
DARBININKAS
Vol. LXXXVI, Nr. 7
Vasaris - February 16, 2001 Penktadienis-Friday

PERIODICALS
Postage paid at Brooklyn, N.Y.

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Kaina
$ 1.00

V*1® 4'^/
tui riw«|»^

i so o*.
• t t

91

Vrueiu* rt4UMg| 4. jM/tana. «rta>r> bmdzadartlU M. BtrtiUa. P KUgaaa. ». S'aataaaff.

- Lietuvos Seimo Užsienio 
reikalų komiteto (URK) pir
mininkas Alvydas Medalinskas 
skeptiškai vertina dviejų Social
demokratinės koalicijos frakci
jos narių apsilankymą Minske, 
kur jie susitiko su su demokra
tinio pasaulio nepripažįstamo 
Baltarusijos Nacionalinio susi
rinkimo nariais. Vasario 9 d. 
BNS korespondentui jis pabrė
žė, kad apie parlamentarų Ser
gejaus Dmitrijevo ir Vladimiro 
Orechovo privačią kelionę į 
Minską nežinojo nei Seimo val
dyba, nei URK, nei kitos Seimo 
institucijos.

- Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) pirmininko pava
duotojas Gediminas Jakavonis 
užfiksuotas žinomo Kauno 
“daktarų” grupuotės nario Vid
manto Gudzinsko, pravarde Gu
zas, draugijoje, tačiau teisėsau
ga mano, jog tai gali būti pro
vokacija.

- Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) partijos taryba va
sario 10 d. išrinko atsakingąjį 
sekretorių, kuris koordinuos 
partijos darbą. Juo tapo Vaido
tas Pliusnis.

- Kaune vasario 9 d. dimisi
jos generolo Stasio Raštikio 
puskarininkių m-kloje neeilinio 
Lietuvos Šaulių sąjungos suva
žiavimo metu išrinktas sąjungos 
pirmininkas - majoras Juozas 
Sirvinskas. Jo kandidatūrą są
jungai teikė Krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius.

- Lietuvos Vyriausybė ne
patenkinta vienintelio Lietuvos 
taupomojo banko (LTB) priva
tizavimo konkurso nugalėtojo - 
Estijos banko “Hansabank” mė
ginimais dar neįsigijus kontro
linio LTB akcijų paketo kištis į 
banko vidaus ir valdymo reika
lus. “Hansabank” atstovai Vy
riausybės priekaištus vadina ne
pagrįstais.

- Vasario 9 d. išrinktas nau
jasis Kauno miesto meras Eri
kas Tamašauskas tikisi, kad 
dirbs ilgiau nei du jo pirmtakai 
- Lietuvos Laisvės sąjungos 
(LLS) atstovai Vytautas Šus
tauskas ir Gediminas Budnikas. 
Be politinės situacijos miesto ta
ryboje, tai garantuoti gali ir nau
jai rengiami teisės aktai, kuriais 
remiantis, merui atstatydinti rei
kės dviejų trečdalių tarybos dau
gumos balsų.

- Valdančiosios Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) pir
mininko pavaduotojas, - Lietu
vos Seimo narys Gediminas Da- 
linkevičius mano, jog reikėtų 
panaikinti Ūkio ministeriją. Jo 
nuomone, panaikinus ministe
riją būtų atpigintas valdymas ir 
sumažinti barjerai verslui.

- Kalvotose ir nederlingose 
Alytaus apskrities žemėse ūki
ninkaujantys Eičiūnų kaimo 
žmonės kuria savo kaimo plėt
ros programą. Aktyviausi ūki
ninkai su seniūnu priešakyje 
renkasi kaimo koplyčioje ir ap
taria savo problemas. Ūkininkai 
ėmė domėtis netradicine žem
dirbyste ir verslais. Jie aplankė 
Alytaus apskrityje tuo užsiiman
čius žmones ir, remdamiesi jų 
patirtimi, parengė savo kaimo 
plėtros programą. Įkurtoji jų or
ganizacija koordinuos ir įgyven
dins savo jėgomis parcngtąpro- 
gramą.

ALGIRDAS PILVELIS SU BENDRAŽYGIAIS 
VILNIUJE GYNĖ “SPAUDOS LAISVĘ”

Kelios dešimtys dienraš
čio “Lietuvos aidas” skaitytojų 
bei dienraščio žurnalistų vasa
rio 9 d. Vilniuje protestavo prieš 
valdžios norą “uždusinti vienin
telį tiesą rašantį” Lietuvos dien
raštį. Mitingo dėl “sąmoningai 
žlugdomo” laikraščio organi
zatorius - šio dienraščio direk
torius ir savininkas Algirdas Pil
velis.

Akcija vyko Vilniuje, Savi
valdybės aikštėje. Mitingui 
leidimas iš Vilniaus miesto sa
vivaldybės yra gautas.

Į mitingą išreikšti solidarumo 
atėjęs monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas susirinkusiems sakė, 
jog “Lietuvos žmonės yra kvai
linami neišsamia informacija, 
tik vienintelis “Lietuvos aidas” 
drįsta spausdinti tiesą”.

"Lietuvos aidas” daro labai 
didelį darbą, duoda daug infor
macijos, kitaip mes apie tuos 
krokodilus (valdžios atstovus - 
BNS) nieko nesužinotume”, - 
sakė A. Svarinskas.

Mitinge dalyvavęs Lietuvos 
Seimo narys, “Jaunosios Lie
tuvos” pirmininkas Stanislovas 
Buškevičius teigė, jog šis mi
tingas - tai laisvosios spaudos 
gynimas.

Anot jo, dabartinė valdžia,
siekianti uždaryti “Lietuvos skolos suma. Pasak jo, tai klai- 
aidą”, “viešai bičiuliaujasi su dinantis visuomenę informaci-

Lietuvos Taryba, kuri 1918 vasario 16 d. pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Sėdi (iš k. į deš.): J. Vileišis, dr. J. 
Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kun. K. Šaulys, S. Kairys ir J. Smilgevičius. 
Stovi (iš k. į dešn.): K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun.Vl. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. 
Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas ir Pr. Dovydaitis

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS
JUBILIEJUI PAMINĖTI

2001-jų metų vasario 16 d. 
sueina du šimtai metų nuo vys
kupo Motiejaus Valančiaus, vie
no iš didžiųjų devynioliktojo 
šimtmečio Lietuvos asmenybių, 
gimimo. Tamsiausiu ir tragiš
kiausiu Lietuvai metu, kai caro 
valdžia engė žmones, juos trėmė 
į Sibirą už lietuvišką žodį ir gyventojų dalies ir didelį skaičių 
raštą, griovė bažnyčias, perse
kiojo tikinčiuosius, bruko sla
vizmą ir stačiatikybę, jis stojo į 
darbą Bažnyčiai ir žmogui. Va
lančius ir jo įtakoje išauklėti jau
ni kunigai mokė žmones krikš
čioniškųjų vertybių ne valdžios 
- rusiška ar ponų - lenkiška, o 
kaimo valstiečių - lietuviška 
kalba. Tuo jis išreiškė pagarbą
paprastam žmogui, j o kilmei, j o tautinis susipratimas ilgainiui 
kultūrai, kalbėjo iš širdies į širdį, 
kėlė dvasią, gydė nuo širdies 
žaizdų ir nuo pragaištingų įpro
čių. Nenuostabu, kad jis susi
laukė daugybės pasekėjų. Paste-

mafija”, o ši bičiulystė Lietuvą 
gali sugrąžinti į Rusijos rankas. 
Pats dienraščio direktorius ir 
savininkas A. Pilvelis susirin
kusiems tvirtino, jog dėl sąmo
ningo laikraščio žlugdymo ke
tina kreiptis į popiežių Joną 
Paulių II bei Briuselį.

A. Pilvelis į Vatikaną žada 
važiuoti ir mėginti ten susitikti 
su popiežiumi vasario 16-ąją. 
Valstybinės mokesčių inspekci
jos duomenimis, uždaroji ak
cinė bendrovė “Lietuvos aidas” 
biudžetui skolinga 3 mln. 360 
tūkst. litų.

Iš jų deklaruotų, bet ne
sumokėtų mokesčių suma su
daro 1,4 mln. litų, patikrinimo 
metu papildomai priskaičiuo
ta 256 tūkst. litų mokesčių. 
Likusią nepriemokos dalį su
daro baudos ir delspinigiai. 
Mokestinio ginčo su bendrove 
“Lietuvos aidas” terminai jau 
pasibaigę, todėl Mokesčių ins
pekcija šiuo metu vykdo neprie
mokos išieškojimo procedūras 
įstatymų nustatyta tvarka. Yra 
priimtas sprendimas skolą biu
džetui išieškoti iš turimo įmonės 
turto.

“Lietuvos aido” direktorių A. 
Pilvelį papiktino Valstybinės 
mokesčių inspekcijos pateikta 

bėjęs, kad didžiausią nelaimę 
žmogaus gyvenime neša alko
holizmas, Valančius prie para
pijų steigė Blaivystės Brolijas. 
Sutapatinęs blaivybę su krikš
čioniškomis dorybėmis čia pri
traukė daugiau kaip keturis pen
ktadalius katalikiškosios krašto 

kitatikių. Valančius tapo švytu
riu, kuris rodė kelią iš degrada
cijos ir alkoholio liūno į pras
mingesnį, vertingesnį ir laimin
gesnį gyvenimą. Žmonės atga
vo savigarbą, pasitikėjimą, viltį. 
O kai akys pamato geresnį ryto- 
jų, kojos randa kelią, rankos pa
kelia naštą. Pakili žmonių dva
sinė būklė, kultūrinis lygis ir 

atvedė tautą į savarankišką, ne
priklausomą gyvenimą, tapo 
akstinu Lietuvos valstybingumo 
atkūrimui.

Valančiaus ganytojiška veik- 

nis pranešimas, nes iš tikrų
jų UAB “Lietuvos aidas” nie
kada nebuvo skolingas biu
džetui 3 mln. 360 tūkst. litų. 
’Toks klaidinantis visuomenę, o 
ypač mūsų skaitytojus, prane
šimas spaudai padarė mūsų ben
drovei žalą, kurią mes arti
miausiu metu suskaičiuosime ir 
pateiksime Valstybinei mokes
čių inspekcijai kitą ieškininį 
pareiškimą”, - tvirtino A. Pil
velis.

Vadovaujantis tuo, vasario 7 
d. A. Pilvelis kreipėsi į Vil
niaus I-os apylinkės teismo ant
stolį, prašydamas teismo įpa
reigoti Valstybinę mokesčių in
spekciją atlikti bendrovėje pa
tikrinimą ir nustatyti tikslią 
UAB “Lietuvos aidas” neprie
moką biudžetui.

A. Pilvelis taip pat prašo teis
mo nuimti areštą nuo “Lietuvos 
aido” sąskaitų.

Sąskaitų areštas yra ne vie
nintelis nemalonumas, kurį da
bar patiria maždaug 10-ties 
tūkstančių egzempliorių tiražu 
leidžiamas dienraštis. Gener
alinė prokuratūra dabar tiria 
baudžiamąją bylą dėl antise
mitinių rašinių “Lietuvos aide”. 
Šiuos rašinius pasmerkė prezi
dentas Valdas Adamkus ir kiti 
Lietuvos vadovai bei visuome
ninės organizacijos. BNS 

la siejosi su jo pastangomis 
žmonių švietimui, analfabetiz
mo naikinimui, raštingumo kėli
mui, spaudos, istorijos ir folk
loro gaivinimui. Tapęs vyskupu, 
jis smarkiai ėmė plėtoti pradinį 
mokymą lietuvių kalba, prie pa
rapijų steigė mokyklas, Suorga
nizavo lietuviškų knygų spaus
dinimą Rytprūsiuose, materia
liai ir organizaciniai sudarė sąly
gas jas platinti Lietuvoje, rėmė 
bibliotekas, padėjo knygne
šiams. Tuo tikslu parašė ir iš
leido eilę knygų religinėmis, is
torinėmis ir didaktinėmis te
momis. Verti prisiminti jo bele
tristiniai kūriniai “Palangos Ju
zė”, “Mikė melagėlis”, “Guvus 
Vincė”, “Geroji Onelė” bei kiti 
prozos raštai. Jis rašė paprastai, 
patraukliai, labai vaizdingais 
liaudies žodžiais bei išsireiški
mais. Įdomus ir reikšmingas jo 

(nukelta į 4 psl.)
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LIETUVOS TARYBA 
skelbia 

Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: j Rusijos, Volfie- 
tijos ir l^itų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, ka’PO^vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausoma, demokratiniais pa
matais sutvarkyta Lietuvos valstybe 
su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kur*e 9ra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad LietUVOS Valstybės pa
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vilniui, vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr J. Basanavičius. K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. SL 
Kairys, P. Klimas. D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius. A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi
čius. J. Staugaitis. J. Vailokaitis. J. Vllelils.

“Lietuvos Aidas”, Vilniaus dienraštis, taip paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo aktą, paskirdamas visą pirmąjį 
puslapį. Paskelbta 1918 vasario 19 d., antradienį.

MARIONEČIŲ TEATRO 
AKTORIAUS SPEKTAKLYJE - 

KOMUNISTINIO REŽIMO FANTOMAI
Prancūzijos marionečių te

atro aktorius Massimo Schuster 
Vilniaus “Lėlės” teatre vasario 
12 d. pakvietė žiūrovus pasi
nerti į Franco Kafkos pasaulį 
komunistinėje Bulgarijoje.

Marionečių teatro spektaklyje 
“Grybas - vieša išpažintis, la
vonas garantuotas” M. Schuste- 
rio vaidinamas personažas nuo

pat vaikystės buvo represinės ir 
destrukcinės sistemos gniauž
tuose, nuo kurios pabėgti gali
ma tik pačiam pasineriant į 
niekšybę.

Šiame ekspresionistiniame 
spektaklyje individas negali būti 
niekas kitas, kaip tik istorijos 
dalelė. Prancūzų aktoriaus 

(nukelta į 5 psl.)

NAUJA JAV LB 
EKONOMINIŲ 

REIKALŲ TARYBA 
PRADEDA VEIKLĄ
JAV Lietuvių Bendruome

nės Krašto valdybos posėdy
je, įvykusiame š.m. sausio 22 d., 
buvo patvirtinta JAV LB Eko
nominių reikalų taryba (ERT).

Tarybos pirmininkui Liū
tui K. Jurskiui pasiūlius, ją su
daro nariai: dr. Stepas Matas, 
inž. Algis Gulbinas, dr. Jonas 
E. Armonas, Vytautas Januš- 
kis, Ingrida Bublienė (Lietu
vos garbės konsule), Gabrie
lius Mironas, ir inž. Vytautas 
Alksninis. Tarybos patarėjais 
pakviesti dr. Petras Avižonis, 
inž. Romas Bričkus ir inž. Al
gis Vasys.

(nukelta į 6 psl.)

LIETUVOJE DAUGĖJA BEDARBIŲ
Lietuvos darbo birža prane

šė, jog sausio mėnesį nedarbas 
valstybėje pasiekė 13.1%. Tai 
didžiausias kada nors buvęs ne
darbo lygis. 2000-ųji| gausį ne
darbas buvo 10.8%. Šiuo metu 
Lietuvoje yra apie 235 tūkst. be
darbių. Vyrų bedarbių yra 55%,

moterų - 45%. Didžiausias 
nedarbas vasario pradžioje bu
vo Druskininkuose, Akmenėje 
ir Pasvalyje - apie 29-24%, 
mažiausias - Anykščiuose, Kė
dainiuose ir Trakuose - apie 
8%.

Valstiečių laikraštis

r A

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės 83 metų sukaktį 

Amerikos Lietuvių Taryba sveikina ir kviečia visus geros valios 
lietuvius jungtis į bendrą darbą stiprinant taip sunkiai iškovotą 
Lietuvos nepriklausomybę, tvirtinant vienybės ryšius tarpusa

vyje bei su broliais ir seserimis Lietuvoje, statant Tautos vals

tybingumą ant doros, sąžiningumo ir didžiadvasiškos aukos 

pamatų.
Amerikos Lietuvių Taryba

Saulius V. Kuprys 
__________________ Pirmininkas y
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KGB metodai JAV
Teisingumo departamente

Kazys Blaževičius

Aleksandro Lileikio knygoje 
“Pažadinto laiko pėdsakais” 
(Vilnius, 2000, UAB “Valstiečių 
laikraštis”, 182 p.) aprašomi 
įvykiai gerai suprantami Antro
jo pasaulinio karo amžinin
kams. Nuostabą kelia sovieti
nio mentaliteto istorikų tauš-* 
kalai, neva Antrojo pasaulinio 
karo metais lietuviai patriotai 
turėjo pasirinkimo laisvę ir galė
jo elgtis pagal savo humanistin
ius moralinius įsitikinimus.

Knygos įvade tiems vargo is
torikams atsakymą duoda pats 
A. Lileikis: “Likau su tauta. 
Valstybė buvo panaikinta. Kraš
tą siaubė vokiečiai okupantai, 
bolševikai partizanai, lenkų Ar
mija Krajova ir įvairios pikta
darių gaujos. Aš lietuvius kaip 
įmanydamas gyniau. Kasdien 
stovėjau ties bedugne - užteko 
pusės žodžio ar kokio nors neat
sargaus poelgio, būtų bemat 
nutrūkęs mano gyvenimas. Bet 
aš ryžausi viskam norėdamas 
padėti lietuvių tautai: ūkinin
kams, inteligentijai, kiekvienam 
žmogui...” Antrąjį pasaulinį ka- 
rąpergyvenęs sveiko proto žmo
gus net neabejoja A. Lileikio 
žodžių teisingumu. Tuos žo
džius patvirtina ir daugelio pa
triotų Štuthofo konclageryje 
nutrūkęs gyvenimo kelias.

Teisėtą daugelio tautiečių pa
sipiktinimą sukėlė buvusio 
prezidento A. Brazausko ir bu
vusio premjero A. Šleževičiaus 
- sovietmečio vaikų - pataikavi
mas tarptautiniam sionizmui ir 
viešas atsiprašymas už Lietu-

Aleksandras Lileikis

voje vykusį žydų genocidą. Šie 
mūsų vadai privalėjo šiek tiek 
orientuotis nesenų laikų istori
joje ir žinoti, kad ne lietuviai 
sugalvojo hitlerinę “rasių teo
riją” ir organizavo tos “teorijos” 
įgyvendinimą Europos mastu; 
ne lietuviai organizavo getus 
nacių užgrobtuose kraštuose ir 
ne lietuviai pradėjo Lietuvoje 
planingą žydų naikinimą; ne lie
tuviai organizavo Osvencimą, 
Treblinką ir daugelį kitų kon
centracijos stovyklų, kuriose 
pramoniniu būdu buvo naiki
nami žydai. Tą, beje, puikiai 
žino ir tūlas Zurofas, tačiau is
torinė tiesa nei jam, nei jo ben
drams nerūpi. Gaila, kad buvę 
Lietuvos vadovai savo noru 
antrino aršiems Lietuvos ne
draugams. Anot prof. dr. Ro
mualdo Grigo, A. Brazausko ir 
A. Šleževičiaus atgailos - juo
da dėmė mūsų atkurtosios ne

priklausomybės istorijoje.
Ponui Zurofui ir sovietinio 

mentaliteto istorikams nekenk
tų pamąstyti, kodėl daugelį 
šimtmečių taikiai sugyvenę lie
tuviai su žydais - beje, Eu
ropoje, tik Lietuvoje niekad ne
buvo žydų pogromų, - neturėję 
politinių, ekonominių ir kul
tūrinių priežasčių antagoniz
mui, staiga pradėtų masiškai 
žudyti Lietuvos piliečius žydus! 
Žydus žudė ne lietuviai, bet 
nacių komanduojami atskiri as
menys, turėję savo sąskaitas su 
bolševizmu ir jo aktyviausiais 
talkininkais. Tokių buvo vie
netai, lyginant su tais drąsuo
liais, kurie, rizikuodami savo ir 
savo šeimų gyvybe, gelbėjo 
žydus. Jų tarpe buvo ir didis 
Lietuvos patriotas A. Lileikis. 
Tą liudija Šifrą Grodnikaitė 
laiške “Draugo” redakcijai 
(1974.09.30): “(...) Tuo metu 
man į pagalbą atėjo Vandos ir 
Antano Giniočių šeima, kurie 
dabar gyvena Chicagoje.(...) Jų 
pagalba aš likau ligoninėje gy
va ir šiek tiek pasveikusi vėl bu
vau grąžinta į kalėj imą. Tada vėl 
man į pagalbą atėjo Aleksan
dras Lileikis, tarnavęs saugu
me, į kurio kabinetą aš buvau 
nuvesta. Didžiausių jo ir p. Ge
nio pastangų dėka aš buvau 
pripažinta lietuve ir paleista iš 
kalėjimo su svetima pavarde”. 
Ano meto sąlygomis tai buvo 
žygdarbis, kuriam ryžtis galėjo 
tik nepaprastai taurios sielos 
žmogus! Įdomu, ar p. Zurof ką 
nors panašaus būtų padaręs 
nepažįstamai lietuvei?

S. Grodnikaitės liudijimą 
žino p. Zurofas ir JAV Teisin
gumo departamento Specialiųjų 
tyrimų skyriaus (OSI) valdinin

kai. Tačiau teisingumas jiems 
nerūpi ir niekad nerūpėjo.

JAV aukštoji valdininkija nie
kad nesuprato, ir šiandien ne
supranta, kas per žvėris buvo 
maskvietiškas bolševizmas. Ir iš 
kur jie supras - juk amerikie
čių neketvirčiavo Rainiuose, gy
vų nedegino Klepočiuose, ne
kankino saugumo požemiuose, 
badu nemarino gulaguose. JAV 
valdininkijos naivumą iliust
ruoja atsitikimas su A. Lileikių 
1950 m. sausį: “Vienas JAV 
Imigracijos ir natūralizacijos 
tarnybos pareigūnų, perskaitęs 
mano užpildytas anketas, susto
jo ties grafa, kurioje buvau pa
rašęs, kad be kitų turėtų pareigų 
kovojau ir su sovietų komuni
stais partizanais. Išklausęs pa
aiškinimų, pareigūnas pareiškė, 
kad aš kovojau prieš Amerikos 
sąjungininkus”. A. Lileikis vi
zos negavo. Į JAV išvykti pavy
ko tik po penkerių metų.

Tiesiog nusikalstamą bol
ševizmo esmės nesuvokimą 
JAV aukštoji valdininkija pa
demonstravo po karo pabaigos 
išduodama Stalinui gen. Vlaso- 
vo armijos karius - pasmerk
dama juos mirčiai gulaguose. 
JAV kariškiai niekšiškai pasiel
gė ir išduodami bolševikams 
Simą Kudirką, bandžiusį pabėg
ti iš SSRS “rojaus”.

“Prisimenu, - rašo knygos au
torius, - 1983 m. birželio 23 die
ną. Į mano namus atvyko OSI 
vadovas su draugu. Išdidžiai jis 
man pareiškė, jog Antrojo pa
saulinio karo metais aš buvęs 
Ypatingojo būrio, naikinusio 
žydus, vadu arba šio būrio ak
tyvistu. Neprašyti svečiai šau
kė, mostigavo popieriumi, ku
riame, pasak jų, esąs Ypatin-

gojo būrio narių sąrašas, rodė 
dar kažkokį nuorašą, j ų žodžiais 
tariant, įrodantį mano kaltę. Jie 
net nebandė ką nors aiškintis, iš
girsti tiesą, -o tik šaukė ir kal
tino.” Tokiais pat metodais ir 
kagėbistai, neturėdami įrody
mų, stengdavosi palaužti tar- 
domąj į i r pri versti j į pri sipaži nt i 
įvykdžius jam inkriminuojamą 
nusikaltimą.

“1994 metų rugpjūčio vi
duryje Specialiųjų tyrimų sky
rius man atsiuntė laišką. Jame 
buvo rašoma, jog privalu pa
tvirtinti esą pateikti kaltinimai 
yra teisingi. Paskui per 45 die
nas grąžinti pilietybės doku
mentą bei pasą ir išvykti iš 
Amerikos”, - toliau rašo A. Li
leikis. Vėlgi KGB braižas: pri
sipažink, nes mes viską žinome!

Reikalavimas A. Lileikiui 
prisipažinti nepadarytame nu
sikaltime sutapo su 50-mečiu 
nuo Vilniaus geto likvidavimo 
- 1944 m. rugsėjo 23 d. Zurafui, 
jo kompanionams ir OSI bū
tinai reikėjo rasti atpirkimo ožį. 
Juo buvo pasirinktas A. Lilei
kis. Anksčiau tarptautinis sio
nizmas ir OSI auka buvo pa
sirinkę ukrainietį Demjaniuką. 
Jam buvo sukurpta byla panau
dojus daug KGB klastočių, jas 
papildžius “vertingais OSI do
kumentais”. Nelaimėlis buvo 
perduotas Izraelio teismui, kuris

be jokių sentimentų Demje- 
niuką nuteisė mirčiai. Laimei, 
jis turėjo protingus ir sąžinin
gus advokatus, kurie sugebė
jo įrodyti, kad teismui pateikti 
“dokumentai” yra falsifikatai. 
Demjeniukas grįžo į JAV - OSI 
nemandagiai buvo nušluostyta 
nosis.

Remiantis KGB falsifikatais 
ir OSI “dokumentais”, su A. 
Lileikių buvo pakartotas Dem- 
jeniuko scenarijus. Demjeniuką 
apgynė principingi advokatai. 
Mūsų visų gėdai, savo tautiečio 
nesugeba apginti Lietuvos tei
sėsauga. ..

1999 m. kovo 19-22 d. Lietu
vos Respublikos generalinės 
prokuratūros Specialiųjų tyri
mų skyriaus vyriausiasis pro
kuroras Rimvydas Valentu- 
kevičius, kartu su to paties sky
riaus prokurorais S. Stulginskiu 
ir U. Vyčinu lankėsi JAV Tei
singumo departamente, kur tu
rėjo progos susipažinti su ten 
sukauptais dokumentais apie 
A. Lileikį, K. Gimžauską ir ki
tus lietuvius, kaltinamus žy
dų genocidu. Pasirodė, kad tuo
se dokumentuose nėra jokių įro
dymų, kad kaltinamieji asme
nys dalyvavo jiems inkrimi
nuojamuose nusikaltimuose 
(“Atgimimas”, 1999.03.26). 
Taigi, nusikaltimo įrodymų 

(nukelta į 4 psl.)

“Western Union” jums
siūlo nemokamą

kad galėtumėt pasikalbėti
su savo artimaisiais.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000 
•' 'f/.’- »

www. westem union .com

** Paslauga negalioja, pervedant pinigus į Kanadą. 
Taip pat, pervedant pinigus Iš miestų: Boston, 
Denver, Raleigh Durham ir Seattle.

Iki kovo 22, 2001, jūs galite pasinaudoti 
5-minučių nemokamu telefono 
pokalbiu, kiekvieną kartą pervedant 
pinigus per Western Union.“ 
Naudokitės proga paskambinti savo 
artimiesiems bet kur pasaulyje.
Naudokitės Western Union paslauga persiųsti 
pinigus į bet kur už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų.

Instrukcijų rasite ant kvito.

Naudokitės proga paskambinti ir bendrauti su savo 
artimaisiais.

VVESTERN MONEY 
UNION TRANSFER*

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje3'*

* Negalioja kur uždrausta Sužinoti telefoninio pokalbio taisykles, kreipkitės j Agentą
O 2000 Western Union Holdings. Ine Visos sąlygos išlieka. 'VMestern Union Money Transfer and design4 ir 'Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje" yra registruota ir/arba naudota JAV ir kitose šalyse Pinigų pervedimas į užsienį taip pat 
; Meksiką Pinigų keitimo kursas nustatytas VVestern Union arba Telecomm. (Skaitant pervedimo mokesčius. Kainos gali keistis be pranešimo Telefono paslaugos suteiktos ’Voz Pacifica Communications Ine “ su dabar galiojančiais tarifais

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-mail jbanyte97@hotmail.com Profesionalus ap
tarnavimas 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) mokėj imu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, 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’way 
St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. 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., Woodhaven, NY. Tel. 
847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St,Ridgewood, N Y11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš 
WPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N Y 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. E-mail: 
laisvesziburys@aol.com

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.

fra sol i no
* MEM0BIALS

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

k

PHONES 718) 326 - 1282 ; 326-3150
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200 metų nuo
vysk. MOTIEJAUS VALANČIAUS 

gimimo
Paulius Jurkus

Estų nepriklausomybė
Tik astuonioms dienoms praslinkus po pirmojo nepriklausomy

bės paskelbimo, tais pačiais 1918 metais vasario 24 dieną ir Esti
ja pasiskelbė esanti nepriklausoma. Kartu su Lietuva ir Latvija, 
ir Estija džiaugėsi laisvės dienomis. Vėliau visos trys Baltijos šalys 
vėl buvo rusų okupuotos, po ilgo vergijos laikotarpio vėl išsilais
vino, o šiuo metu vis dar tebesigalinėja su įvairialype grėsme iš 
Maskvos.

Estų kalba priklauso ugro-finų grupei ir čia šiuo metu savo 
gausumu yra trečioji. Kaip rodo naujausi archeologiniai duo
menys, dabartinėje teritorijoje estai gyvena 7000 metų. Čia jų 
proseneliai medžiojo tankiuose miškuose, žuvavo gausiuose van
denyse, gyveno veik nesuskaitomose salose, gynėsi nuo įsibrovėlių. 
Estų žemės, įsiterpę tarp Suomių ir Rygos įlankų Baltijos jūroje, o 
rytuose atsirėmę į ežeringas ir pelkėtas žemes, buvo ir liko itin 
aprėžtos. Čia tereikėjo kovoti, kad būtų išsaugota tai, kas turima.

Nė Baltijos jūra nesugundė estų kokiems nors prasiveržimams 
į svetimus kraštus. Yra žinoma, kad 1187 metais estai buvo pasiekę 
Švedijos krantus ir sunaikino tuometinę jų sotinę Sigtuną. Bet ir 
tas žygis tebuvo iššauktas savisaugos. Švedai buvo pradėję at
plaukti ir puldinėti Estijos krantus.

Tačiau tos praeities kovos, ginant savo žemę ir savo darbo vai
sius, nereiškė kokio atskirtumo nuo pasaulio ir civilizacijos. Es
tai, kaip ir jų kaimynai bei Baltijos pamario broliai, latviai ir lie
tuviai, visada buvo Vakarų kultūros įtakoje. Nėra atsitiktinis da
lykas, kad milžiniškame plote tarp Baltijos jūros ir Tolimųjų Rytų 
(Ramiojo vandenyno), tame žemyne, kuris kartais vadinamas 
Eurazija, pirmasis universitetas buvo įsteigtas Vilniuje (Lietuvoje), 
o antrasis Tartu (Estijoje); tik žymiai vėliau įkurtas Maskvoje (Rusi
joje). Net rusams užėmus ir carams valdant Baltijos šalis, pabal- 
tiečių kultūrinis lygis ir gyvenimo standartas buvo aukštesnis, negu 
ištisoje Rusijoje.

Pirmajam pasauliniam karui praūžus ir Baltijos tautoms išsi
laisvinus iš Rusijos jungo, labai greitai atsivėrė kūrybinė jų ga
lia. Gyventojais negausios estų, latvių ir lietuvių tautos pasirodė 
lygios kitoms tautoms! Tai gerai žinome iš Baltijos kraštų laisvo 
gyvenimo tarp dviejų didžiųjų karų. Antrasis pasaulinis karas, vėl 
atnešė nelemtį. Daug estų latvių ir lietuvių atsidūrė anapus gim
tosios žemės sienų. Išeivijoje Baltijoš tautos, nors ir sunkiose 
gyvenimo sąlygose, vėl parodė savo kūrybinį pajėgumą. Genero
las Dyvight D. Eisenhoyver, vyriausiasis sąjungininkų vadas, o 
vėliau JAV prezidentas, savo karo atsiminimuose (“Crusade in 
Europe ”) pastebi, kad estai, latviai ir lietuviai labai uoliai tvarkėsi 
savo stovyklose, rūpindamiesi pagerinti savo gyvenimo sąlygas. 
Visų tų trijų tautų nariai dažniausiai gyvendavo kartu.

Tūkstančius metų, sugulusių mūsų tautų charakteryje, neišdildė 
sovietinė okupacija, propaganda, persekiojimai. Jokie draudimai 
ir tironija neužslopino laisvės siekimo. Ir štai Estija, Latvija ir 
Lietuva vėl grįžo į laisvo pasaulio bendruomenę.

Sunkiausiais laikais jis 
vedė tautą į prisikėlimą

Vasario 16 d. sueina 200 me
tų kaip gimė Motiejus Valan
čius, žymus žemaičių vyskupas. 
Tai buvo sunkiausi ir tamsiausi 
Lietuvos istorijos laikai.

Kaip žinome iš istorijos, se
noji Lietuvos valstybė, kuri ėjo 
nuo marių iki marių - nuo Bal
tijos jūros iki Juodosios, ir kurią 
sukūrė Vytautas Didysis, pama
žu mažėjo. Tai buvo bajorų tvar
koma valstybė, kaip ir kitos to 
meto valstybės. Besigindama 
nuo priešų, Lietuva susijungė su 
Lenkija. Lietuvos bajorai grei
tai perėmė lenkų kalbą. Lietu
viškas liko tik kaimas. Bet jo 
žmonės daugumoje buvo netur
tingi, suvargę baudžiauninkai. 
Jungtinėje valstybėje vis didė
jo netvarka. Tada jos kaimynai 
pradėjo jądalintis - dalijosi Ru
sija, Prūsija ir Austrų-Vengrų 
imperija. Lietuvos valstybė ma
žėjo ir mažėjo. 1795 m.jąoku- 
pavo Rusija. Ji ir sumanė suru
sinti Lietuvą, įvesti rusų kalbą, 
stačiatikių tikėjimą ištrinti Lie
tuvos vardą iš žemėlapio. Tas ir 
buvo daroma: visos žemės, vi
sos gubernijos, kurias valdė se
noji Lietuva, buvo pavadintos 
Rusijos Šiaurės Vakarų kraštu. 
Miestai jau kalbėjo rusiškai, 
lenkiškai. Lietuviškai kalbėjo 
tik kaimas, bet lietuviai kai
miečiai buvo suvargę, prislėgti 
baudžiavos. Lietuviai savo kraš
te net užmiršo esą lietuviais, va
dinosi čiabuviais - “tuteišiais”'. 
Tie suvargę žmonės negalėjo 
baigti aukštojo mokslo, nes tei
sę išsimokslinti turėjo tik bajo
rai. Šalia baudžiauninkų buvo ir 
laisvieji ūkininkai, nes jie buvo 
ne bajorai.

Valančius gimė 1801 m. va
sario 16 d. Nastrėnų kaime, Sal
antų parapijoje. Tėvai, Mykolas 
Valančius ir Ona Stonkaitė, bu
vo turtingi valstiečiai, jau išsi
kėlę iš kaimo į pamiškę, kuri va
dinosi Medsėdžiai. Jie turėjo 
penkis vaikus: Marijoną Myko
lą kuris tapo vienuoliu ber
nardinu ir pasivadino Julijonu, 
Motiejų, išėjusį į vyskupus, 
Petronėlę, kurios antro vyro sū
nus paskiau buvo prelatas ir 
seminarijos rektorius A. Beres
nevičius. Jauniausias buvo Fe
liksas Justinas, kuris Dorpate, 
Estijoje, baigė mediciną ir ten 

netrukus mirė. Būdamas ne ba
joras, bajorystę buvo iš kito nu
sipirkęs ir pakeitęs savo pavar
dę. Mokslą baigęs, jis tuoj ir 
mirė, palaidotas Dorpate. Motie
jaus tėvas Mykolas mirė 1828 
metais, palaidotas Garždeliuose. 
Motina Ona mirė 1859 m. Var
niuose, kur ji gyveno pas savo 
sūnų Motiejų, vyskupą.

Buvęs valstiečiu, ir Motiejus 
negalėjo baigti aukštojo moks
lo. Tas pats nutiko ir Simonui 
Daukantui, kuris pirmasis para
šė Lietuvos istoriją lietuviškai. 
Daukantas Kaune buvo pirkęs 
bajorystės popierius ir tik tokiu 
būdu baigęs Vilniaus universi
tetą. Motiejus pasivadino Wo- 
lončevvski, tokia pavarde jis pri
statė savo gimimo metriką tokia 
pavarde galėjo baigti Vilniaus 
universitetą gauti daktaro laip
snį, be jokių kliūčių galėjo būti 
renkamas ir vyskupu būti. Ir že
maitiškai jis vadinosi Valon- 
čauskas.

Kaip ir kur jis savo pavardę 
pakeitė, kaip susibajorino, ilgą 
laiką buvo paslaptis.

Tą paslaptį išaiškino kun. 
Juozas Tumas-Vaižgantas. 
Spaudos draudimo metais jis re
dagavo “Tėvynės sargą”, kuris 
buvo spausdinamas Tilžėje ir 
slapta gabenamas į Lietuvą. “Tė
vynės sargo” 1900 m. pirmam 
numeryje jis ir paskelbė visą is
toriją.

Gimimo metrikai buvo sura
šomi parapijos metrikų knygoje, 
kurią paprastai tvarkė vargo
nininkas. Metrikų antras egzem
pliorius buvo siunčiamas į vys
kupijos raštinę.

Kun. Juozas Tumas, kurį vė
liau visi vadino Vaižgantu pagal 
jo slapyvardę, buvo judrus, už 
lietuvišką veiklą dažnai buvo 
kilnojamas iš vienos parapijos į 
kitą. Jis susidomėjo, kada ir kaip 
valstietis Valančius tapo bajoru, 
kaip jis pakeitė savo pavardę - 
iš lietuviškos Valančiaus pavar
dės pasidarė sulenkintas Wolon- 
čewski.

Valančius buvo krikštytas 
Kalnalio bažnyčioje. Metrikoje 
buvo rasti visi pataisymai. Prie 
Valančiaus Motiejaus vardo bu
vęs pridėtas antras vardas Ka
zimieras, mat bajorai turėję pa
protį krikštyti dviem vardais. 
Prieš Valančiaus tėvo pavardę 
buvo atsiradusios raidės G.D., 
generosus dominus, kas reiškė

Motiejaus Valančiaus (1801-1875), rašytojo, žemaičių 
vyskupo (nuo 1850), švietėjo, lietuviškų mokyklų, 
blaivybės draugijų steigimo organizatoriaus, portre
tas. Fotografija 16,5 X 11 cm. Fotografas A. Štrausas 
(Strauss, 1834-1896)

bajorystę, ir pati pavardė buvo 
užrašyta nebe Valančius, bet 
WOlonczrwski. Kažkodėl pa
vardė buvusi parašyta dvejopai 
- pusė pavardės didžiosiom rai
dėm, antroji pusė - mažosiom, 
parašyta kitokiu braižu ir kito
kiu rašalu. Kitokiu rašalu pridė
tos ir raidės G.D.

Kada ir kaip buvo surašyta ir 
pataisyta ši gimimo metrika, 
niekas nežino. Galėjo būti pa
pirktas vargonininkas, kuris ga
lėjo pataisyti ir išrašyti bajori
šką metriką.

Kitaip buvo vyskupijos cen
tre. Ten jo pavardė buvo parašy
ta Walącius. “Tėvynės sargas”, 
paskelbdamas šįąmedžiagą nu
statė, kaip tarti jo pavardę: Val
ančius ar Valančius. Vaižgantas 
paaiškino, kad Salantų parapi
joje ir dabar esą Valančių. Tai ši 
Valančiaus pavardė ir buvo pri
imta visur vartoti.

Valančiaus pavardžių dar bu
vo prie Žemaičių Kalvarijos, 
Gegrėnuose. Buvo žinią kad iš 
čia XVIII amžiuje vaikinas ve
dęs turtingą merginą Salantų 
krašte, Kalnalio parapijoje, ir 
ten įtvirtinęs Valančiaus pavar
dę.

Valančiaus gimtinė buvo 
Klaipėdos krašte. Klaipėda turė
jo gyvus prekybinius ryšius. Šio 
krašto žmonės lengviau pratur

tėjo, savo vaikus išleido į aukš
tuosius mokslus.

Žmonėse ir visoje to meto lie
tuviškoje visuomenėje buvo ži
noma Valančiaus kilmė, bet vys
kupas buvo labai gerbiamas, 
žmonių mylimas. Visi siekė jo 
draugystės ir pažinties. Kartas 
nuo karto pasitaikydavo koks 
užgaulus žodis vyskupo adresu, 
bet jis visada sugebėjo paversti 
tai lengvu juoku. Buvo pasako
jama, kaip vakare per Seredžių 
važiavęs vyskupas savo karie
toje. Jį sulaikė nugėręs bajoriš
kos kilmės kunigėlis. Atidaręs 
karietos dureles, jis paklausęs: 
“Noriu pažiūrėti, kaip atrodo 
vyskupas mužikas”. Valančius 
jam tuoj atsakęs: “Matai - labai 
gerai”.

Valančius ir Daukantas, abu 
valstiečiai, labai skyrėsi nuo to 
meto sulenkėjusios bajoriškos 
visuomenės. Jiedu suprato, kas 
yra Lietuva, kas ji buvo seno
vėje ir kas jai nutiko. Lietuva 
kaip pasakų karalaitė buvo sve
timą ų užmigdyta, kad jos isto
rija ir dabartis, jos turtai atitek
tų naujiems to krašto ateiviams.

Daukantas, šaldamas ir varg
damas, savo gyvenimą paskyrė 
Lietuvai, tyrinėdamas senuosius 
archyvus, kuriuose rado Lietu
vos praeitį.

(nukelta į 4 psl.)

VLADAS BRAZIŪNAS

Vermonto vertikalė, 11
arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
Įspūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

(pradžia nr. 43)
Ar kitas poetas, Leonardas Andriekus, tėvas pranciškonas - ne 

lankose su Dievo paukšteliais, tupiančiais ant rankų, o čia, did
miesty. Tiesa, dabar tėvo Leonardo adresas kitas, Kennebunkpor- 
tas (Maine), bet ir New Yorko supeikti jis neskuba, vadina šį 
miestą “visų menų centru” ir sako: “Gyvendamas apie 25 metus 
New Yorke, kur yra dvi operos, bent trys garsūs muziejai, šimtai 
meno galerijų, daug koncertų salių, galėjau praturtinti save ir tarp
tautine kūryba”. Turtinomės, kiek greitosiom įstengėm, ir mes.

Ir ne vien mes. Pasirodo, vos vos teprasilenkėm su Rūta Muk- 
tupavela. Jin dirba Latvijos kultūros akademijoj (vadovautoj da
bartinės prezidentės Vairos Vykės-Freibergos); antropologė, kul
tūros teorijos magistrė; Lituanistikos centro prie Latvijos univer
siteto vadovė. Rūta rašo:

Ką tik grįžau iš Amerikos, dalyvavau AABS (baltų studijų) kon
ferencijoje Washingtone. Skaičiau pranešimą apie erdvėlaikio 
struktūravimą tam tikro tipo pasakose, bet didžiausią įspūdį pali
ko pažintis su Rimvydu Šilbajoriu, kuris labai gerai įvertino mano 
referatą "kaipo labai griežtai metodologiškai išlaikytą”. Ir dar, 
paskutinę dieną pasisekė patekti į Salvadoro Dali bei impresio
nistų parodą - džiaugiausi kaip mažas vaikas. Iki šiol sapnuose 
persekioja "tysantys laikrodžiai ”.

įdomus tas Washingtono erdvėlaikio struktūravimas. Taigi teko 
būt daugmaž tame pat pasakos erdvėlaiky. Deja, taip labai nepa

sisekė: buvom per pačią Atminimo dieną (gegužės 29), ir, kol ap
link apžioplinėjom, Salvadoro Dali ekspoziciją muziejininkai tą
dien uždarė. Tad parsivežėm tik parodos katalogą. Užtat Tavo, 
Rūta, impresionistų paroda - irgi džiaugėmės. Ir kitais Washing- 
tono muziejais, kiek tik spėjom užgriebk Ypač, kad jie visi ten - 
nemokami.

Šita Atminimo diena, didelė visos Amerikos šventė, pasitaikė 
pirmadienį, tad amerikiečiams susiėjo net trys šventos dienos, užtat 
jie, ir šiaip sprunkantys greitkeliais iš miestų, kada tik gali, tomis 
dienomis New Yorką mums paliko pustuštį, o Washingtoną iš
skyrus karų veteranų susiėjimo vietą - gangreit ir visiškai tuščią: 
važinėjom po jį mašinike gangreit kaip po naktinį (žinoma, per
dedu, bet vis tiek) Vilnių - kur nori, ten privažiuosi, kur užsigeisi, 
ten sustosi, pasistatysi. Dėl šitokio laimingo sutapimo Washing- 
tonas atminty liko jaukus ir žmoniškas, New Yorkas irgi - ne kokia 
kamšalynė. Gal tad kaip tik šitam atsitiktiniam sutapimui turim 
būt dėkingi, jog Amerika nenuvylėm net didmiesčiais, jų grūsti
mis. Kaip tik jomis daug kas gąsdino prieš išvykstant, kaip tik jas 
turėdamas galvoje ne vienas ir paskiau stebėjosi, kad Amerika 
mūsų taip neišgąsdino ir taip neprislėgė, kaip kadaise jį, dabar 
nenorintį nė galvos pasukt ton pusėn.

Atminimo memorialą tiesa, lanko ne vien karų veteranai, bet 
ir, matyt, daugiausia jų giminės, buvę ar galėję būt pažįstami. 
Žuvusiųjų giminės, pažįstami. Ilga ilgiausia granito plokščių tvo
ra, ant tų plokščių - vardai pavardės, vardai pavardės... Jų eilės 
pradžioje - sąrašas, knyga, gali atsiverst ir ieškot. Eina nenutrūk
stamos voros žmonių, ieško, rymo prie savų. Kloja gėles. Staiga- 
roja uniformuotų ir neuniformuotų būreliai - kovą daugiausia Viet
namo kovų, draugai. Dar žvalūs. Mitinguoja, ašaras braukia. 
Girdim, kaip, nurimus orkestrui, kalbėtojas lyg visus kviečia, lyg 
už visus pažada, kad nuo šiol kasmet tą dieną ir tą valandą bus čia 
susirinkta, paminėta. Vienas kitas renka parašus, protestuoja. To
liau vaišinasi. Viešajame tualete vyriškis ilgam užėmęs kriauklę: 
iš visko mačiusio krepšio (t.y. tašės, - amžinatilsį Kaziukas Eig- 

minas, kalbininkas, lieptų sakyt dėklės) traukia nesibaigiančias 
drapanas ir čia pat skalbia. Tokios gyvensenos atstovas. Baltasis. 
Vietnamui per jaunas. Niekas nesipiktina. Uošvis paskiau klaus 
svarbiausia (taigi kapitalizmas - gyvenimo kontrastai, j uodą ų iš
naudojimas!..): ar daug matėt benamių? Kelis. Daug mažiau negu 
Vilniuj. Ramiai sau pučia ūsan prie paradinio mūro. Netrukdo.

Vienas mandagiai sutrukdė prie Linkolno memorialo:
- Atsiprašau, jūs užsieniečiai? Rašau darbą noriu paklaust, ar 

jūs žinot, kas toks Abraomas Linkolnas buvo? Ar jums atrodo, 
kad jo atminimas pagerbtas tinkamai? Ar jums neatrodo, kad me
morialas pernelyg didelis, pompastiškas?

Ką gi, pradedančiojo klausimai formuluojami ne itin sociolo- 
giškai korektiškai. Bet... ne mūsų reikalas, kaip geraširdiškai mos
teltų Jonas Strielkūnas.

Nors po teisybei - visa mūsų, jei tik ką nors primena. Ta nebyli 
vardų pavardžių eisena ant šalto akmenio plokščių: “Ar turime 
nors brošiūrą apie lietuvius Vietnamo kare? Taip pat - ne”, - “Šiau
rės Atėnuose” klausia ir atsako Fr.M.

Iš dienoraštinių užrašų:
Darius pažiūrėjo internetu “Lietuvos rytą”: mirė Kardinolas Vin

centas Sladkevičius.

Jau smarkiai išreklamuota stebuklinga žinia. Birželio 19 d. pa
saulio alaus taurės renginyje New Yorke - jo širdimi vadinamo to 
paties Manhhatano centre - Klaipėdos Švyturio bendrovės Ekstra 
alus, savo kategorijoj aplenkęs tuzino šalių alų, pelnė sidabro ap
dovanojimą taigi - buvo pripažintas vienu geriausiu pasauly. Mūsų 
Švyturys nei koks kitas su pačios Amerikos alum (?..) nė nelygin
tinas. Išimtis - regioniniai, kaimiški, tik pusiau pramoniniai alūs. 
Tokie “pasvalietiški”. Jie ne centruose, jie daugiausia mažesnėse 
krautuvėlėse.

(nukelta į 4 psl.)
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pasaulį J
■ Gelbėtojai ieško japonų, 

dingusių JAV povandeniniam 
laivui susidūrus su Japonijos 
traleriu. Jie nepraranda vilties 
surasti devynis žmones, dingu
sius JAV atominiam povande
niniam laivui netoli Havajų 
Oahu salos susidūrus su japonų 
traleriu. 26 išsigelbėję žmonės 
jau nugabenti į krantą. Pasak 
JAV karinio jūrų laivyno, “USS 
Greeneville”, Pearl Harboro ba
zėje esantis JAV puolamasis 
atominis povandeninis laivas, 
su traleriu susidūrė vasario 9 d., 
23 vai. 45 min. Grinvičo laiku. 
Mokomasis žvejybos traleris 
“Ehime Maru”, kuriame buvo 
35 žmonės, susidūrė su 6,900 
tonų JAV puolamuoju atomi
niu povandeniniu laivu “USS 
Greeneville”, kai šis netikėtai 
pradėjo kilti [paviršių. 499 tonų 
japonų laivas maždaug už 14,5 
kilometrų į pietus nuo Diamond 
Head, netoli Havajų, nuskendo 
per dešimt minučių. Išgelbėti 
pavyko 26 traleriu plaukusius 
žmones, įskaitant devynis moki
nius. JAV prezidentas George 
W. Bush bei JAV karinio laivy
no vadovybė vasario 10 d. iš
reiškė Japonijai apgailestavimą 
dėl incidento. Užuojautą bei ap- 
gailestavimątelefonu Japonijos 
užsienio reikalų ministrui Yohei 
Kono perdavė ir JAV valstybės 
sekretorius Colin Povvell.
■ Politiškai nekorektiškais po

elgiais ir pasisakymais išgarsė
jęs Japonijos ministras pirm. 
Yoshiro M ori vasario 11 d. su
laukė tiek politikų, tiek žinias
klaidos kritikos už tai, kad ir 
toliau žaidė golfąpo to, kai buvo 
informuotas apie japonų žvejy
bos laivo susidūrimą su JAV 
atominiu povandeniniu laivu.

■ Vakarų Krante ir Gazos 
Ruože nesiliaujant susirėmi
mams, Izraelio ministro pirm. 
Ariel Sharon atstovas spaudai 
patvirtino, kad buvusiam prem
jerui Ehudui Barakui buvo pa
siūlytas gynybos ministro pos
tas. Šiuo žingsniu buvo siekia
ma privilioti varžovus iš Darbo 
partijos į jungtinę koaliciją, ku
rią formuoja dešinioji “Likud”.
■ Estijos opozicinės Centro 

partijos vadovas Edgar Savisaar 
rimtai ketina kovoti dėl prezi
dento posto šį rudenį. Tai jis pa
reiškė vasario 9 d.vykusiame 
partijos Talino skyriaus susirin
kime.

KGB metodai JAV 
Teisingumo departamente

(atkelta iš 2 psl.) 
nėra, o mūsų teisėsauga tęsia 
teismo farsą.

Neprincipinga mūsų teisėsau
gos organų laikysena ir bandy
mas pataikauti svetimos valsty
bės akiplėšiškoms pretenzijoms 
papiktino grupę mūsų žymių in
telektualų. Jų Pareiškime rašo
ma: “Mes esame iš tų, kurie 
šiandien su nerimu stebi teismi
nį procesą prieš A. Lileikį ir K. 
Gimžauską. (...) Su bet kokiom 
žmogiškumo normomis prasi
lenkianti A. Lileikio teismo sce
na, parodyta per Lietuvos tele
vizijas, matyt, ne vien mus pri
vertė suabejoti ne tik priesaikas 
davusiųjų sąžine, bet ir valsty
bės savarankiškumu. (...)

Ar žydų genocidas Lietuvoje 
buvo sugalvotas lietuvių? Ar 
lietuviai, kai juos okupavo bo
lševikai ir pradėjo kruvinas re
presijas, buvo padėties šei
mininkai? (...)

Mūsų pilietinė teisė pagaliau 
itin rimtai paklausti: kodėl 
Temidė taip įdėmiai žiūri tik 
viena kryptimi? Kodėl tie, ku
rie bolševizmo metais organiza
vo masines lietuvių žudynes, 
šimtatūkstantinius trėmimus, 
žiauriausius kankinimus, kurie 
vykdė lietuvių genocidą - kodėl 
nė vienas taip ir nebuvo bent 
kiek rimčiau nuteisti? Kodėl 
Lietuvoje net nedrįstama užsi
minti, kad genocide prieš lie
tuvių tautą (...) yra dalyvavę 
šimtai, o gal ir tūkstančiai, ne 
tik lietuvių, rusų, lenkų, bet ir 
žydų? Kodėl, tarkime, toks 
Nachmanas Dušanskis, vienas 
iš Rainių tragedijos 1941 me
tais iniciatorių ir pokario aukš
tų KGB viršininkų Lietuvoje 

Dailės parduotuvėje Vilniuje V. Kelerienės nuotr.

(prisidėjęs ir prie vieno iš Lie
tuvos laisvės kovų vado Adolfo 
Ramanausko nukankinimo), iki 
šiol laisvai ir niekuo neapka
ltintas tebevaikšto Izraelio že
me? (...)”

Pareiškimą pasirašė: dr. Va
cys Bagdonavičius, Vydūno 
draugijos prezidentas; prof. ha
bil. dr. Romualdas Grigas, Lie
tuvos mokslų akademijos narys 
ekspertas; prof. habil. dr. Min
daugas Maksimaitis, teisinin
kas; Romuladas Ozolas, Lietu
vos Respublikos Seimo Pirmi
ninko pavaduotojas; Rimantas 
Smetoną Lietuvos Respublikos 
Seimo narys; prof. habil. dr. 
Zigmas Zinkevičius, Lietuvos 
mokslų akademijos tikrasis na
rys; prof. habil. dr. Antanas Tyla, 
istorikas. Neseniai mūsų rimti 
istorikai pateikė Lietuvos Teis
mui dokumentus, įrodančius, 
kad vokiečių okupacijos metais 
K. Gimžauskas palaikė ryšius su 
antinaciniu pogrindžiu. Tik ar 
mūsų teisėjai pajėgs suprasti, 
koks tai buvo žygdarbis?

Rezistento Juozo Grušio kny
gos “Laukti nebuvo kada” pra
tarmėje rašoma: “Vilniaus Lie
tuvių saugumo vadas A. Lileikis 
dalyvavo Lietuvos antinacinio 
pogrindžio veikloje. Be to, jis 
žinojo, kad jo pavaduotojas Ka
zys Gimžauskas palaiko ryšius 
su antinaciniu pogrindžiu”. Tai 
gal mūsų valstybei reiktų ginti 
savo garbingų piliečių gerą 
vardą o ne pataikauti Zurofui ir 
į jį panašiems, kuriems ne tiesa 
rūpi, bet Lietuvos patriotų skal
pai? To paties, beje, pusę 
amžiaus siekė ir KGB budeliai.

Kazys Blaževičius 
Karys-savanoris, Kaunas

Vyskupo MOTIEJAUS VALANČIAUS 
jubiliejui paminėti

(atkelta iš 1 psl.)

tautosakos rinkinys - posakiai, 
patarlės, papročių aprašymai. Jo 
tvirtinimu, “lietuvių liaudies 
kultūra yra ne tik savarankiškas 
ir gyvybingas reiškinys, bet ir 
tvirčiausias tautinės kultūros pa
matas, be kurio neįmanomas ir 
pačios TAUTOS ATGIMI
MAS”.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba šiam jubiliejui 
paminėti sukūrė keletą projek
tų. Jų tikslas yra plačiau at
skleisti M. Valančiaus krikščio
niškąsias ir humanistines idėjas 
bei iškelti jo skatinamas ver
tybes, kurios kėlė žmonių dva
sią tvirtino jų charakterį, jun
gė j uos į bendrą tikslą ir tuo pa- 
dėjo pagrindą Lietuvos valsty
bingumo atstatymui bei įtvirti
nimui. PLB įsteigė dvi vienkar
tines stipendijas išeivijos stu
dentams - už disertaciją ir už ra- 
šinį-mokslinę studijąapie vysk. 
Motiejų Valančių pasirinkta te
ma. Pavyzdžiui, M. Valančiaus 
asmenybė bei laikmetis; jo vie
ta, veikla ir įtaka Lietuvos for
mavimosi procese; jo įnašas ku
riant ir formuojant tautinę švie
timo sistemą jo literatūrinis pa
likimas. Medžiagos rinkimas tu
rėtų būti atliktas Lietuvoje. Stu
dentus kuruoti sutiko Lituanis
tikos katedros Illinois universi
tete Chicagoje prof. dr. Violeta 
Kelertienė ir Vytauto Didžiojo 
universiteto prof. dr. Egidijus 
Aleksandravičius. Vertinimo 
komisijoje taip pat sutiko daly

200 metų nuo
vysk. Motiejaus Valančiaus gimimo

(atkelta iš 3 psl.)
Valančius irgi jautė Lietuvos 

praeitį, jos norą gyventi savitai, 
lietuviškai, su gilius lietuvišku 
religingumu. Jis stojo ginti ir 
puoselėti to lietuviško religingu
mo, Romos katalikų tikėjimo, 
nes šis tikėjimas gynė ir nuo pra
voslavų - stačiatikių. Valančius 
kiekviena proga įtaigojo, kad 
reikia ginti savo “vierą krikš
čionišką”, net mirti už ją kaip 
mirė pirmieji krikščionys. Tai ir 
sujungė lietuvius į nepaprastai 
stiprią bendruomenę. Šie jo 
užgrūdinti lietuviai Kražiuose 
su maldaknyge rankose, gie
dodami “Dievas mūsų prieglau
da ir stiprybė”, išėjo prieš puo
lančius kazokus. Tai buvo lietu
vių laisvės kovų pradžia!

Jie pradėjo naują Lietuvą

Daukantas ir Valančius mo
kėsi Žemaičių Kalvarijoje - gar

vauti prof. dr. Giedrius Suba
čius. Stipendijoms skiriama 
3,000 dol. už disertaciją 1,000 
už studiją-mokslinį darbą.

PLB taip pat įsteigė premiją 
už išeivijoje sukurtą originalų 
darbą laisva tema apie vysk. 
Motiejų Valančių, jo kūrybą ir/ 
ar propaguotas idėjas. Pavyz
džiui, “Blaivybė M. Valančiaus 
raštuose”; jo apysakų insceniza
vimas; literatūrinių veikėjų po
sakiai su iliustracijomis; jo kal
bos žodyno, vaizdingų išsireiš
kimų paaiškinimai - pamokos; 
tautosakos, patarlių iliustracijos; 
to laikmečio - knygnešių, pasi
priešinimo lenkponiams, žan
darų pergudravimo nuotykiai, 
atsispyrimas nudvasinimui ir 
nutautėjimui, istorijos - geogra
finių vietovių iliustracijos bei 
kita. Tai galėtų būti elektroninis 
puslapis, CD-ROM, vaizdajuos
tė, kompaktinis diskas, muzi
kos, teatro ar rašytojo žodžio kū
rinys, p lakatų-rėki amų serija, 
netgi “komikų” knygelė ar ki
tas originalus darbas, iškelian
tis M. Valančiaus skatintas mo
ralines vertybes. Šią 1,000 dole
rių premij ą sponsoriuoj a Labda
rių draugija, vadovaujama dr. 
Lino Sidrio, nes šios organiza
cijos veikla taip pat pagrįsta M. 
Valančiaus krikščioniškosiomis, 
humanistinėmis ir tautiškosio
mis idėjomis.

Darbai turi būti atlikti iki 
mokslo metų pradžios, 2003-čių 
metų birželio mėnesio. Toli
mesnes informacijas teikia Gab- 

sioje šventovėje su stebuklingu 
paveikslu, su Kryžiaus keliais. 
Ten buvęs domininkonų vien
uolynas. Jie 1803 m. įkūrė vidu
rinę mokyklą - gimnaziją kuri 
pradžioj buvusi 4 klasių, o pas
kui pilna gimnazija - 6 klasių.

Daukantas, dar baigęs 4 kla
sių gimnaziją pėsčias išėjęs į 
Vilnių ieškoti “miegančios Lie
tuvos”. Jis buvęs geras mokinys, 
norėjęs studijuoti romėnų teisę, 
bet kažkas jį Žemaičių Kalva
rijoj perkalbėjo - jis tapo pir
muoju Lietuvos istoriku, kuris 
rašė tik lietuviškai ir visiems 
parodė Lietuvos istorinius tur
tus - jos didybę, puošnumą ir 
galybę!

Valančiaus gi didžiausias 
nuopelnas tas, kad jis tautą iš
mokė skaityti ir rašyti, jąnublai- 
vino, įdiegė mintį, jog gyveni
mo prasmė yra saugoti ir bran
ginti visa, kas lietuviška, būti 
geru krikščioniu ir krikščiony
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M. Valančiaus biustas Kauno 
katedroje (sukurtas 1900 m.). 
Arkiv-jos valdytojas kan. 
Stankevičius 1950 m. pakeitė 
lenkišką užrašą lietuvišku.

rielius Žemkalnis, PLB atstovy
bė Lietuvoje, Gedimino pr. 53, 
LR Seimo III rūmai, Vilnius 
2002, LT, e-mail: plbav@rc.lrs.- 
]t ir Laima Žliobienė, 1500 Lake 
Shore Dr. South, Barrington, IL 
60010, USA, e-mail: lzlioba@- 
hotmail.com v

Laima Žliobienė

bę ginti bet kokia kaina. Savo 
tautai jis parašė geriausias savo 
knygas ir jas įdavė žmonėms į 
rankas, kad visada skaitytų lie
tuviškai. Kai rusai uždraudė lie
tuvišką spaudą, jis nurodė kelius 
į prūsus - kaip ten spausdinti ir 
slapta gabenti į Lietuvą. Pasa
kojama, jog jis davęs 5000 
rublių vienam Tilžės kunigui, 
kad tik būtų spausdinamos ir 
platinamos, gabenamos į Lietu
vą lietuviškos knygos!

Tauta, pradėjusi XIX amžių 
suvargusi, pasimetusi, nežino
dama, kuriuo keliu eiti, dabar 
jau buvo subrendusi laisvam gy
venimui. Valančiaus išmokyta 
skaityti, apglėbusi jo parašytas 
knygas, skaitydama savus lietu
viškus laikraščius, lietuvių tau
ta įžengė į dvidešimtąjį amžių. 
Tai buvo naujoji Lietuva, jau 
kalbanti lietuviškai, branginan
ti visa, kas lietuviška. Tauta au
go ir stiprėjo didelio Valančiaus 
palikimo dėka. Todėl vertąjį va
dinti Didžiuoju - už tas dideles 
dovanas lietuvių tautai!

VLADAS BRAZIŪNAS
Vermonto vertikalė, \ 9
arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
(spūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

(atkelta iš 3 psl.)
“Prekybos centrus pasauliui davusi Amerika pasisuko į ūkininkų 

parduotuves”, - pripažįsta lėto valgymo ir tikro maisto - genetiš
kai nepakeistų produktų ar, sakysim, nepasterizuoto pieno - tradici
jas puoselėjantis Slow Food International įkūrėjas ir prezidentas 
italas Carlo Petrini. Taip rašo laikraščiai. Tai matyti plika akim. 
Ypač Vermonte, Amerikos kaime, kur tos pačios Amerikos did
miesčių turistai plūsta patirt jiems jau egzotiškos kaimo idilės. Ir 
paragaut jau egzotiško natūralaus maisto: tikros duonos (demons
tratyviai kepamos pačioj krautuvėj, už stiklo sienos), tikro medaus 
(už stiklinės avilio sienelės - visas bičių šeimos gyvenimas), tik
ros klevo sulos sirupo, smagiai oranžinio, tikros paršiuko mėsytės. 
Paršiuko - “laisvai vaikščiojusio”. Toks specialus terminas, nusa
kantis, kad gyvulėlis ne kokiam auginimo fabrike penėtas, o pievoj 
ganęsis, paukštelis irgi - ne narve gerklėn kimštas, o pats bėginėjęs 
lesinėjęs, žolelių ir sliekų ragavęs. Vermontas moka garsinti savo 
savitumą- fermiškumą. Ten fermos atviros, lankytojų laukiančios, 
kiekvienas toks gali ir karvę pamelžt pamėgint, ir teliukąpaglostyt. 
Gali gaut aristokratišką pamoką kaip andai Algirdas Landsber
gis: “Taip, esu miestietis. Keli mėginimai pjauti žolę ar melžti 
karvę baigėsi liūdnai. (Niekad nepamiršiu tos karvės nustebimo ir 
paskui aristokratiškos šypsenos.)”. Gali pasigrožėt, kaip atrodo 
ne monokultūrinė pieva, o natūrali, marga - tikros nektaringos 

laukų žolynėlių augimvietės, tamtyč paliktos bitei ir žmogaus akiai, 
gerai užlaikomos. Tik mums dar tas neaktualu. Bukletuose jie rodo, 
kaip buvę prieš šimtą metų, kaip šieną veždavę - įsivaizduokit! - 
vežimais. Tiesa, jaučių traukiamais. Bet ir arklio įkinkyto nepa
matysi. Dalgės nepamatysi.

Suprantama, natūralūs produktai, brangesni ir ne visur esami, 
mažos tų produktų krautuvėlės didžiųjų krautuvių, tų neužmatomo 
ploto gausybės ragų, galutinai nenurungs net pačiam Vermonte. 
Juolab už tų prekybos centrų nugaros - visa genų inžinerija paremta 
biotechnologinė, agrocheminė bei farmacinė industrija, galinga 
jos reklama, kas, kad dažnai tos industrijos gaminiai transgeniški, 
kad jie - iš GMO, genetiškai modifikuotų organizmų. Amerikie
čiai, kanadiečiai vargu ar bepajėgs kada sustabdyti masinį šitų 
GMO plitimą savo šalyse (beje, ir mūsų: JAV vyriausybė finan
suoja specialias GMO ekspansijos į Vidurio bei Rytų Europos ša
lis programas): sakoma, kad jau dabar, pavyzdžiui, daugiau nei 
pusė ten auginamos sojos yra genetiškai perkeista, o sojos arba 
kukurūzų produktams maisto pramonėje tenka 80 procentų. Vis 
dėlto (ar kaip tik dėl to!), koks gali būt populiarus ir pelningas - ir 
ten, ir pas mus - natūralios žemdirbystės verslas, rodo kad ir mūsų 
Daujėnų duona ar meduoliai. Vermonte tokie tik būtų kuo plačiau
siai išreklamuoti, apie juos būtų prirašyta brošiūrose ir lankstinu
kuose, kurių, kaip ir, beje, valstijos, kelių valstijų ar mažesnių 
apylinkių žemėlapių, keleivis čia gali kiek tinkamas prisirinkti kiek
vienoje degalinėj ar pakelės poilsio aikštelėse, čia vadinamose 
saugos aikštelėmis. Tokių daug: saugu važiuoti - tik nepervargu- 
siam, tarpais vis sustojančiam, pailsinčiam (ir, kas be ko, šį bei tą 
nusiperkančiam). Prie mažesnių miestų, kaimų tokias aikšteles 
įrengia ir užlaiko vietos fermeriai bei kiti verslininkai; tai jų pro
dukcija bei paslaugos pakeleiviui ir siūlomos. Ir čia pat, ir toje 
vietoj, kur kas nors laisvai vaikščiodamas augą kur natūraliai žydi 
ir bręsta. Tuo pačiu užsimojimu nurodoma, kur koks čionykštis 

kultūros žiburėlis, tarkim, istorijos ar etnografijos muziejukas. Toks 
tad veiklus, šiandieniškas parapinis amerikiečių patriotizmas. Bran
ginantis, visąlaik tvarkantis ir gražinantis savo gyvenimą- ir pir
miausia gyvenimą tą prasme, kokią jam teikia mano ir žemaičių 
tarmės - ūkį, sodybą, kitaip sakant, pirmiausia visa, kas artima, 
kas tavo akims ir rankoms pasiekiama, kas šaukiasi jų globos. Ir 
kas, gerai pagalvojus, gali teikti ir apčiuopiamos naudos.

Vytautas Landsbergis, dar muzikologas, yr rašęs, kaip lietuviai 
gražiai pasisavinę mozūrų dainą ir pervirškinę ją į Ant kalno mū
rai. Pervirškinom lietuviai ir amerikiečių beisbolą: tvatinam jo 
lazdomis kaip savo kuokom kadaisinėm - artimus savo: “daužy
dami lazdomis, nusikaltėliai taip sumaitoja kūnus, kad aprašyti 
visas žaizdas ir sužalojimus tampa tikru galvosūkiu”, - skundžiasi 
klaipėdietis teismo medicinos ekspertas. Gerai būt, kad verčiau 
pasisavintumėm, pervirškintumėm amerikiečių pragmatiškumą 
sujungtumėm jį partnerystėn su parapiniu patriotizmu, kiek jo, 
“ekologiškai sveiko”, dar turim niekinamai nesutrypto.

Taip pamaniau tokioje Dakin Farm (Dakino fermos) krautu
vėlėj, prigludusioj prie kelio iš Middlebury Burlingtonan.

O pačiame žaliai lopinėtame (žalmargiame) Middlebury centre 
-vieno dizainerio krautuvėlė, kur ištisai - juodmargių, Vermonto 
simbolio, motyvai. Iš tikrųjų karvės Vermonte daugiausia juod
margės, pasitaiko ir nemūsiškai palšų bei mūsiškai žalų, vienodos 
spalvos. Bandos nemaišytos, vienaveislės. Ir, aišku, grynaveislės. 
O toj krautuvėlėj tik dairykis prisėdęs ant juodmargės taburetės 
su rausvu tešmeniu, standžiais rausvais speniais... Paveikslai, 
ženkliukai, marškinėliai. Dizaineris rado savo aukso gyslą pla
čiai išpopuliarėjo. Marškinėlių piešinys: dekoratyvioj akinamai 
žalioj pievelėj (toliau - vienas iš tų senobinių Middlebury koledžo 
statinių)-keliosjuodmargės; juodi ir balti lapai. Tiesa, yra čia ant 
marškinėlių ir šunų.

(bus daugiau)

hotmail.com
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Sveikatos kertė
Virškinimo sistemos ligos

Vidurių užkietėjimas

Vis aktualesnė tampa žmonių 
mitybos problema. Rafinuotas, 
koncentruotas, kupinas sinteti
nių medžiagų maistas, nere
guliari mityba, judėjimo stoka, 
ligos bei kiti veiksniai yra daž
na įvairių rimtų negalavimų 
priežastis. Tarp panašaus pobū
džio negalavimų - ir varginan
tis vidurių užkietėjimas.

Vidurių užkietėjimas - tai ne- 
situštinimas daugiau kaip 48 
valandas arba kasdienis, bet ne
visiškas žarnyno turinio ištušti
nimas.

Negalavimo simptomai
Neišsituštinęs žmogus jaučia 

pilnumą pilve, jam silpna, var
gina bukas pilvo apačios skaus
mas, pučia vidurius, blogai iš
siskiria dujos. Neišsituštinus il
gesnį laiką, atsiranda galvos 
skausmai, irzlumas, kankina 
nemiga, pablogėja apetitas, 
stipriau ima plakti širdis, pra
kaituojama ar sunkesniais at
vejais net karščiuojama. Veidas 
atrodo papilkėjęs, pavargęs, nes 
organizmas apnuodytas toksi
nių medžiagų - savų medžiagų 
apykaitos produktų, kurie tuš

Marionečių teatro aktoriaus spektaklyje -
komunistinio

(atkelta iš 1 psl.)
santykiai su marionetėmis ypati
ngi: jis manipuliuoja jomis, ta
čiau yra ir jų manipuliuoja
mas. Spektaklio personažai yra 
sukurti režisieriaus ir dailinin
ko iš Barselonos Choano Baik- 
so.

Spektaklyje, kuris vyksta 

Gimtinė
Kelionė
Kišenė

artesnė

pilnesnė

P O U 5 H A! R Lt N ES

Informacija ir rezervacijos:

1-800-223-0593

Kainos

*LOT bendrauja su American Alrllnes, taigi, galite patogiai susisiekti su dar 14 JAV miestų.

Skambinkit* mums arba savo kelionių agentūrai, o taip pat aplankykite mūsų internatinę svetainę: www.lot.com

Niuarkas
Niujorkas

■~~~—-4-0 Kijevas 
Lvovas \

4-OT skrydžiai žymiai priartino Centrinę ir Rytų Europą^—-— 
Naujas tvarkaraštis įgalina keliauti greičiau ir maloniau.
/ Persėdimas - tarsi lengva mankšta kojoms, 

įčios žemiausios, taigi, skrisdami LOT, nenuskriausite savo piniginės.
\

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

stiuardesėmis, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, modemiaūsi 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.

' ■ ' Sankt-Peterl
^Talinas

rGRyga 
6rilniuš<^5;Mas^ 
J^JMMskas

tinantis turi būti reguliariai 
pašalinami iš organizmo.

Kodėl užkietėja viduriai?
Priežasčių yra daug. Štai pa

grindinės iš jų:
* įvairios stresinės situacijos, 

aplinkos pakeitimas, kelionės. 
Žmogus sąmoningai dėl įvairių 
priežasčių sulaiko norą tuštin
tis. Vidurių užkietėjimu dažnai 
skundžiasi vairuotojai, darbi
ninkai, dirbantys prie konveje
rio. Tuštintis bijoma, kai skau
da (pavyzdžiui, sergant hemo- 
rojumi, įplyšus išeinamajai an
gai), kai nenorima eiti į tualetą 
(įpratus rytais ilgai gulėti lo
voje), kai reikia tuštintis prie 
svetimų (sunkiai sergant). Ven
giant laiku išsituštinti, pamažu 
sutrikdomas tuštinimosi ritmas.

* Netaisyklinga ir neregulia
ri mityba, valgoma mažai ar ba
daujama. Vidurių užkietėjimas 
kartais net vadinamas civili
zacijos liga, nes pastaruoju metu 
žmonės ne tik mažai juda, - 
maistas tapo rafinuotas, koncen
truotas, jame beveik nėra skai
dulinių medžiagų. D.R.B.

(bus daugiau)

režimo fantomai
prancūzų kalba, taip pat daly
vauja kontrabosininkas Pierre 
Fenichel ir saksofonistas Rap- 
hael Imbert, paryškinantys spe
ktaklio atmosferą apgaulingai 
džiaugsmingu džiazu.

Spektaklį pristatė Prancūzų 
kultūros centras.

Omnitel Laikas

Mėsiška brokolių sriuba
300 g brokolių,
1 morka,
2-3 pomidorai arba 2-3 šaukštai pomidorų tyrės,
1- 2 porai,
2- 3 bulvės,
pusė saliero,
2-2,5 l mėsos sultinio,
šaukštas sviesto,
4 šaukštai grietinės, 
kiaušinio trynys, 
petražolių lapelių, 
pagal skoni baziliko, druskos.
Porai supjaustomi griežinė

liais ir pakepinami svieste. Į ver
dantį sultinį sudedamos kvad
ratėliais supjaustytos bulvės, 
griežinėliais supjaustyta morka.

Sūrio tortas

2 sūreliai, 
pakelis sviesto,
2 stiklinės cukraus pudros,
5 kiaušinių tryniai,
2-3 šaukštai želatinos,
1/2 stiklinės virto pieno,
2 šaukštai kakavos, 
pakelis biskvito, 
pakelis želė.

Sviestą, cukrų ir trynius labai

Vll-sios pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo varžybos ir 

2001 m. ŠALFASS-gos pirmenybės
Kaip jau buvo skelbta anks

čiau, Kalifornijos lietuvių spor
to klubas “Banga” rengia pa
saulio lietuvių slidinėtojų są- 
skrydį-iškylą2001 m. kovo 24- 
30 d. Mammoth Mountain sli
dinėjimo kurorte, Kalifornijoje, 
JAV.

Šios iškylos metu bus vykdo
mos Vll-sios pasaulio lietuvių 

Joms pavirus, sudedami su
pjaustyti brokoliai, kvadratėliais 
supjaustytas salieras ir porai. 
Baigiant virti, sudedami nulup
ti, supjaustyti pomidorai arba 
supilama jų tyrė. Sriuba užba
linama grietine, išplakta su try
niu. Įberiama smulkiai supjaus
tytų petražolių lapelių.

gerai ištrinti. Želatiną ištirpdyti 
stiklinėje karšto virinto van
dens, o vėliau į želatiną supilti 
pieną. Gerai išmaišyti, dėti sū
relius ir vėl maišyti. Kremą 
padalyti pusiau, į vieną dalį 
įberti kakavos. Biskvitą sudėti 
į tortinę, ant jo - baltą masę, o 
ant jos supilti masę su kaka
va. Ant viršaus užpilti stings
tančią želė.

kalnų slidinėjimo varžybos, ku
rios prasidės kovo 28 d. 9:00 
vai. ryto. Blogo oro atveju, at
sarginė diena yra kovo 29 d.

Varžybų programoje - slalo
mo ir didžiojo slalomo rungtys 
šiose klasėse: vyrų - 16 metų ir 
jaunesnių, 17-29 m. imtinai, 30- 
39 m. imt., 40-49 m. imt., 50- 
59 m. imt. ir 60 m. bei vyresnių;

u-
TicketsOnLine ®

www.lot.com

Anglų kalbos 
pamokėlės

Give up - mesti (nustoti ką 
nors darius)

I vvouldn ’t likę to give up 
playing tennis.

She didn ’t give up her job 
when she got married.

Get on - įlipti (į autobusą, 
traukinį, lėktuvą, laivą)

Get in - įlipti (į automobilį)
Get off - išlipti iš transpor

to
The train stopped and we got 

in.
She slipped andfell vvhen she 

was getting off the car.

Slowdown - sumažinti grei
tį

The train slowed dovvn when 
it got to the station.

She slovved the car down and 
stopped.

Get on - gerai sutarti
She has never really got on 

with her mother-in law.
They don ’t get on with one 

another.

moterų -16 m. ir jaunesnių, 17- 
34 m., 35-49 m. ir 50 m. bei 
vyresnių. Ši klasifikacija yra dar 
tik apytikrė. Galutinis klasių 
skaičius ir jų amžius bus nu
statytas pasibaigus išankstinei 
registracijai kovo 7 d.

2001 metų ŠALFASS-gos 
pirmenybės bus išvestos iš pa
saulio lietuvių varžybų pasek
mių pagal ŠALFASS slidinėji
mo k-to nustatytą metodą, at
skirų varžybų visai nevykdant. 
Varžybinė ŠALFASS pirmeny
bių klasifikacija yra ta pati kaip 
ir pasaulio lietuvių varžybų, tik 
pridedant berniukų ir mergaičių
- 12 metų ir jaunesnių, bei vyrų
- 70 metų ir vyresnių klases.

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės slidinėtojai iš visų 
pasaulio kraštų. Dalyvių skai
čius neapribotas.

Klasifikacija - pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną.

Pradinis mokestis bus nusta
tytas po dalyvių išankstinės reg
istracijos kovo 7 d. Mokestis su
mokamas vietoje, prieš varžybų 
pradžią.

Išankstinė dalyvių registraci
ja atliekama iki kovo 7 d. imti
nai, kreipiantis į organizacinio 
komiteto pirmininką Algirdą 
Šėką. Jo adresas: Algirdas Šė
kas, 20291 Deervale Lane, Hun- 
tington Beach, CA 92646, USA. 
Tel.: 714 968-8124; faksas: 805 
527-4675; e-mail: ltskisum- 
mit2001@aol.com

Daugiau informacijos? Sekite 
website: www.lithuaniaweb.- 
com/skisummit

Papildomi ryšiai: Vytenis Či
urlionis, ŠALFASS Slidinėjimo 
k-to vicepirm. ir JAV lietuvių 
slidinėtojų koordinatorius, tel. 
216 481 -1525; faksas: 216 486- 
8804; e-mail: vciurlionis@- 
msn.com

Rimas Kuliavas, ŠALFASS 
Slidinėjimo k-to pirm, ir Kana
dos lietuvių slidinėtojų koordi
natorius, tel. 416 766-2996; fak
sas: 416 766-5537; e-mail: ku- 
liavas@compuserve.com

Pavėluotą registraciją sku
biai praneškite telefonu, faksu ar 
elektroniniu paštu.

Smulkią informaciją gauna 
klubai, slidinėjimo puoselėtojai 
ir kai kurie pavieniai slidinėto
jai.

Pasibaigus išankstinei daly
vių registracijai, visoms užsire
gistravusioms grupėms ir pavie
niams, nepriklausomiems slidi- 
nėtojams bus praneštos vėliau
sios informacijos bei instrukci
jos.

Organizacinis komitetas: pir
mininkas Algirdas Šėkas, na
riai: Raimundas Dičius, Algis 
Juodikis, Darius Raulinaitis, dr. 
Izabelė Sagatauskaitė, Rimas 
Tumas ir Rita Tumienė-Dičiūtė.

Kalifornijos LSK "Banga ” 
ŠALFASS-gos Centro valdyba

^Mokslo naujienos^

Mokslininkai nustatė naują 
Visatos amžių - 12,5 milijardo 
metų. Jie ištyrė radioaktyvius to
rio ir urano elementus iš seno
vinės žvaigždės CS31082-001. 
Šis metodas - radioaktyvioji 
kosmochronometrija - veikia 
visiškai kitais principais, nei Vi
satos išsiplėtimo skaičiavimai. 
Mokslininkai iš Pietų Ameri
kos, Europos ir JAV, tyrę amžių 
teigė, kad galima labai didelė - 
3 milijardų metų - paklaida. 
Galutinio Visatos amžiaus mok
slas dar nepajėgė atskleisti.

Dar vienas tyrimas apie 
mobiliųjų telefonų įtaką vėžio 
susirgimams neatsakė į pasta
ruoju metu visuomenėje kylan
čius klausimus. Danų moksli
ninkai ištyrė 420 tūkstančių da
nų, naudojančių mobiliuosius 
telefonus, sveikatą, bet tiesiogi
nio ryšio su vėžiu nerado. Teo
riškai neatmetama galimybė, 
kad nuo telefono skleidžiamų 
bangų galima susirgti ir kitomis 
ligomis, taip pat gali išsivystyti 
smegenų auglys. Jau seniau at
likti tyrimai tai pat neparodė tie
sioginio ryšio su vėžiu, tačiau 
visuomenėje baimę sukėlė kai 
kurie tyrimai. Vienu jų, atliktu 
Švedijoje, nustatyta, kad žmo
nėms, naudojantiems mobiliuo
sius telefonus, smegenų vėžys 
gali išsivystyti toje galvos pusė
je, kur prie ausies dedamas tele
fonas. Kitu tyrimu prieita prie 
išvados, kad tokio paties dažnio 
signalai, kokiais veikia ir mo
bilieji telefonai, naikina žiurkių 
smegenų ląsteles, nes skleidžia 
labai nedaug radiacijos. Moks
lininkai vis dėlto dar nedrįsta 
paneigti, kad nuo mobiliųjų tele
fonų galima susirgti Parkinsono 
ar Alzhaimerio ir kitomis ligo
mis, nes trūksta tyrimų. Kol kas 
didžiausias dėmesys sutelktas 
vėžio tyrimams.

Šią vasarą JAV mokslinin
kai ketina paleisti į medvilnės 
laukus nedidelį genetiškai pa
veiktų uodų būrį. Jų lervutės - 
rožiniai kirminėliai - sunaikina 
nemažai medvilnės -derliaus, 
daugybė ūkininkų patiria milži
niškus nuostolius jau nuo 1920- 
ųjų, o priešnuodžio iki šiol nėra, 
nes ši rūšis sugeba itin greitai 
prisitaikyti prie naujų pesticidų. 
Mokslininkai paėmė mirtį ne
šantį geną iš medūzos ir juo ap
krėtė uodus. Tokie uodai švyti 
tamsoje. Šią vasarą mokslinin
kai planuoja tikrame medvilnės 
lauke pastatyti narvą. į kurį būtų 
paleisti apkrėstieji uodai. Po su
eities su lauke esančiais savo 
gentainiais, lervutės neturėtų 
maitintis medvilne. Taip per tam 
tikrąlaikągalima išnaikinti visą 
tokių uodų populiaciją tam tik
rame žemės plote. Aišku, tai su
kels ekologinių grupių nepasi
tenkinimą, nes palaipsniui to
kie genetiniai vabzdžiai gali pa
keisti natūraliąją populiaciją. Jei 
šis eksperimentas pavyks, mok
slininkai mąsto jau apie malia- 
rinių uodų naikinimą. Taip pat 
tolimoje ateityje numatoma da
ryti genetinius bandymus su žu
vimis. Japonai jau seniau pra
dėjo tirti, kaip klonavimo ir ge
nų inžinerijos technologijos gali 
padėti našiau užauginti maisti
nius galvijus.

Dr. Panayiotis Zavos, biolo
gas iš Kentucky universiteto, 
paskelbė, kad renkami talentin
gi mokslininkai, dirbantys gene
tikos srityje. Pasitelkęs savo ži
nias ir kitus mokslininkus, jis ti
kisi įsteigti kliniką kurioje klo
navimo technologijos būtų nau
dojamos padėti nevaisingoms 
poroms susilaukti vaikų.

http://www.lot.com
http://www.lot.com
mailto:ltskisum-mit2001@aol.com
msn.com
mailto:ku-liavas@compuserve.com
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Kainų bangavimai
Aurelija M. Balašaitienė

Nauja JAV LB Ekonominių reikalų 
taryba pradeda veiklą

“Darbininkas” pasinaudojo “Lietuvos ryto” žiniomis apie arki
vyskupo Audrio Juozo Bačkio pakėlimą į kardinolus, kur sako
ma, jog 1988 metais popiežius Bačkį pakėlė į vyskupus. Tai yra 
klaida, nes Bačkis buvo pakeltas į arkivyskupus, kadangi nuncijai 
yra arkivyskupai. Taigi jis jau būdamas tik 50 metų tapo arkivys
kupu ir dabar taps vienu iš jauniausių kardinolų, turėdamas 63 
metus. Visa tai nebuvo pastebėta ar suprasta “Lietuvos ryte”. Lie
tuvon jis atvyko būdamas arkivyskupu.

Saulius Šimoliūnas
Detroit, MI

r

Iš New Yorko 
Iš New Yorko 
Iš Chicagos 
Iš Chicagos

E-M AI L: VYTTOU RS@E A RTH LIN K. N ET 
web site: www.vytistours.com

$290 viena kryptimi

$395 ten ir atgal

$303 viena kryptimi

$445 ten ir atgal

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV miestų

VILNIUS

RigaVen Travel, Ine.
VVe provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS 
OR OTHER CARRIERS 

“Call for Details"

Vytis Travel
40-24 235 St. 

Douglaston, N Y 11363 
Tel: 718 423 6161

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

Juk jau seniai pastebime, kad 
bet kur reklamuojamos prekių 
kainos visada baigiasi su skait
line “9”. Jei randate vieną dole
rį kainuojantį niekutį, jo nega
lėsite nupirkti už tą dolerį, nes 
bus pridėtas “pardavimo mokes
tis” (sales tax), išskyrus maisto 
produktus. Nežinau, kokio 
dydžio pardavimo mokestis yra 
kitose vietovėse, tačiau Cleve
lande ir jo kai kuriose apy
linkėse jis siekia net septynis 
procentus, tai už vieno devy
niasdešimties devynių centų 
niekutį tenka sumokėti dolerį ir 
šešis centus.

Štai televizijoje matau, kad 
gan pigiai parduodamas geras 
apynaujis vartotas automobilis 
vos tik už 9999.00 dolerių, 
tačiau tikrumoje prie tos sumos 
reikia pridėti dar septynis šim
tus dolerių. Buvo juokingas 
nuotykis, kai vieną dieną į Cle- 
velando aerouostą išlydėjau iš 
Australijos atvykusią vieną sa
vo tolimą “laiškų draugę”. 
Vaikštinėjant po gražius kios
kus, ji staiga pastebėjo nepa
prastai gražų Clevelando at
viruką su žaviu ežero vaizdu. 
Kaina buvo nurodyta 99 cen
tai. “Kaip puiku, kad dar turiu 
vieną amerikietišką dolerį”, 
nudžiugusi išsitraukė dolerį, 
paėmė atviruką ir mandagiai 
ištiesė ranką, laukdama vieno 
cento grąžos, bet pardavėja į ją 
klausiamai pažvelgė ir pati 
ištiesė ranką. “Kodėl?”, mano 
bičiulė mane paklausė. Aš jai 
atsakiau, kad prie kiekvienos 
prekės yra pridedamas parda
vimo mokestis. “Bet to niekur 
nėra parašyta”, ji beveik su
šuko, o aš išsitraukiau savo pi
niginę ir pardavėjai padaviau 
smulkius. “Tai baisi mada - pas 
mus Australijoje mokama tiek,

kiek viešai parodyta, bet jokių 
paslėptų mokesčių”. Ji buvo pa
sipiktinusi.

Prieškalėdinio “sezono” metu 
tiek televizijoje, tiek visoje vie
tinėje spaudoje buvo tikras rek
lamų potvynis, o sekmadieninę 
vietinio dienraščio laidą vos ga
lėjau abiem rankom pakelti. 
Tūkstančiai reklamų, daugybė 
kuponų ir kitų, pirkėjus viliojan
čių “papiginimų”. Kai prieš 
daugelį metų trumpą laiką tar
navau vienoje didelėje Illinojaus 
krautuvėje, artinantis kalėdi
niam sezonui tarnautojai turėjo 
virš prekių lipdyti ženklelius, 
kuriuose nurodyta neva tai 
“nuolaida”, prieš tai nurodžius 
jau anksčiau pakeltą kainą.

Graudu, kad Kūdikėlio 
gimtadienio šventė, taip brangi 
visiems krikščionims, Ameriko
je tapo “apsipirkimo sezonu”, jį 
“padabinant” švento Mikalojaus 
karikatūra - “Santa Claus”, ant 
kurio kelių parduotuvėse sė
dinėjo vaikučiai, sujuo darė “is
torines” nuotraukas ir tuo pa
čiu pasisakė, ko pageidauja 
kalėdinių dovanų tarpe, tuo pa
didindami krautuvių pajamas. 
Jau gerokai nutolus “sezonui”, 
prasidėjo “posezoniai” išpar
davimai... Vieną dieną, dar ge
rokai prieš Kalėdas, grynai iš 
smalsumo pasukau į kailių par
duotuvę. Pasimatavau vienus 
kailinius, kurių kaina buvo virš 
tūkstančio dolerių. Aš nieko ne
pirkau, bet po “sezono” pa
mačiau, kad ant tų pačių kaili
nių užrašyta aukštesnė kaina ir 
nurodyta “išpardavimo nuolai
da”, iš tikro palikus originalią 
kainą.

Ne paslaptis, kad prekybi
ninkai kalėdinio “sezono” metu 
uždirba daugiau pelno negu per 
ištisus metus. Ar ne graudu?

(atkelta iš 1 psl.)
JAV LB Ekonominių reikalų 

taryba įkurta siekiant talkinti 
ekonomikos srityje nepriklauso
mybę atgavusiai Lietuvai. Pa
galba Lietuvos verslininkams 
teikta kartu su Lietuvos Amba
sada JAV ruošiant ekonominio 
vystymo konferencijas, tarpi
ninkaujant Lietuvos verslinin
kus suvedant su amerikiečiais 
gamintojais, registruojant JAV 
esančius lietuvius verslininkus, 
informuojant Lietuvos verslo at
stovus apie JAV -jų valdinių in
stitucijų bei fondų teikiamas pa
slaugas užsienio verslininkams. 
Per dešimt nepriklausomo gyve
nimo metų Lietuva yra padariu
si didelę pažangą verslo srityje: 
įkurti konsulatai, išmokta nau
dotis tarptautiniais fondais, pa
gerinta lietuviškų produktų ko
kybė bei išvaizda, laipsniškai iš
mokstamos tarptautinės preky
bos taisyklės. Manoma tačiau, 
kad ERT talka dar galėtų būti 
veiksminga verslo plėtros klau
simuose ir trapininkavime Lie
tuvos smulkiesiems verslinin
kams su užsieniu. Smulkaus 
verslo kūrimas Lietuvai svarbus 
siekiant sukurti krašto stabilumą 
laiduojančią vidurinę klasę.

Naujoji ERT planuoja savo 
veiklą su Lietuvos verslininkais 
riboti pradinių kontaktų užmez
gimo tarpininkavime su JAV 
verslininkais. Užmezgus pirmi-

nius ryšius, JAV LB ERT atsiri
botų nuo tolimesnio tarpininka
vimo verslo eigoje. JAV LB 
Krašto valdyba įpareigojo ERT 
paruošti Tarybos narius ir Lietu
vos verslininkus saistantį doku
mentą, kuriuo JAV LB-nė būtų 
atribota nuo galimos atsakomy
bės, teisinės ir finansinės.

JAV LB ERT ruošiasi palai
kyti ryšius su Lietuvos ambasa
da JAV-se. Ambasados Ekono
mikos skyrius (vadovaujamas 
min. dr. Nijolės Žambaitės) yra 
pasisiūlęs teikti informaciją apie 
kintančius Lietuvos verslo įsta
tymus. ERT yra pasiruošusi su 
Ambasada keistis verslo žinio
mis bei informacija.

JAV LB ERT pirmininku yra 
profesionalas inžinierius Liūtas 
K. Jurskis, nuo 1987 m. mecha
ninės ir elektros inžinerijos pro
jektavimo bendrovės “Navesink 
Technical Services, Ine.” savi
ninkas. Jis palaiko artimus ry
šius su Lietuvos mokslo ir vers
lo srities darbuotojais. Aktyviai 
reiš-kiasi tarptautinėje Rotary 
organizacijoje, 1998-99 metais 
buvo jos apygardos valdytoju. 
Jis talkino Lietuvai atkuriant 
Kauno miesto Rotary klubą. Per 
Rotary organizacijoje turimas 
pažintis L. Jurskis organizuoja 
ekonominę-profesinę paramą 
Lietuvai. L. Jurskis gyvena New 
Jersey valstijoje.
JAV LB inf. (Teresė Gečienė)

INESE ŽAKI S
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

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

EASTER CONTAINER TO LITHUANIA
LEAVES ON FEBRUARY 28

FEBRUARY PICKUPS

Feb. 16 Lowell, MA 12-1 pm
Feb. 16 Lawrence, MA 2-3 pm
Feb. 16 Nashua, NH 4-5 pm
Feb. 17 Worcester, MA 12-3 pm
Feb. 18 Hartford, CT 9:30 - 11 am
Feb. 18 Waterbury, CT 12-2 pm
Feb. 19 Kennebunkport, ME 11 am - 12 pm
Feb. 20 Putnam, CT 1-2 pm
Feb. 20 Providence, RI 4 - 5:30 pm
Feb. 21 Cape Cod, MA 3:30 - 5:30 pm
Feb. 22 Brockton, MA 3:30 - 5:30 pm
Feb. 23 Albany, NY 6:30 - 7:30 pm
Feb. 24 Binghamton, NY 9:30 - 10:30 am
Feb. 24 Scranton, PA 12-2 pm
Feb. 24 Frackville, PA 5:00 - 6:30 pm
Feb. 25 VVashington, DC 1 - 3 pm
Feb. 25 Brooklyn, NY 1 - 3:30 pm
Feb. 25 Bridgeport, CT 7-8 pm

Paskelbti Jono Kazlausko 
Rinktiniai raštai

2000 m. gruodžio mėnesį pa
sirodė pirmasis Jono Kazlausko 
Rinktinių raštų tomas. Praėjus 
kelioms savaitėms, jau turime 
antrą ir paskutinį tomą, kuriuos 
sudarė ir parengė spaudai Vil
niaus universiteto Baltistikos 
katedros vedėjas profesorius 
Albertas Rosinas.

Antrajame tome skelbiami 
svarbiausi J. Kazlausko straip
sniai, anksčiau skelbti įvairiuose 
žurnaluose (“Baltistika”, “Lie
tuvių kalbotyros klausimai”, 
“Kalbotyra” ir t.t.). Sudarytojas 
knygos pratarmėje nurodė, kad 
atsisakė kelių straipsnių, kurių 
tekstai beveik nesiskiria nuo 
“Lietuvių kalbos istorinės gra
matikos” teksto, fotografuoti- 
niu būdu paskelbto pirmajame 
Jono Kazlausko Rinktinių raštų 
tome.

Jono Kazlausko Rinktinių 
raštų išleidimas yra “pirmasis jo 
šviesaus atminimo įamžinimo 
darbas” (psl. 6). Dabar pagei
dautinas parašymas išsamios 
monografijos apie J. Kazlausko 
mokslinę veiklą ir bendrąjį jo 
įnašą į kalbotyrą. Esame dėkin
gi, kad profesorius A. Rosinas 
taip gražiai paskelbė J. Kazlaus
ko darbus.

Jonas Kazlauskas, Rinkti
niai raštai. II. Straipsniai, re
cenzijos, kalbos kultūra. Sudarė 
ir parengė spaudai prof. habil dr. 
Albertas Rosinas. Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institu
tas, Vilnius 2000. 323 psl.

Alfred Bammesberger
Katholische Universitaet 

Eichstaett, Vokietija

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-kerių metu sukakti!

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

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

Home Eąiiily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* t iesiogini pinigu deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Ka Ibame lietuviškai...

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

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

Rygoje vyksta Baltijos

Baltijos šalių akvarelės trie
nalėje, kuri vyksta Rygoje Ar
senalo parodų salėje nuo vasa
rio 9 iki kovo 14 d., pristatyti 
200-tai menininkų iš Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos darbų.

Šių metų trienalė - jau try 1 i k-

šalių akvarelės trienalė

toji. Pirmoji įvyko Rygoje 1968 
m. Dar šeštajame dešimtmety
je Baltijos akvarelininkai iš
siskyrė Sovietų Sąjungoje savo 
laimėjimais, įvairove ir braižo 
originalumu.

BNS

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
FEBRUARY PICK-UP SCHEDULE

February 20 New Haven, CT 12-1 pm

New Britain, CT 2-3 pm

Waterbury, CT 4-5 pm

February 22 Elizabeth, NJ 11-12 noon

Kearny, NJ 1-2 pm

Paterson, NJ 3-4 pm

February 23 Philadelphia, PA 11-12 noon

February 24 Brooklyn, NY 12-1 pm

Riverhead, NY 3-4 pm

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

http://www.vytistours.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
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Santrumpos: atm. įn. - atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 
aukotojas, įm.= įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų 
iš viso

2000 m. lapkričio mėn.

3 x $15 - Antanaitytė Jennifer, $15; Slavėnas J. Paulius Jr. $15; 
Stankaitienė Dalia, $15.

2 x $25 - Genčius Valentinas ir Kristina, $255; Kučiūnas Alek
sandras ir Jūra, $475.

3 x $30 - Majauskas Paulius ir Daiva, $230; Siliūnas Donatas ir 
Daina, $630; Stankus Kostas, $420.

1 x $40 - Oželis Kazys atm. įn.: Oželienė Evelina, $151.40.
3 x $50 - Buntinas Aldona, $65; Galdikas Valentinas atm. įn.: 

Galdikienė Sofija, $800; Paulionis Vytautas atm.: Paulionis Sta
sė, $650.

1 x $60 - Klosis Walter, $1,035.
24 x $100 - Alekna dr. Vitas P. ir Dalia, $100; Budelskis Zig

mas atm.: Budelskis Eugenija, $1,600; Daulys Vitas K., $100; 
Didžbalis Dainius, $100; Gelažauskas Algirdas, $100; X, $2,600; 
JAV LB Švietimo Taryba, $1,250; Kaunas dr. Roman ir Gražina, 
$1,265; Kirvelaitis Vytenis P., $900; Krukovskis Eugenijus, $100; 
Leugoud Edward, $4,894.30; Narutis Pilypas ir Elvyra, $600; 
Osmolskis Povilas atm. įn.: Osmolskis Ona, $1,300; Paškus Juo
zas ir Eleonora, $600; Razma Kazys ir Danuta, $300; Sealey prof. 
Raphael, $2,900; Shotas Bruno atm. įn.: Brazis Algirdas, $100; 
Stukas prof. Jack (miręs) ir Loreta, $500; Sutkuvienė Ada, $4,585; 
Tautkus Adomas, $300; Vaitkus Vytas ir Aldona, $1,500; Valai
tis dr. Jonas ir Joana, $8,930; Žemaitis “Vytautas” Jonas atm. įn.: 
Šmulkštienė Aldona, $100; Žlioba dr. Aras ir Lina, $1,400.

13 x $200 - Anužis Saulius ir Lina, $400; JAV LB Philadelp
hijos apylinkė, $700; Karas Arvydas ir Rita, $1,400; Kirkus Liu
das ir Irena, $500; Kraučiūnas Kazys ir dr. Eugenija, $1,000; Lu
kas Vincas ir Ramunė, $500; Momkus Vaclovas ir Margarita, 
$4,060; Raudys Vytas ir Marija, $200; Razma dr. Edis ir Kristina, 
$ 1,500; Saulis Algirdas ir Aušra, $2,900; Sidrys dr. Linas ir Rima, 
$525; Tallat-Kelpša Kazys ir Danutė, $200; Vitkus Aleksas ir dr. 
Danguolė, $2,500.

2 x $300 - X, $4,050; Valavičius Antanas ir Viktorija, $5,500.
3 x $500 - Dirda Petras $3,000; Krutulis Severinas ir Liucia, 

$500; Pabrėža Aleksas ir Aleksandra, $3,300.
1 x $1,000 - Kazakauskas Paul C. atm. įn.: Kazakauskas Carl F. 

ir Eve, $5,100.
1 x $5,385.19 - Sarauskas Alphonse J. testamentinis palikimas, 

$6,160.19.
1 x $14,335.36 - Bacevičius Alfonsas testamentinis palikimas, 

$33,335.36.
Iš viso $28,255.55

2000 m. gruodžio mėn.

2 x $3 - Jonaitienė Izabelė, $136; Rūkas Elena, $103.
1 x $7 - Radzavich Family atm.: Wolff Valerija, $22.
8 x $10 - Augytė Simona, $10; Deveikis Stasys (miręs) ir Ona, 

$1,425; Jesaitis A. J., $110; Knataitienė Marcelė atm. įn.: Laurent 
Antanas, $225; Kontvis Alfons, $510; Rudaitis Teodoras ir Ritonė, 
$ 1,010; Sušinskas Albertas atm. įn.: Sušinskas Albertas A. ir Kris
tina, $1,210; Vailokaitis Julia, $190.

5 x $15 - Didžiulis Algirdas, $1,015; Jonikaitis Alice, $170; 
Liubinskas Juozas ir Daila, $215; Mikaila Jurgis ir Regina, $ 1,315; 
Skadas Šarūnas, $15.

6 x $20 - Casper Albert L., $120; Daugėla Stasė, $470; Kupčin
skas Aidas ir Gitą, $20; Plioplys dr. Valentinas ir Aldona atm. įn.: 
Plioplys Saulius, $1,020; Rajeckas Gediminas, $260; Ugianskis 
Juozas ir Ann, $575.

7 x $25 - Bray Bertulytė Ina, $200; Bublys Algimantas, $395; 
Ivaška Povilas ir Joanna atm. įn.: Landsbergienė Teresė, $600; 
Keblys Kęstutis ir Vitalija, $700; Kolupaila prof. Steponas ir Jan
ina atm. įn.: Kolupailaitė Eugenija, $1,875; Varankaitė dr. Daila, 
$525; Vosylius Jonas, $125.

1 x $30 - Skuodas Justin ir Angelą, $605.
1 x $35 - Railaitė Neringa, $640.
1 x $40 - Gimbutienė dr. Marija atm. įn.: Thies Rasa, $352.
1 x $47 - Bemotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bemotavičius 

Petras, $1,003.
9 x $50 - Draugelis Arūnas ir Irena, $2,100; Drazdauskas Vy

tautas, $50; Gaižauskas Kleofa, $1,559; Liuberskis Mykolas atm. 
įn.: Liuberskienė F., $225; Muliolis Algirdas ir Amanda, $1,250; 
Pažerūnas Juozas ir Eugenija, $350; Prasauskienė Birutė, $250; 
Tvarkunas Magdalena atm. įn.: Tvarkūnas Laima, $175; Žemai
tis dr. Petras, $2,330.

27 x $100 - Ambrazaitis, $1,200; Anonis Vytautas ir Danutė, 
$3,500; Antanėlis Algimantas ir Laimutė, $100; Baltic- 
Shop.com.,LLC, $100; Baltutis Aleksas atm. įn.: Baltutienė Da
nutė, $500; Čypas Vytautas ir Birutė, $200; Garimas dr. Albinas ir 
dr. Ona, $1,100; Gauronskas Petras, $4,500; Jatulis Izidorius atm. 
įn.: Jatulis Mindaugas, $1,000; Kalvėnienė Salomėja atm. įn.: 
Darius&Girėnas Club $50, Hershberger Dennis ir Nora $30, Kal
vėnas Dalia, $20, $300; Kamantas Vytautas ir Gražina, $2,800; 
Karaitis Viktorija, $1,200; Kazlauskas Algis ir dr. Teresė, $250; 
Laucis Marija atm: Laucis dr. Augustinas, $1,300; Lokshin M- 
arina: Trublinienė Elena, $100; Mekienė dr. Elena atm.: Vaišnys 
dr. Rimas ir dr. Elona, $300; Morkūnas Leonas, $500; Palionis 
Tadas ir Gailutė, $750; Ročkuvienė Marija, $2,400; Savickas dr. 
Tadas, $1,200; Šimonis Jonas ir Marija, $700; Vaikutis Vytautas 
ir Stefa, $1,200; Vanagūnas dr. Arvydas ir Audronė, $1,025; 
Vangūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stanley, $2,000; Varia- 
kiojis dr. Daina, $575; Vasys Dalius, $650; Žygas Juozas ir 
Apolonija atm. įn.: Baltutienė Danutė, $1,185.

1 x $101 - Burba Kostas ir Danuta, $602.
2 x $150 - Bilėnas dr. Jonas ir Dana, $1,350; Vaišnys dr. Rimas 

ir dr. Elona, $1,750.

Lietuviai esame visi - 
Lietuviu Fonde ar esi?

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Tel.: (630) 257-1616 
Fax.: (630) 257-1647

1 x $200 - Domanskis Rimas ir Pranutė, $625.
1 x $213.99 - Skirmantas Francis X. testamentinis palikimas, 

$431,152.18. v
1 x $500 - Žilinskas Anthony F., $2,750.
1 x $750 - Miknaitis Sigitas ir Janina, $1,150.
5 x $1,000 - Lankutis Bronė B. testamentinis palikimas, $1,000; 

Raišys Vidmantas ir Maria Nijolė, $2,250; Skėrys Kazimiera tes
tamentinis palikimas, $2,500; Skladaitis Vincas, $1,100; Tamoshu- 
nas Antanas atm. įn.: Tamoshunas Rimvydas ir Živilė $745, Kin- 
drat Regina $50, Šermukšnytė Ona, $30, po $25 Bliudnikas Ramū
nas ir Ramunė, Česonis Rimas ir Roma, Draugelis Vaidevutis ir 
Nijolė, Lapinas Kęstutis ir Jane, Laukaitis Juozas ir Liucija, Olienė 
Aldona, Šiurilas Jonas ir Dalia, $1,000.

1 x $1,400 - Vidugiris Vytautas ir Elena, $5,600.
1 x $2,000 - X, $6,550.
1 x $5,000 - Dr. Aldona K. Rugis Fondas, $11,000.
Išviso $19,229.99

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
2000.XII.31 - 10,605,046 dol. Gautomis palūkanomis parėmė 
lietuvišką švietimą, kultūrą, jaunimą 7,721,595 dol. Palikimais 
gauta $5,579,313 dol.

Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR- 
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Fisz 
remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

2001 m. vasario 3 d. įvykusio LK Religinės Šalpos direktorių tarybos metinio susirin
kimo dalyviai. Kairėje - pirmininkas vysk. Paulius A. Baltakis, OFM. J. Majausko nuotr.

Brooklyn, NY
Apreiškimo parapijos 
metinis susirinkimas

P- Palys
Apreiškimo parapijos, Brook

lyn, NY, metinis narių susirinki
mas įvyko sekmadienį, sausio 
28 d., mažojoje parapijos salėje, 
tuojau po 10 vai. lietuviškų mi
šių.

Susirinkimą pravedė tarybos 
pirmininkas Vladas Sidas, sek
retoriavo dr. Giedrė Kumpikai- 
tė.,

Įžanginę maldą sukalbėjo pa
rapijos administratorius msgr. 
David L. Cassato, o “Tėve mū
sų” kalbėjo susirinkusieji visi 
kartu.

Tylos minute pagerbus metų 
bėgyje Anapilin iškeliavusius 
parapijiečius, turėjo būti skai
tomas praėjusių metų metinio 
susirinkimo protokolas, bet jam 
kažkur “pasiklydus” vietoj jo 
pirmininkaujantis perskaitė to 
susirinkimo aprašymą, spaus
dintą savaitraštyje “Darbinin
kas”, 2000 vasario 4 d. Nr. 5 
(aprašymo aut. - p. palys).

Sekė išsamus tarybos pirmi
ninko V. Sido metinis praneši
mas.

Padėkojęs tarybos nariams už 
jų uoliai atliktas pareigas, ypa
tingai nuoširdžią padėką iš
reiškė Atsimainymo parapijos 
Maspeth, NY, vikarui kun. Vy
tautui Volertui, kuris kiekvieną 
sekmadienį atvyksta į Apreiš
kimą ir 10 vai. ryto aukoja (lie
tuviškai) šv. Mišias. Susirin
kusieji į tai atsiliepė gausiais 
plojimais.

Už ryškų indėlį į parapijos 
veiklą, išvardijęs ir glaustai api
būdinęs, dėkojo šiems asme
nims: Astai Barkauskienei, 
Malvinai Klivečkienei, Petrui 
Jurgėlai, Juozui ir Irenai Ru
džiams, Petrui ir Andželai Pe- 
traičiams, Kaziui Butkui ir šei
mai, Algiui ir Danai Norvilams, 
Julijai Jurgėlaitei, Jonui Kuncai, 
Onai Povilaitytei, Bill Kučins

kui, Remigijui Meškauskui, 
Vidai Jankauskienei, dr. Mildai 
Palubinskaitei ir Patricijai Si- 
dienei.

Nepamiršo padėkoti ir visai 
eilei kitų parapijiečių, vienaip ar 
kitaip prisidėjusių prie sėk- 
mingesnio parapijos gyvavimo.

V. Sidas papasakojo, kad, 
kun. Vyt. Palubinskui aplei
džiant Apreiškimą ir pastoviam 
gyvenimui susiruošus išvykti į 
Lietuvą buvo pradėtos dėti pas
tangos, kad nors keliems me
tams atsikvietus kunigą iš Lietu
vos. Praėjusių metų vasarą buvo 
surastas kunigas, kuris sutikęs 
atvykti į New Yorką čia stu
dijuoti universitete ir patarnau
ti Apreiškime. Deja, nežinia dėl 
kokių priežasčių, vietoj to, kad 
kunigas atvyktų į Apreiškimą 
jis buvęs išsiųstas į Klaipėdą. 
Tačiau nežadam nuleisti rankų, 
kalbėjo V. Sidas. Svarbu Apreiš
kimo parapiją išlaikyti kiek ga
lima ilgiau. Ir toliau bus sten
giamasi ieškoti kunigo pas
toviam laikui.

Dėl parapijos pastatų (mo
kyklos), tarybos pirmininkas 
pareiškė, jog vyskupija, net ne
matydama reikalo painformuo
ti tarybą pastatą išnuomojo. 
Tokiu būdu, sakė V. Sidas, mes 
savo namuose esame tapę kam
pininkais. Gali atsitikti ir taip, 
kad, nuomininkams panorėjus, 
mes negalėsime ir į šitą salę 
įžengti. Tuo reikalu būsią ban
doma kalbėti su nuomininkais, 
kad nuomos sutartis būtų pa
koreguota.

Toliau V. Sidas pateikė atlik
tų darbų sąrašą (susirinkimai, 
rekolekcijos, minėjimai, šven
tės...).

Apie ispaniškai kalbančiųjų 
parapijiečių veiklą trumpai pa
sisakė jų atstovė tarybos narė 
Margarita Ocasio (ispaniškai

Hartford. CT

Kaziuko mugė
Kaziuko mugė, rengiama 

Hartfordo skaučių ir skautų, 
šiais metais įvyks kovo 4 dieną 
Sv. Trejybės salėje, 53 Capi- 
tol Avė.

Mugė prasidės 9 vai. lietu
viškomis mišiomis. Tuoj po šv. 
mišių salėje įvyks mugės ati
darymas. Bus gintaro, medžio 
drožinių, meniškų paveikslų, 
lino audinių ir įvairių rankdar
bių. Viską apžiūrėjus ir apsi- 
pirkus, kviečiame visus papie

2001 m. ŠALFASS vyrų senjorų ir 
veteranų krepšinio pirmenybės

2001 m. ŠALFASS-gos vyrų 
senjorų (gimusių 1966 m. ir 
vėliau) ir veteranų (gim. 1961 
m. ir vyresnių) krepšinio pir

mišios Apreiškime atnašauja
mos sekmadieniais 11:30 vai. 
ryto).

Atėjo eilė prabilti ir adminis
tratoriui msgr. D.L. Cassato.

Manau, mes nebūsime pa
miršę, kaip praėjusio metinio 
susirinkimo metu msgr. D. Cas
sato tikino, kad bus dedamos 
pastangos gauti lietuvį kunigą. 
Dabar gi atrodo, kad jis savo 
nuomonę bus pakeitęs. Nežiū
rint gražaus pamaloninimo, jog 
jis esąs mūsų draugas ir kad jo 
tikslas lietuvių bendruomenę 
išlaikyti gyvą tolimesnė msgr. 
D. Cassato kalba rodė ką kita. 
Nepavykus gauti kunigo iš Lie
tuvos, jam visa tai nebeatrodo 
taip svarbu. Kunigų stygius esąs 
didelis tiek čia Amerikoje, tiek 
Lietuvoje. Todėl į Apreiškimą 
neatsiųstas kunigas Lietuvoje 
būsiąs naudingesnis negu kad 
čia. Gi lietuviškai Mišias at
našauti kunigas yra (turėjo 
omenyje kun. Vyt. Volertą). 
Reikia nepamiršti ir to, toliau 
kalbėjo msgr. Cassato, kad baž
nyčios tikslas esąs aptarnauti ne 
tik lietuvius, bet ir visus Ap
reiškimo artumoje gyvenančius 
tikinčiuosius. Šiuo atveju - is
paniškai kalbančius, kurių čia 
nemažai. Kaip pavyzdį nurodė 
šiuos skaičius: lietuviškose sek
madienio Mišiose dalyvauja 
nuo 80 iki 90, o ispaniškose - 
150-200 tikinčiųjų. Taigi į kur 
linkstama - aišku visiems!

Msgr. Cossato pabrėžė, kad 
klebonijos pastatas būsiąs (ar 
jau ir yra?) išnuomotas seselėms 
vienuolėms. Tik pusrūsis, turįs 
atskirą įėjimą, būsiąs paliktas 
parapijos naudojimui. Pati baž
nyčia, kurios vidų gražiai išde- 
koravęs klebonas kun. Jonas Pa
kalniškis, dabar reikalinga dide
lio išorinio remonto. Tai parei
kalausią apie 600 tūkstančius 
dolerių.

Padalijus msgr. Cassato pa- 
ruoštąmetinę apyskaitą kai ku
riuos punktus jis paaiškino. 
Pajamų turėta 657,949.00 dole
riai. Didžiausios pajamos iš 

tauti. Pietūs nuo 11:30 vai.: 
skaučių darytos dešros, kopūstai 
ir kugelis. Kavinė su daugybe 
pyragų veiks nuo pat ryto.

Veiks loterija ir bus įdomių 
žaidimų vaikams, kuriuos pra
ves mūsų mažosios paukštytės 
ir vilkiukai, padedant jų vado
vėms ir mamytėms. Mugė vyks, 
kol bus svečių. Todėl kviečiame 
visus iš arti ir iš toli atsilankyti. 
Prašome atsivesti vaikus ir vai
kaičius. Niekam neteks nuobo
džiauti, o savo atsilankymu pa- 
remsite Hartfordo skautijos vei
klą. Laukiame visų!

Dang. B.

menybės įvyks s.m. kovo 31 - 
balandžio 1 dienomis Hamil
tone, Ont. Vykdo - Hamiltono 
LSK Kovas.

Galutinė komandų registraci
ja privalo būti atlikta iki 2001 
m. kovo 9 d. imtinai šiuo adresu: 
Arvydas Šeštokas, 1411 Winter- 
boume Dr., Oakville, Ont. L6J 
7B5. Tel. 905 829-2289 namų; 
905 829-2183 darbo; faksas 905 
829-5641; E-mail: sestokas- 
@,aol.com

Dalyvavimas atviras visiems 
ŠALFASS-gos klubams bei ki
tokiems vienetams, atlikusiems 
2001 m. metinę ŠALFASS na
rių registraciją.

Smulkesnę informaciją gau
na visi krepšinį kultivuojan
tys ŠALFASS-gos klubai. Nauji 
vienetai, suinteresuoti daly
vauti šiose pirmenybėse, pra
šomi kreiptis į Arvydą Šešto
ką.

Po galutinės registracijos bus 
paskelbtas tvarkaraštis, adresai 
ir kitos detalės.
ŠALFASS Krepšinio komitetas 

ŠALFASS Centro valdyba

patalpų nuomos - 98,499.00 dol. 
ir sekmadieninės rinkliavos - 
60,113.00 dol. išlaidų susidarė 
646,117,00 dol. Didžiausia iš
laidų dalis, pastatų pataisymai ir 
jų priežiūra - 246,979.00 dol., o 
nupirkta bei įvesta patalpų ap
sauga - 190,000.00 dol.

Toliau, pagal dienotvarkę, 
turėjo vykti tarybos rinkimai. 
Esamai tarybai sutikus ir toliau 
tarybos pareigose pasilikti, su
sirinkusieji jiems nuoširdžiai 
plojo. Bill Kurnėtai iš tarybos 
narių pasitraukus, į jo vietą buvo 
pakviestas Silvestras Stanis- 
lauskas. Bill Kurnėtą nors ir pa
sitraukęs iš tarybos, sutiko ir to
liau vadovauti bei tvarkyti Mi
šių skaitinių reikalus.

Naująją tarybą sudaro šie as
menys: Vladas Sidas - pirmi
ninkas, Juozas Rudis - vicepir
mininkas, Malvina Klivečkie- 
nė, dr. Milda Palubinskaitė, dr. 
Giedrė Kumpikaitė, Vida Jan
kauskienė, Margarita Ocasio, 
Richard Catalanotti, Silvestras 
Stanislauskas, Bill Kučinskas.

Susirinkimui einant į pa
baigą glaustai į parapijos choro 
veiklą praeityje ir dabar pa
žvelgė, kaip jis pats prisistatė, 
“amžinas” choro pirmininkas 
(pirmininko pareigose jau 17 
metų) Bill Kučinskas. Pasis
kundė, kad chorui labai reikia 
naujų choristų, ypač sopranų.

V. Sidas, padėkojęs visiems 
už atsilankymą, susirinkimą 
uždarė.

Susirinkime dalyvavo apie 70 
parapijiečių. Jie visi, prieš susi
rinkimą ir jam pasibaigus, buvo 
pavaišinti.

Naujas albumas apie 
Lietuvos baletą

Menotyrininkas Helmutas Šaba- 
sevičius išleido knygą-albumą 
“Lietuvos baletas šiandien”. Pu
santro šimto puslapių knygoje pri
statomi Lietuvos nacionalinio ope
ros ir baleto teatro repertuare esan
tys baleto spektakliai. Knygą išlei
do Meno kultūros žurnalas “Kran
tai”. ELTA

aol.com
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Vasario 16-sios minėjimas, 
rengiamas Didžiojo Nevv Yorko 
Jungtinio Komiteto, kurį sudaro 
atstovai iš JAV LB Nevv Yorko apy
gardos valdybos, Tautos Fondo ir 
ALT-o Tarybos, įvyks š. m. vasario 
18 d. Šiemet šiam Komitetui vado
vauja Tautos Fondo atstovai. 
Minėjimas įvyks tokia tvarka: šv. 
Mišios bus aukojamos Apreiški
mo par. bažnyčioje 10 vai. ryto. 
Akademija ir koncertas vyks 
Kultūros Židinyje 2 vai. popiet. 
Veiks kavinė Daugiau informaci
jų žiūr. skelbimą šio puslapio 
apačioje.

Už Eleonoros Jankaus
kienės vėlę penktųjų mirties 
metinių proga mišios bus auko
jamos š. m. vasario 24 d., 11 vai. 
ryto Pranciškonų koplyčioje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Mišias užprašė sūnus Algirdas 
Jankauskas ir šeima. Draugai ir 
pažįstami kviečiami tą dieną prisi
minti velionę maldose.

Amerikos Lietuviu Tary
ba praneša, kad Ketvirtoji Pa- 
baltiečių konferencija įvyks š. m. 
kovo 8-10 dienomis Washing- 
tone, DC. Konferencijoje bus pro
ga pagvildenti opius klausimus, 
liečiančius Pabaltijo kraštus, ir 
plėsti ryšius su įtakingais valdžios 
atstovais. Norint pasinaudoti 
papigintom registracijos ir vieš
bučio kainom, svarbu registruotis 
prieš vasario 15 d. Registruotis 
galima skambinant į JBANC 
ištaigą Washingtone, DC, tel. 3Q1- 
340-1954; faksu 301-309-1406; 
elektroniniu paštu jbanc@jbanc. 
org Detalesnę informaciją galima 
rasti internete www.jbanc.org

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Brooklyno vyskupijos "An- 

nual Stewardship Appeal" vys
kupijos vokeliai bus išdalinti va
sario 17 -18 d.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks vasario 
25 d. tuojau po 11:30 vai. lietu
viškų mišių.

Tradiciniai St. Patrick's 
šokiai bus rengiami kovo 24 d. 
Dėl daugiau informacijų ir bilietų 
užsakymo prašome skambinti kle- 
bonijon tel. 718-326-2236.

Pelenų dieną, trečiadienį, 
vasario 28 d., šv. Mišios bus 
aukojamos: 7:30 vai. ryto, 12:00 
vai. vidudienį ir 7 vai. vak. Pelenai 
bus dalijami mišių metu ir dar 
3:30 vai. popiet.

/f
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO

83 metų sukakties

MINĖJIMAS
įvyks sekmadienį, 2001 m. vasario 18 d.:

10:00 vai. ryto: MIŠIOS Apreiškimo par. bažnyčioje 
Brooklyn, NY

Gieda Apreiškimo parapijos choras 
vad. Astos Barkauskienės

2:00 vai. popiet: MINĖJIMAS .
Kultūros Židinio didžiojoje salėje,

361 Highland Blvd, Brooklyn, NY
Pagrindinis kalbėtojas: Dr. Gediminas Šerkšnys,

L. R. ambasadorius prie Jungtinių Tautų 
Meninė dalis: Virginijus Barkauskas - fortepijonas

Vida Bladykaitė-Williams - skaitovė 
Nuo 12:00 vai. mažojoje Kultūros Židinio salėje veiks kavinė 

- Bus galima papietauti --
Įeinant aukojama 

Vaikai ir moksleiviai - veltui 
Minėjimq rengia ir visus atsilankyti kviečia

TAUTOS FONDAS
JAV LB NEW YORKO APYGARDA 
ALTO NEW YORKO SKYRIUS

Daugiau Nevv Yorko ži
nių yra 7 psl.

Nevv Yorko skautai rengia 
Kaziuko kavinę š. m. kovo 4 d. 
12 vai. vidudienį Kultūros Židinio 
mažojoje salėje ir prieangyje. Bus 
galima skaniai papietauti, pasi
gardžiuoti pyragais bei tortais, atsi
gaivinti įvairiais gėrimais. Veiks 
žaidimai vaikams; bus stalai su 
tautinėmis prekėmis.

Apreiškimo parapijos 
žinios
Imigracijos LIPE 245 (i) 

įstatymo klausimu kalbės ad
vokatas Jonas Janušas š. m. kovo 4 
d., sekmadienį, 11:30 vai. parapi
jos apatinėje salėje - praneša dr. 
Giedrė Kumpikaitė, JAV LB New 
Yorko apygardos pirmininkė. 
Newyorkietis advokatas apibūdins 
ir paaiškins galimybes legalizuo
tis (turintiems studento ar turisto 
vizą).

Elizabeth, NI
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas New Jersey lietuviams 
įvyks sekmadienį, vasario 25 
d., Šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje, 211 RipleyPlace, Elizabeth, 
NJ. Už Lietuvą pasimelsime 11 
vai. mišiose. Po jų salėje vyks 
minėjimas. Kalbą pasakys žurna
listas inž. Antanas Dundzila iš 
McLean, VA. Išgirsime naujųjų 
ateivių vaikų talentus, be to, bus 

parodyti video momentai iŠ JAV - 
Lietuvos krepšinio žaidynių ir 
ištraukos iš Tautinių šokių šventės 
Toronte. Po programos - bendros 
vaišės ir pabendravimas.
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė Philadelphijoj
Philadelphijos apylinkių lietu

viai rinksis sekmadienį, vasario 
18 d., švęsti Vasario 16-tąją ir 
Kovo 11-tąją. Šventė prasidės iškil
mingomis padėkos mišiomis 
10:30 vai. r. Šv. Andriejaus lietu
vių par. bažnyčioje, 19th St. ir 
Wallace gatvių sankryžoje. Minėji
mas bus tęsiamas Lietuvių namų 
Čiurlionio salėje (Lithuanian 
Music Hali, 2715 E. Allegheny 
Avė., prie pat 1-195 greitkelio. 
Programoje- JAV LB Krašto valdy
bos pirm. Algimanto S. Gečio kal
ba ir muziko Juozo Kasinsko api
pavidalintas Lietuvos istorijos 
skaidrių, poezijos ir muzikos mon
tažas. Poeziją skaitys Gaja Stir- 
bytė, pasirodys solistė Rasa Kroky- 
tė-Veselkienė, tautinių šokių gru
pė "Žilvinas", Kaimo Kapela, ir 
Lituanistinės mokyklos chorelis.

J

Kalėdų eglutė Pranciškonų labdaros valgykloje Kretingoje

Apačioje: Linksmi vaikučiai skaniai užkandžiauja

Kalėdų švenčių proga gavome iš "Rūpestėlių" organizacijos vadovės sveikinimą ir padėką, kurių 
iki šiol dėl vietos stokos negalėjome įdėti. Dabar pavėluotai perduodame juos skaitytojams.

Mieli visi geros valios žmonės,

Nuoširdžiai dėkojame visiems už Jūsų teikiamą paramą ir pagalbą "Rūpestėlių" organizacijai 
ir jos vedamai labdaros valgyklai Kretingoje.

Tegul Užgimusio Jėzaus meilė pripildo Jus savo šviesa, viltimi ir ramybe. Tegul Viešpaties 
palaima lydi Jus kiekvieną dieną.

Su pagarba,
Natalija Karolenko,
"Rūpestėlių" organizacijos vadovė.

Dėkojame su krepšeliu
BALFo New Yorko skyriui aukojo:

Vasario 7 d., gavome šį laišką: 
"Darbininko" administracijai: 
JAV LB Cape Codo 

apylinkės valdybos nutarimu 
siunčiu 50 dol. auką spaudai 
paremti.

Linkime geriausios sėkmės ir 
ištvermės sunkiame lietuviškos 
spaudos darbe.

(pas.) Irena A. Jansonienė 
iždininkė
Nuoširdžiai dėkojame LB Cape 

Cod'o apylinkės valdybai ir nariams 
už dosnią paramą ir mūsų pastangų 
įvertinimą. Dėkojame I. Jansonienei 
už čekio prisiuntimą.
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NY Vyr. skaučių židinys 
"Vilija" kviečia Kaziuko kavinės 
metu (kovo 4 d.) norinčius par
duoti tautines prekes, papuošalus 
ir kt. užsisakyti stalus arba su
sitarti dėl prekių pardavinėjimo. 
Dėl daugiau informacijų skambin
ti Irenai Vilgalienei 516-482-6684 
arba Marai Vygantienei 516-466- 
3013. (sk.).

BALFo New Yorko skyrius 
nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie 
2000-siais metais aukojo BALFui. 
Čia skelbiame aukotojų sąrašą:

Po 300 dol.: Henrikas Andruš- 
ka, Jonas Dovydėnas.

Po 200 dol.: Lilė ir Vytautas 
Milukai, Eugenija Pakulis.

Po 150 dol.: dr. Giedrius Kliveč- 
ka.

Po 100 dol.: R. ir T. Alinskai, 
M. ir A. Armonai, D. Banaitis, E. ir 
W. Barnet, G. Budzeika, dr. J. ir I. 
Dičpinįgaičiai, V. ir E. Dudėnai, R. 
ir K. Giedraičai, Dr. A. Janačienė, 
A. ir V. Jankauskai, L. ir M. Jatu- 
liai, V. ir S. Karmazinai, A. ir V. 
Katinai, M. Klivečka, G. Penikas, 
Z. ir M. Raulinaičiai, kun. A. 
Rubšys, G. ir J. Stankūnai, J. Ulė- 
nas, R. ir A. Vedeckaį, A. Wesey, A. 
ir V. Žumbakiai.

Po 80 dol.: D. ir V. Anoniai.
Po 65 dol.: V. Maželis.
Po 50 dol.: A. ir W. Adams, O. 

Barauskienė, S. Birutis, G. ir S. 
Bobeliai, dr. N. Bražėnaitė, R. ir A. 
Česnavičiai, dr. S. Dimas, G. ir M. 
Erčius, dr. L. ir J. Giedraičiai, R. ir 
R. Gruodis, A. ir R. Ilgučiai, Z. ir Ž. 
Jūriai, V. ir I. Kilius, W. Klosis, K. 
Krivickienė, A. Matulaitis, NY 
Katalikių Moterų Federacija, A. ir 
E. Ošlapai, M. ir P. Paliai, J. ir A.

Pumpučiai, A. Rysavy, Shalins 
Funeral Home, A. ir J. Simučiai, S. 
Skobeikienė, dr. K. Šimaitienė, V. 
ir S. Vaikučiai, I. ir A. Vakseliai, N. 
ir J. Valaičiai, I. ir J. Vilgaliai.

Po 35 dol.: Z. Dičpinigaitis.
Po 30 dol.: K. ir R. Čerkeliūnai, 

G. Rajackas, D. Uzas,J. ir R. Vazbys.
Po 25 dol.: P. Dubauskienė, A. 

Elskus, J. ir H. Janiūnai, K. Keblys, 
J. Matulaitienė, A. Miknius, K. ir J. 
Norvilai, A. ir P. Petraičiai, dr. R. 
Saldaitienė, NY Šaulių kuopa, G. 
Šimukonienė, K. ir A. Vainiai.

Po 20 dol.: J. Burdulis, L. ir M. 
Gudelis, L. Jankauskaitė, G. ir A. 
Leonai, A. ir B. Lukoševičiai, S. 
Lukoševičius.

Po 15 dol.: S. ir G. Narus.
Po 10 dol.: B. Ashebergas, M. 

Brakas, A. Dėdinas, S. Kulys.
Po 1 dol.: NN.
Skyriaus valdybos vardu

Vitas Katinas

Maria Prunskis, Esq., 
advokatė. Specializuojasi 
imigracijos, darbo leidimo, 
žalios kortelės, testamentų, 
skyrybų reikaluose. Kalba li
etuviškai. 800 W. Cypress 
Creek Rd., Suite 502, Ft. Lau- 
derdale, FL. Tel. (954) 351- 

,0366. ,
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Tik 33 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 8,9 cento - 
JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tarptautinė 
telefono bendrovė IECOM aptarnau
ja lietuvius nuo 1983 metų. Teirau
kitės lietuviškai 708-386-0556. (sk.)

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

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping - maintenance) ben
drovės savininkas 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 Belleayre, NY, 
gražioje vietovėje, netoli ski lift. 
Du miegamieji su paklotam lo
vom, virtuvė su indais ir šaldytu
vu, salonas su TV, vonios kam
barys su "Whirl-pool". Skambinti 
tel. (718) 777-2768 arba (845) 254- 
4545. E-mail: kjkatinas @earh- 
link.net

SIŪLOMI geri darbai mo
terims iš Lietuvos: dirbti vaikų 
auklėmis arba namų šeimininkė
mis. Atlyginimas nuo 350 dol. iki 
450 dol. savaitei. Galima gyventi 
šeimose. Skambinti Joanai 718- 
894-1352. (sk.)

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

Irena ir Vytautas Matonis,
Philadelphia, PA, aukoja 25 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.

Naujai atvykusiems lietu
viams surandame darbus, 
padedam susitvarkyti dokumen
tus (vairuotojo pažymėjimą, as
mens identifikacijos kortelę ir t.t.). 
Kreiptis tel. (917) 568-8496) die
ną; (908) 245-6718 (vak.). (sk.).

"Vilties" siuntinių agen
tūra praneša, kad konteineriai 
su siuntėjų šventinėmis dovano
mis pasiekė Lietuvą ir siuntiniai 
išvežioti gavėjams.

VILTIES siuntinių agen
tūros atstovas vėl priims siun
tinius į Lietuvą sekmadienį, va
sario 25, 1:00-3:30 popiet "Dar
bininko" patalpose, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. New Yorke 
"Vilties" atstovas yra Algis 
Jankauskas, tel. 718-849- 
2260.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, 2001 vasario 24 d. 
nuo 12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

Parduodamas dviejų kam
barių butas Vilniaus miesto 
centre, senamiestyje, netoli Ka
tedros aikštės, ramioje vietoje. Kai
na 70,000 dol. Butas galėtų būti 
įrengtas pagal pirkėjo pageidavi
mus. Skambinti į Chicagą tel. 
(312) 491-0492 po 7 vai. vak. (sk.)

mailto:Darbininka@aol.com
http://www.jbanc.org
link.net

	2001-02-16-DARBININKAS 00001
	2001-02-16-DARBININKAS 00002
	2001-02-16-DARBININKAS 00003
	2001-02-16-DARBININKAS 00004
	2001-02-16-DARBININKAS 00005
	2001-02-16-DARBININKAS 00006
	2001-02-16-DARBININKAS 00007
	2001-02-16-DARBININKAS 00008

