frey Hoon L. Linkevičius ap
tarė galimybę tęsti projektus, pa
gal kuriuos britų gynybos eks
pertai dirba Lietuvos Krašto ap
saugos ministerijoje, konsul
tuodami KAM specialistus.

G. Hoon akcentavo, kad nors 
sprendimai dėl šalių pakvietimo 
į NATO bus politiniai, jiems 
didelę svarbą turės ir praktinis 
kandidačių pasirengimas. Mi
nistras pažadėjo Didžiosios Bri
tanijos paramą, Lietuvai sie
kiant teigiamo jos karinio pasi
rengimo įvertinimo.

Lietuva tikisi pakvietimo į 
NATO per 2002 m. įvyksiantį 
Aljanso viršūnių susitikimą.

Gruodžio 7 d. L. Linkevičius 
susitiko su NATO pajėgų Eu
ropoje vyriausiuoju vadu gene
rolu Joseph Ralston. BNS

Francesco Mancini. Šventoji šeima

PATVIRTINTA JAV LB 
KRAŠTO VALDYBA

JAV Lietuvių Bendruomenės 
taryba patvirtino Krašto val
dybos pirmininko Algimanto 
Gečio pateiktą valdybos sąrašą. 
Trijų metų kadencijai patvirtinį 
ti: i

Dr. Romualdas Kriaučiū
nas - vykdomasis vicepirminin
kas ir vicepirmininkas organiza
ciniams reikalams;

Algirdas J. Rimas - Visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninkas;

Birutė Jasaitienė - Sociali
nių reikalų tarybos pirmininkė;

Dalilė Polikaitienė - Švieti
mo tarybos pirmininkė;

Marija Remienė - Kultūros 
tarybos pirmininkė;

Liūtas K. Jurskis - Ekono
minių reikalų tarybos pirminin
kas;

Sesuo Margarita Bareikaitė 
- Religinių reikalų tarybos pir
mininkė;

IŠLEISTAS NAUJAS PAŠTO ŽENKLAS
Gruodžio 8 d. valstybės įmo

nė “Lietuvos paštas” į apyvartą 
išleidžia pašto lakštą, skirtą pa
gerbti Lietuvos sportininkus, iš
kovojusius medalius XXVII 
olimpiados žaidynėse Sidnyje. 
Pašto lakšto autorius -Saulius 
Jastiuginas, jo nominali vertė - 
4 Lt.

y
Džiaugsmingų Kalėdų Švenčių

ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 
visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 

esantiems lietuviams!
Te v. Benediktas Jurčys, OFM

________Pranciškonų provincijolas Jj 

Kristaus gimimo šventėje'] 
mieliems mūsų skaitytojams, 
bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime Kalėdų džiaugsmo 

, ir laimingų Naujųjų Metų!
DARBININKO

Redakcija ir Administracija^

Dr. Stasys Bačkaitis - vice
pirmininkas mokslo reikalams;

Dalia Tvaskutė-Badarienė - 
vicepirmininkė “3-čiosios ban
gos” ateivių reikalams;

Juozas Ardys - vicepirmi
ninkas finansų reikalams;

Rimas Gedeika - vice
pirmininkas sporto reikalams;

Vidmantas Rukšys - vice
pirmininkas jaunimo ir infor
macijos reikalams;

Ramutis M. Pliūra - iždi
ninkas;

Teresė M. Gečienė - sekre
torė ir narė informacijai;

Rimantas Stirbys - vice
pirmininkas administracijai ir 
reikalų vedėjas.

Naujoji Krašto valdyba-pra- 
dėjo eiti savo pareigas gruodžio 
2-rą dieną.

Regina Narušienė, 
Krašto valdybos pirmininkė

Pirmą kartą atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, į apyvartą 
išleidžiamas pašto lakštas, ku
riame išperforuotas apvalus paš
to ženklas.

Pašto lakšto tiražas - 50 tūkst. 
vienetų. Ženklus atspausdino 
Budapešto valstybinė spaustuvė 
(Vengrija). ELTA
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Vidos Krištolaitytės 
sielos peizažai
Liucija Armonaitė

Vilniuje, “Vartų” galerijoje 
šių metų rugsėjo mėn. veikė 
nevvyoikietės Vidos Krištolai
tytės tapybos paroda “Sielos 
peizažai: spalva, energija, ek
stazė”. Tai jau trečioji dai
lininkės paroda šioje galerijoje. 
Šįkart ji sudaryta iš 2000-ųjų 
New Yorko tapybos darbų.

Bendravimų stebuklai
... Krištolaičių šeimą iš Lietu

vos pasitraukti privertė karas, 
pakoregavęs mūsų išeivijos gy
venimus ir Europoje, ir Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 
Sugrįžimų viltis teko nukelti 
dešimtmečiams. Dar sunkesnis 
menininko kūrybinis sugrįži
mas, - savo darbų pristatymas

personalinėje parodoje. Net Vi
da Krištolaitytė, jau gerą dešimt
metį vasaros mėnesiams su- 
grįždama į gimtinę, tik 1998 
metais išdrįso surengti pirmąją 
savo parodą Kaune. Po to, 
menotyrininko Algio Uždavinio 
padrąsinta ir palaikyta, atvežė 
savo darbus į Vilniaus “Vartus” 
ir tapo šios galerijos jau nuola
tine autore.

Per šiuos kelerius metus ko
munikabilioji Vida Krištolaitytė 
tapo Lietuvoje žinoma ir mėg
stama, žavinti savo geranoriškų 
bendravimu, dėmesiu ir meile 
kiekvienam, net pirmąkart su
tiktam žmogui. Giminių ir arti
mųjų būrį papildė kolegos dai
lininkai, kitų sričių menininkai,

parapijietės...
Daugybė įvairiausių ir labai 

skirtingų žmonių susirinko į Vi
dos Krištolaitytės parodos “Sie
los peizažai: spalva, energija, 
ekstazė” atidarymą. įvyko džiu
gus bendravimas prie paveikslų, 
“suardęs” nusistovėjusią paro
dos atidarymo oficialiosios da
lies rimtį ir iškilmingumą, tapęs 
įsimintinu susitikimu su me
nininke ir jos darbais.

Spalva, energija, ekstazė
... visa tai ir yra Vidos Kriš

tolaitytės drobėse. Tiek dai
lininkės, tiek religinė ar gamti
nė ekstazė byloja, pasak me
notyrininkės Nijolės Adamony- 
tės, apie sujaudintą, iracionalią 
tapytojos dvasios būseną, taigi 
apie nuoširdžią, autentišką, “ne
sugalvotą” tapybą.

Vidos Krištolaitytės tapyba 
skausmingai atvira, apnuogi
nanti menininkės sielą. Kūrini
ai trykšta vitališka energija, eks
presyvūs. Ryškūs, rėkiantys, rie-

Parodos atidaryme: solistė Stasė ir architektas Donatas Daukšai (kairėje), Vida 
Krištolaitytė (deš.)

Vidos Krištolaitytės trečioji paroda Vilniuje, Vartų galerijoje. Parodos lankytojų virš 150! 
Visi vaišinti Rokiškio sūriu ir vynu

ALGIMANTO KEZIO
“Lietuva 2000 m.”

p. palys

Lietuviškai radijo 
laidai New Yorke “Lais
vės žiburys” švenčiant 
35-tą, o jos vedėjui Ro
mui Keziui visuome
ninės veiklos 50-tą 
sukaktį, į pokylį, įvykusį 
spalio 28 d., buvo at
vykęs ir žinomas foto
menininkas iš Chicagos, 
Romo brolis, Algiman
tas Kezys. Pagerbdamas 
brolį, jis buvo atsivežęs 
ištisą rinkinį savo me
ninės fotografijos darbų. 
Nuotraukos buvo išsta
tytos pokylių salėje, su 
jomis galėjo susipažinti 
ir pasigrožėti visi poky
lio dalyviai.

Šalia pasigrožėjimo,
jos kėlė ir didelį susi- Algimantas Kezys V. Kelerienės nuotr.

domėjimą bei klausimą - kaip, 
kokia technika jos padarytos? 
Mat, jos skyrėsi nuo įprastų 
spalvotų nuotraukų, panašėda- 
mos į tapybą.

Algimantas Kezys yra foto
grafijos virtuozas. Jis jau spėjo 
išleisti virš 20 meninės foto
grafijos knygų. Dabar čia išsta
tytos nuotraukos buvo iš jo 
vėliausiai išleisto albumo “Lie
tuva 2000 m.”

Tame 150 puslapių albume, 
suskirstytos į 108 skyrius, iš 
viso yra 147 nuotraukos. Jos vi
sos darytos su kompiuterio tal
ka. Iš pirmo žvilgsnio susidaro 
įspūdis, kad tai ne nuotraukos, 
o tapybos darbai, kai kurios iš 
jų - tikri abstraktaus meno de
imančiukai (psl. 82 - “Aušros 
vartų perėjos skliautai”, psl. 98 
- “Kuršių nerijos kopos I” ir psl. 
99 - “Kuršių nerijos kopos II”).

Apie tų nuotraukų atlikimo 
techniką knygoj e “Lietuva 2000 
m.” aiškinama: “Šiame leidinyje 
atspausdintos fotografijos buvo

būs spalvų potėpiai dažnai 
“konfliktuoja” tarpusavyje. “Pa
siutusios” diagonalės, atrodytų, 
ignoruoja visas tapybos taisyk
les ir tradicijas. Išskirtinė, su 
niekuo nesupainiojama Vidos 
Krištolaitytės kūryba. Kartu 
tapytoja tęsia ekspresionizmo 
tradiciją, - pritampama ir prie 
pasaulinio jos konteksto, ir prie 
lietuviškos tarpukario praeities.

Darbai, pristatyti “Var
tuose”, pasak dailininkės, - tai 
jos dienoraščiai - intymiausi iš
sisakymai, tapyba išsiveržę nuo 
praėjusių metų Kalėdų.

- Jau penkios savaitės neta
pau, - sakė Vida Krištolaitytė šią 
vasarą, pasinėrusi į Lietuvos 
kultūrinių renginių lankymą. - Ir 
draugėms vis sunkiau darosi su 
manimi bendrauti...

Optimizmu ir energija nuolat 
trykštanti dailininkė ir jos eksp
resyvioji tapyba, atrodytų, su
fleruoja, kad menininkė ir dir
ba plačiais mostais didžiulėje 
erdvėje. Tačiau nenuspėjamoji 
V. Krištolaitytė pribloškia, - 

juodai baltos. Naudojant kom
piuterį ir “Photoshop” programą 
vėliau pakeistos į spalvotas. Au
toriaus siekta vaizdų dokumen- 
talumo neiškreipti, bet jį paį
vairinti, savaip interpretuoti”.

Puošniai, ant labai gero po
pieriaus išleistą knygą autorius 
dedikavęs: “Lietuvai tūkstant
mečių sandūros proga prisiminti 
dvidešimtame amžiuje lankyti
nas Lietuvos vietas ir išgyven
tas akimirkas”, toliau į knygą 
įveda ir sako: “LIETUVA. My
liu ją kaip vaikas. Myliu ją iš 
tolo. Pažįstu kaip praskrendan
tis paukštis, ir kiekvieną kartą 
stabtelėjęs pamatau ją vis kito
kią: gražesnę, nepažintą. Ji arti 
ir toli, sava ir svetima, mylėta 
ir išduota. Ji pranoksta mano 
prisiminimų Lietuvą, kokią ne
šiojausi širdį, tokią, kurią aš, 
jaunuolis, palikau...”

Tokia Lietuva fotomenininko 
Algimanto Kezio knygoje “Lie
tuva 2000 m.” Verta ten už
klysti!

sako, kad jai nereikia jokių ta
pytojų “ožiukų”, gali dirbti ir ant 
grindų, pusės metro plote...

Dailininkė gali daug papa
sakoti apie kiekvieną savo 
paveikslą ir jį įkvėpusį jausmą, 
nuotaiką, įvykį ar nuojautą. Pa
veiksle “Trys” dailininkė nuta
pė savo močiutę, mamytę ir save 
pačią: trys vienos šeimos ma
donos. “Seimą, 1944” - tai arti
mi žmonės, patekę į karo pra
garą. “Ginka” dedikuota Anapi-

lin iškeliavusiai bičiulei. “Nida 
iš atminties” - New Yorko pri
siminimai apie Lietuvą. Tapy
dama “Žemę”, be abejonės, tu
rėjo galvoje Lietuvos žemę, ta
čiau sakosi neišdrįsusi savo pa
veikslą taip pavadinti. “8 metai 
vedybų” atspindi šeimyninio gy
venimo nuotaiką. Šį paveikslą 
V. Krištolaitytė dedikavo savo 
vyrui Vincentui Gendvilai, me
cenavusiam ir šią, ir ankstesnes 
dailininkės parodas.

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje New Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mailjbanyte97@hotmail.com Profesionalus aptar
navimas garantuotas!!!

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

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

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’vvay 
St.), VVoodhaven, 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. VVilson 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-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N Y. Tel. 
847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Ta- 
vern,1883Madison St.,Ridgewood,NY11227.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, N Y 11368.

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš

“The Grace o f Nature”: 
paroda Juno Beach mieste

Š. m. lapkričio 17 d. buvo iš
kilmingai atidaryta 20-oji dai
lininkės Rimgailės Zotovienės 
meno paroda. Parodoje, pava
dintoje “The Grace of Nature”, 
eksponuojamos 26 gamtos, 
jūros, žiemos, gėlių kompozici
jos akvarele ir aliejine tapyba. 
Parodą paįvairina 19 Katherine 
Van Nooiden skulptūrų.

Parodą atidarė buvęs meras 
Frank Harris (nuoširdus lietuvių 
draugas, j c dėka Vasario 16 d. 
čia plevėsuoja mūsų trispalvė). 
Lankytojų tarpe matėsi daug 
amerikiečių. Paminėtini - dabar
tinis meras William Bloom- 
quist, Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Stanley Balzekas, 
Jr., savivaldybės pareigūnai, 
dail. Zotovienės šeima. Parodą 
ap-lankė JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Marija Re
inienė.

Draugų sveikinimai ir gėlės, 
muziko kompozitoriaus Liūdo

Stuko pianino palyda su jo nau
ja kompozicija “Tėviškės sodai” 
kėlė šventišką nuotaiką. Paveik
slų įvairumas, spalvų gama, erd
vi salė, taurė vyno šiltai priėmė

kiekvieną atsilankiusį. Ši paro
da tęsis iki 2001 m. sausio 10 d. 
kaip “holiday show” ir yra vie
na iš šauniausių bet kada ek
sponuotų šioje salėje. V.M.

WPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. E-mail: 
laisvesziburys@aol.com

Parodoje (iš k. į deš.): dr. Andrea Zotovaitė, JAV LB valdybos pirm. Algimantas Gečys, 
dail. R. Zotovienė, LB tarybos atstovė Teresė Gečienė, JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
Marija Remienė, Juno Beach miesto meras Frank Harris

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

fasolino
* MEMORIALS

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

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

mailto:e-mailjbanyte97@hotmail.com
mailto:jstrimaitis@aol.com
mailto:laisvesziburys@aol.com
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

“Naujieji lietuviai” 
virsta liberalais

Su Vytautu Radžvilu kalbasi Rimantas Varnauskas

Filosofas Vytautas Radžvilas teigia, kad jam yra tiesiog liūdna 
žiūrėti, kai daugelis rinkėjų nemato ir nesupranta visiškai aki
vaizdžių dalykų vien todėl, kadjie neturi galimybės juos sužinoti. 
Besivaidijant ir tuo pačiu silpstant Lietuvos dešiniosioms parti
joms, jėgas vienijant lietuviškai kairei, į šalies politinį olimpą įsi
veržė politikos naujokai, kuriuos V Radžvilas, beje, pirmasis įsi
kūrusios Lietuvos liberalųsąjungospirmininkas, linkęs laikyti sun
kiai prognozuojamos oligarchinės politikos atstovais.

2000 m/, Ma/ėtlaN

Mieli Broliai,
Sesės,

Praėjusių, 1999 metų
Kalėdų vigilija, gruodžio 

Sffįš 24-tos naktį, buvo iškil
mingai atidarytos Romos 
Šv. Petro bazilikos bei kata-
likiškų kraštų katedrų 

“Šventųjų metų” durys, simbolizuojančios “Viešpaties ma
lonių metus ”, kviečiančios atidaryti mūsų sielos duris Kris
tui, Dievo Sūnui, per įsikūnijimą įsijungusiam į žmonijos is
toriją.

Jubiliejinių metų bėgyje vykusiuose renginiuose - kraštų ir 
tarptautiniuose kongresuose - buvo išryškinti mūsų gyvybi
niai ryšiai su Kristumi bei krikščionybės įtaka žmonijos re
liginiam, moraliniam, kultūriniam, socialiniam ir ekonomi
niam gyvenimui.

Blogį jausdami jautriau negu gėrį ir žiniasklaidai iškeliant 
įvairias negerybes kartais atrodo, kad Kristaus dvasia yra 
neveikli krikščionių bendruomenėje, kad jis nedaro įtakos 
tautų kultūroms. Daugelis net teigia, kad krikščionybė yra 
atgyvenusi savo dienas, kad Evangelinės vertybės nebėra 
aktualios šiame sekuliaristinio humanizmo ir technikos ste
buklų amžiuje.

Jubiliejinių metų rengimai bei socialinių studijų tyrimai 
patvirtino šv. Tėvo Jono Pauliaus II optimistinę įžvalgą, kad 
nežiūrint visų negerovių krikščionybė tebėra veikli bei ak
tuali ir į tretįjį tūkstantmetį įžengia su viltingais atgimstančio 
pavasario ženklais.

Įtakingieji Amerikos žurnalai didžiųjų švenčių proga 
pateikia išsamių duomenų apie žmonijos religingumą, kurių 
bendra išvada yra:

- Nežiūrint tariamo religijos išnykimo žmonijos gyveni
me, religija tebėra gyva ir žmonija išgyvena dvasinį atbu
dimą. “Šiandien negalima įeiti į knygyną neatsitrenkus gal
vos įknygąSiela (Nevvsvveek, 1997-XII-15).

- Tikinčiųjų skaičius i Jėzaus antrąii atėjima, grįžimą į 
pasaulį, per paskutinius 3 metus padidėjo nuo 61% iki 66% 
(US News and World Report, 1997-XVII-15).

- Pagal Northwestern Mutual Life studija “Generation 
2001 ” beveik 90%o studentų tiki Dievą; trys ketvirtadaliai 
(75%o) tiki į gyvenimą po mirties; dauguma (57%)) dalyvauja 
pamaldose; beveik pusė (45%o) teigia, kad religija bus jiems 
dar svarbesnė ateityje.

- Viltingiausius “naujojo krikščionybės pavasario ” ženk- 
lus skelbia pasaulio jaunimo atstovai savo susitikimų su Šv. 
Tėvu metu. 500,000jaunimo suvažiavę į Denverį, CO (JAV), 
užtikrino Kristaus vietininką, kad “sykiu su tikinčiais ir ne
tikinčiais jie sieks kurti naują meilės bendruomenę ir yra tik
ri, kad Kristuje galės pakeisti pasaulį, nes pakeitimą pra
deda nuo savo pačių širdžių” (Denver, CO, 1993-May 14). 
Apie šių, Jubiliejinių metų, jaunimo susitikimą su Šv. Tėvu 
Romoje The Wall Street Journal Europoje rašė: “Šį savait
galį Romoje pasibaigęs įvykis, sutraukęs 2 milijonus jauni
mo iš įvairių pasaulio šalių, yra reikšmingas ne vien teolo
gams, bet ir visiems žmonėms... Sis didžiausias Romos isto
rijoje jaunimo susibūrimas įrodė, kad jaunimas gręžias nuo 
narkotikų ir seksualinės revoliucijos sukurtos kultūros, 
pagimdžiusios karčią actinę tuštumą ir moralinio relatyviz- 
mo filosofiją, paliekančią juos bejėgiais atskirti tiesą nuo 
klaidos... Daugelis šių dienų jaunimo ilgisi geresnių gairių 
naudingesniam ir pasitenkinimą teikiančiam gyvenimui. Ir 
tai yra viltingas ženklas” (August 22, 2000).

- Daug vilčių krikščionybės pavasariui teikia ir jaunuo
lių, pasirenkančių dvasininkų gyvenimą, didėjantis skaičius 
bei jų vidinis nusiteikimas. The New York Times žurnalas sep
tynių puslapių studijoje nurodo, kad nors stojančiųjų į se
minarijas skaičius yra mažesnis negu prieš II Vatikano su
sirinkimą (JAV, Afrikoje ir Pietų Amerikoje kasmet didėja), 
tačiau dvasinį luomą pasirenka pilniau subrendę, labiau iš
silavinę, tvirčiau apsisprendę “nesitaikytiprie viešpataujan
čios hedonistinės kultūros, o radikaliai nusiteikę prieš šian
dieninę mirties kultūrą ir pasiryžę žmoniją grąžinti Kristui... 
Visuomenėje vyksta kažkas naujo ir įspūdingo... išgyvename 
naujos eros pradžią... Ir tai yra viltingas ženklas ” (The New 
York Times Magazine, 1999-IV-4).

Džiugaus Kristaus gimtadienio ir viltingų naujųjų 2001 
metų linkiu Jums visiems, mieli Broliai, Sesės Kristuje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

(pradžia praeitame nr.)
Tad kai kurių partijų atstovų 

kalbos apie tai, jog esą „svar
biausia šnekėtis ir susitarti”, 
šiuo atveju skamba nerimtai ir 
atrodo juokingos. Susitarimas 
būtų įmanomas tik vienu atve
ju: jeigu kuri iš partijų atsisaky
tų savo gyvybinių interesų. To
dėl konflikto ir skilimo tikimy
bė valdančiojoje koalicijoje yra 
nepaprastai didelė. Noriu pa
brėžti, kad tai priklauso ne nuo 
vieno ar kito partijos atstovo no
rų ir pageidavimų ar tariamai 
pikto linkinčių kritikų nuomo
nės. Paprasčiausiai konflikto 
priežastys yra objektyvios, jos 
glūdi pačioje ekonominėje, so
cialinėje ir politinėje gyvenimo 
tikrovėje. Jau ir Vyriausybės for
mavimas parodė, kad koalicija 
sunkiai suvaldo padėtį.

Kaip manote, ar pavyks įpar- 
lamentiniųpartijų lygį ištraukti 
kitas dvi naujosios politikos 
partneres?

Apie moderniuosius krikš
čionis demokratus apskritai net 
neverta kalbėti, nes, be jokios 
abejonės, tai yra paprasčiausių 
perėjūnų ir karjeristų, kažkada 
gana jaukiai įsitaisiusių Krikš
čionių demokratų partijoje, gru
pelė. Taigi ši partija jokios po
litinės ateities neturi.

Centro sąjungos atvejis yra 
šiek tiek sudėtingesnis. Jei libe
ralų partijoms, t.y. „vyresnio
sioms seserims” nepavyktų sėk
mingai tvarkyti valstybės reika
lų ir kristųjų autoritetas bei įta
ka, tai vadinamosios centro jė
gos problema vis vien liktų ak
tuali. Paprasčiau šnekant, erdvė 
tokiai jėgai būti vis dėlto yra. Ta
čiau kartu čia viskas priklausys 
nuo pačios Centro sąjungos, 
nes, be abejo, dalyvavimas ko
alicijoje dabartinėmis sąlygomis 
yra tiesiog politinė savižudybė. 
Todėl, jeigu pas centristus atsi
ras žmonių, kurie bent jau mė
gins gelbėti tą partiją, tai gali
me būti tikri, kad vieno iš da
bartinės koalicijos partnerio, t.y. 
centristų, joje tikrai nebebus.

Kitais metais, regis, turėsi
me stiprią ir susivienijusią su 
LDDP socialdemokratųpartiją. 
Kokios priežastys lemia, kad de
šinieji niekaip nesugeba rasti 
bendros kalbos?

į šį klausimą atsakyti nepa
prastai sunku. Vienas iš galimų 
atsakymų būtų tas, kad vis dėl
to kairiosiose Lietuvos partijo
se iš pat pradžių buvo gana daug 
žmonių, kurie priklausė buvu
siai komunistų partijai, todėl ge
rai žinojo, kas yra partinė draus
mė, susitelkimas, kokią tai turi 
reikšmę veikiant politikoje. Tuo 
tarpu dešiniosios partijos tokios 
organizacinės ir dalykinės patir
ties iš esmės neturėjo, nes jose, 
vaizdžiai kalbant, susirinko 
daug „laisvųjų politikos meni
ninkų”, turinčių be galo daug 
iliuzijų apie savo pačių ir jų par
tijų galimybes.

Tačiau yra ir kita, daug svar
besnė priežastis, kurią aš siečiau 
su kai kuriais dešiniųjų rinkėjų 
politikos ypatumais. Manau, 
kad šiandien jau atėjo laikas pra
bilti apie tai, kad iš principo la
bai gera savybė lojalumas ir iš
tikimybė savai partijai iš dalies 
prisidėjo prie to, ką aš vadinčiau 
Lietuvos dešiniųjų politinių par
tijų nuosmukiu. Turiu omenyje 

tą faktą, kad jeigu partijų atsto
vai ir ypač jų lyderiai yra tvirtai 
įsitikinę ir tiesiog tikri, kad esa
ma tam tikro skaičiaus rinkėjų, 
kurie rems juos bet kokiomis są
lygomis, jie praranda paskatą ir 
norą tobulėti. Tad neatsitiktinai 
dešiniosiose politinėse partijo
se per dešimtmetį mes beveik 
nematome naujų veidų, o, rei
kia atvirai pripažinti, kairiųjų 
partijų atsinaujinimas vyksta ge
rokai sparčiau. Tokiu būdu vie
nu iš dešiniųjų partijų augimo 
stabdžių laikau susiformavusią 
savotišką politinę nomenklatū

Lietuvos Respublikos Seimo nariai: centre - prof. Kęstutis Glaveckas R. Šuikos nuotr.

rą, kuri reiškia tai, kad partijose 
jau dešimt mėtų be išlygų vy
rauja žmonės, kurių dalykinės 
savybės, o, deja, kartais ir asme
ninės, jau nebeatitinka pasikei
tusių Lietuvos rinkėjų lūkesčių 
ir vaizdinių apie politiką. Vis 
dėlto nederėtų pamiršti, kad per 
šį laikotarpį Lietuva atsivėrė pa
sauliui, daugybė rinkėjų daugiau 
ar mažiau pradėjo nutuokti apie 
civilizuotas politinio žaidimo 
taisykles ir todėl natūralu, kad 
jie labai kritiškai vertina deši
niųjų politinių partijų veiklą.

Kad ir sunkiai suvokiama 
konservatorių bei šustauskinin- 
kų koalicija Kauno savivaldybė
je. Į ką gali išvirsti tokie dari
niai?

Manau, kad Jūsų klausimas 
tam tikru požiūriu pratęsia anks
tesnį klausimą. Kauno įvykiai 
tiesiog parodė, kad konservato
rių partijos, deja, neaplenkė dau
gelis tų pačių ligų, kuriomis ser
ga ir kitos Lietuvos politinės 
partijos. Mėgindamas atspėti, 
kodėl Kaune tapo įmanoma to
kia koalicija, vis dėlto esu pri
verstas daryti prielaidą, kad kon
servatorių partijoje milžinišką 
įtaką turi siauri grupuočių inte
resai ir šitos grupuotės nepaiso 
jokių politinės veiklos principų. 
Atvirai kalbant, daro tiesiog gė
dingus sprendimus. Manau, kad 
toks karjerizmas ir neprincipin- 
gumas buvo viena iš priežasčių 
dėl kurios ši partija smarkiai nu
kentėjo ir rinkimuose. Manau, 
kad jeigu konservatorių partija 
nori atsigauti ir sėkmingai pasi
ruošti kitiems Seimo rinki
mams, ji turėtų visuose lygme
nyse pradėti vykdyti iš tiesų 
principingą politiką. Yra baisu 
kai kokiame nors mieste ar ra

jone grupelei vietinių konserva
torių veikėjų tvarkant kažkokius 
asmeninius reikalus yra sudari
nėjamos visai partijai kenks
mingos koalicijos. Jeigu šitas 
principinis politinis klausimas 
nebus išspręstas, esu tvirtai įsi
tikinęs, kad jokio stebuklo, pa
našaus į tai, kad konservatoriai 
savaime sugrįžtų į valdžią susi
kompromitavus dabar joje esan
čioms politinėms jėgoms, lauk
ti nėra ko. Dar kartą primenu: 
rinkėjai vis dėlto sąmonėja, 
bręsta ir supranta daug daugiau 
nei mano vietinės reikšmės par
tiniai veikėjai.

Kada Lietuvoje nustos veis
tis mažos, veik šeimyninės par
tijos? Kita vertus, ar dar įma
nomi naujų ,,paulauskų” fe
nomenai, kai vienas žmogus 
per porą metų suburia partiją, 
kuri iš karto tampa valdančią
ja?

Viskas labai smarkiai pri
klausys nuo to, ar Lietuvoje įsi
tvirtins mūsų aptarta oligarchi- 
nė politinė sistema. Jeigu visuo
menė bus pasyvi, kaip neretai ji 
būna iki šiol, jeigu nebus prie

šinamasi mėginimams beatodai
riškai įtvirtinti stambiojo verslo 
teises ir galią kitų šalies pilie
čių atžvilgiu, galima progno
zuoti, kad šitas mechanizmas, 
kuris, beje, gana sėkmingai vei
kia Rusijoje, Lietuvoje, taip pat 
veiks. Noriu tiesiog pasakyti, 
kad turint savo rankose žiniask- 
laidą nėra labai sunku sukurti 
vadinamąjį įvaizdį ir į politinę 
areną išvesti iš esmės tuos pa
čius, tačiau kitokiomis spalvo
mis padažytus, žmones. Kad tai 
yra visiškai įmanoma, patvirti
na ir asmeninis dabartinio prem
jero pavyzdys. Žmogus, keletą 
metų išbuvęs konservatorių par
tijos nariu, vėliau vienu iš va
dovų, vėliau sugebėjo padaryti 
tokį viražą, kad tapo ideologiš
kai gana tolimos konservato
riams partijos pirmininku. Tai
gi, kokių nors principinių kliū
čių žaidimą tęsti nėra. Vienin
telė viltis - visuomenės sąmo
nėjimas. Todėl manau, kad nau
jų mažyčių partijų radimasis 
arba jau esamų mažyčių parti
jų pavertimas valdančiosiomis 
partijomis yra visiškai įmano
mas reiškinys.

Rinkimų metu buvo gana pla
čiai aiškinama, kad užteks sena
jai politikųkartai (tikriausiai tu
rint galvoje Brazausko - Land
sbergio „ašį") valdyti šalį, lai
kas vietą užleisti jaunimui. Kaip 
Jūs manote, ar jau metas politi
kos mohikanams eiti į užtarnau
tą poilsį?

Vienareikšmiai atsakyti yra 
gana sunku. Pirmiausia, jei kal
bame apie tuos senuosius mo
hikanus, tai reikia pripažinti, 
kad jų buvimas - bent jau šiuo 
metu - palaiko Lietuvos politi
nio gyvenimo ir visos politinės 

sistemos stabilumą. Šiaip ar taip 
yra visiškai naivūs ar net juokin
gi teiginiai, kad gali nei iš šio, 
nei iš to ateiti vadinamoji jau
noji karta ir pakeisti vyresniąją. 
Iš tikrųjų turėtų būti kalbama 
apie natūralų kartų perimamu
mą ir apie mechanizmus, kurie 
leistų ateiti į politiką ir joje iš
kilti iš tiesų gabiems ir talentin
giems žmonėms. Šitie priekaiš
tai dėl mohikanų dalyvavimo iš 
dalies teisingi tuo požiūriu, kad 
reikia pripažinti, jog Lietuvos 
politinėse partijose, ypač deši
niosiose, tas atrankos mechaniz
mas veikia labai silpnai. Į šią 
problemą žiūriu kaip į techninį 
klausimą. Patiems vadinamie
siems mohikanams vertėtų pa
svarstyti galimybę, ar jie nega
lėtų daryti iš tiesų didžiulės įta
kos politikoje kartais joje ma
žiau dalyvaudami tiesiogiai. 
Noriu pasakyti, kad visose pa
saulio šalyse tikrąją politiką la
bai dažnai vykdo plačiai visuo
menei mažiau matomi žmonės, 
tačiau dėl to jie nėra mažiau įta
kingi. Tuo tarpu Lietuvoje šiuo 
požiūriu vykstantis politinis gy
venimas yra primityvokas.

Vis tik rinkėjai balsavo už 
naująją politiką, jaunus ar net 
jauniausius Lietuvos parlamen
tarizmo istorijoje veidus, tačiau 
politologai veik vieningai pra
bilo apie naujosios politikos, 
Vyriausybės trumpaamžiškumą. 
Iš kur tas skepsis?

Manau, kad tai yra visiškai 
dėsninga. Iš tiesų egzistuoja di
delis ir net pernelyg didelis ato
trūkis tarp palyginti siauro po
litikos specialistų būrio ir pla
čiosios visuomenės, kurios po
litinis išprusimas, deja, yra la
bai menkas. Dėl tos padėties aš 
vis dėlto kaltinčiau ne vien po
litologus, nors kartais jie taip pat 
neparodo deramos iniciatyvos 
supažindindami visuomenę su 
kai kuriais elementariausiais po
litikos dalykais, bet dar didesnį 
vaidmenį čia vaidina žiniasklai- 
da. Galbūt mano mintys kai kam 
pasirodys nepriimtinos, bet ne
galiu nepripažinti, kad didžiau
siuose šalies laikraščiuose tik la
bai retai galima išvysti straips
nius, kuriuos būtų įmanoma pa
vadinti rimtomis politikos ana
lizėmis. Panašu, kad Lietuvoje 
jau susiklostė sistema, kuri tam 
tikru būdu atkerta paprastą rin
kėją tiek nuo tikros informa
cijos šaltinių, tiek neleidžia jam 
susipažinti su mano minėtais 
dalykiškais problemų svarsty
mais. Ir jeigu ši tendencija iš
liks ateityje, panašu, kad poli
tologų balsas Lietuvoje vis ma
žiau ir mažiau bus girdimas. 
Tačiau tai nereiškia, kad poli
tologų nuomonės - bent jau šiuo 
atveju - yra klaidingos. Tiesiog 
liūdna žiūrėti, kai daugelis rin
kėjų nemato ir nesupranta visiš
kai akivaizdžių dalykų vien to
dėl, kad jie neturi galimybės 
juos sužinoti.
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Putnam, CT

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

N

Kun. RONALD T. SMITH - administratorius 
Kun. JONAS RIKTERAITIS, kleb. emeritas

Linksmų Šv. Kalėdų! 
Laimingų Naujųjų Metų!

Jurgio Pabrėžos 4 
5700 Kretinga, Lietuva

NEVV BRITAIN, CT 
Šv. Andriejaus parapija

LOS ANGELES, CA 
Sv. Kazimiero parapija

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų visiems lietuviams linki

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

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams linki 

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

BOSTON, MA. 
Sv. Petro parapija

Nuoširdžiai sveikiname visus Apreiškimo parapijiečius 
su Šv. Kalėdomis. Tegul Kūdikėlis Jėzus ateina pas Jus, 

.atneša palaimą Jūsų širdims ir gyvenimui. Tegul Kristaus artumas 
lydi Jus per visus metus. - Jūsų Kristuje,

Prel. D. CASSATTO, administratorius 
PARAPIJOS TARYBA

BROOKLYN, NY mc- d

L \>s

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

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

MASPETH, NY
Viešpaties Atsimainymo parapija

Kristaus Gimimo šventėje Ramybės ir Taikos 
linki visiems

KRYŽIŲ KALNO
PRANCIŠKONAI

Jurgaičių kaimas, Šiaulių rajonas
Lietuva

Džiugių Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų 

visiems linki

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
Direktorių Taryba 

ir štabas
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Kristaus Gimimo šventėje sveikina visus geradarius 
ir Naujuose Metuose linki gausių Dievo malonių

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
MARIJOS SESERYS

Linkiu visiems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

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

LOVVELL, MA
Sv. Juozapo parpija
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KRETINGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA
NORVVOOD, MA

Sv. Jurgio parapija
1986-1987 jubiliejiniai metai — 75 metai nuo įsteigimo

NEVV YORK, NY
Vilniaus Aušros Vartų parapija
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems parapijiečiams
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Šv. Kalėdų proga sveikinu visus parapijiečius 
ir linkiu laimingų Naujų Metų
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorų su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

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

Kun. MICHAEL J. O'BRIEN
Prel. DOMININKAS POCIUS, kleb. emeritas

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, klebonas

PHILADELPHIA, PA
Sv. Jurgio parapija

KEARNY, NJ
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija

KRETINGA, LIETUVA Douglaston, NY

Kun. A. NOCKŪNAS, MIC, klebonas

ŠV. ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ 
INSTITUTO DĖSTYTOJAI IR STUDENTAI

Kun. JOHN P. CONTE 
administratorius

HARTFORD, CT 
Svč. Trejybės parapija

VVORCESTER, MA 
Sv. Kazimiero parapija

Matulaitis Nursing Home,
10 Thurber Rd., Putnam, CT 06260

Nuoširdžiai sveikina su Šv. Kalėdom ir linki 
daug laimės Naujuose Metuose

Kun. VYTAUTAS PIKTURNA
Ik

Nuoširdžiai linkime Šv. Kalėdų džiaugsmo 
ir laimės Naujuose Metuose!

ELIZABETH, NJ
Sv. Petro ir Povilo parapija
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Kun. STASYS RAILA

AMSTEĖDAM, NY 
Sv. Kazimiero parapija
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Rev. STANLEY SWIERZOWSKY, 
klebonas

Kun. PETRAS BURKAUSKAS 
klebonas

Šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, PA 
Šv. Kazimiero parapija, Philadelphia, PA
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Užgimusio Kūdikėlio malonių Šv. Kalėdose 
ir Dievo Palaimos Naujuose Metuose linki

Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems parapijiečiams linki

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas

PROVIDENCE R.I.
Sv. Kazimiero parapija

Giedraus Kalėdų džiaugsimu) linkime 
visiems parapijiečiams
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Sveikinu visus draugus, pažįstamus 
ir buvusius parapijiečius Šv. Kalėdų proga 
ir linkiu sveikų ir laimingų Naujųjų Metų

i <•

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas 
Dijak. HENRIKAS KETURWITIS

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems buvusiems parapijiečiams, 
draugams ir pažįstamiems linki

Sveikiname visus lietuvius švenčių 
proga ir linkime Dievo palaimos!

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Kalėdų šventėse

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. JONAS PRŪSAITIS, STL.

klebonas

BROCKTON, MA 
Sv. Kazimiero parapija

Linkiu savo mieliems parpijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

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

LAVVRENCE, MA
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems draugams ir geradariams 

linki

MOTINOS TERESĖS SESERYS 

Laisvės 26 
5700 Kretinga, LIETUVA
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Sveikatos kertė
Ar sveika nevalgyti mėsos?

Sriubos
Trinta morkų sriuba

(pradžia praeitame nr.)

Nesimokykime iš 
televizijos

Biblijoje pasakyta: “Saugokis 
netikrų pranašų”, o dabar tokie 
pranašai šaukia iš tribūnos kiek
viename kampe. Todėl reikia 
įžvalgios akies norint atsirinkti 
tai, kas mums tinka, tarp viso to 
- ir maisto produktus.

Pastaruoju metu pasidarė la
bai madinga vartoti maisto pa
pildus. Atrodo, kad jie galėtų 
puikiai papildyti ir vegetarų po
reikius. Tokie produktai žmo
gui padeda nesukant galvos dėl 
mitybos gauti visko, ko reikia, - 
tik įmetei į burną tabletei? ar 
kapsulę. Maisto papildai pir
miausiai skirti žmonėms, kurie 
negali daug ko valgyti dėl virš
kinimo problemų, labai užsiė- 
musiems ir... tinginiams. Žmo
gus, nusprendęs imtis tam tikrų 
priemonių savo sveikatos labui, 
turėtų pasitarti su profesionalu. 
Deja, visame pasaulyje daugu
ma žmonių sveikatos mokosi iš 
televizijos laidų, reklamos.

Moteris ir vegetarizmas 
nesuderinama

Pasak gydytojo A.Cikanavi- 
čiaus, moteris yra unikali žmo-

Problema - išspręsta
Kompiuterinė Suomijos kom

panijos programa “Mimosa” pa
deda spręsti vieną sudėtingiau
sių problemų profesinėse mo
kyklose - pamokų tvarkaraščių 
sudarymą. Šią programą surasti 
ir įdiegti padėjo JAV gyvenan
tys lietuviai Amanda ir Algirdas

gaus atmaina, kartojanti tam tik
rus ciklus, todėl jai kai kurių 
medžiagų reikia daugiau. Neį
manoma įsivaizduoti moters 
nėštumo, gimdymo, vaiko žin- 
dymo periodų maitinantis vege
tariškai ir nedarant žalos sau ir 
savo vaikui. “Paklauskit bent 
vieno senosios kartos gineko
logo, kaip reikia maitintis besi
laukiančiai moteriai. Jis pa
sakys, kad reikia gerti šviežio 
pienelio, valgyti šviežias daržo
ves, įvairias mėseles ir viskas 
bus gerai. Moteris yra stiprioji 
silpnoji lytis - ji turi daugiau 
Dievo duotų galių ir jai turi bū
ti sudarytos geriausios gyveni
mo sąlygos gauti iš aplinkos kuo 
daugiau ir geresnių gaminių”, - 
pabrėžė gydytojas.

Tai yra universali formulė bet 
kokiai gyvai ląstelei žemėje. Jei 
bent viena iš tų grandžių yra 
pažeidžiama, pavyzdžiui, su
trinka tiekimas, ilgainiui ta ląs
telė patiria stresą, sutelkia visas 
savo pajėgas ir toliau dirba. 
Tačiau jei stresinė situacija ne
sibaigia, ląstelė ima dirbti iš pas
kutiniųjų ir... pavargsta. O nuo
vargis yra pirmasis sutrikusios 
veiklos požymis, nulemtas ge
netiškai. (pabaiga kitame nr.)

Dr. Raimundas Berkmanas

Muliuoliai. Per vasarą vykusius 
mokytojų kursus APPLE su pro
grama buvo supažindinti mo
kyklų direktoriai. APPLE lėšo
mis buvo nupirkta 100 progra
mos licencijų, kurios išdalytos 
mokykloms. Vėliau APPLE nu
pirko šios programos licencijas 
ir visoms Lietuvos mokykloms.

Lietuvos aidas

800 g morkų,
2 riekės skrudintos duonos,
1 l daržovių sultinio,
2 šaukštai grietinėlės,
1 šaukštas miltų,
3 šaukštai sviesto,
pora šlakelių citrinos sulčių,
2 šaukštai kapotų prieskoninių žalumynų,
druskos, pipirų pagal skonį.

Morkos nuskutamos, gerai 
nuplaunamos ir susmulkinamos 
griežinėliais. Sudėtos į daržovių 
sultinį, jos užvirinamos ir 30 
minučių paverdamos uždeng
tame puode. Ištroškintos mor
kos pertrinamos per sietelį. Mil
tai sumaišomi su dviem šaukš
tais sviesto ir suminkomas ku
kulis. Jis įdedamas į sriubą ir 
išplakamas kulinarine šluotele. 
Sriuba dar porą minučių paver-

dama, tada pasūdomą, suberia- 
mi pipirai, citrinos sultys. Skru
dinta duona supjaustoma kubiu
kais, jie kepinami svieste, kol 
gražiai paruduoja. Į sriubą su
pilama grietinėlė ir išmaišo
ma. Į kiekvieną sriubos dubenė
lį įberiama skrebučių ir kapotų 
prieskoninių žalumynų.

Vietoj skrebučių sriubą gali
ma pagardinti kepintų dešrelių 
griežinėliais.

v
Žiedinių kopūstų sriuba su saulėgrąžomis

1 kg žiedinio kopūsto,
1 svogūnas,
300 g porų,
2 šaukšt. saulėgrąžų aliejaus,
1 šaukštelis druskos,
4 šaukštai saulėgrąžų, 
žiupsnelis maltos paprikos,
1 šaukštas kvietinių miltų,
1 šaukšt. augalinio aliejaus.
Nuskabomi žali žiedinio 

kopūsto lapai, patrumpinamas 
kotas ir plati galvutė 20 mi
nučių panardinama į drungną 
vandenį, kad išplauktų galimi 
nešvarumai ir vabaliukai.

Paskui kopūstas užpilamas 
švariu vandeniu ir 25 minutes 
verdamas ant mažos ugnies. 
Nupjaustomos tamsžalės porų 
lapų dalys ir šaknelės, jie ge
rai nuplaunami ir supjaustomi

plonais žiedeliais. Svogūnas nu
lupamas ir susmulkinamas. Di
deliame prikaistuvyje įkaitina
mas aliejus ir jame kepinami 
svogūnai, kol gražiai pagelsta. 
Sumetami porai ir viskas kartu 
pakepinama 3 minutes, pas
kui suberiami miltai ir dar kiek 
pakaitinama. Po truputį supi
lamas 1 1 sultinio, kuriame 
virė žiedinis kopūstas. Tada 
sriuba užvirinama, pagardina
ma paprika, pasūdomą. Žie
dinio kopūsto galvutė išskirs
tomą žiedinėliais, koteliai su
smulkinami ir viskas suberia
mą į sriubą. Dar kartą už
virinama. Saulėgrąžos kepi
namos aliejuje, kol vos vos 
paruduoja. Tadajos suberiamos 
į sriubą.

Gimtinė artesnė
Kelionė greitesnė
Kišenė pilnesnė

Torontas
Čikaga

JTdlinas

yga \ 

-VilniUŠ^^j^. Maskva
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Niuarkas
Niujorkas

-LOT skrydžiai žymiai priartino Centrinę ir Rytų Europę. ^—-— "
Naujas tvarkaraštis įgalina keliauti greičiau ir maloniau.
/ Persėdimas - tarsi lengva mankšta kojoms.

Kainos - pačios žemiausios, taigi, skrisdami LOT, nenuskriausite savo piniginės.

Lenkijos Avialinija LOT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to, aptarnaus aukščiausiu lygiu. Neveltui jau 
eilę metų LOT pelno geriausios Centrinės ir Rytų Europos avialinijos vardą. Mes garsėjame mandagiomis 

stiuardesėmis, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iš Niujorko, Niuarko, Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai į Varšuvą. Lengvas, malonus persėdimas 

/ šiuolaikiniame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matosi Vilniaus bokštai.
/ Su LOT - ir arčiau, ir pigiau.//

aršuVa2^~Į ££ Kijevas
! OvLvovas \

•LOT bendrauja su Amerlcan Alrlrnes, taigi, galite patogiai susisiekti su dar 14 JAV miestų.

Skambinkit* mums arba savo kelionių agentūrai, o taip pat aplankykit* mūsų int*rn*tinf svetainę www.lot.com

POLI S H AIRUNES

Informacija ir rezervacijos:

1-800-223-0593
£CJT_^_
TicketsOnLine®

www.lot.com

Anglų kalbos 
pamokėlės

For sale - pardavimui
1 ’m sorry this painting is not 

for sale.
She has put her house upfor 

sale.

Introduce somebody to 
somebody - pristatyti (supa
žindinant)

Allow me to introduce my 
wife to you.

I was introduced to Jenny at 
the party.

On sale - parduodama
The new model is not on sale 

in the shops.
She gets ten pounds on each 

sale.

On the contrary - atvirkš
čiai

It doesn ’t seem ūgly to me, on 
the contrary, I think it is rather 
beautįful.

We went to work on the con
trary to the doctors orders.

From time to time - kartas 
nuo karto

He visits his parents time 
from time.

Leliūnų 
miestelio 

gyvenimas

Dvyliktajame kilometre nuo 
Utenos, abipus Kauno - Zarasų 
plento išsidėstęs Leliūnų mies
telis. Aukšti, 51 m siekiantys 
Leliūnų bažnyčios bokštai ma
tomi iš toli. Buvęs kolūkio, da
bar seniūnijos centras turi be
veik 550 gyventojų, iš kurių dar
bingų 251, o darbą turi tik 109. 
Pensininkų ir mokinių beveik 
po lygiai - 132 ir 134. Iki šio 
rudens gimė tik du leliūniškiai, 
o mirė dukart tiek. Leliūnų mo
kyklai - 95 metai. Joje moky
tojavo poeto Algimanto Balta
kio senelis Antanas Zaranka. 
Leliūnuose išlikęs ir senasis 
dvaras, XVII a. valdytas Po- 
marnackių, vėliau - Arsima- 
vičių, o šiais laikais už kolūki
nius pajus parduotas Daliui 
Kvedarui. Kaip ir beveik kiek
viename Lietuvos miestelyje, 
taip ir Leliūnuose dar stovi 
kultūros namai, paštas, felčerio 
punktas, kelios parduotuvės, 
kavinė, lentpjūvė ir didžiausia 
miestelių retenybė - viešasis tu
aletas. Leliūnuose gyvena ir 
rajono puodžių puodžius Vy
tautas Valiušis. P. Vytautas 
žiedžia ir serijinius pigius gė- 
liapuodžius, kuriuos pardavi
nėja turguose, ir vienetinius dir
binius pagal užsakymus. Jo na
mai - gyvas muziejus - p. Vy
tautas turi sukaupęs turtingą 
biblioteką, surinkęs retą sakso
fono muzikos kompaktinių 
plokštelių kolekciją, daug ta
pybos darbų. Puodžių puo
džiaus namuose yra ir didžiu
lė senųjų puodynių ir kitų mo
lio dirbinių kolekciją, kurią p. 
Vytautas nori dovanoti Le
liūnams kaip kraštotyros mu
ziejaus filialą. Tam jis iš savo 
kišenės suremontavo metų me
tais nenaudojamą senutėlės mo
kyklos antrą aukštą. Taigi at
važiavus į Leliūnus, galima nu
sipirkti puodą iš Valiušio, išsi
burti likimą pas vieną “kor- 
težninkę”, o išalkus suvalgy
ti “kepsnį per vis^ lėkštę” 
“Užeigos” kavinėje. Si kavinė 
Nerijaus ir Artūro Malinauskų 
nuosavybė, perimta iš senelio. 
“Užeigos” šeimininkė Snie
guolė Malinauskienė pati su
kūrė senovišką interjerą ir 
įpūtė jam naujovišką dvasią. 
Čia vyksta nuolatinės meno 
parodos. Į “Užeigą” iš viso ra
jono atvažiuoja žmonės švęsti 
švenčių.

Respublika

Mokslo naujienos

Ankstyviausiu periodu 
Marse tikriausiai buvo dau
gybė ežerų, kurių dugne, pana
šiai kaip ir Žemės ežeruose, su
siklostė nuosėdinės uolienos, 
primenančios Jungtinių Valsti
jų Didžiojo kanjono uolienas. 
Apie tai paskelbė NASA moks
lininkai, kurie pridūrė, kad to
kiose Marso uolienose gali būti 
senovinės gyvybės, jei tokia eg
zistavo, fosilijų. NASA kosmi
nis aparatas “Marš Globai Sur- 
veyor” nufotografavo numano
mas nuosėdines uolienas Mar
so krateriuose ir plyšiuose, ku
rie labai panašūs į Žemės ir kar
tais primena Arizonos dykumą 
ar Didįjį kanjoną. Nuotraukos ir 
mokslinė analizė bus paskelbti 
žurnalo “Science” penktadie
nio numeryje

Prancūzijos ir Kenijos 
mokslininkai atkasė anksty- 
viausio žinomo žmogaus pro
tėvio fosilijų, kurios yra daugiau 
kaip 1,5 mln. metų senesnės už 
iki šiol žinotas seniausias to
kias fosilijas. Gruodžio 4 d. 
Paryžiuje esančio mokslinio ins
tituto “College de France” ir 
Kenijos muziejų draugijos 
mokslininkai paskelbė, kad 
“Tūkstantmečio žmogumi” pra
mintų gyvūnų suakmenėjusios 
liekanos gali pakeisti rūšių 
kilmės ir evoliucijos teoriją

Žmonėms, kaip ir kitiems 
dideliems žinduoliams, gali 
grėsti išnykimas, teigia įžymus 
britų paleontologas profesorius 
Michael Bawlter. Pasak jo, dide
li gyvūnai nyksta daug greičiau, 
nei buvo apskaičiuota, todėl ne
trukus taip atsitiks ir žmonėms. 
Tokios išvados pateiktos pagal 
matematinį modelį, kurį sukū
rė M.Boulterio vadovaujama 
mokslininkų grupė. Pagal pro
fesoriaus teoriją, yra priežasčių 
manyti, jog žmonės taip nesi
derina prie aplinkos, kad dėl 
savo pačių kaltės išnyks. Kada 
tai nutiks, pasakyti sunku, bet, 
šnekant geologiniais terminais, 
- greitai. Beje, tai gali reikšti mi
lijonus metų.

Rusijai nutarus į Ramųjį 
vandenyną nuleisti kosminę sto
tį Mir labiausiai džiaugėsi 
amerikiečių agentūroje NASA 
bei Tarptautinę kosminę stotį 
kuriantys specialistai. Bet kita
me Žemės rutulio pakraštyje - 
Australijoje, šis nutarimas sukė
lė rimtą susirūpinimą. Rusijos 
kosminė agentūra tikisi vasario 
mėnesį nuvairuoti senutėlę 135 
t sveriančią stotį [Ramiojo van
denyno sritį, kuri yra vos už 
2000 km nuo rytinių Australi
jos krantų. Dėl to, ar krisdamas 
Žemėn Mir sukels pavojų, ar ne, 
yra daug įvairių nuomonių. La 
Trobe Universiteto Melboume 
mokslininkas Peter Dyson ma
no, jog Mir liekanos išsisklai
dys maždaug 10,000 km ilgio 
ruože, todėl dalis jų nukris [Au
straliją. Niekas gerai nežino, 
kaip toks didelis objektas suby
rės patekęs [atmosferą. Priešin
gos nuomonės laikosi Europos 
erdvės tyrimų agentūros specia
listas Walter Flury. Jis mano, 
kad jaudintis nėra ko, nes Mir 
trajektorija nekirs Australijos. 
Bet australų nervingumą irgi ga
lima suprasti. 1979 m. ant šio 
žemyno jau buvo nukritę JAV 
kosminės stoties SkyLab ske
veldros. SkyLab, kaip dabar 
Mir, pritrūko kuro, todėl NASA 
jo trajektorijos beveik negalėjo 
įtakoti. Flury sutinka, kad neaiš
kumų dar lieka nemažai.

http://www.lot.com
http://www.lot.com
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Gerbiamas Redaktoriau,
Patinka Jūsų laikraštis. Aktualūs straipsniai. Įdomi tematika. 

Retkarčiais gaunu pasiskaityti.
Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai Jums šv. Kalėdų ir Naujojo 

tūkstantmečio slenkstyje.
Pagarbiai, Antanina Garmutė

Kaunas

Kas kaltas, kas teisus, o kas iš to laimi!
Šių metų gruodžio 1 d. Nr. 46 “Darbininko” savaitraštyje per

skaičiau kritiko Petro Palio parašytą straipsnį apie praeitą vasarą 
įvykusį smuikininko Vilhelmo Čepinskio ir pianistės Guodos 
Gedvilaitės rečitalį, kuris įvyko Weill Recital Hali, kuri yra žinoma 
kaip mažoji Camegie Hali rečitalių salė. Renginį organizavo dr. 
Giedrė Kumpikaitė su Manhattano Lietuvių Bendruomenės ir 
Generalinio Konsulato New Yorke pagalba. Straipsnis pavadintas 
“Nedera puoštis svetimomis plunksnomis”.

Straipsnyje P. Palys kritiškai vertina vėlyvą renginio aprašymą 
apie aukščiau minėtą rečitalį, kurį parašė dr. G. Kumpikaitė ir kuris 
buvo patalpintas “Darbininko” 43 numeryje. Tiksliau, kritikuo
jamas straipsnio pavadinimas, kuris yra: “Čamegie Hali vėl kon
certavo lietuviai”. P. Palys yra teisus teigdamas, kad Weill Reci
tal Hali tai nėra ta garsioji didžioji Camegie Hali, kurią žino vi
sas pasaulis, bet kamerinė salė, skirta jauniems menininkams sie
kiant profesinių aukštumų atlikėjo karjeroje. Taigi, anot P. Palio, 
aprašant renginį, nedera sudaryti įvaizdžio, kad buvo koncertuota 
didžiojoje salėje, nors reikėtų skaitytojams priminti, kad V. Če
pinskis yra grojęs pagrindinėje salėje kaip solistas su simfoniniu 
orkestru dar 1997 metais.

Man teko susipažinti su originalia dr. G. Kumpikaitės kopija. 
Prieš siųsdama straipsnį į redakciją ji su manimi konsultavosi ir 
buvo atsiuntusi straipsnio kopiją susipažinti. Tikras jos straipsnio 
pavadinimas yra “Labai pavykęs koncertas!” Straipsnis 
pradedamas sekančiu sakiniu: “Šių metų birželio 27 dieną Weill 
Recital Hali (Camegie Hali) įvyko Vilhelmo Čepinskio koncer
tas”. Taigi, visi sutiksime - su teisybe neprasilenkta ir visi supran
tame, kad Weill Recital Hali yra pavadinta tikru originaliu vardu, 
skliausteliuose visiškai pelnytai primenant, kad tai yra salė, kuri 
priklauso prie garsiosios Camegie Hali. Daugybė metų ši salė va
dinosi Camegie Recital Hali. Tik 1986 metų gruodžio mėn. salė 
buvo pavadinta Weill Recital Hali po restauracijos, finansuotos 
Sanford ir Joan Weill. Todėl programose dažnai atsispindi pilnas 
salės pavadinimas Weill Recital Hali at Camegie Hali.

Kokiu būdu dienos šviesą dr. G. Kumpikaitės rašytas straips
nis išvydo kitu pavadinimu, reikia klausti “Darbininko” savai
traščio redaktoriaus. Galgi pati redakcija norėdama gero ir ne
žinodama niuansų “tobulino” pavadinimą, kuris nepilnai atskleidė 

koncerto įvaizdį ar panašiai. Tačiau, jeigu taip yra, ar nebūtų iš 
redakcijos pusės buvę teisingiau ir paprasčiau susisiekti su P. Pa
lių ir paaiškinti situaciją.

Man skaudu ir nemalonu skaityti P. Palio straipsnio priekaiš
tus apie tai, kad koncertas aprašytas praėjus pusšešto mėnesio po 
įvykio. Iš tikrųjų, jis spaudoje pasirodė po puspenkto mėnesio, 
nes koncertas įvyko ne gegužės 27 dieną, o birželio 27 dieną. Ta
čiau ne tai svarbu. Svarbu, kad buvo aprašytas!!! Man su ironija 
tenka pasakyti, kad mano koncertai, įvykę didžiausiose JAV ka
tedrose, dažnai net nebūdavo paminėti lietuviškoje spaudoje! 
Kodėl? Todėl, kad aš apie savo koncertus pats nerašau, o mūsų 
tautiečiai, nors ir apsilankę juose, pritrūksta iniciatyvos išsakyti 
savo mintis ar pasiųsti programą į spaudą, kur nors vienu sakiniu 
būtų paminėtas pats faktas. Praeitais metais vykęs koncertas Al- 
ice Tully Hali, Lincoln Centre, New Yorko spaudoje buvo apra
šytas praėjus keliems mėnesiams po įvykio. Koncertas, skirtas 
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 10-mečiui, kurį aplankė 
šimtai klausytojų, tame tarpe ir diplomatai iš daugiau kaip 25 pa-

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

• SIUNTINIŲ AGENTŪRA “VILTIS” PRANEŠA, 
kad konteineriai su jūsų šventinėmis dovanomis 
jau išsiųsti į Lietuvą. Jūsų giminėms, draugams ir 
pažįstamiems šios dovanos suteiks daug džiaugsmo 
per Šv. Kalėdas. Gruodžio mėnesį konteineris nebus 
siunčiamas.

• JEIGU NESPĖJOTE paruošti siuntinio, nenusi
minkite. Galite pasiųsti dovanėlę Kalėdų proga pini
gais. Pinigai bus pristatyti asmeniškai kartu su laišku 
arba kalėdine kortele. Galite įdėti ir kelias nuotrau
kas. Pinigus reikia pristatyti skubiam persiuntimui į 
“Vilties” įstaigą iki lapkričio pabaigos. Papildomos 
informacijos prašome skambinti telefonu: 617-269- 
4455.

• BESIDOMINTIEMS siuntinių persiuntimu ar 
kraustymusi iš Lietuvos į Ameriką. Sekantis kontei
neris iš Lietuvos į Ameriką planuojamas 2001 metų 
sausio viduryje. Informaciją galite gauti “Vilties” 
Įstaigoje telefonu 617-269-4455.

• APIE KALĖDINĮ IŠPARDAVIMĄ parduotuvėje 
Amberland bus paskelbta artimiausiu laiku.

saulio valstybių (Gen. Konsulato duomenimis).
Taigi, dr. G. Kumpikaitė laukė ilgus mėnesius, kol bus įvertin

ti jaunieji be galo talentingi menininkai. Nesulaukė, parašė pati, 
ir ...gavo pylos.

Verta paminėti ir tai, kad V. Čepinskis ir G. Gedvilaitė savo 
lėšomis atvyko į JAV ir koncerto pajamos pilnai nepadengė kon
certo ir kelionės išlaidų. Čia vėlgi jau kita tema apie klasikinės 
muzikos atlikėjųkompensacijąmūsuose ir visame pasaulyje. Roko 
ir pop muzikantai, su retomis išimtimis nemokėdami natų skai
tyti, sugeba išsireikalauti tūkstantinius honorarus, o klasikinės mu
zikos atlikėjai šimtus, gal tūkstančius valandų praleidę repetuo
dami sudėtingiausius repertuarus, profesionalumo sistemingai 
sėmęsi įvairiose specializuotose mokyklose ir universitetuose pen
kiolika ar dvidešimt metų, dažnai koncertuoja veltui arba už vi
siškai simbolinius honorarus.

Pagarbos nusipelno dr. G. Kumpikaitė, kad ryžtasi organizuoti 
tokius koncertus, koks įvyko praeitą birželį Weill Recital Hali 
(Camegie Hali). Padėkos nusipelno P. Palys, kad uoliai nušvie
čia daug renginių spaudoje, jei ne New Yorke, tai svetur. Meilės 
nusipelno visi lietuviai, kurie lanko lietuvių atlikėjų rečitalius ir 
koncertus, tuos renginius paremdami ir moraliai, ir materialiai. 
Tačiau, New Yorko lietuvių bendruomenei retėjant ir silpnėjant, 
nedera smeigtukais badytis ir po nesantarvės skraiste kiūtoti. Nes 
priešingai - kas iš to laimi? Atsakymas yra vienas - niekas...

Virginijus Barkauskas
New York

Gerb. Redaktoriau,
Perskaičius p. palio laišką “Darbininkui”, liečiantį Vilhelmo 

Čepinskio ir Guodos Gedvilaitės koncertą Weill Recital Hali (bu-

SVEIKIN IM AS

Te šiandien sieloj muzika skambės, 
Su gėlėm ir draugai 
Teskubės -
Jie nepamirš Tavosios šventės.
O saulė tarsi gintaras švytės,
Širdis kaip paukštė nerami plazdės 
Žodžius: O, kaip puiku gyventi!

Šie linkėjimai nuo gintarinės Baltijos krantų atskriejo radijo bango
mis poniai DANUTEI SHUKIS, gyvenančiai Toms River, NJ, kuri 
lapkričio 30 dieną švenčia gražų šešiasdešimties metų jubiliejų.

Prieš penkerius metus ponia Danutė atvyko iš Lietuvos į Ameriką. 
Susipažino su puikiais žmonėmis, rado gerų draugų kurie šiąšven- 
tinę akimirką tikimės, yra kartu su ja.

Su meile ir dėkingumu ponią Danutę prisimena artimieji ir draugai, 
likę Lietuvoje. Nuoširdžius linkėjimus Gimimo dienos proga mielai 
Danutei siunčia buvę kurso draugai - Vandutė, Virginija, Julius ir kiti.

Tetos Danutės gerumą nuoširdumą motinišką šilumą prisime
na ir brolio dukros Jovita ir Alma, kuriomis ponia Danutė rūpinosi 
mirus broliui.

Nuoširdžius padėkos žodžius ir gražiausius linkėjimus gerbiamai 
Danutei siunčia visi artimieji, patyrę Jos širdies dosnumą, iautruma. 
gebėjimą džiaugtis gyvenimu:

Mes visi širdyje
Tave jauną ir gražią nešam...
Ir be galo 
Norim visi 
[ Tave gerumu būt panašūs...

Jovita Vaišvilienė

RigaVen Travel, Ine.
We provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS 
OR OTHER CARRIERS 

“Call for Details"

INESE ZAKIS
136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 631-665-4455 Fax 631-665-6164

1-800-291-8311
E-mail: RigaVen@worldnet.att.net

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš 
lietuviu išteisto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriif metu sukakti!

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

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

H ome Eųuily ir automobiliu
* ATM naują mašiną ir korteles
• Tiesiogini pinigu deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kabame fietnvt.Orai...
Mūsų telefonai: (201) 991-0001
arba skambinkite mums nemokamai:

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

vusioje “Camegie Recital Hali”, bet perkrikštytoje į “Weill Recit
al Hali” 1986 m. dėl Sanford Weill dosnumo), tenka atsakyti įjo 
išmetinėjimus:

Pirmiausiai, p. paliui užkliuvo pavadinimas “Camegie Hali vėl 
koncertavo lietuviai”. Šis pavadinimas buvo redaktorių sukurtas 
(matyt jie neįsigilino į niuansus), nes rašytojos originalas buvo 
pateiktas kitas - “Labai pavykęs koncertas”. Kai rašoma “Came
gie Hali”, galvojama tuojau apie didžiąją salę ir užtat šis vardas 
nebuvo naudotas, kad nesusidarytų neteisingas įspūdis. Be to, Weill 
Recital Hali yra laikoma prestižine, viena geriausių kamerinio po
būdžio salių su puikia akustika. Joje yra groję daug žymių atlikėjų, 
pav., neseniai pianistas Gary Graffman, Horowitz’o studentas, ir 
kiti. Jos išsinuomavimas yra dar prieinamas, o tuo tarpu didžioji 
Camegie Hali kainuoja labai brangiai ir ją dažniausiai nuomoja 
dideli orkestrai ar praturtėję menininkai, nes ir patys garsiausi turi 
už ją užmokėti, nežiūrint, ar tai buvo Horowitz, ar dabar Kremer 
ar Joshua Bell. Kartais net ją išsinuomoja turtingi žmonės, kad 
pristatytų savo žmonas, vyrus, giminaičius ar kitus, kurie neturi 
nei didelio talento, nei pasaulinės reputacijos. Taigi, apie koncer
to meninį lygį negalima spręsti pagal salės dydį. Vis dėlto, garsu
sis smuikininkas Isaac Stem atsilankė į Vilhelmo Čepinskio kon
certą.

Antra, p. paliui organizatoriai padovanojo du bilietus į šį kon
certą kaip “muzikos kritikui”, o jis, dėl nežinomų priežasčių, atsi
sakė parašyti recenziją apie koncertą tačiau nepatingėjo iškritikuoti 
kitų parašyto atsiliepimo pavadinimo apie koncertą. Tokiu būdu 
koncerto recenzijos lietuviškoje spaudoje New Yorke nebuvo.

Trečia, p. palys atrodo esantis labai pedantiškas, tai turėtų pats 
atkreipti dėmesį į detales, nes koncertas įvyko birželio 27-tą o ne 
gegužės 27-tą (pagal p. palį).

Ketvirta, p. palys yra be abejo užmiršęs, kad Vilhelmas Čepins
kis yra koncertavęs didžiojoje Camegie Hali 1997 m. birželio 3 d. 
Primenu programą: Čepinskis grojo Paganini Antrą Koncertą 
Smuikui su simfoniniu orkestru. Taip kad yra labai gaila, kad p. 
palys bando nužeminti puikų mūsų lietuvį smuikininką kuris gar
bę groti Camegie Hali užsitarnavo laimėjęs smuikininkų konkurse 
New Yorke. Be to, kaip jau yra žinomą Vilhelmas Čepinskis yra 
pagarsėjęs grodamas geriausiose pasaulio koncertų salėse, pav., 
Maskvos Didžiojoje Čaikovskio salėje, Amsterdamo Concertge- 
bouw ir kitur.

Penktas ir paskutinis dalykas - gal p. palys norėtų suorganizuo
ti kokiam nors vertingam menininkui koncertą didžiojoje Camie- 
gie Hali, gal jo ištekliai neriboti ir gal jis sugebėtų pritraukti 2,800 
klausytojų, tai būtų labai naudinga ir gražu iš jo pusės, tada jis 
pats galėtų rašyti: “Camegie Hali vėl koncertavo lietuviai”!

Dr. Giedrė Kumpikaitė

Redakcijos prierašas: Atsiprašome už netikslumą pervardi
jant dr. Giedrės Kumpikaitės straipsnį ir dėkojame jai ir Virgini
jui Barkauskui už išsamius atsiliepimus.

2000 žiemą visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

Finnair ir kitomis oro linijomis iš 
Chicagos 
Clevelando 
Bostono 
ir kitų miestų

New Yorko 
Floridos 
Detroito 
Los Angeles

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

— Prašykite mūsų brošiūros—

Vytis Travel
40-24 235 Sf

Douglaston, NY 11363
Tel.: 718-423-6161 

800-778-9847
Fax: 718-423-3979

Ji

e-MAIL: VYTFOURS@EARTHIJNK.NET
web site: www.vytistours.com

k.

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTFOURS@EARTHIJNK.NET
http://www.vytistours.com
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Vasaros prisiminimai iš 
Putnamo seselių sodybos

(pradžiapraeitame nr.)

Antra dalis

Putnamas šventė vestuves!
Bene giliausiai atmintyje pa

siliko M. N. Pr. Seserų ir Rė
mėjų piknikas - susiartinimo 
šventė, įvykęs š.m. liepos 23 
dieną Vienuolijos sodyboje.

Šį kartą tradicinė pikniko pro
grama išsiveržė iš tradicinių rė
mų.

Pirma, šv. Mišias atnašavo 
Norvvith diecezijos vyskupas 
Daniel A. Hart D.D. su septy
niais lietuviais kunigais! Jo aiš
kiai jaučiama pagarba ir be sku
bos sukalbėti šv. Mišių maldų 
žodžiai naujai prašneko į daly
vaujančiųjų širdis. Itin prasmin
gas pamokslas, Šv. Tėvo pas
kelbtas Jubiliej inių metų rėmuo
se maldos rėmuose.

Solistė ir kantorė Marytė Bizinkauskaitė (kairėje) su sesute 
po labai gražaus giedojimo pikniko Putnamo Seselių 
sodyboje metu

Worcester, MA
Po Lietuvos Kariuomenės 

šventės minėjimo
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopa lapkričio 26 d. suruošė 
Nepriklausomos Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 82-jų metų 
sukakties minėjimą.

Šauliai organizuotai 10 vai. 
ryto dalyvavo šv. Mišiose Šv. 
Kazimiero parapijoj s bažny
čioje. Šv. Mišias, šaulių užpra
šytas už karius, šaulius, partiza
nus ir visus žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės, aukojo ir pamoks
lą pasakė parapijos adm. kun. 
Antanas Nockūnas, MIC. Gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas vargonininkės Onos Va
linskienės. Po Mišių sugiedota: 
“O Kristau Pasaulio Valdove...”

Nebuvo tikėtasi, kad tą rytą 
ledas padengs ne tik gatves, bet 
ir šaligatvius, kas sulaikė dau
gelį žmonių nuo atvykimo, o ir 
dalyvavusieji negalėjome šven
toriuje prie paminklo atlikti žu
vusiųjų pagerbimo apeigų. Per
sikėlėme į parapijos salę po baž
nyčia ir tęsėme tolesnę minėji
mo dalį. LŠSI Trakų rinktinės 
vadas g.n. Algirdas Zenkus pas
veikino visus ir padėkojo už 
atsilankymą. Pakvietė Worces- 
terio apylinkės Lietuvių Ben
druomenės pirmininką, skau
tininką Romą Jakubauską pas
kaitėlei. Kalbėtojas pradėjo nuo 
1918 m. vasario 16-tos dienos, 
kada Lietuvos Taryba paskelbė 
atstatanti nepriklausomą, demo
kratiniais pagrindais pagrįstą 
Lietuvos Valstybę su sostine 
Vilniumi. Iš Lietuvos traukėsi 
vokiečių kariuomenė, iš paskos 
veržėsi į Lietuvą Sovietų Rau
donoji armija su tikslu užimti 
Lietuvą. Tai vertė Lietuvą sku
biai organizuoti kariuomenę, 
kuri apgintų nuo priešų.

1918 m. lapkričio 23-čiądie- 
ną Vyriausybė išleido pirmąjį 
įsakymą tuo reikalu ir toji diena 
laikoma Lietuvos Kariuomenės 
įkūrimo data. Pirmieji Lietuvos

Vyskupas kvietė pasvarstyti ir 
naudotis Jubiliejinių metų Baž
nyčios teikiamom malonėm ir 
atlaidais, kuriuos galima nusi
pelnyti atlikus tam tikras mal
das Seselių vienuolijos koply
čioje!

Solistės ir kantorės Marytės 
Bizinkauskaitės vadovaujamas 
bendras giedojimas, jos solo 
giesmės Aukojimo ir šv. Komu
nijos metu maldingą ir iškil
mingą nuotaiką stiprino ir pa
laikė ligi šv. Mišių pabaigos.

Antras netradicinis pikniko 
dalykas buvo visų lauktas “Ne
ringos” stovyklautojų pasirody
mas.

Per garsiakalbius kviečami 
skubėjo jauni ir seni į tą pačią 
pušimis ir ąžuolais apsuptą žalią 
pievą, kur prieš pietus dalyva
vo šv. Mišių liturgijoje.

Su pakilia nuotaika stebėtos

Kariuomenės organizatoriai bu
vo Lietuviai karininkai, grįžę iš 
Rusijos. Vėliau prie jų prisidė
jo Mažosios Lietuvos ir Jung
tinių Amerikos Valstijų kariai. 
Tais pačiais metais gruodžio 29 
d. vyriausybė paskelbė atsi
šaukimą į Tautą, kviesdama sa
vanorius stoti į krašto apsaugą. 
Daugelis vyrų pakluso šiam at
sišaukimui ir iš jų sudaryta Lie
tuvos Kariuomenė iki 1919 m. 
rudens iš Lietuvos išstūmė Rusi
jos Raudonąją armiją ir iki metų 
pabaigos bermontininkus. 1920 
m. sudaryta taikos sutartis su 
Rusija, kuri nustatė valstybės 
sieną žymiai toliau į rytus ir pie
tus, tačiau Lenkija balandžio 19 
d. užėmė ir prisijungė Rytų Lie
tuvą su Vilniumi. Lietuvos Ka
riuomenė 1920 m. lapkričio mė
nesį prie Širvintų ir Giedraičių 
laimėjo mūšius prieš lenkų ka
riuomenę, tačiau karo veiksmus 
sustabdė Tautų Sąjungos kon
trolės komisija, kuri nustatė ad
ministracinę linijątarp Lietuvos 
ir Lenkijos, palikdama Vilnių ir 
Rytų Lietuvos žemes lenkų ran
kose.

Per du nepriklausomo gy
venimo dešimtmečius Lietuva 
aukštai išvystė ekonominius ir 
kultūrinius ryšius visose srityse. 
Pagal to meto reikalavimus bu
vo tvarkoma ir ginkluojama Lie
tuvos Kariuomenė. Prie jos mo
dernizavimo ypač daug prisi
dėjo divizijos generolas Stasys 
Raštikis ir brigados generolas 
Antanas Gustaitis. Jų vadovau
jama kariuomenė pasiekė mo
dernios tų laiktĮ kariuomenės 
lygį. Lietuvos Šaulių Sąjunga 
buvo dalis Kariuomenės rezer
vo.

1940 m. birželio 15 d. Sovie
tų Sąjunga okupavo Lietuvą. 
Lietuvos Kariuomenė pakluso 
politiniam vyriausybės spren
dimui ir nesipriešino. Netrukus 

Vytauto Didžiojo dukters Sofi
jos vestuvės su Rusijos kuni
gaikščiu Vosyliumi.

Tradicinė pikniko dalis virto 
netradicine ne tik dėl pasirinkto 
siužeto - Lietuvos kunigaikš
tytės vedybų su rusų kuni
gaikščiu, - bet ir dėl naujoviškų 
šokių choreografijos bei vestu
vių inscenizavimo. Viskas 
plaukte plaukė. Be pertraukos 
skambėjo dainos, sukosi šokė
jai. Neveltui dvi savaites sto
vyklos jaunimas šoko, dainavo, 
meldėsi, sportavo ir “studija
vo”, tarp daugelio dalykų, ir 
viduramžių Lietuvą. Todėl ir 
mes galėjom pamatyti to meto 
Lietuvos istorines vedybas.

Vestuvėmis programa 
nesibaigia

Baltų balandėlių “miškas”, 
ritmiškai judėdamas žiūrovų 
link, apdovanoja juos meilės, 
ramybės, džiaugsmo - visko, kas 
teikia sielai laimę, - simboliu. 
Tai buvo Lietuvos Antrojo Eu
charistinio Kongreso jaunimo 
dienos tąsa, neringiečių progra
mos pabaiga.

Šią nuostabiąprogramą ruošė 
iš Lietuvos formaliai pakviesti 
Alvydas Alimas, Lietuvos Res
publikos Kultūros ministerijos 
remiamas, ir Rasa Rimeikytė, 
Tautos Fondo stipendininkė. 
Vyriausia stovyklos vadovė Da
na Grajauskaitė ir stovyklos pro
gramų koordinatorė Aldona 
Lingertaitienė jiems talkininka
vo.

Seselė Paulė Savickaitė, Š. 
Amerikos M. N. Pr. Seserų pro
vincijole, nuoširdžiame padėkos 
žodyje taikliai pasakė: “Dievo 
Apvaizda nuostabi. Prieš 10 ir 
daugiau metų mes su dovanom 
važiavome į Lietuvą, o dabar 
Lietuva atvažiuoja pas mus”.

Talkininkė A.P.

buvo likviduota. Dalis jos 
įtraukta į Raudonąją armiją. 
1941 m. prasidėjo karas tarp Vo
kietijos ir Sovietų sąjungos. Pra
sidėjo sukilimas. Didesnė dalis 
į Raudonąją armiją įjungtų lie
tuviškų dalinių karių įsijungė 
į sukilėlių eiles. Nemažai buvo 
sudėta aukų dėl laisvės. Vokie
čių okupacijos metu buvo sie
kiama išsaugoti tautos jėgas, 
tikint, kad baigiantis karui pa
vyks atgauti nepriklausomybę. 
1944 m. vasario mėnesį suda
ryta Vietinė Rinktinė, į kurią įs
tojo apie 20,000 jaunų vyrų, tu
rint tikslą, kad Vietinė Rinktinė 
bus Nepriklausomos Lietuvos 
Kariuomenės branduolys. Ge
gužės mėnesį dėl Rinktinės va
do, brigados generolo Povilo 
Plechavičiaus atsisakymo vyk
dyti vokiečių nurodymus padė
tis baigėsi tragiškai.

1944 m. vasarą prasidėjo an
troji, Sovietinės Rusijos Lietu
vos okupacija, kuri tęsėsi neto
li 50 metų. Išsivystė didelės par
tizanų kovos su okupantu ir jos 
tęsėsi iki 1953 metų. 1990 m. 
Sąjūdis laimėjo rinkimus į Lie
tuvos AukščiausiąjąTarybą-At- 
kuriamąjį Seimą, kuris 1990 m. 
kovo 11 d. paskelbė Lietuvos 
Respublikos atkūrimo Aktą. Jį 
paskelbus svarbiausia buvo tą 
Nepriklausomybę įtvirtinti. Ba
landžio 25 d. buvo įsteigtas 
Krašto Apsaugos departamentas 
ir jam pavesta sukurti krašto

Kauno “Žalgiris”
Kas gi nėra girdėjęs garsio

sios Kauno “Žalgirio” vyrų kre
pšinio komandos? Ji jau nuo 
taip vadinamų “tarybinių” laikų 
buvo ir yra Lietuvos sporto sir
galių dėmesio centre.

Dar prieš du metus ji laimėjo 
geriausios Europoje profesio
nalų - “Eurolygos” čempionų 
vardą. Tačiau pernai kauniečių 
ekipa, prisipirkusi neaiškaus 
plauko užsieniečių, jau liko tos 
lygos uodegėlėje.

Šiemet, kuomet įvyko skili-

Vytautas Didysis su dukra Sofija ir jos pamergėmis prieš pasirodymą pikniko metu 
Putnamo Seselių sodyboje

Alvydas Alimas, “Neringos” stovyklos meninės programos vadovas su talkininkėmis Aldona 
Lingertaitiene (pirma iš dešin.), Dana Grajauskaitė (antra iš dešin.), kairėje Gintare 
Bukauskiene. Trūksta Rasos Rimeikytės

apsaugos sistemą. Lapkričio 
23-čią dieną Lietuvos Kariuo
menės įkūrimo sukakčiai pa
minėti Kaune įvyko pirmasis po 
pusės šimtmečio okupacijos ka
rių paradas. 1991 m. spalio mė
nesį paskelbtas pirmasis nau
jokų šaukimas į tikrąją krašto 
apsaugos tarnybą.

1992 m. sausio 2 d. atkurta 
Lietuvos Karo Aviacija. Pirma
sis lėktuvas su karo oro pajėgų 
ženklais pakilo jau vasarą, bir
želio mėnesį.

1993 m. rugpjūčio 31 d. pa
skutinis Rusijos karinis ešelonas 
išvyko iš Lietuvos.

Šiuo laiku Lietuvos Kariuo
menės vadas yra buvęs JAV ka
riuomenės pulkininkas, briga
dos generolas Jonas Kronkaitis.

Minėjimo vedėjas padėkojo 
prelegentui ir pakvietė visus pa
sivaišinti sesių šaulių paruoš
tais užkandėliais ir kavute.

Tenka palinkėti Lietuvos Ka
riuomenės vadui išauginti šau
nią, Tėvynės meile degančią 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenę, kuriai žygiuojant vėl 
dundėtų gatvių grindiniai ir, 
kaip kadaise, įtikinamai skam
bėtų: “Dunda trankosi griausti
niai, blykčioja žaibai, už tave 
brangi tėvyne žengiame links
mai”. Tikime, kad ir naujoji vy
riausybė skirs Lietuvos Ka
riuomenei atitinkamą dėmesį.

J.M.

smunka žemyn
mas tarp geriausiųjų Europos 
komandų ir dalis iš jų perėjo 
žaisti į naują- “Suprolygą” (joje 
Lietuvą atstovauja antroj i Lietu
vos komanda - Vilniaus “Lietu
vos rytas”), “Žalgiriui” yra kiek 
lengviau varžytis, nes į lygą pri
imta ir nemaža silpnesnių ekipų. 
Tačiau “Eurolygos” A grupėje 
žalgiriečiai iš 6 komandų stovi 
tik penktoje vietoje su dviem 
pergalėm ir trim pralaimėjimais. 
Beje, iš viso čia varžosi 24 ko
mandos, padalintos į 4 grupes,

- __________________________ ■

gi:

o dėl apdovanojimų toliau ko
vos pirmosios keturios koman
dos iš kiekvienos grupės.

Beje, žalgiriečiams nelabai 
sekasi ir Lietuvos krepšinio ly
gos pirmenybėse, kur jie jau su
gebėjo patirti trečiąją nesėkmę. 
Lapkričio 26 d. kauniečiai bu
vo išvykę į Alytų ir ten daugiau 
negu du tūkstančiai žmonių 
matė, kaip vietinė “Alitos” ko
manda įveikė tituluotus svečius 
iš Kauno 94:89.

Čia “Žalgirio” atstovus tri
taškiais užmetė “Alitos” snai
peris Svajūnas Airošius, į “Žal
girio” krepšį pataikęs 6 iš 9 mes
tų tritaškių. Žalgirietis Andrius 
Jurkūnas iš 7 tritaškių teįmetė 
tik vieną, o amerikietis S.

Parduotas vyno butelis aukcione
Itin reto vyno butelis aukcione 

parduotas už daugiau nei 13 tūkst. 
JAV dolerių. 109 metų senumo itin 
reto Italijos raudonojo vyno, kurį 
ekspertai vadina “meno kūriniu”, 
butelis aukcione parduotas už dau

New Yorko Lietuvių Atletų klubas
kviečia visus į

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
sekmadieni, gruodžio 31 d.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Jonušo orkestras, lietuviška DJ muzika pertraukų metu

Programoje:
Kokteiliai - užkandžiai - 8 v. v. 
Pietūs -10 v. v.
Naujų Metų sutikimas -12 v. v.

Įėjimo auka: 60 dol. užsisakant iki gruodžio 15 d. 
70 dol. užsisakant po gruodžio 15 d.
Jaunimui iki 18 metų - pusė kainos

Iš anksto užsisakę, galėsite pasirinkti geriausią stalą. 
Bilietai prie durų nebus pardavinėjami.

Bilietus užsisakyti skambinant:

Aldonai Augyllenei 718 805-3893 
Teresei Ivašklenei 718 418-6187 
Pranui Gvildžiui 718 356-7871

Woodberry iš septynių - du. 
Airošius iš viso surinko 25 taš
kus. Amerikietis Woodberry 
žalgiriečių naudai sukrovė 21 
tašką, kitas krepšininkas iš 
Amerikos J. White pridėjo 12 
taškų. Krepšinio tėvynėje uni
versitetą baigęs Nerijus Karli- 
kanovas sumetė irgi 12 taškų.

Po tokios “Žalgirio” nesėk
mės Arvydo Sabonio “Žalgirio” 
krepšinio centro valdybos pir
mininkas Mindaugas Plūkas 
mano, jog, turbūt, reikės atsis
veikinti su kai kuriais koman
dos žaidėjais ir gal net trene
riais, norint, kad ši kadaise bu
vusi garsi ekipa išbristų iš 
nesėkmiųjūros.

E. Šulaitis

giau nei 13 tūkst. JAV dolerių (52 
tūkst. litų). 1891-ųjų “Bronelio di 
Montalcino Riserva Biondi Santi” 
butelis, vienas iš septynių išlikusių, 
parduotas anonimui kolekcininkui 
iš Olandijos. BNS
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Trečias Advento sekmadie
nis - gruodžio 17 d.

Žiemos pradžia - gruodžio 
21 d.

Vysk. P. A. Baltakio, OFM, 
kalendorius
Gruodžio 24 - Brooklyn, NY, 

Apreiškimo parapijoje lOval. vak. 
Bernelių mišios.

2001 m. sausio 3 - Washing- 
ton, DC, - arkivysk. T. E. McCar- 
rick inauguracija.

Sausio 11 - 18 - Kretinga, 
Pranciškonų kapitula ir kunigų 
šventinimas.

Vasario 3 - Brooklyn, NY - 
Religinės Šalpos direktorių posė
dis.

Kovo 1 - 28 - Daytona Beach, 
Juno, Jupiter, Pampano Beach ir 
Miami, FL, lietuvių bendruome
nių gavėnios rekolekcijos.

Balandžio 20 - gegužės 3 - 
Didžioji Britanija, Londono Šv. 
Kazimiero parapijos 100 m. jubi
liejus ir Anglijos bei Škotijos lie
tuvių lankymas.

Gegužės 5-6 - Vokietija, Vasa
rio 16 gimnazijoje sutvirtinimo 
sakramentas.

Gegužės 12-13 - Southfield, 
MI, sutvirtinimo sakramentas.

Gegužės 19 - Paterson, NJ, 
vyskupo Radimer 50 m. kunigys
tės jubiliejus.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
GivingTree - tai mūsų parapi

joje vykstantis vajus vargingiems 
mūsų bendruomenės nariams. 
Dėkojame visiems, kurie prie to 
vajaus prisideda.

Tradicines Kūčias gruo
džio 17 d. tuojau po 11:30 vai. 
mišių parapijos salėje ruošia Lie
tuvos Vyčių 110 kuopa. Kaina 15 
dol.

Parapijos krepšinio ko
mandų rungtynės vyksta 
kiekvieną penktadienį ir šeštadi
enį kaimyninėje sporto salėje.

Kalėdų laikotarpio Mišių 
ir išpažinčių klausymo tvar
karaštis parapijiečių patogumui 
spausdinamas šio puslapio apačio
je. Prašome atkreipti dėmesį ir juo 
pasinaudoti.

Lietuviškos radijo pro
gramos iš Vilniaus praneša, kad 
nuo spalio 29 d. jos girdimos 6120 
kz dažniu arba 49 m banga ir 
9735 kz dažniu. Laikas nepakeis
tas.

Viešpaties Jėzaus Atsimainymo parapijos 
(64-14Msgr. Bulovas Avė., Maspeth, NY 11378) kunigai ir parapijiečiai 
linki visiems savo draugams ir pažįstamiems gražiausių švenčių.

Tikimės, kad čia įdedamas Kalėdų laikotarpio Mišių ir išpažinčių 
tvarkaraštis palengvins visiems dalyvauti šventų Mišių aukoje ir tuo 
būdu atneš mums visiems krikščioniškų Kalėdų taiką ir ramybę mūsų 
širdyse ir mūsų bendruomenėje.

Išpažintys klausomos
Šeštadienį gruodžio 16 4:00 v. v..-4:45 v.v.*
Pirmadienį gruodžio 18 Po 7:30 v. r. Mišių*

Nuo 11:00 v. r. -

Nuo antradienio 
iki penktadienio gruodžio 19-22

11:45 v. r. 
Šeštadienį gruodžio 23 Nuo 3:00 v.v. - 4:45 v.v.*
Taip pat klebonijoje, susitarus laiką. Dėl susitarimo prašome 

skambinti 718 326- 2236 .
*lšpažintį galima atlikti lietuviškai
Šv. Mišios Kalėdų išvakarėse ir Kalėdų dieną aukojamos šia 

tvarka:
Kalėdų išvakarėse 5:00 v.v. Children's Pageant'Mišios

11:30 v.v. Choro kalėdinis koncertas

Kalėdų dieną
12:00 v.v. Mišios lietuvių bei anglų kalbomis 

8:00 v.r., 10:00 v.r. ir 12:30 v. p.p.
11:30 v.r. (lietuvių kalba)

Linksmų Naujųjų Metų su
tikimą rengia Lietuvių Atletų 
klubas Kultūros Židinyje Brook
lyne š. m. gruodžio 31d. Bilietus 
reikia skubiai įsigyti iš anksto. Žiūr. 
skelbimą 7 puslapyje.

Apreiškimo parapijos 
žinios
Kūčios ruošiamos gruodžio 17 

d. 11:30 vai. r. Vietas reikia 
užsisakyti iš anksto, skambinant 
M. Klivečkienei 718-296-0406. 
įėjimo auka 12 dol. suaugusiems, 
5 dol. vaikams. Žiūr. skelbimą šio 
puslapio apačioje.

Bernelių mišias gruo
džio 24 d. 10 v. v. aukos vys
kupas Paulius A. Baltakis, OFM.

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA) centrinės 126 
kuopos narių susirinkimas 
įvyks gruodžio 16 d., 3 v. pp. Ž. ir 
Z. Jūrių namuose, 109-24 Park 
Lane South, Richmond Hill, NY.

Kalėdų paplotėliai (Christ- 
mas wafers) šiemet ir vėl gau
nami Darbininko administracijo
je. Viename vokelyje yra po 5 pa
plotėlius. Kaina 5 dol. su persiun
timu. Prašome skubiai skambinti 
admnistracijai telefonu 718 827- 
1351 arba patys atsiimti Darbinin
ko įstaigose, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.
Jau galima gauti naujas Lie
tuvių Fondo prašymų formas

Lietuvių Fondas praneša, kad 
jau išspausdintos naujos LF pa
ramos prašymo formos (Grant 
Application) ir naujos prašymo 
formos dėl gavimo stipendijų stu
dentams.

Asmenys ar organizacijos, su
interesuotos paramos gavimo 
reikalu, turi kreiptis į LF raštinę 
gauti naujas formas, užpildžius 
jas grąžinti per paštą arba asmeniš
kai įteikti iki 2001 m. kovo 15 d. 
Studentai stipendijų gavimo rei
kalu turi naudoti taip pat naujas 
prašymo formas, užpildžius jas 
grąžinti iki 2001 m. balandžio 15 
d. Bet kokie prašymai, anksčiau 
atsiųsti senose formose, nebus 
svarstomi; jie turi būti pakeisti 
naujomis.Prašymai, gauti po nu
statytos datos, taip pat nebus svar
stomi. LF telefonas: 630-257-1616. 
Adresas:

Lithuanian Foundation, Ine. 
c/o Mrs. Alė Razmienė 
14911 127th St.
Lemont, IL 60439

11:45 v.r.
Po 6:00 v.v. Novenos*

Po 7:30 v.r. Mišių*
Nuo 11:00 v. r. -

Pranė Ąžuolienė, Wood- 
haven, NY, linki visiems džiugių 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų. Kristaus Gimimo šventėje 
ji pasirinko Balio Augino linkėji
mus:

Kad visad šventas būt
Kalėdų rytas, -

Kaip amžinos buities 
prasmė! -

Žmogau - kaip snaigė 
iš dangaus nukritus -

Tu žemėj būk 
kalėdinė giesmė!

Kun. Vytautas Pikturna, 
gyv. Matulaitis Nursing Home, 10 
Thurber Rd., Putnam, CT 06260, 
sveikina visus draugus, pažįstamus 
ir buvusius parapijiečius New 
Yorke, Floridoje ir visoje Ameri
koje šv. Kalėdų proga ir linki 
Užgimusio Kristaus Palaimos Nau
juose metuose.

Algis ir Vida Jankauskai, 
Woodhaven, NY, sveikina gimi
nes, draugus bei visą plačią lietu
vių bendruomenę šv. Kalėdų pro
ga, linkėdami gausių Gimusio 
Kūdikėlio malonių, dvasinio 
džiaugsmo ir sėkmės, žengiant į 
2001-uosius metus.

Eugenija Minkūnienė, 
Manhasset, NY, švenčių proga 
sveikina draugus ir pažįstamus ir 
linki linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų, sveikų Naujųjų Metų.

Asta ir Virginijus Barkaus
kai, Glen Cove, NY, sveikina drau
gus, parapijiečius ir visus muzikos 
mylėtojus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga, linkėdami, kad mei
lė, gėris ir muzika užpildytų jų 
namus.

Giedrė ir Jonas Stankūnai 
Cos Cob, CT, sveikina draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
linki sveikų, laimingų ir džiaugs
mingų Naujųjų Metų.

Dr. Leonilda ir Juozas 
Giedraičiai, E. Northport, NY, 
Kalėdų švenčių proga sveikina 
draugus ir pažįstamus, linkėdami 
giedrios nuotaikos ir sveikatos 
Naujuose Metuose.

Algirdas ir Danutė Šilba- 
joriai iš Floridos sveikina visus 
gimines bei pažįstamus Kalėdų 
šventės proga ir linki, kad "Dar
bininkas", Kultūros Židinys ir 
"Laisvės Žiburys" niekada ne
užgestų.

Laima Šileikytė-Hood ir j os 
vyras John, NYC, sveikina drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga 
ir linki visiems laimingų, sveikų ir 
sėkmingų 2001-ųjų metų!

Valerija Šileikienė, Dayto
na Beach, FL, šv. Kalėdų proga 
sveikina draugus ir pažįstamus, 
linkėdama visiems daug džiaugs
mo švenčių proga.

Kalėdų sveikinimai sudėti 
čia eilės tvarka pagal datą, kada 
jie buvo gauti.

Brooklyno Apreiškimo parapija 
maloniai kviečia visus į 2000-tųjų metų

KŪČIAS
Sekmadienį, gruodžio 17 d., 11:30 ryto 

Apreiškimo parapijos apatinėje salėje
Skaniai paruoštas maistas visus vilios ir kalėdinėje nuotaikoje 

pasijusite, kad vėl esate ten toli...

Įėjimo auka $12.00 suaugusiems ir $5.00 vaikams

( DVIGUBAS JUBILIEJUS )

Iškilmingų mišių metu jubiliatą Tėv. Petrą Baniūną, OFM 
(pirmas iš dešinės) sveikina provincijolas Tėv. Benediktas 
Jurčys, OFM (antras iš dešinės)

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
buvęs ilgametis "Darbininko" ad
ministratorius, š. m. rugsėjo 3 d. 
Kretingos pranciškonų vienuoly
no bažnyčioje atšventė net du 
jubiliejus: 88 metų amžiaus 
ir 60 metų kunigystės. Mišias 
drauge su jubiliatu ir kitais tėvais 
pranciškonais aukojo Kretingos 
pranciškonų vienuolyno viršinin
kas Tėv. Astijus Kungys, OFM. 
Sveikinimo žodį tarė provincijo
las Tėv. Benediktas Jurčys, OFM. 
Gražiai giedojo parapijos choras. 
Dalyvavo pilna bažnyčia parapi
jiečių, tarp jų ir Tėv. Petro gi
minės.

Matas Baniūnas gimė 1912 m. 
rugsėjo 1 d. Iš Anykščių gimnazi
jos atvyko į Kretingą, įstojo į pran
ciškonų gimnaziją ir į pranciškonų 
ordiną, kur gavo Petro vardą. 1937 
m., drauge su kitais pranciškonų

Lietuvos mokyklų įdukrinimas 
per Tautos Fondą

S. m. Vasario 16-osios proga 
Tautos Fondas paskelbė kvietimą 
šią sukaktį atžymėti ypatingu 
būdu - įdukrinant Lietuvos vidu
rines mokyklas ir gimnazijas, 
įdukrinimas yra vienas iš svar
biausių šiais ir ateinančiais keliais 
metais Tautos Fondo vykdomų 
uždavinių, nes jis sudaro galimy
bę ne tik padėti mokykloms, bet ir 
progą užsienio lietuviams tiesio
giai bendradarbiauti su jaunimu 
ir mokyklų vadovybe. Kad tai būtų 
lengviau įvykdyti, Tautos Fondas 
paruošė Lietuvos mokyklų įduk- 
rinimo gaires, kurios jau yra siun
čiamos įdukrintoms mokykloms 
ir jų įdukrintojams.

Šių metų bėgyje (nuo vasario 
16 ligi lapkričio 15 d.) Tautos Fon
das vykdė mokyklų įdukrinimo 
programą ir per tą laikotarpį jau 
įdukrino 60 mokyklų pagal įduk- 
rintojų pasirinkimą. Šešios mo
kyklos buvo įdukrintos papildo
mai Tautos Fondo nuožiūra iš 
mažesnių aukų, gautų iš aukoto
jų, kurie nepasirinko mokyklos ir 
pavedė Tautos Fondui jas parink
ti. Tad ligi šiol iš viso jau yra 
įdukrintos 66 mokyklos.

Tautos Fondas yra užsimojęs 
įdukrinti 200 mokyklų ir tikisi, 
kad lietuvių visuomenė šiltai pri
ims ir toliau rems šį svarbų Lietu
vos jaunimo ugdymo projektą. 

klierikais išvyko studijuoti į Itali
ją. Studijas baigęs, 1940 m. Arez- 
zo mieste buvo įšventintas ku
nigu. Kilus Antrajam pasauli
niam karui, negalėjo grįžti į Lietu
vą, tad dirbo įvairiose italų para
pijose, kol 1946 m. atvyko į JAV. 
Čia prisijungė prie jau susiorga
nizavusių lietuvių pranciškonų ir 
dirbo įvairiuose vienuolynuose: 
Kennebunkporte, ME, Greene, 
ME, ir kt. Prisidėjo prie St. Cathe- 
rine ir Toronto vienuolynų įsteigi
mo Kanadoje. Persikėlęs į Brook- 
lyną, net 32 metus administravo 
"Darbininką". Yra išleidęs daug 
knygų, suorganizavęs nemažai 
ekskursijų.

Nuo 1995 metų persikėlė į Lie
tuvą ir gyvena Kretingos vie
nuolyne. Sveikiname jubiliatą ir 
linkime Dievo palaimos visuose 
jo žingsniuose.

Tautos Fondas įsipareigojajūsų 
auką padidinti 50 procentų prie
du, kartu šį priedą ribojant 250 
dol. už kiekvieną 1,000 dolerių. 
Pvz., jei mokyklai aukosite 250 
dol., Tautos Fondas pridės 125 
dol. ir mokyklai išmokės 375 dol. 
Jei aukosite 500 dol., Tautos Fon
das išmokės 750 dol. Jei aukosite 
1,000 dol., Tautos Fondas išmokės 
1,250 dol. Jei aukosite 2,000 dol., 
Tautos Fondas išmokės 2,500 dol.

Mokyklų įdukrinimo projek
tui Tautos Fondas jau yra pridėjęs 
virš 14,000 dolerių, o įdukrinę 
mokyklas asmenys prisidėjo 
38,865 dol.

Tautos Fondas yra gavęs padė
kos laiškus iš įdukrintų mokyklų 
su pranešimais, kaip jos gautą 
paramą ketina panaudoti. Pvz., 
Šakių"Žiburio" gimnazija planuo
ja įsigyti vaizdo aparatūrą, kurią 
naudos ugdymo procese, fakso 
aparatą, kuris palengvins ryšį su 
kitomis organizacijomis, ir likusią 
dalį lėšų skirs sporto salės įrangai. 
Marijampolės 2-oji vidurinė mo
kykla pirks anglų kalbos knygas 
mokyklos bibliotekai ir muziejui. 
Gelvonių vidurinė mokykla pla
nuoja įsigyti armoniką, dvejas 
kankles ir tautinius rūbus, pačių 
mokinių pasiūtus, kuriant 8 (ar 
daugiau) mokinių ansamblį, in
formacinę medžiagą apie rašyto
jus. Salako vidurinė mokykla gau
tus pinigus panaudojo istorijos 
kabinetui nupirkti ir įrėminti žy
miausių Lietuvos istorikų ir Di
džiųjų Kunigaikščių portretus, įsi
gijo tautinius drabužius ir muzi
kos instrumentą mokinių muzi
kos grupei, be to, įrengė klasę ti
kybos mokymui, kurioje vyks ir 
kiti renginiai bei pamokos. Gar
liavos Juozo Lukšos gimnazija nu
sprendė organizuoti vyresnių kla
sių moksleivių istorinio-literatū- 
rinio rašinio konkursą, kuris bus 
pavadintas "Tegul bus pašlovinti 
nenusilenkę prieš netiesą". Pini
gai bus skiriami geriausių rašinių 
autoriams premijuoti ir konkur
sui organizuoti. Premijos bus įteik
tos per Juozo Lukšos gimimo 
(1921.8.10) ir mirties (1951.9.4) 
metinių minėjimą 2001 m. ru-

Tik 33 centai už minutę 
skambinant i 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 
(landseaping -. maintenance) ben
drovės savininkas Washington, 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, lietuviškoje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų globoje. Pasinau
dokite šia proga, kreipkitės: Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thompson, 
CT 06277.

Išnuomojamas pilnai ap
statytas butas savaitgaliams 
arba ilgesniam laikui Catskill 
kalnuose, netoli Belleayr, NY, 
gražioje vietovėje. Du miegamieji 
su paklotam lovom, virtuvė su 
indais ir šaldytuvu, salonas su TV, 
vonios kambarys su "Whirl-pool". 
Skambinti tel. (718) 777-2768arba 
(845) 254-4545. E-mail: kjkatinas 
©earthlink. net

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

Kleopas Žukauskas, Wa- 
tertown, CT - 100 dol.

Algimantas Tursa, Long
Branch, NJ - 50 dol.

J. Astas, Hamilton,Ont., Can- 
ada - 200 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 konteineriai 
su siuntėjų šventinėmis dovano
mis jau išsiųsti į Lietuvą. Gruodžio 
mėnesį konteineris nebus išsiun
čiamas.

Kas nespėjote paruošti siun
tinio, galite pasiųsti pinigų. Apie 
šias sąlygas skaitykite VILTIES 
skelbime šeštame puslapyje.

VILTIES atstovas New Yorke 
yra Algis Jankauskas, tel. 718-849- 
2260. Jis suteiks Jums įvairiausių 
informacijų apie VILTIES 
agentūros teikiamas paslaugas.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadieni, gruodžio 16 d. nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

denį. J. Tumo Vaižganto mokykla 
lėšas naudos mokyklos bend
ruomenės tarybos sprendimu, 
atsižvelgiant į Tautos Fondo 
rekomendacijas.

Tikimasi, kad planuojamas iš
vystyti glaudesnis ryšys tarp įduk
rintų mokyklų, jų įdukrintojų ir 
Tautos Fondo nenutrūks ir atneš 
gražių vaisių.

Mokyklų įdukrinimo klausimu 
prašome kreiptis į Tautos Fondą, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, N Y 
11207-1910, tel. 718 277-0682, 
fax 718 277-0682, e-mail: 
tautfd@aol.com

Dr. Nijolė Bražėnaitė-
Paronetto

mailto:Darbininka@aol.com
mailto:tautfd@aol.com
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