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- Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis 
teigia, kad Lietuvos prezidento 
vizitas Maskvoje buvo svarbus 
dvišalių santykių įvykis, pa
keitęs Rusijos požiūrį į Lietu
vą. Apžvelgdamas trijų dienų 
viešnagę, ministras sakė žurna
listams, kad susitikimuose su 
Rusijos prezidentu ir kitais pa
reigūnais buvo “tvirtai ir aiš
kiai” kalbėta apie labai prag
matiškus dalykus”. “Susidarė 
įspūdis, kad Rusija pradeda su
prasti, jog eurointegraciniai pro
cesai neišvengiami, tad dabar ji 
kelia ne kokius nors reikalavi
mus ar kliūtis, bet bando prag
matiškai spręsti problemas, iš- 
kirsiančias Lietuvai integruojan
tis į Europos Sąjungą (ES) ir 
NATO”, - pažymėjo A.Valionis. 
Kalbėdamas nemažą diskusiją 
sukėlusią prezidento pareiškimo 
nuostatą, kad “šalys pripažįsta 
teisę rinktis savo saugumo už
tikrinimo kelius, kartu įsipa
reigojant nestiprinti savo saugu
mo kitų valstybių saugumo sąs
kaita”, A.Valionis sakė, kad ši 
formuluotė paimta iš 1999 m. 
Stambule paskelbtos Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos deklaracijos, kurią 
pasirašė ir prezidentas V. Ad: 
amkus. Politikos apžvalgininkai 
nesutaria, ar ši nuostata rodo 
švelnėjančią Rusijos poziciją 
dėl Lietuvos stojimo į NATO.

- Naktį iš kovo 28 į kovo 29 
d. kantrybės pritrūkę sunk
vežimių vairuotojai nustūmė 
nuo keliojį užtverusius Suval
kijos žemdirbius. Tuo pasinau
doję policininkai išsirikiavo abi
pus kelio ir nebeleido žem
dirbiams vėl užtverti kelio. Po
licininkai buvo apmėtyti žemės 
grumstais ir sniego gniūžtė
mis, keli iš jų buvo lengvai su
žeisti. Cukrinių runkelių augin
tojai, reikalaudami padidinti 
cukrinių runkelių supirkimo 
kvotas Marijampolės cukraus 
fabrikui, ėmėsi tverti kelią “Via 
Baltica” ties Kalvarija, nes vy
riausybėj nepatenkino jų reika
lavimo. Šeši žemdirbių atstovai 
kovo 28 d. iki vėlaus vakaro 
Vilniuje derėjosi su Vyriausybe. 
Žemdirbių kelio blokada la
biausiai piktinasi sunkvežimių 
vairuotojai. Išvažiuoti iš Lietu
vos per Kalvarijos pasienio 
punktą susidarė 10 km ilgio, o 
iš Lenkijos įvažiuoti į Lietuvą6 
km ilgio sunkvežimių kolonos. 
Lengvieji automobiliai ir auto
busai važiuoja per Lazdijų 
pasienio postą. Sunkvežimiai 
gali važiuoti tik per Kalvarijos 
pasienio postą. Žemdirbiai už
tvėrė ir aplinkinius kelius, 
vedančius į šį postą.

- Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių, TSLK) va
dovas Vytautas Landsbergis ko
vo 31 d. paragino partijos na
rius mokytis gyventi opozicijoje 
ir ieškoti naujos tapatybės, kuri 
būtų vėl priimtina nusivylu- 
siems rinkėjams. “Šiandien 
turime išmokti gyventi ir veikti 
opozicijoje”, - kalbėdamas 
TSLK konferencijoje, sakė V. 
Landsbergis.

- Nuo balandžio 6 iki 18 die
nos Lietuvoje vyksta visuotinis 
gyventojų surašymas. Šiame 
darbe dalyvauja apie 14 tūkst. 
žmonių.

VILNIAUS VERBOS
Vincas KISARAUSKAS

Kai pavasarėjant saulė paky
la aukštyn, kai jos skaidrūs spin
duliai užpila Vilniaus miesto 
bokštus, liekną gotiką ir aist
ringą baroką, spyruokliuojan
čius klasicistinių rūmų fronto
nus, gatvelių susmąsčiusius 
vingius ir aikščių tylą, Verbų 
sekmadienį paplūsta toje saulėje 
žmonės ir spalvos spalvos, ir tų 
spalvų džiaugsmu nušviesti vei
dai. Visas Vilnius staiga nu

LIETUVOS MOTERŲ SVEIKATA - 
VIENA GERIAUSIAI SAUGOMŲ PASAULYJE

Įvertinus moterų lytinės ir re
produkcinės sveikatos apsaugos 
lygį, Lietuva priklauso mažiau
sios rizikos pasaulio valstybių 
grupei. Tai rodo tyrimas, kurį 
atliko nepriklausoma gyventojų 
programų tyrimų organizacija 
“Population Action Intematio- 
nal” (PAI).

Anot PAI tyrimo, Lietuva 
priskirta “labai žemos rizikos 
valstybių” grupei, tai pačiai, 
kaip, pavyzdžiui JAV ir Švei
carija. Šioje grupėje Lietuva 
užima 20-ąją vietą.

Lietuvos reprodukcinės rizi
kos rodiklis yra 14,0, pagal kurį 
Lietuva lenkia Slovakiją(14,4), 
Bulgariją (14,5), Baltarusiją
(14.5) , Kubą (14,5) ir Vengriją
(14.6) .

“Labai žemos rizikos valsty
bių” grupėje pirmauja Italija 
(rizikos rodiklis 5,3), Švedija

LIETUVOS ISTORIKAS IŠAIŠKINO TŪKSTANTĮ 
ŽYDŲ ŽUDYNĖSE DALYVAVUSIŲ POLICININKŲ

Negalutiniais duomenimis, 
Lietuvos žydų žudynėse dalyva
vo apie vieną tūkstantį hitleri
nės okupacijos metais sufor
muotų ir naciams pavaldžių lie
tuvių policijos batalionų kariš
kių. Šiuos faktus, remdamasis 
archyvų medžiaga, nustatė Lie
tuvos istorijos instituto bendra
darbis daktaras Arūnas Bubnys. 
Jis yra vienas pagrindinių ho
lokaustą tyrinėjančių Lietuvos 
mokslininkų.

”Su atliktais tyrimais praė
jusią savaitę Vilniuje supa
žindinau Tarptautinę komisiją 
nacių ir sovietinio okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietu

MILOŠEVIČ SUIMTAS IR UŽDARYTAS Į KALĖJIMĄ
Slobodan Miloševič anksti 

balandžio 1 d. ryte buvo suim
tas ir uždarytas į kalėjimą pra
nešė Serbijos vyriausybė, kuri 
šiuo Vakarų bendrijos seniai 
lauktu žingsniu užbaigė drama
tišką naujosios valdžios ir bu
vusio Jugoslavijos prezidento 
dvikovą. Valdžia nutarė įkalinti 
S. Miloševičių dėl įtarimų pikt
naudžiavus valdžia, tačiau bu
vusio diktatoriaus išdavimo taip 
pat jau seniai reikalauja Jung
tinių tautų karo nusikaltimų tri
bunolas buvusiai Jugoslavijai, 
pateikęs jam kaltinimus nusikal
timais žmoniškumui per 1999 
metų Kosovo etninių albanų 
malšinimo kampaniją.

Vadovas, kurį daugelis kalti
no dėl pastarąjį dešimtmetį vy
kusių kruvinų nacionalistinių 
karų, įsiliepsnojusių subyrėjus 
senajai Jugoslavijai, buvo nu
vežtas į areštinę iš savo Belgra- 

sidažo kažin kokia ypatinga 
reta, sunkiai nusakoma nuotai
ka. Prie seniausios Vilniaus go
tikos - Šv. Mikalojaus bažny
čios, prie Aušros vartų, visoje 
jos gatvėje, prie Halės turgaus 
ir jame būriuojasi žmonių pul
kai, minios, visi glėbiais neša 
jau nupirkę Vilniaus verbas, kiti 
pilnas pintines jų prisikrovę - 
pardavinėja. Čia kaip dailės pa
rodų atidaryme - susitinka seniai

(6,7) ir Suomija (7,1).
Kaimyninė Latvija, tyrimo 

duomenimis, priskiriama labiau 
rizikingai “žemos rizikos valsty
bių grupei”, kurioje užima an
trąją poziciją (rizikos rodiklis 
16,3).

Latvija lenkia Rumuniją Iz
raelį, Lenkiją Rusiją bei dau
giau kaip dvidešimt kitų valsty
bių.

Tyrimas apžvelgia valstybes, 
kurių gyventojų skaičius yra ne 
mažesnis kaip 2 milijonai, todėl 
Estijos duomenų tyrime nėra.

Per tyrimą buvo atsižvelgia
ma į šiuos duomenis -15-19 m. 
amžiaus moterų gimdymo skai
čių, moterų, naudojančių kon
tracepciją procentą abortų poli
tiką anemijos tarp nėščių mo
terų rodiklį, priešgimdyminę 
priežiūrą gaunančių moterų pro
centą kvalifikuoto personalo 

voje įvertinti”, - BNS korespon
dentui sakė A. Bubnys. Komisi
jos posėdyje jis skaitė prane
šimą “Lietuvių policijos bata
lionai ir holokaustas”.

Pasak istoriko, iš 25 batalio
nų vienaip ar kitaip su hoĮskaus
tu buvo susiję dešimt, nuolat ar 
epizodiškai saugojusių įkalini
mo bei žudynių vietas, konvo
javusių pasmerktuosius, juos 
naikinusių.

Istorikas A. Bubnys savo dar
bus yra skelbęs daugelyje lei
dinių.

Šiuo metu jis drauge su ki
tais istorikais ruošia didelį vei
kalą “Holokaustas Lietuvoje”.

Miloševičiaus gynėjams teko susigrumti su policija

do rezidencijos. Pareigūnams 
pavyko suimti S. Miloševičių po 
trečio bandymo per 24 valan
das.

Didžiosios Britanijos užsie

matyti pažįstami, draugai, me
nininkai ir kraštotyrininkai, 

■ muziejų darbuotojai, rašytojai ir 
poetai, įvairiausių specialybių 
žmonės - mylintys meną, mylin
tys tautodailę, didelio, šventiš
ko susibūrimo šurmulį, spalvin
gą ir judrią šventę, kuri tebūna 
tik čia - Vilniuje. Vilniaus ver
bos - taip jos vadinamos: nes čia 
tik tokios tedaromos, čia tokios 
populiarios, Čia jas temoka pin
ti, rišti, paruošti, nuspalvinti. 
Kaip pastebi Vilniaus verbų 
žinovė istorikė A. Vyšniauskaitė 

(nukelta į 2 psl.) 

prižiūrimų gimdymų skaičių, 
ŽIV ir AIDŠ lygį tarp vyrų ir 
moterų, vienai moteriai tenkan
čių gimdymų skaičių, gimdyvių 
mirčių rodiklį.

Tyrimas aprėpia 91 besivys
tančią ir 42 išsivysčiusias vals
tybes, kurių gyventojai sudaro 
95 procentus pasaulio gyvento
jų skaičiaus.

Anot tyrimo, kasmet per nėš
tumą ir gimdymą miršta 515 
tūkstančių moterų - beveik po 
vieną kas minutę. Milijonai mo
terų suserga arba tampa neį
galios.

Blogiausia moterų lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos apsau
ga yra Etiopijoje, Angoloje, Ča
de, Afganistane, Vidurio Afri
kos Respublikoje, Malyje, Ni
gerijoje, Konge, Siera Leonėje 
ir Lesote.

TVNet

Pasaulyje apie žydų tragediją 
dešimtimis kalbų išleista apie 20 
tūkst. knygų. Keliasdešimt jų - 
buvusių getų kalinių bei pa
sipriešinimo kovų dalyvių me
muarų, dokumentų rinkinių, 
mokslo darbų - išleista ir Lietu
voje.

"Mūsų studija bus pirmoji, 
visapusiškai apibūdinanti šią 
tragediją Lietuvoje, jos mastus, 
parašyta lietuvių istorikų”, - 
pabrėžė A. Bubnys.

Per Antrąjį pasaulinį karą 
Lietuvoje buvo sunaikinta maž
daug 90 procentų iš 200 tūks
tančių čia gyvenusių žydų.

BNS

nio reikalų sekretorius Robin 
Cook pirmasis iš Vakarų vadovų 
pasveikino S. Miloševičiaus 
suėmimą.

“Tai yra labai maloni žinia

Verbų sekmadienis V. Kapočiaus nuotr.

LIETUVOS PREZIDENTUI - 
AKIBROKŠTAS MASKVOJE

Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus vizitas į Maskvą 
kovo 29 d. prasidėjo nuo aki
brokšto - į Maskvos valsty
biniame tarptautinių santykių 
institute surengtą politikos 
mokslų specialistų apskritąjį 
stalą atvyko Lietuvoje nuteis
tas ir nuo teisingumo pabėgęs 
1991 m. sausio perversminin
kas Stanislav Mickevič. Jį pa
kvietė Valstybės Dūmos Ag- 
rarininkų frakcijos nariai.

Forume dalyvaujantys Lie
tuvos Seimo nariai liberalai Al
vydas Medalinskas ir Algirdas 
Gricius pareiškė griežtą protes
tą po kurio diskusijų dalyviai

KVIEČIAME Į SKUBIĄ AKCIJĄ 
UŽ LIETUVOS [STOJIMĄ Į NATO

Telkiant paramą Lietuvai ir 
kitoms Baltijos valstybėms 
siekiant įstoti į NATO yra 
paruoštas peticijos tekstas JAV 
prezidentui. Peticija teigia, kad 
NATO praplėtimas ir Lietuvos 
įjungimas yra naudingas Ame
rikos interesams. Parašai bus 
renkami per ateinančius du 
mėnesius ir planuojama akciją 
baigti birželio mėnesį petici
ją įteikiant JAV prezidentui 
būsimo vizito Baltuosiuose 

visiems, kurie taip ilgai siekė 
Balkanuose įtvirtinti taiką ir 
teisingumą”, pareiškė jis, pri
dūręs, kad tai dar vienas “reikš
mingas žingsnis siekiant pri
versti stoti S. Miloševičių ir jo 
bendrininkus prieš teismą dėl 
nusikaltimų žmoniškumui”.

Buvusio prezidento duktė 
Mariją įtūžusi dėl tėvo arešto, 
iššovė kelis šūvius į orą sakė 
Serbijos vidaus reikalų minis
tras Dušan Michailovič.

"Ponui Miloševičiui bus už
tikrintos visos įstatymo numaty
tos teisės”, sakė D. Michailo
vič, priklausantis reformatorių 
blokui, kuris praėjusį spalį 
prasidėjus stichiškam žmonių 
sukilimui, nušalino nuo val
džios ilgametį šalies autokra
tišką vadą. “Nebuvo jokio pa
sipriešinimo, todėl naudoti jė
gos nebuvo jokio reikalo”, sakė 
jis po arešto. 

išėjo į kitas patalpas. Apskrito
jo stalo diskusijoje “Lietuva ir 
Rusija: praeitis, dabartis ir 21- 
ojo amžiaus perspektyvos” po 
pietų dalyvavo su oficialiu vizi
tu Maskvoje viešintis V. Adam
kus.

Ketverius metus kalėti nu
teistas buvęs radijo stoties 
“Tarybų Lietuva” redaktorius
S. Mickevič nuo bausmės slaps
tosi Rusijoje.

14 žmonių žuvo ir šimtai 
buvo sužeisti per sovietų oku
pacinės kariuomenės ir KGB 
mėginimą nuversti teisėtą Lietu
vos valdžią 1991 m. sausio 13 
dieną. BNS

Rūmuose metu. Peticijos for
mas galite įsigyti ALTo būs
tinėje, 6500 S. Pulaski Rd, Chi
cago, IL 60629; tel.: 773-735- 
6677, E-paštas: ALTCenter- 
@aol.com arba ALTo interneto 
tinklalapyje: www.ALTCen- 
ter.com

Pavieniai asmenys ir visos 
organizacijos kviečiamos jung
tis į šią akciją.

Saulius Kuprys, 
ALTo pirmininkas

Nepavykę mėginimai
Šalia S. Miloševičiaus rezi

dencijos buvę žurnalistai girdė
jo penkis šūvius, netrukus po 4 
vai. 30 min. vietos laiku, kai iš 
rezidencijos teritorijos išvažia
vo nedidelis automobilių kon
vojus.

Netrukus po to konvojus 
atvyko į Belgrado centrinį 
kalėjimą - betono pastatą su bal
tomis grotomis. Pareigūnai 
patvirtino S. Miloševičiaus 
pristatymą į kalėjimą.

Serbijos pareigūnai praėjusią 
naktį du kartus nesėkmingai 
bandė suimti S. Miloševičių. Per 
antrąjį bandymą į rezidenciją 
įsiveržė juodomis uniformomis 
vilkintys specialiojo būrio ka
riai, kurie susišaudė su buvusio 
prezidento privačia apsau
ga.

S. Miloševič sutiko būti sui
mamas, nes nenorėjo kraujo 
praliejimo, sakė jo Socialistų 

(nuicelta į 6 psl.)
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Vilniaus verbos
(atkelta iš 1 psl.) 
jos paplitusios nedidelėje teri
torijoje apie 30-50 km spindu
liu apie Vilnių. Negalima pa
sakyti, kad jos būtų lenkiškos, 
kadangi Lenkijoje šio tipo ver
bos nesutinkamos. Jų kraštui 
labiau būdingos stambios po
pierinės gėlės. Tokių gėlių-ver
bų, papuoštų spalvotais pop
ieriniais kaspinais, nešiojamų 
po keliasdešimt sukištų viena
me stove-lentelėje su skylutė
mis galime pamatyti ir Vilniuje. 
Tačiau ne jos traukia meno mė
gėjų dėmesį.

Krepšiai pridėti verbų, jų 
priguldyta ant žemės patiesus 
audinį, jas pardavinėtojai laiko 
glėbiuose, rankose iškėlę tarsi 
degančias žvakes, žėrinčias pus
toniais ir niuansais, netikėčiau
siais spalvų deriniais, nepaisant, 
kad pačios formos yra palyginti 
paprastos ir jau nuo seno tokios 
pat, teleidžiančios padaryti ne
daug variacijų. Įprastos yra dvi 
formos: apskritos, kai prie 40- 
50 cm ilgio medžio rykštelės 
vieno galo pririšama žolių šluo
telė, o jos koteliai ir pririšimas 
paslepiamas apipinant vos ne 
visą medžio rykštelę verbos or
namentu, kuris padaromas iš 
įvairių sudžiovintų žolių, įvai
riaspalvių gėlyčių, samanų, la
pelių ir pan. Ornamentas pina
mas atskiras žoleles ir spalvo
tas išdėstant ant vertikalios ver
bos horizontaliais ritmais arba 
įkypomis juostomis, spalvas de
rinant atitinkamo pločio juos
telėmis, rombais, vadinamosio
mis saulutėmis, kontrastuojant 
jas žiedelių taškais kaip kokio
mis akimis. Įkypai pinamas or
namentas sukasi apie vytelę 
kaip virvės pynė, mėgstama 
įpinti smilgų ar motiejukų šepe

tėliai, dažnai sulenkti jie suda
ro savotiškas karūnėles, pasi
šiaušia visos verbos paviršiumi, 
daro ją keistesnę, neįprastesnę. 
Tai jau paskutiniųjų metų ver
bų variacijos.

Plokščiausios verbos viršūnė 
daroma taip pat iš smilgų šluo
telės, kurios dažniausiai da
žomos žaliai, kartais paliekama 
natūrali žolės spalva. Visi kiti 
žiedai pinami tik iš vienos 
pusės, jos ir žiūrimos yra iš vie
nos pusės. Tokios verbos yra 
gerokai platesnės, jų kraštai la
biau karpyti, pasišiaušę, nely
gūs. Paskutiniuoju metu verbų 
pynimai labiau suįvairėjo. Ban
doma praplėsti gilią šimtametę 
tradiciją.

Vienok ką nors konkretaus 
pasakyti, iš kur verbos yra kilę, 
ką jos reiškė - niekur nenuro
doma. A. Vyšniauskaitė verbų 
paprotį - “Verba plaka, ne aš pla
ku. Ar žadi margutį” - atranda 
gyvą jau senokai, užfiksuotą 
praeito šimtmečio raštuose (L. 
Jucevičius. “Žemaičių žemės 
prisiminimai”; M.Valančius.

“Palangos Juzė”), kai verba bu
vo mušama XIX a. pradžioje. 
Apie Liškiavą sakoma: “Kai 
jaunas jauną muša - bus gražu, 
kai senas seną - bus laimingas”. 
Tikėta, kad verba nuplakus 
žmogus bus sveikas, kad jos 
pašventintos saugo nuo nelai
mių ir bėdų. Paprastai jas už
kišdavo trobon ar ant tvarto, ar 
tvarto aukštinio už balkio. Būta 
ir daugiau įvairių papročių. Ver
boms buvo priskiriama didelė 
magiška jėga. Tai rodo, kad jų 
paprotys yra atėjęs iš toli toli, iš 
gilios, senos amžių senovės, gal 
net iš tada, kai indoeuropiečiai 
buvo savo bendrame lopšyje, 
kai dar buvo gyva ta bendra pro
kalbė, kurią taip sunkiai bando 
restauruoti kalbininkai. O gal iš 
arčiau - tegalime vien spėlioti. 
Lietuvoje verbos vienur yra ka
dugio šakelė, kitur, pvz., Dzūki
joje - išsprogusi žilvičio šakelė 
su kačiukais; jaunos merginos 
mėgo margas popierines gėles, 
pritvirtintas prie medžio kotelio. 
Tai jau būtų kažkas kad ir iš tolo 
panašu į Vilniaus verbas. Pietų 
Vokietijoje, Silezijoje dirbtinių 
gėlių lazdelės iki 3 metrų aukš
čio naudojamos pavasario kar
navale. Kaip matome, visur jos 
siejasi su pavasariu, švente, kar
navalu; gal tai savotiškai išli
kusios tolimos pagonybės lie
kanos, gyvas aidas to tikėjimo 
gydančiąja žolelės jėga, ste
buklinga gyvosios gamtos jėga 
(į kurią vėl krypsta medikų 
akys), ta paslaptimi, kurią mums 
neša pavasario sauĮėje besis- 
kleidžiąs žiedas ar žolė, žiedų 
žiedeliai, lapeliai ir koteliai, o 
suskintas jų visas bukietas, jų 
puokštė - tai išvis gyvybė...

Sunku pasakyti, kiek iš tikro 
amžių paslaptis slepia ta puoš
ni, keista, nedideliame regione 
paplitusi Vilniaus verba, susiju
si jau su liaudies menu ir su 
savotišku amatu, ypač mėgs
tama Kriaučiūnų, Vilkeliškių ir 
kituose artimuose apie Vilnių 
kaimuose. Tai iš tikro savotiš
kas, specifinis amatas - žinoti, 
kokios žolelės, kokie žiedai ge
rai laikosi, kurie tinka verboms, 
surinkus vasarą ar rudenį, 
išdžiovinus pavėsyje, pastogėse, 
padėjus, paskleidus nestoru 
sluoksniu, prižiūrint, kad neper
džiūtų, netrupėtų. Išdžiovinus 
reikia dažyti, reikia palikti ir 
grynų, savomis spalvomis sub
tilių pustonių, taip natūrali au
galo spalva, pamaišyta su 
dažytomis, duoda turtingus ir 
subtilius, niuansuotus, žodžiais 
nenusakomus derinius, kolori
tus, tonus. A. Vyšniauskaitė ra
šo: “Vilniaus verbos žavi savo 
spalvinių derinių subtilumu. Net 
prityrusi, kompozicijai ir spal
vai jautri menininko akis pri
versta nusilenkti liaudies me
nininko fantazijos lakumui, me
niniam išradingumui. Nenuos
tabu, kad menininkai pirmieji

atkreipė į jas dėmesį, iš jų mo
kosi liaudiškojo spalvų derini
mo”.

Balta paliekama balta, ji 
atšviežina, atgaivina tas rau
donų, geltonų ar žalių spalvų 
kompozicijas - baltos mat nenu
dažysi. Mėgstama visą foną, 
visą lauką išpinti iš kokios nors 
pilkos, nedažytos, natūralios, tik 
taškais, tik salomis, žiedais 
įmetant dažytas dėmes, kad jos 
šviestų, kerėtų toje pritilusioje 
pilkumoje, prigesusių, apsi
niaukusių lietuviškų dienų švie
soje, kai pilkas leidžia, padeda, 
pritaria tų ryškių spalvų garsui, 
ryškių spalvų dainai, tai ve
dančiai melodijai, tam švenčių 
džiaugsmui kasdienybės ban
gavime. Mėgstama įpinti mėly
nus žibučių žiedus, tai daroma 
jau paskutinę naktį, kol žibutės 
dar gyvos, nenuvytusios, kol jų 
mėlynos akelės dar žiūri nuste
busios ir kiek graudžios dėl 
pavasario ankstumo, graudžios 
mūsų širdyse. Šiaip geras, pri
tyręs Vilniaus verbų pynėjas 
sugeba nupinti po dvi verbas per 
valandą. Per ilgų žiemų vakarus 
žmonės pina verbas, jie tarsi 
paskleidžia kambariuose vasarą 
- jie kuria verbas, į jas supin
dami savo ilgesį, ilgesį tų keistų, 
retų, nepaprastai saulėtų dienų, 
aptaškytų saulės šviesa, skam
bančių ir gaudžiančių mumyse, 
kai jos atrodo tokios nerealiai 
skaudžios trumpiausių dienų 
prieblandoje. Pynėjai supina 
verbų pynelėse ne tik savo 
išmonę, savo fantaziją, jie įpina 
patiems nesuprantamą, nežino
mą, bet artimai savą tautinį cha
rakterį, tą lietuviškumą, taip 
bendrą audinių spalvomis, taip 
tapatų skrynių puošybai, visasi 
bendrai spalvinei gamai, spal
viniam rimtumui ir kultūrai, tą 
bendrą pritilusią šypseną, kažin 
kokį ilgesį ir nerėksmingą bet 
subtilią, sodriai gilią dainos 
melodiją.

Patvinsta gatvėmis žmonės. 
Saulė žaidžia frontonuose, ar
chitektūros plokštumose ir ar
chitektūros formų raukšlėse, 
žaidžia didžiuoju šviesos ir 
šešėlių žaismu, kibirkščiuoja 
verbų puokštėse, Vilniaus ver
bų šakelėse. Tai keista diena! 
Šventė nešventė? Paklausk su
tiktą - ne dažnas žinos, kas ta 
per Verbų diena, nežinos, o eina 
nešini verbomis ir džiaugiasi. 
Šviečia verba - šviečia ir žmo
gus; tokia meno kalba - jaudin
ti ir veikti, keisti žmogų. Jis pats 
nežino, kodėl jam gera, ar kad 
saulė pavasarį neša, kad mies
tas staiga toks kitoks, pilnas 
žadėjimų ir nenusakomų atra
dimų, kad draugą sutikai toje 
verbų gatvėje, kad veidai tokie 
geri, tos verbos taip subtiliai ir 
taip gaiviai gražios. Eina kiek
vienas jas išsirinkęs pagal save. 
Antai pas tą tokios sodrios rau
donos, turtingos atspalvių, 
įkrapytų juodų lašų su baltais 
apvedžiojimais. Ten eina mer
gina. Kukliai apsirengusi, pa

prasta, ne gražuolė, gal studentė, 
gal dar moksleivė, - galvą nulei
dusi, kažin ką svajoja. Ir jos ver
ba pilka pilkutė, viena tik, su 
tokiais švelniais žalsvo ir gels
vo dažo atspalviais tame pilka
me lauke. Žiūri į tą merginą, į 
tąjos verbą (surask tu man tame 
spalvų margumyne tokį paprastą 
pilkumą, tokį pilką gražumą), ir 
norisi, kad jai būtų gera, kažin 
kaip gera dvasioje.

Liaudies menininkai, maty
dami, kad jų menas turi pa
sisekimą, ieško naujų būdų ir 
kelių, kaip dar įdomiau, naujau 
tas verbas nupinti, papuošti. Pi
namos ir mažos, plonos, savo
tiškos “mini”, pagal skonį per
kamos vienokios ir kitokios, ir 
dar kitokios. .Žmonės atranda, 
kur jas pritaikyti. Tapytojai, dai
lininkai žiūri neatsižiūri į raštų 
įvairumą ir turtingumą, stato 
verbų natiurmortus, tapo juos. 
Prof. A. Gudaitis, V. Ciplijaus
kas, J. Čeponis ir kiti yra nutapę 
ne vieną natiurmortą su ta ver
bų šakele. Ši tradicija jau labai 
labai sena. 1847 m. Lietuvos 
tapytojas Kanutas Ruseckas 
nutapo paveikslą “Lietuvaitė su 
verbomis”. Šio paveikslo frag
mentu papuoštas albumas “Lie
tuvos tapyba XVI-XIX a.” 
(Vilnius, 1970). Dar 1913 m. 
Vilniaus dailininkas F. Rušči- 
cas padaro spalvotą amatų ir 
liaudies meno mugės plakatą, o 
taip pat spalvotą viršelį žurna
lui, kuriuose pavaizduotos Vil
niaus verbos. Tradicija mene 
vaizduoti Vilniaus verbas gyva 
ir šiandien (Aloyzo Stasiu
levičiaus darbai: “Vilniaus ver
bos” ir “Vilnius su verbų mo
tyvu”).

Verbas panaudoja puošti 
šiuolaikiniams interjerams, su
galvodami originalius ir gražius 
būdus jų esmei atskleisti. Štai 
pasikabino seną medinę že
maitišką klumpę, ne tą naują, 
pardavinėjamą suvenyrų krautu
vėse, o nuplikusią, apdilusią nuo 
laiko, ir įstatė į ją verbų, o fone 
dailininko P. Repšio kūrinys, 
vaizduojantis seną dar gotiki
nį Vilnių, kurio priešakyje, pir
mame plane dailininkas nupie
šė savo sūnų, savo žmoną ir pats 
save...

Viename interjere jungiasi 
senovė (pats knygynas įrengtas 
restauruotame sename pastate) 
ir dabartis, liaudies menas ir 
profesionali dailė. Čia parda
vinėjamos knygos, turistinė li
teratūra apie Vilnių, kitus mies
tus. Čia pat už lango dunda ir 
gaudžia judri, gyva sostinė, ku
rioje šimtmečiai natūraliai su
sipynė su dabarties ritmu. Liau
dies menas gyvas ir reikalingas 
tame ritme kaip tylių švenčių 
salės, paprastumo ir civilizaci
jos sandūrose išsaugoto savo
tiško naivaus grožio salos. Juk 
tai bene vienas iš nedaugelio 
natūraliai išlikusių liaudies me
nų, kurie ne tik nepraranda savo 
gyvybiškumo, o priešingai - 
vystosi, rutuliojasi ir klesti.

Verbos. 1980-1984 m. Vilniaus raj. Kriaučiūnų kaimas

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

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prieForestP’vvay 
St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

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

Nurašymai, kuriuos 
užmiršta namų savininkai

Pildant mokesčius, visada 
ieškome įvairių galimų nura
šymą kad galėtume savo paja
mų mokesčius kaip galima dau
giau sumažinti. Tačiau dėl ne
žinojimo kartais nenurašome 
kai ko, ką galėtume nurašyti.

Mokesčių mokėjimo specia
listai sako, kad yra 10 įvairių 
galimų nurašyti išlaidą kurias 
namų savininkai gali nurašyti 
nuo mokesčių, bet apie tai 
nežino arba užmiršta.

Šis dešimtukas yra:
1. Jūs galite nurašyti pasko

los mokestį, kurį užmokėjote, 
kad gautumėte paskolą. Jei 
pirkote namus 2000 metais, tik
riausiai gavote paskolą ir už tą 
paskolą užmokėjote paskolos 
mokestį, paprastai vadinamą

“points”. Kiekvienas “point” 
yra lygus 1% skolinamos su
mos. Paskolos mokestis, arba 
“points”, kurį užmokėjote, kad 
gautumėte paskolą iki 1 milijo
no dolerių, gali būti nurašomas 
nuo pajamųmokesčią kaip “ite- 
mized interest” Schedule A jūsų 
mokesčių mokėjimo formose.

2. Jei pakeitėte darbą ir ke
liatės į kitąvietą persikėlimo iš
laidas galite nurašyti. Jei jūs 
pakeitėte gyvenamą vietą dėl to, 
kad pakeitėte darbovietę, nepai
sant ar esate namo savininkas, 
ar nuomininkas, galite didžią 
dalį persikraustymo išlaidų nu
rašyti.

3. Nusirašykite paskolos mo
kestį, kurį užmokėjote, norėda
mi gauti bet kokią kitą su nuo

savybe susijusiąpaskolą paimtą 
tokiam pat laikotarpiui, kaip ir 
jūsų namo paskola. Jeigu perfi- 
nansavote savo namo paskolą 
2000 m. ir užmokėjote mokes
tį, kad gautumėte tą paskolą ar
ba jeigu mokėjote namo pasko
los mokestį už nuomojamą na
mą tokie paskolos mokesčiai 
gali būti tik amortizuojami - nu
rašomi per namo paskolos turė
jimo laikotarpį, pvz., 30 me
tų.

4. Galite nurašyti dar nenu
rašytus paskolos gavimo mo
kesčius už anksčiau perfinan- 
suotą namų paskolą. Jei perfi- 
nansavote jau anksčiau perfi- 
nansuotą namo paskolą 2000 
metais ir jei nenurašėte pasko
los mokesčio už ankstyvesnes 
paskolas, tai galite padaryti 
pildydami 2000 metų mokesčių 
mokėjimo formas.

5. Nurašykite “prorated” - iš

anksto numatytus - nuosavybės 
mokesčius, užmokėtus tais 
metais, kada pirkote ar par
davėte namą.

“Prorate”: jei pirkote ar par
davėte namą tai nuosavybės 
mokesčiai gal buvo “prorated” 
- iš anksto apskaičiuoti ir par
duodančioj o perkančiaj am už
mokėti. Nors jūs iš tikro ir ne- 
pranešėte tokių mokesčių če
kio vietiniam mokesčių rinkėjui, 
jūs vis tiek galite nurašyti dalį 
tų “prorated” nuosavybės mo
kesčių. Namo pardavimo aktas 
turi parodyti jūsų dalį “prora
ted”, nuo mokesčių nurašomą 
namo paskolos procento dalį, to 
mėnesio, kada pardavėte ar 
pirkote.

6. Nusirašykite “prorated” - 
numatytus namo paskolos pro
centus tų metų, kada buvo par
duotas ar pirktas namas. Kitas 

(nukelta į 5 psl.)

jos spaudą paremkime dabar. 
Pinigais, Unitrust, testamentais.
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2001 (H. 'Vety&tM,

Mieli Broliai, Sesės,
Tris ilgus metus Jėzus praleido su apaš

talais, aiškindamas savo misiją. Apaštalai 
matė taip pat ir Jėzaus daromus stebuklus. 
Tačiau nežiūrint viso to, kąjie matė ir girdė
jo, po Jėzaus nukryžiavimo apaštalai buvo 
pasimetę ir išsigandę (Lk. 24:36).

Viešojo gyvenimo laiku Jėzus skelbė 
gerąją naujieną ir gydė sergančius. “Jis 
paėmė neregį už rankos [...] patepė seilė
misjo akis, uždėjo ant jo rankas ir paklausė: 
ar ką nors matai? Šis apsižvalgęs tarė: regiu 

ėdžius matau juos vaikščiojančius. Jėzus vėl 
palietė jo akis ir jis praregėjo ” (Mk. 8:23-25).

Velykų rytą Jėzus padaro stebuklą ir savo artimiesiems drau
gams - apaštalams. Palinkėjęs ramybės Jėzus juos pakviečia: “pa
lieskite mane ir įsitikinsite; dvasia juk neturi nei kūno nei kaulų, 
kaip mane matote turint [...j. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad 
jie suprastų Raštus [...], kad Mesijas kentės ir trečią dienąprisikels 
iš numirusiųjų” (Lk. 24:37-46).

Ramybės palinkėjimu ir pakvietimu prisiliesti Jėzus padėjo apaš
talams iš naujo suvokti visa, ką jie buvo matę ir girdėję. Iki pri
sikėlimo apaštalų supratimas Jėzaus misijos buvo miglotas, pana
šiai kaip pagydytojo aklojo vizija - “matau žmones lyg vaikščio
jančius medžius ” (Mk. 8:25). Prisilietus prie prisikėlusio Jėzaus 
apaštalams “atsivėrė protai ir jie suprato Raštus ”.

Panašiu būdu kaip neregio ir apaštalų, Jėzus gydo mūsų ak
lumą, atveria mūsų protus ir širdis suprasti Velykų paslaptį.

Kristus savo žmonijos išganymo misiją tęsia per Bažnyčią, skel
biant šv. Raštą ir teikiant sakramentus - slėpingus Viešpaties veiks
mus.

Šis slėpingas Viešpaties veiksmas, išreikštas žodžiais ir veiks
mais, yra ypatingai vaizdus eucharistijos bei susitaikinimo ir li
gonių sakramentų šventime. Konsekracijos metu Šventosios Dva
sios gdlia, duona ir vynas paverčiami į Kristaus kūną ir kraują, 
mums yra teikiami šv. komunijoje kaip vienybės su prisikėlusiu 
Kristumi vaizdus išreiškimas.

Prieš priimant susitaikinimo ir ligonių sakramentus mes dažnai 
esame neramūs ir sumišę, kaip kad apaštalai Velykų rytą iki prisi
lietimo prie prisikėlusio Jėzaus.

Nuodėmė ir skaudūs pergyvenimai gali susilpninti mūsų tikė
jimą, sukelti abejones Dievo Apvaizda.

Kunigo lūpomis Kristaus ištarti žodžiai - “eik ramybėje ” - ir 
kunigo rankomis atliktas veiksmas - rankos uždėjimas - grąžina 
mums sielos ramybę, atveria mūsųprotus ir širdis, padeda atpažinti 
Dievuje mus besąlyginiai mylint Tėvą.

Ne iš karto, o tik pakartojus Jėzaus prisilietimą, aklasis pilnai 
praregėjo.

Neužtenka tik būti pakrikštytu ir tik kartą priimti šv. komuniją 
ir susitaikinimo sakramentą.

Kiekvienu sąmoningai sakramentųpriėmimu tampriau susijun- 
giam su prisikėlusiu ir išaukštintu Kristumi, pilniau suprantame, 
ką reiškia būti krikščionimis - prisikėlimo žmonėmis.

Džiugų istorinio Kristaus ir viltingo mūsų būsimo prisikėlimo 
linkiu Jums visiems, mieli broliai, sesės Kristuje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

Ar ištižimas yra mūsų nelaimė?
Andrius MARTINKUSVienas lietuvių filosofas išti

žimą pavadino “didžiausiu lie
tuvio charakterio vidiniu pavo- lietuvio būdo charakteristika, į 
jumi, susiformavusiu tikriau- kurią, kaip ir į bet kokį bet ku
šiai tėviškąjį pradą nusvėrus rios tautos trūkumą, negalima 
jausmingųjų motinų pradams”, žiūrėti vien tik neigiamai. Tie- 
Iš tikrųjų galima ginčytis, ar sa,jis kelia daug problemų. Abu 
pavydas yra nacionalinis lietu- kartus nepriklausomybę prara- 
vių bruožas, ar, pavyzdžiui, po
sakis “trys lietuviai, penkios 
partijos” pakankamai tiksliai 
atspindi socialinę lietuvio esmę, 
tačiau turime sutikti, kad ny- 
čiškoji sąvoka IVille zur Macht 
lietuvio būdui tikrai yra sveti
ma.

Reikia iš karto pasakyti, kad 
ištižimas ne visada tapatinamas 
su bailumu, nevykėliškumu, ne
patikimumu. Ištižėlis ne visada 
yra niekam tikęs žmogus. Ne 
sykį sutriuškinome kelis kartus 
didesnes už mūsiškę kariuo
menes. 1514 m. prie Oršos ru
sų buvo tris kartus daugiau nei 
Konstantino Ostrogiškio vado
vaujamų LDK karių, o 1605 m. 
prie Salaspilio Karolis Kat
kevičius su 4000 lietuvių pri
vertė bėgti švedų Karolį IX su 
rinktine 14,000 armija. Dar 
didesnė jėgų disproporcija bu
vo 1564 m. ties Ūla, kai Radvi
los Rudojo vedami 4000 mū
siškių sumušė 30,000 mask- 
vėnų. Net mūsų drovusis ir vie
nintelis šventasis Kazimieras 
1518 m., kaip pasakojama, pa
sirodęs debesyse ant balto žir
go Žygimanto Senojo pulkams 
prie Polocko ir padėjęs apginti 
miestą nuo jį apgulusios Mask- kaip aktyvios pozicijos mus su- 
vos kariuomenės. pančios realybės atžvilgiu sto

vis dėlto tokios IVille zur . ką, kaip savotišką susilaikymą, 
Macht manifestacijos Lietuvos 
istorijoje yra greičiau išimtys ir 
beveik visada išprovokuotos iš
orės jėgų. XIII a. pradžioje pra
sidėjusią Lietuvos ekspansiją į 
Rytus sąlygojo siekis atsikraty
ti vasalinės priklausomybės nuo 
rusų kunigaikščių, dar labiau 
išorės diktatas pasireiškė užsi- 
tęsusioje kovoje su vokiečių or
dinais. (Mūsų amžiuje “kietos” 
Lietuvos politikos pavyzdžiu 
galėtų būti 1923 m. Klaipėdos 
sukilimas - akibrokštas galin
giesiems, o iš šių dienų- Li Pen- 
go vizito istorija). Lietuvio cha
rakterio ir geografinės lietuvio 
gyvenamosios erdvės kombina
cija sudaro itin nepalankias są
lygas valstybinei egzistencijai, 
todėl nebus didelė puikybė sa
vo valstybės sukūrimą ir nuola
tinį jos prisikėlimą aiškinti ypa
tinga dangaus globa. Kita ver
tus, ir 1772-1795 m., ir 1940 m. 
nepriklausomybės netekome ne 
karo lauke.

Taigi - ištižimas. Metafizinė

dome per jį, nors Kosčiuskos su
kilimas ir pokario rezistencija 
įrodė, kad nesame bailiai ir su
gebame gailėtis dėl savo silp
numo. Gerai žinome, kad daž
nai nesugebame kovoti iki galo 
tiek sporto, tiek politikos are
nose. Mus slegia įvairūs sind
romai ir kompleksai, pradedant 
jugoslaviškuoju, kurio, atrodo, 
vargais negalais neseniai atsi- 
kratėme, ir baigiant “jaunesnio
jo brolio*, kuris daug rafinuo- 
tesniais būdais nei sovietmečiu 
vis gundo mus medituoti savo 
ekonominį atsilikimąnuo Vaka
rų ir demografinį nuo Rusijos ir 
Kinijos.

Reabilituoti ištižimą nėra 
lengva. Reikalas tas, kad pačiai 
“ištižimo” sąvokai suteikiame 
perdėm neigiamą prasmę. Iš
tižėlis mums yra nevykėlis, ne
patikimas žmogus, iš kurio gal
ima visko laukti, net išdavystės. 
Bet tas psichinių ir metafizinių 
realijų kompleksas, kurį, ka
bėdami apie savo nacionalinį 
charakterį, dažnai pavadiname 
“ištižimu”, neišsitenka viena
reikšmiškos neigiamybės sfer
oje. Šia platesne prasme iš
tižimą būtų galima apibrėžti

epoche nuo pasaulį pertvar
kančios veiklos; kaip atsida

Algio Didžiulio nuotr.Pirmasis džiazas

vimą objektyviai pasaulio tvar
kai, o ne tikrovės atžvilgiu des
potiškai IVille zur Macht. Taip 
suprastas ištižimas jau ne visa
da yra blogybė. Aišku, jis gali 
virsti savęs žeminimu ir nieki
nimu, bailumu ir gėdinga rezig
nacija, nepateisinamu pasy
vumu kito kančios akivaizdoje, 
kapituliacija ir keliaklupsčia
vimu, t.y. virsti ištižimu blo
giausia prasme (Lietuvos isto
rijoje netrūksta tokio ištižimo 
apraiškų). Tačiau ištižimas kaip 

. stoka nebūtinai turi būti gėrio 
stoka. Jis gali būti blogio stoka 
ir neleisti suvešėti tam, kąPeter 
Wust vadina dvasios arogan
cija, kuri nuo Descartes’o laikų 
pasireiškia vis stiprėjančia su
bjekto prievarta objekto atžvil
giu. P. Wust taip aprašo dvasios 
arogancijai priešišką laikyse
ną: “Mumyse savaime veikian
tis arogancijos objektyvumo 
etosas - tai vaikiškai nešališka 
nuostata būties atžvilgiu, ku
rios mes laikomės tol, kol mus
prislegia klaidingos teorijos. Tai kontrasto reikšmė simbolinė, 
natūralus sielos atvirumas bū
čiai ir tiesai, kai savivalė tyli, ir 
todėl mes pirmapradiškai imlūs 
objektyvumui”. Be nekaltų inte
lektualinių žaidimų su romė
niška lietuvių kilme ir kuni
gaikščiu Palemonu, mes, ačiū 
Dievui ir charakteriui, kuriuo 
Jis mus apdovanojo, atrodo, 
sukūrėme ne tiek jau daug klai
dingų teorijų. (Tai, kad 1941 m. 
dalis tautiečių neišvengė vienos 
baisiausių žmonijos istorijoje 
teorijų, pareikalavusios visos 
Lietuvos žydų bendruomenės 
žūties, pinklių, jau rodo ištiži
mo blogąja prasme pergalę -

keliaklupsčiavimas ir padlaižia
vimas naujam šeimininkui, ne
svarbu, kas tas šeimininkas ir 
kokiais moraliniais principais 
jis vadovaujasi, svarbu tik, kad 
jis išvijo bolševikus.) Bet isto
rijoje atsitinka taip, kad tas, 
kuris mažai terorizuoja, dažnai 
yra terorizuojamas.

Palyginti nedidelė aroganci
ja būties atžvilgiu yra šviesi lie
tuviškojo ištižimo pusė. Vaikiš
kas nešališkumas būčiai, apie 
kurį kajbėjo P. Wust, būdingas 
M.K. Čiurlioniui. “Jis yra kū
dikiškas, jis yra vaikas, dar ne
tapęs tikru ‘vyru’ ”(A. Juozai
tis). Štai koks didžiojo lietuvio 
apibūdinimas. Iš tikrųjų Čiur
lionis bent jau tapyboje buvo 
didesnis lietuvis, negu pridera 
būti netgi lietuviui, nors ir rašė 
lenkiškai. Tenka pritarti Juo
zaičiui, kad Čiurlionio pasau
lyje nėra vietos žmogaus dra
mai, Kristaus misijai, egzis
tencinei įtampai, baimei ir siau
bui. Kaip kontrastuoja visa tai 
su didžio dano S. Kierke- 
gaard’o prisipažinimu, esąjis 
niekada nebuvęs vaiku. Šio

Naivus viduramžiškas pasi
tikėjimas objektyviu pasauliu 
Vakaruose seniai prarastas. 
Kankinama eksperimentų ir 
mokslinių metodų (XIII a. an
glų pranciškono Roger Bacon 
patarimas) gamta išduoda vis 
naujas paslaptis, filosofai nebe- 
sitenkina aiškinę pasaulį, bet 
siekia j į pakeisti (K. Marx) arba, 
kaip Kierkegaard, nusigręžia 
nuo individą slegiančio gamti
nės ir socialinės būtinybės pa
saulio į transcendentinį tikė
jimo ir laisvės pasaulį. Ne toks 
yra Čiurlionis. Kitaip nei

(nukelta į 4 psl.)
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KGB prieš Vilniaus moksleivius 
devintojo dešimtmečio pradžioje

(pradžia nr. 11)
Birželio mėnesį 40-ojoje vidurinėje mokykloje radus ant skel

bimų lentos pritvirtintą „buržuazinės Lietuvos“ vėliavėlę, išsiaiš
kinta, kad ją pagamino ir pritvirtino tos mokyklos 10 klasės mo
kinė Ž. Masedunskaitė. Ji saugumo organų buvo profilaktiškai ap
dorota. Lapkričio 18 d. ant J. Tallat Kelpšos muzikos mokyklos 
auditorijos durų rašikliu buvo užrašytas „nacionalistinio“ turinio 
eilėraštis. Imtasi operatyvinių veiksmų ir išsiaiškinta, kad eilėraštį 
sukūrė tos mokyklos mokiniai K. Vaišnoras ir S. Slabada.

KGB Vilniaus miesto skyriaus darbo ataskaitoje pažymima, kad 
1983 m. miesto skyriuje buvo daug trūkumų ir problemų, kurias 
kitais metais reikės išspręsti. Numatyta sustiprinti „kontržvalgybi
nį darbą tarp besimokančio jaunimo, nes 1983 m. ši jaunimo gru
pė kėlė ypač daug rūpesčių. Būtina tobulinti profilaktinį darbąda- 
lyvaujant visuomenės sluoksniams“.

Kalbėdamas apie KGB Vilniaus miesto skyriaus darbą pik. 
V. Neverauskas (karinis pulkininko laipsnis jam suteiktas 1983 
m. viduryje) pabrėžė, kad „nors 1983 m. miesto skyrius ir apdo
rojo profilaktiškai 18 jaunuolių, po profilaktinių kovos priemo
nių reikėtų užtikrinti, kad ir vėliau jaunas žmogus nemaištautų. 
Dažnai trūko ištvermės, profesionalaus požiūrio, noro ir toliau 
kovoti iki galo, kad konkretus asmuo pasitaisytų į gerąją pusę. 
Geriau reikėtų, aiškintis priežastis ir sąlygas, kodėl jaunas žmogus 
kupinas neigiamų minčių. J. Tamašauskui ir jo vadovaujamam ope
ratyviniam būriui reikėjo labiau gilintis į vykstančius procesus. 

aktyviau kovoti net su menkiausiais neigiamais jaunimo veiks
mais“. Daugiausia jų atliko asmenys iki 18 metų, t. y. mokslei
viai, todėl pik. V. Neverauskas padarė išvadą, kad „operatyvinin
kai turėjo ne tik fiksuoti ir aiškintis nusikalstamus veiksmus, bet 
ir didžiąją savo darbo dalį skirti priežastims analizuoti, preven
cinėms priemonėms kurti“.

Lentelė nr. 2
Atskleisti Vilniaus miesto moksleivių avtisovietiniai veiksmai

Metai 1982 1983 1984 1985 1982-1985
“Nacionalistinio ” tu 
rinio lapelių autoriai 4 1 5
Neigiamo atspalvio 
užrašų autoriai 2 9 - 1 12
Antisov  lėtinių 
laiškų autoriai 5 1 - - 6

Kaip minėta, prieš SSRS Aukščiausiosios Tarybos rinkimus 
1984 m. vasario 8 d. buvo išleistas specialus agentūrinių-ope
ratyvinių priemonių planas, kuriame reikalaujama patikrinti jau 
anksčiau už antisovietinius užrašus vadinamajame „Marijos kie
melyje“ profilaktiškai apdorotą D. Pranskutę, kuri priklausė ne
legaliai jaunimo organizacijai MK („Mušk kacapus“). Taip pat 
reikėjo patikrinti jau žinomus asmenis, kurie savo veiksmais galėjo 
sukelti pavojų. Artėjant Kaziuko mugei KGB Vilniaus miesto 
skyriaus operatyvininkai suaktyvino agentūrinę-operatyvinę veiklą 
siekdami išsiaiškinti, kur apsistos iš kitų Lietuvos ir Sovietų Są
jungos miestų atvykę hipiai. Prevencinių priemonių miesto sky
rius ėmėsi bijodamas neprognozuojamų jaunimo veiksmų.

1984 m. darbo plane nurodoma, kaip reikia kovoti sujaunintu, 
ką profilaktiškai apdoroti ar patikrinti. „Didelis laimėjimas“ buvo 
tai, kad KGB Vilniaus miesto operatyviniai įgaliotiniai 

V. Bagdanavičius ir E. Ignotas sugebėjo patraukti į savo pusę 
R. Burlingaitį - pankų lyderį.

1984 m. darbo ataskaitoje rašoma, kad „bendradarbiaujant su 
LSSR KGB 5-ąja tarnyba pavyko laiku užkirsti neigiamą kunigų 
įtaką jaunimui, ypač artėjant Sv. Kazimiero 500-osioms mirties 
metinėms. Veikiama užsienio radijo programų, kai kurių „nacio
nalistiškai“ nusiteikusių asmenų, taip pat perskaitytų nepriklau
somoje Lietuvoje išleistų knygų, dalis jaunimo linko į antisovie
tinius ir nacionalistinius veiksmus, ketino bėgti į Užsienį, garbino 
Vakarų valstybių gyvenimo būdą, nešiojo svetimų šalių atribu
tiką, linko į girtuoklystę, vartojo narkotines medžiagas. Kai kurie 
mokiniai garbino nepriklausomos Lietuvos valstybę, gamino ir 
nešiojo to meto simboliką. Kartu su partijos ir komjaunimo orga
nais, vidurinių mokyklų, technikumų bei profesinių technikos 
mokyklų administracija buvo mėginama sustabdyti neigiamas 
apraiškas, plintančias tarp besimokančio jaunimo“.

Surengta daugiau kaip 70 įspėjamųjų auklėjamųjų pokalbių su 
mokiniais, kurie dėstė ideologiškai kenksmingas mintis. Iš tų 
pokalbių, taip pat operatyvinės informacijos matyti, kad Vakarų 
šalių pavyzdžiu Vilniaus mieste ir toliau formavosi hipių ir pan- 
kųjudėjimai. Pastaruoju judėjimu domėjosi vis jaunesnio amžiaus 
paaugliai, kurie iš kitų bendraamžių išsiskyrė išvaizda, įžūlumu, 
cinizmu, visuomenės normų nepaisymu, polinkiu į alkoholį ir 
narkotikus. Vyresnio amžiaus jaunimas, vadinantis save „siste
miniu jaunimu“, ketino reorganizuoti hipių judėjimą, norėjo išo
riškai prisitaikyti prie esamos santvarkos. Jie kalbėjo, kad būtina 
pakelti „kultūrinį lygį“ ir platinti savilaidos literatūrą.

KGB Vilniaus miesto skyriaus viršininkas pik. V. Neve
rauskas savo pažymoje rašė, kad „kontržvalgybinę veiklą tarp 
jaunimo teigiamai įvertino miesto partijos komitetas ir kom
jaunimas. Darbo sėkmę lėmė tai, kad miesto skyriui pavyko lo 
kalizuoti galimus neigiamus veiksmus, laiku užgniaužti dar linta 

(nukelta į 4 psl.)
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Prel. DAVID CASSATO, administratorius

VELYKŲ SVEIKINIMAI
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BROKLYNO PRANCIŠKONAI
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Kun. ALFREDAS T. ZEMEIKIS, klebonas

MOTINOS TERESES SESERYSDijak. HENRIKAS KETURVVITIS

Kun. VYTAUTAS PIKTURNA
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Putnam, CT.
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Kun. A. MATULIS
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Velykų šventėje sveikina visus geradarius 
ir linki gausių Prisikėlusio Kristaus malonių

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

Skaidraus Velykų džiaugsmo 
visiems parapiečiams linki

PHILADELPHIA, PA
Šv. Jurgio parapija

NORWOOD, MA 
Šv. Jurgio parapija

BOSTON, MA 
Šv. Petro parapija

Velykų šventėse sveikina visus buvusius ir busimus vasarotojus 
bei geradarius ir linki gausių Prisikėlusio Kristaus malonių

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

VVATERBURY, CT
Šv. Juozapo parapija

PROVIDENCE, RI 
Šv. Kazimiero parapija

Kun. JOHN P. CONTE, administratorius 
Kun. ALBINAS GURKLIS, MIC, savaitgaliais

BAYONNE, NJ 
Šv. Mykolo parapija

PARAPIJOS CHORAS
PARAPIJOS TARYBA

BROOKLYN, NY 
Apreiškimo parapija

NEW YORK, NY 
Aušros Vartų parapija

KRYŽIŲ KALNO
PRANCIŠKONAI

SV. ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ 
INSTITUTO DĖSTYTOJAI IR STUDENTAI

PRANCIŠKONŲ VADOVAUJAMA 
LABDAROS VALGYKLA

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
MARIJOS SESERYS

LOS ANGELES
Šv. Kazimiero parapija

Šv. Velykų proga visus lietuvius 
Jungtinėse Amerikos Valstijose sveikina

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

Kretinga 5700
Vilniaus g-vė 2 

Lietuva

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija

Worcester, MA 
Šv. Kazimiero parapija

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

Sveikinu visus lietuvius 
Velykų švenčių proga!

MASPETH, NY
V. J. Atsimainymo parapija

Šv. Velykų - džiaugsmingo Prisikėlimo šventėje 
visus aukotojus nuoširdžiai sveikina

ELIZABETH, NJ
Šv. Petro ir Povilo parapija

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
visus geradarius sveikina 

BALTIC JESUIT ADVANCEMENT 
TĖVAI JĖZUITAI 
2345 W. 56th St.

Chicago, IL 60636-1040 
tel. (773) 737-9891

Kristaus Prisikėlimo šventėje visus sveikina 
ir gausių Dievo malonių linki

Kun. PETRAS BURKAUSKAS,
klebonas

Šv. Velykų proga sveikina 
ir linki visiems 

gausių Dievo malonių

Kun. STEPONAS ŽUKAS, klebonas
Msgr. ALBERTAS KONTAUTAS, kleb. emeritas

Kristaus risikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Linkiu savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Velykų!

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje!

Vilniaus 6
5700 KRETINGA, LIETUVA

PHILADELPHIA, PA
Šv. Andriejaus parapija 
Šv. Kazimiero parapija

LAWRENCE, MA
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
'amybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Kun. A. NOCKUNAS, MIC, 
klebonas

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

NEW BRITAIN, CT
Šv. Andriejaus parapija

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Velykų šventėse!

Kristaus Prisikėlimo šventės proga 
nuoširdžiai sveikiname 

mūsų vienuolyno geradarius 
bei visus geros valios lietuvius!

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

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
Direktorių Taryba 

ir štabas

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, 
klebonas

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, 
klebonas

Douglaston, NY

Brooklyn, NY

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

Laisvės 26
5700 Kretinga, Lietuva

Šv. Velykų proga 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Šv. Velykų proga!

FRANCISCAN GUEST HOUSE & 
GIFT SHOP 

Pranciškonų vienuolyno sodyboje

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
visus sveikina

Malonių Velykų švenčių linkiu 
visiems parapiečiams!

Jurgaičių kaimas, Šiaulių rajonas
Lietuva

KUN. VUINCAS VALKAVIČIUS 
klebonas

Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybės ir taikos 
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams 

linki
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Nuoširdūs sveikinimai visiems 
Šventose Velykose!

Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams 
Šv. Velykų proga linki

KUN. JONAS PRŪSAITIS, 
klebonas 

KUN. PETRAS ŠAKALIS, kleb. emerit.
BROCKTON, MA 

Šv. Kazimiero parapija

Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir 
buvusius parapiečius Šv. Velykų proga!

Sveikiname mielus parapiečius 
Šv. Velykų proga!

Sveikiname visus lietuvius 
ir linkime Prisikėlusio Kristaus palaimos!

Šv. Velykų proga 
linkiu visiems parapiečiams taikos ir ramybės!

Kristui prisikėlus,
ir taikos visiems parapiečiams linki

♦ Kristaus Prisikėlimo šventėje 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Kennebunkport, ME
;• tel. (207) 967-2011
IgJLgJLgJLgJLgJLgJLgJLgJLgJLgJLgJtgJULgJUSJlgJLgJLgJLgJLgJLgJLgJLg-gJLgJLgJLg-gJLg.

Šv. Velykų proga 
visus buvusius parapijiečius, draugus ir 

pažįstamus sveikina
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Sveikatos kertė
Botulizmas

Kas tai yra?
Botulizmas iš seno žinomas 

kaip apsinuodijimas “dešrų nuo
dais”. Tai gana reta ir sunki liga. 
Daugelis sergančiųjų miršta.

Kas ligą sukelia?
Sukėlėjas - tai sporas su

daranti anaerobinė gramteigia
ma lazdelė, kuri daugindamasi 
išskiria labai stiprų endo- 
toksiną. Toksinas ilgai išsilaiko 
maisto produktuose, yra at
sparus virškinimo fermentams ir 
rūgštims.

Infekcijos šaltinis - naminiai 
gyvuliai, graužikai, žuvys, 
paukščiai ir žmonės. Užsi
krečiama valgant netinkamai 
pagamintus mėsos, žuvies, 
daržovių ir grybų konservus, 
rūkytas dešras. Persirgus imu
nitetas nesusidaro.

Kaip liga pasireiškia?
Inkubacinis periodas - nuo 2 

vai. iki 2 parų, retai iki 10 die
nų. Ligos pradžioje temperatūra 
dažniausiai normali.

Skiriame 3 klinikinių požy
mių rūšis:

1. Dispepsiniai reiškiniai - 
pykinimas, vėmimas, peristalti
kos parezė, meteorizmas, džiūs

Ričardas Nemickas, architektas, atostogaudamas St. Pete 
Beach', FL, pagavo Black Druni (žuvies angliškas pavadi
nimas), kuri svėrė 31 svarą ir buvo 34 colių ilgio. Žmogaus 
ir žuvies kova tęsėsi virš 1 valandos. Žuvininko karjeroj 
tai buvo didžiausia žuvis. Amerikiečių spauda gerokai su
sidomėjo šiuo laimikiu.

Ar ištižimas yra mūsų nelaimė? 
(atkelta iš 3 psl.) 
Kierkegaard, kuris nuo pasaulio 
bėga, Čiurlionis pasauliui yra 
nešališkas, jie nesišalina pa
saulio. Pasaulis Čiurlioniui gali 
būti melancholiškas ir liūdnas 
(mirties tema nesvetima Čiur
lioniui), bet jis jokiu būdu negali 
būti blogas ar net problematiš
kas. Žmogus Čiurlioniui nėra 
visatos centras. Tapytojas yra 
laisvas nuo liguisto antropocen
trizmo, jis neprievartauja būties, 
tačiau kyla įtarimas, kad jis at
kakliai nenori pastebėti būtį 
bjaurojančių žaizdų, tarsi stru
čio taktika iš tikrųjų galėtų pa
daryti pasaulį artimesnį žmogui. 
Prievartos pasaulio atžvilgiu at
sisakymas negali išsiversti be 
tam tikro aklumo pasaulio kan
čiai. (Kam prievartauti pasaulį 
ir bandyti jį pakeisti, jei jis ir be 
to gražus ir geras?) Čiurlionis 
neįstengia suvienyti pamaldžios 
pagarbos būties tvarkai ir skaus
mingo stovėjimo pasaulio kan
čios akivaizdoje. Neproblema- 
tiškas požiūris į pasaulį pats 
dažnai yra rimta problema.

Dabar apie ištižimą ir reli
gingumą. Turime tik vieną šven-

ta burna, sutrinka rijimas, ligo
nis springsta, sutrinka kalba dėl 
burnos sausumo ir užkimimo.

2. Sutrikusios, regos - mirga 
ir dvejinasi akyse, kartais atsi
randa toliaregystė, ligonis ima 
žvairuoti, nusileidžia akių vo
kai, akių plyšiai siauri, vyzdžiai 
išsiplėtę.

3. Sutrikusio rijimo ir kvė
pavimo - ligonis kalbėdamas 
pritrūksta kvapo, spaudžia krū
tinę, atsiranda baimės jausmas. 
Ligonis dažniausiai 2-4 ligos 
dieną miršta dėl kvėpavimo cen
tro paralyžiaus.

Kaip liga nustatoma?
Atliekami tokie tyrimai:
1. seruminės reakcijos;
2. biologinis mėginys.

Kaip liga gydoma?
Sunkiai sergantieji gydomi 

reanimacijos skyriuje. Skubiai 
plaunamas skrandis, po to į 
raumenis švirkščiamas anti- 
biotulininis serumas. Maitina
mi skystu ir vitaminingu mais
tu, skiriami antibiotikai, detok- 
sikacinės skysčių infuzijos, 
dirbtinė plaučių ventiliacija.

Dr.R.B.

kintume ir nepakankamu lietu
vių aktyvumu “stumiant” savo 
kandidatus tautiečius (pastaruo
ju metu šios pastangos pagyvė
jo, užvestos kelios naujos beati
fikacijos bylos), nors politipės 
valios stoka dalyvaujant visuo
tinės Bažnyčios reikaluose yra 
akivaizdi. Galbūt politinės va
lios trūkumą papildo daug fun
damentalesnis ir gilesnis metafi
zinės valios brautis į dangų trū
kumas. Savaime suprantama, 
eksperimentiškai pagrįsti šį ri
zikingą teiginį yra sunku. Ir vis . 
dėlto drįstu manyti, kad lietuviš
kas mentalitetas nelabai žavisi 
pastangomis žūtbūt padaryti re
ligijos sferoje ką nors ypatinga, (tuomet buvau šešiolikos). “Štai 
Mes drovimės šventumo, kaip 
ir dar daug ko. Religiniuose, 
kaip ir istoriniuose žaidimuose 
save suvokiame labiau kaip ob
jektą, o ne kaip aktyvųjį subjek
tą. Iš dalies tai nėra peiktina.
Ką Dievas myli labiau: tą, kuris santininkas, o po liepos 31-o- 
aktyviai kuria savo likimą (yra sios Medininkų įvykių išvis pa
savo likimo kalvis), ar tą, kuris sipiktinau. Ne mūsų policininkų 
savo likimo kūrėju laiko Dievą 

vius ir lenkus. Tačiau kodėl (nuo likimo nepabėgsi)? Turbūt 
šventųjų bendrijoje Lietuva turi 
tik du atstovus? Apeliavimas į 
nedidelį lietuvių skaičių, o to 
taip dažnai ir kvailai griebiama
si, b’ei į nepakankamai ilgą 
krikščionybės Lietuvoje istoriją 
čia negelbės. Kai kurios Lotynų 
Amerikos ir Afrikos tautos dan
guje yra daug gausiau atstovau
jamos. Turbūt ne viską paaiš-

tąjį ir vieną palaimintąjį. Kazi
mieras paskelbtas šventuoju 
1602 m., praėjus daugiau kaip 
100 metų nuo jo mirties ir dau
giau kaip 200 metų nuo Lietu
vos krikšto, po t6 reikėjo be
veik 400 metų laukti, kol po
piežius lenkas beatifikavo Jurgį 
Matulaitį (1987). Kazimieras 
buvo perdėm kontempliaty
vaus, intravertiško religingumo 
žmogus, tik po mirties teikęsis 
blykstelėti visuotinėje veikloje 
(Polocko apgulties epizodas). 
Matulaitis buvo labiau visuo
meniškai angažuotas - kūrė 
Krikščionių demokratų partiją, 
rengė Vatikano ir Lietuvos kon
kordatą ir, būdamas Vilniaus 
arkivyskupu, 7 metus (1918- 
1925) nesėkmingai taikė lietu-

Ankštinių pipirų sriuba

150 g rūkytos šoninės,
100 g morkų.
3 pomidorai,
70 g salierų,
50 g porų,
100 g svogūnų,
5 šakelės petražolių,
1 šaukštas smulkintų petražolių,
2 žalios paprikos (300 g),
1 geltona paprika (100 g),
350 g bulvių,
1 šaukštas aliejaus,
4 šaukštai natūralaus jogurto, įpilame 4 stiklines vandens, su-
3 šaukštai ryžių,
2 skiltelės česnako, 
druskos, pipirų.

Šoninę supjaustyti kubeliais 
ir pakepinti aliejuje. Svogūną 
aptūpti, supjaustyti kubeliais. 
Morkos nuskutamos ir sutar
kuojamos stambia tarka. Išva
lytas poras supjaustomas plo
nais griežinėliais. Paprikas nu
plauti, išvalyti sėklas ir su
pjaustyti juostelėmis. Bulvės 
nuskutamos ir supjaustomos ku
beliais. Pomidorus nuplikome, 
aplupame ir supjaustome kube
liais. Į kepinamą šoninę sudėti

Nurašymai, kuriuos užmiršta 
namų savininkai

(atkelta iš 2 psl.)
dažnai pamirštamas nusirašyti 
yra “prorated tax deduction”, 
taikomas tiems metams, kada 
namas buvo parduotas, jei jūs, 
ar kita pusė, perėmė egzistuo
jančią namo paskolą, nors tai 
buvo padaryta ir neformaliai. 
Jūsų namo pirkimo dokumentas 
(“closing settlement statement”) 
turėtų parodyti tą dalį “prora
ted” nuo mokesčių nurašomą 
namo paskolos procentą, tam 
mėnesiui, kada buvo parduotas 
namas.

7. Nusirašykite namo pasko
los išankstinio užmokesčio pa
\>ek\xd^(prepaymerit penalty).Sc\ kaitos paskolos davėjas moka
jus užmokate egzistavusiąnamo 
paskolą perlinansuoj ant ar par
duodant nuosavybę, išankstinio 
paskolos užmokėjimo pabauda 
senai paskolai yra nurašoma nuo 
mokesčių.

8. Nusirašykite iš anksto už
mokėtus nuosavybės mokes
čius ir/ar namo paskolos procen
tus. Praeitų metų gruodžio mė
nesį milijonai namų savininkų 
išsiuntė jų iš anksto mokamus 
už 2000 m. nuosavybės mokes

vienodai myli juos abu, jei jie 
neperlenkia lazdos. Kai į pašo
nėje esantį Karaliaučiaus kraštą 
sugebame nusiųsti tik vieną 
kunigą, visą garbę perleisdami 
lenkams ir vokiečiams, ištiži
mas peržengia padorumo ribas. 
Tačiau nuogąstavimai, pasitaikę geniali lietuviško charakterio 
lenkų spaudoje po Jono Pau- . manifestacija (retkarčiais gali- 
liaus II vizito Lietuvoje, esą lie- ma ir pasigirti, juolab kad nesi-

svogūną, morkas ir porus, tru
putį pakepinti. Po to sudedame 
papriką, 2 min. pakepiname, 

dedame prieskonius (išskyrus 
petražoles) ir užverdame. Ry
žius išplauname, sudedame į 
sriubą kartu su bulvėmis į ver
dančią sriubą. Įdedame petra
žolių šakeles ir verdame 15 min. 
Tada sudedame pomidorus ir 
verdame dar 7 min. Nulupame 
česnaką ir sutriname arba labai 
smulkiai sukapojame, sude
dame į sriubą. Iš sriubos išima
me petražoles. Sriubą dar gali
ma paskaninti malta paprika. 
Sriubą supilti į lėkštes, į kiek
vieną lėkštę įdėti po šaukštą 
jogurto ir pabarstyti smulkin
tomis petražolėmis!

čius ir/ar sausio mėnesį pasko
los mokėjimus. Neužmirškite 
nusirašyti tų “tax prepayments”, 
padarytų 2000 metais, net ir tuo 
atveju, jei mokesčių rinkėjas - 
“tax col lector” ir/ar j ūsų pasko
los davėjas neiškeitė jūsų čekio 
iki 2001 metų.

9.' Nusirašykite nuosavybės 
mokesčius, užmokėtus iš jūsų 
“escrow impound account”. 
Kiekvieną mėnesį jūs, mokė
dami namo paskolos dalį, mo
kate tam tikrą sumą, kurią pa
skolos davėjas sulaiko vadina
moje “escrow impound ac
count” sąskaitoje ir iš tos sąs- 

namo mokesčius.
Milijonai namų savininkų 

moka 1/12 dalį jų nuosavybės 
mokesčių kiekvieną mėnesį kar
tu su mėnesiniais namo pasko
los mokėjimais į “escrow im
pound account” sąskaitą, kurią 
tvarko apdraudos davėjas, ban
kas ar pan. Šitie mokėjimai nėra 
nurašomi nuo mokesčių tol, kol 
paskolos davėjas perduoda mo
kėjimą vietiniam mokesčių rin
kėjui, paprastai tai daroma du 

tuviai pasitikę popiežių nepa
kankamai šiltai ir vos ne apatiš
kai, rodo reikalo neišmanymą. 
Alpstančiųjų iš entuziazmo bu
vo nedaug, tačiau Bažnyčios va
dovas buvo sutiktas su pamal
džia pagarba ir rimtimi. Galbūt prie TV bokšto ir Parlamento 
geriau už kitus suvokiame, kad 
galime sienomis laipioti ar net 
ant galvos atsistoti, bet pasau
liui nuo to nebus nei šilta, nei 
šalta. Tiesiog žinome savo vietą, 
kaip ir žmonės Čiurlionio pa
veiksluose.

Greitai minėsime Sausio 13- 
osios dešimtmetį. Tomis niū
riomis dienomis kone pavydė
jau airių ir baskų teroristams

vyrai, štai taip reikia kovoti”, - 
galvojau. Nesmurtinis pasiprie
šinimas, “dainuojanti revoliuci
ja” - visa tai atrodė kažkaip be- 
stuburiška. Nerimavau, kad prie 
TV bokšto žuvo tik vienas dė

sušaudymo faktu, bet jų visišku 
nesipriešinimu. “Prakeiktas lie
tuviškas ištižimas. Šitaip visus 
gali išskersti kaip avinus”. Guo- 
džiausi, kad ir Gandhi vadovau
jamos didžiulės Indijos kova už 
nepriklausomybę taip pat buvo 
nesmurtinė. Šiandien į viską 
žiūriu kitaip. Sausio 13-oji yra

Gudrūs upėtakiai

Kad žuvys gali išmokti iš
vengti kabliuko, iki šiol tikėjo 
tik nevykėliai žvejai mėgėjai. 
Dabar Cawthron institute N. 
Zelandijoje mokslininkai pa
bandė įrodyti šį teiginį. Dviem 
asmenims buvo liepta žuvingoje 
Owen upėje žvejoti upėtakius. 
Laimikiai buvo registruojami, 
paženklinami ir vėl paleidžiami. 
Nors abiejose upėse žuvų yra 
maždaug tiek pat, prie meške
riotojų pripratę upėtakiai iš 
Owen pasirodė gudresni: jie 
daug rečiau pakliūdavo ant meš
kerės nei jų gentainiai, anksčiau 
nesusigundę jauku. Tačiau ir ne
rūpestingosios žuvys greitai pa
simokydavo: kartą išvengusios 
keptuvės, jos slėpdavosi upės 
dugne, todėl trečią dieną žu- 
vautojai grįžo beveik tuščiomis 
rankomis. N. Zelandijos val
džios įstaigas, iki šiol skatinu
sias paleisti pagautus upėtakius, 
bandymų rezultatai galėtų pa
skatinti persigalvoti: pernelyg 
gudrios žuvys žvejoti išsiruošu- 
siems turistams sugadintų atos
togas. BBC

kartus metuose. Paskolos davė
jas metų gale IRS Formos 1098 
pranešime turėtų parodyti sumą, 
kurią galite nurašyti. Bet tai ne
bus ta pati suma, kurią mokėjo
te į “escrow impound account”.

10. Žemės sklypo nuomavi
mo mokėjimai gali būti nura
šomi nuo mokesčių. Milijonai 
JAV namų yra pastatyti ant nuo
motos žemės ir namų savinin
kai moka mėnesinius ar meti
nius mokesčius už tą žemę jos 
savininkui. Internal Revenue 
Code 163 (c) leidžia tuos žemės 
nuomos mokėjimus nusirašyti 
nuo mokesčių, jei:, a) žemės 
nuomavimas yra 15 metų su tei
se prailginti; b) nuoma yra len- 
gvai perduodama j ūsų namo pir
kėjui, jei parduodate; c) savi
ninko interesas yra išlaikyti tą 
žemę, taip kaip ir namo pasko
los; d) ir jūs turite galimybę da
bar ar ateityje tą žemę nupirkti.

Pildant federalinius mokes
čius yra labai daug dalykų, ku
riuos reikia žinoti. Jei nežinosi
te, galite prarasti nemažai pini
gų-

JA V LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė: B. Jasaitienė ir A. 
Smulkštienė

Naudotasi įvairia spauda 

lepiname itin gerais savęs ver
tinimais), kurioje susijungė pa
garba objektyviai būties tvarkai 
ir ryžtas atsiverti savo lemčiai 
su visomis iš to plaukiančiomis 
pasekmėmis. Beginklės minios 

nerodė jokios arogantiškos prie
vartos būčiai, priešingai - mi
nia atėjo pasitikti savo lemties, 
kuri nebūtinai turėjo būti per
galė, bet taip pat - ir pralaimėji
mas, mirtis. Toji naktis duoda 
tai, ko trūksta Čiurlioniui. Sau
sio 13-oji - tai ne rami, migdan
ti Čiurlionio drobių vėsa, bet 
laukimas, nerimas, nežinia ir 
kartu pasirengimas bet kam, net 
pačiam blogiausiam. Aikščių ir 
gatvių filosofija moko, kad per
galė pasiekiama tik nuolat tu
rint omeny pralaimėjimo gali
mybę. Istorija panorėjo atimti 
pergalę iš tų, kuriems laimėji
mas yra Absoliutas, ir atidavė ją 
tiems, kurie ir pralaimėjimo ne
laiko neprasmingu, jei tik pra
laimėta garbingai. Pirmieji tapo 
paskutiniais, kaip ir buvo išpra
našauta. Pirmūnai, šaunūs vyru
kai, supermenai, įvairaus plau
ko fine fellows perspėjimai apri
boti savo ambicijas dėl brovi- 
mosi į sakralias būties sferas ap
siginklavus tankais ir lėktuvais 
arba proto ir dvasios aroganci
ja. Kitais žodžiais, žiupsnelis 
lietuviško ištižimo nepakenks. 
Visa, kas saikinga, nėra smerk
tina.

V
ŽINIOSK J

Vasario 16-osios gimnazija 
vasario 17 d. Hiutenfelde, Vo
kietijoje atšventė savo 50 metų 
jubiliejų. Šventėje dalyvavo 5 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos nariai: pirminin
kas Vytautas Kamantas su žmo
na Gražina ir Milda Lenkaus
kienė iš JAV, dr. Bronius Ma
kauskas su žmona Živile iš Len
kijos, Marytė Šmitienė iš Vo
kietijos ir Gabrielius Žemkal
nis iš Australijos/Lietuvos. 
Minėjime PLB valdybos 
pirmininkas V. Kamantas pas
veikino per 700 svečių, pa
sidžiaugė gimnazijos darbu, 
prisiminė visus mokytojus bei 
rėmėjus ir apdovanojo ilgiau
siai gimnazijoje dirbusius mo
kytojus kun. Joną Dėdiną (38 
metus) bei Aloys Weigel (35 
m.) garbės plaketėmis. Jubilie
jaus proga jis įteikė gimnazijos 
direktoriui Andriui Šmitui Lie
tuvių Fondo, PLB Švietimo ko
misijos ir PLB valdybos para
mos čekius ir specialią daili
ninko Vinco Luko sukurtą 
PLB dovaną. Padėkos plaketė 
tap pat buvo įteikta 25 metus 
gimnazijoje dirbusiai mokytojai 
Marytei Dambriūnaitei-Šmitie- 
nei.

Vasario 18 d. gimnazijoje 
įvyko bendras posėdis, kuriame 
dalyvavo PLB valdyba ir Lietu
vos atstovai. Daugiausia kal
bėta apie Vasario 16-osios gim
nazijos reikalus, jos finansinę 
padėtį, tačiau aptarti ir kiti su 
išeivija susiję reikalai.

Vasario 16-19 d. posėdžiavę 
PLB valdybos nariai nutarė, kad 
šių metų PLB šaukiamas kraštų 
LB ir LJS pirmininkų suvažia
vimas įvyks Seinuose rugpjū
čio 12-15 d. Lenkijos lietuviams 
tokiu būdu bus parodytas PLB 
dėmesys ir pasaulio lietuvių pa
rama.

PLB Seimas paskelbė 2001 
metus vyskupo Motiejaus 
Valančiaus metais. Vasario 16 d. 
suėjo 200 metų nuo M. Va
lančiaus gimimo. Šia proga 
PLB valdyba įsteigė keletą pro
jektų (dvi stipendijas ir vieną 
premiją) jo skelbtoms idėjoms 
ir iškeltoms vertybėms pla
čiau paminėti. PLB vicepirmi
ninkė kultūrai Laima Žliobie- 
nė pranešė kraštų Lietuvių 
Bendruomenėms ir spaudoje 
paskelbė M. Valančiaus pre
mijos nuostatas. Daugiau infor
macijos galimą gauti šiais elek
troniniais adresais: lzlioba@- 
hotmail.com arba PLBav@- 
rc.lrs.lt

PLB Valdybos nariai posė
džiavo su Vokietijos LJS ir se
kančio Xl-tojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso ren
gėjais. Kongreso ruošos komi
teto pirmininkas Vytautas Lem- 
kė pranešė, kad XI-tasis PLJK 
vyks 2003 m. rugpjūčio 1-17 d. 
Kongresas prasidės studijų 
dienomis Hiutenfelde, Vokieti
joje, stovykla vyks Seinų-Puns
ko krašte ir uždarymas Lie
tuvoje. Siekant koordinuoti da
tas ir mažinti išlaidas (nes PLB 
XI-ojo Seimo, šaukiamo 2003 
m., daug atstovų bus kraštų 
LJ Sąjungų pirmininkai bei 
rinkti jauni LB atstovai) nu
tarta PLB Seimo posėdžius su
derinti su PLJK Kongreso bai
gimo data. Tad PLB XI-asis Sei
mas prasidės sekančiądieną po 
PLJ Kongreso pabaigos, t.y 
2003 m. rugpjūčio 18 d.

hotmail.com
rc.lrs.lt
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Miloševič suimtas ir 
uždarytas į kalėjimą

(atkelta iš 1 psl.)
partijos lyderis Branislav Iv- 
kovič, pridūręs, kad buvęs šalies 
vadovas labai vertina j į pasiren
gusių ginti žmonių gyvybes. 
Prie prezidento rezidencijos per 
operaciją tvyrojo didelė įtampa. 
Susirinkusius S. Miloševičiaus 
rėmėjus ir priešininkus, ku
rie mėtė butelius, akmenis ir 
grumstus, turėjo išskirti poli
cija.

Serbijos pareigūnai sakė, kad 
jie norėjo krizę išspręsti taikiai. 
"Mūsų turimais žvalgybos 
duomenimis, rezidencijoje buvo 
sukaupta daug ginklų ir sprog
menų”, sakė Serbijos ministras 
pirmininkas Zoran Dšinčič.

metu galėtų sutrikdyti politinį 
stabilumą šalyje.

Buvęs komunistinis pareigū
nas S. Miloševič prasiskynė 
kelią į Jugoslavijos valdžios vir
šūnę pasinaudojęs politine tuš
tuma, kuri susidarė 1980 metais 
mirus pokariniam diktatoriui 
maršalui Josipui Tito.

Per savo prezidentavimo lai
kotarpį S. Miloševič pelnė 
skrupulų nepripažįstančio prag- 
matiko, kuris dėl valdžios yra 
pasirengęs kurstyti žemiausius 
savo tėvynainių tautinius jaus
mus ir stumti juos į kruvinus 
konfliktus, reputaciją.

Meistriškai pasinaudojęs 
užgautais serbų patriotiniais

Amerikietis bažnyčioje apie Lietuvą

Kunigas David O’Rourke (viduryje) su Mission Viejo, CA, lietuviais - Antanu Mažeika
(deš.) bei Mirga ir Algirdu Vaitkais (k.)Spaudžiant 

galutiniam 
terminui

Specialiojo būrio 
šturmas įvyko likus 
vos kelioms mi
nutėms iki galu
tinio termino, ku
rį nustatė JAV 
Kongresas ir po 
kurio šalies vado
vas George W. 
Bush būtų turėjęs 
paskelbti, ar Jugo- Miloševič su savo šeima

tu Kalifornijos spaudoje vėl 
pasipylė lietuviams kaltinimai 
dėl nacių vykdytų okupacijos 
metais Lietuvoje žudynių.

Mažeikos ir toliau palai
ko artimus ryšius su kun. 
O’Rourke, kuris vėl grįš į 
Vilnių. Sutarė ir toliau ben
drauti. Jis į Lietuvos ateitį žiū
ri optimistiškai, nes lietuviai 
gabūs, darbštūs ir ištvermingi. 
Jo nuomone, Amerika išsi
laisvinusias Baltijos valstybes 
turėjo paremti nauju, mažesniu 
Marshall planu, kaip po karo 
parėmė Vakarų Europą.

Kun. David O’Rourke yra 
diplomuotas šeimų klausimais 
konsultantas, knygų autorius, 
laikraščių bendradarbis, dėstęs 
aukštosiose mokyklose.

tk.

slavija bendradar
biauja su JT tribunolu ir gali iš
vengti ekonominių sankcijų bei 
pagalbos nutraukimo.

Washingtonas sutiko, jog S. 
Miloševič nebūtų perduotas 
Hagos tribunolui iki termino pa
baigos, tačiau naujajai Jugo
slavijos valdžiai davė suprasti, 
jog buvusio prezidento paso- 
dinimas į kalėjimą už bet kurį 
kitą jo įvykdytą nusikaltimą, 
palengvintų jų santykius.

S. Miloševičiaus režimo 
metais tribunolas buvo dažnai 
kaltinamas antiserbišku nusis
tatymu, todėl daugelis reforma
torių arba kritikavo šį tarptau
tinį teismą, arba tvirtino, jog bu
vusio prezidento išdavimas šiuo

jausmais, jis 1990 metais įstūmė 
buvusią Jugoslaviją į kruvinų 
karų verpetą, kuriame žuvo bei 
buvo priversti palikti savo gyve
namąsias vietas tūkstančiai 
žmonių Kroatijoje, Bosnijoje ir 
Kosove.

Vakarų valstybės neslėpė pa
sibaisėjimo S. Miloševičiumi, 
tačiau buvo priverstos bendra
darbiauti su diktatoriumi, kad 
1995 metais galėtų nutraukti 

kraujo praliejimąBosnijoje. Ta
čiau nepraėjo nė treji metai ir 
jis pradėjo kruviną susidorojimo 
su etininiais albanais kampaniją 
Kosove, kurią nutraukti NATO 
pajėgė tik 1999 metų oro karu.

AP, Reuters, BNS

Vasario 25 d. Mission Viejo 
(miestelis Kalifornijoje tarp Los 
Angeles ir San Diego) para
pijos bažnyčioje svečias kuni
gas David O’Rourke sakė 
pirmąjį rekolekcijų pamokslą. 
Mišiose dalyvavę lietuviai nu
stebo išgirdę pamokslo įžan
gą. Vienuolis dominikonas pa
sisakė gyvenąs Lietuvoje, prieš 
kelerius metus išsiųstas vie
nuolijos talkinti ten komuniz
mo suniokotai Katalikų baž
nyčiai. Jau spėjęs išmokti lietu
vių kalbą ir susipažinti su Lietu
vos istorija bei dabartinėmis jos 
problemomis. Jis sakė, kad 
amerikiečiai nė iš tolo negali 
nujausti, ką ši tauta iškentėjo 50- 
ties metų sovietų okupacijoje ir 
kaip ištvermingai atlaiko šio 
meto sunkumus.

Jis pasakojo, kad gyvenąs 
Vilniaus Šv. Jokūbo parapijos 
klebonijoje prie Lukiškių aikš
tės, netoli buvusių KGB rūmų, 
kur dabar įruoštas KGB mu
ziejus. Anksčiau čia lietuviai 
buvo tardomi, kankinami ir 
žudomi. Kokie 400 klausytojų 
buvo tiesiog pritrenkti ir aik
čiojo, klausydami kunigo 
O’Rourke pasakojimų.

Mišioms tarnavo Danutės 
ir Antano Mažeikų vaikai - 
Alytė, Andrius ir Konrodas. 
Sugrįžusiam į zakristiją kuni
gui jie sakė, kad ir jie lietu
viai ir kad prieš porą metų lan
kė KGB muziejų ir kitas Lie
tuvos vietas. Vėliau šventoriu
je kunigą apsupo kiti lietuviai 
ir dėkojo jam už tiesos žo
džius apie Lietuvą. Šiuo me-

RigaVen Travel, Ine.
We provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

• Mašinų rezervacijos Vilniuje
. Viešbučiai
• 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHI.INK.NET 
web site: www.vytistours.com

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į VILNIŲ vasarą iš New 
Yorko, Chicagos, Los Angeles, Detroito, Clevelando, 
Floridos ir kitų JAV miestų Finnair ir kitomis oro linijo
mis.

Vytis Trąvel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

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

LIETUVIAI TURI GALIMYBIŲ 
UŽSIENYJE DIRBTI LEGALIAI

Sutartis dėl legalaus įdarbi
nimo Lietuva yra pasirašiusi tik 
su Vokietija ir Švedija. Tokia 
galimybe domėjosi ir Norve
gija. Su Didžiąja Britanija to
kios sutarties nėra. Praėjusiais 
metais Vokietija buvo pasiren
gusi įdarbinti programuotojų iš 
Lietuvos. Buvęs Norvegijos ka
riuomenės karininkas ketino 
darbu aprūpinti medicinos se
seris iš Lietuvos. Pastaruoju 
metu legaliai įsidarbinti Lietu

vos piliečiai gali ir Airijoje, ku
ri nusprendė liberalizuoti savo 
darbo rinką. Šiuo metu Airijos 
darbdaviai pageidauja barme
nų, padavėjų, virėjų, vairuoto
jų, elektrikų, kirpėjų, medici
nos seserų, auklių, statybininkų 
bei administratorių. įsidarbi
nimas Airijoje lietuviams kai
nuoja apie 4200 litų (1020 do
lerių), įskaitant ir kelionę į šią 
šalį.

Lietuvos rytas

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

APRIL PICK-UP SCHEDULE

CONTAINER LEAVES BOSTON ON APRIL 17

April. 6 Hartford, CT 4 - 5:00 pm

Waterbury, CT 6 - 7:00 pm

April. 7 Brooklyn, NY 12 - 3:00 pm

Bridgeport, CT 6 - 7:00 pm

April. 8 VVorcester, MA 12 - 3:00 pm

April. 10 Brocton, MA 3:30 - 5:00 pm

April. 11 Providence, RI 4:30 - 5:30 pm

RICA - TALLIN - VILNIUS

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

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

with

IIICTUAMCA CAC

OR OTHER CARRIEk, 
‘Call for Detalls"

Atlantic Expresš 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
i LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
APRIL PICK-UP SCHEDULE

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu ištekto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metų sukakti!

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

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

Home Eąuily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesiog! n j pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

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

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

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

April 10 Nevv Haven, CT 12-1 pm
Nevv Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

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

April 13 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

April 14 Brooklyn, NY 12-1 pm
April 24 Nevv Haven, CT 12-lpm

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

April 26 Elizabeth, NJ 11-12'noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

April 27 Philadelphia, PĄ 11-12 noon
April 28 Brooklyn, NY 12-1 pm

Riverhead, NY 3-4 pm
April 30 Putnam, CT 1-2 pm

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-Nevv York $499r’t»

One way to Vilnius $ 325

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:VYTTOURS@EARTHI.INK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
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X-tasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 
Australijoje, 2000-2001 m.

Boston, MA

Vasario 16-osios minėjimas
Lietuvių jaunimo atstovai ir 

dalyviai iš viso pasaulio susirin
ko Naamaroo Conference Cen
tre, Sydney, Nevv South Wales, 
Australijoje, 2000 m. gruodžio 
22 d. Visi apsistoję Konferen
cijos Centre užsiregistravo, ga
vo informaciją apie Studijų die
nas ir pasus: geltonus - atsto
vams su leidimu balsuoti ir ža
lius - dalyviams be balsavimo 
teisių. Atvyko maždaug 75 at
stovai bei dalyviai, o iš viso - 
daugiau kaip 250 atstovų, daly
vių, turistų ir kt.

Kartu (po keturis ar aštuonis) 
kambariuose apsigyvenę žmo
nės daugiausia buvo nepažįs
tami. Buvo smagu ir įdomu su
sipažinti kambariokams iš skir
tingų kraštų. Pradėdavom disku
tuoti per dienų posėdžius, ben- 
draudavom laisvalaikiu ir va
karais. Pirmą dieną buvo pa
tvirtinti PLJS statutai, išrinktas 
prezidiumas, patvirtinta Studijų 
dienų programa. Atskiri LJS 
valdybų atstovai padarė prane
šimus apie savo skyrių veiklas. 
PLJS pirmininkas Rimas Ba
ltulis, iš Vokietijos, padarė pa
saulinės LJS veiklos apžvalgą, 
o vėliau įvyko paskaita apie 
Lietuvos jaunimo veiklą ir 
siekius. Pirmoji diena baigėsi 
IX PLJK Amerikoje apžvelgi- 
mu.

Kiekvieną dieną vyko skir
tingos paskaitos ir simpoziumai, 
pvz., “Kas yra tautiškumas ir ką 
reiškia būti tikru lietuviu/-e?”. 
Politinės, ekonominės ir socia
linės diskusijos vyko šalia dis
kusijų “Kaip naujieji emigran
tai gali padėti mums, o mes - 
jiems”. Devynias dienas nagri- 
nėjom, diskutavom, klausinė- 
jom, balsavom. Daug darbų bu
vo atlikta, įsteigtos naujos val

dybos. Matas Stanevičius iš Ka
nados perėmė PLJS pirmininko 
pareigas iš Rimo Baliulio. Nau
jąją valdybą sudaro: Stasys Ku- 
liavas, Sonia Houle ir Irena Žu
kauskaitė, visi iš Kanados.

Paskirti kraštų^ atstovai prie 
PLJS valdybos. Siaurės Ame
rikos atstovas yra Aras Mattis iš 
Los Angeles, šiuo metu studi
juojantis Chicagos apylinkėse; 
Rytų Europos atstovė yra Vir
ginija Valenskaitė (Lenkija); 
Pietų Amerikos atstovas yra 
Federico Mąhne Zavickas (Ar
gentina); ir Vokietijos atstovas 
yra Vytas Lemke, būsimas se
kančio kongreso pirmininkas. 
Sekantis kongresas įvyks 2003 
metais Vokietijoje - Vasario 16- 
tosios gimnazijoje, Lenkijoje - 
Punske, ir Lietuvoje.

Išrinkta naujoji JAV LJS

Keliaukime kartu su Lietuvos Vyčiais
Lietuvos Vyčių padalinio 

“Pagalba Lietuvai” valdyba pra
neša, kad, kartu su G.T. Inter- 
national kelionės agentūra, ruo
šiama ekskursija Lietuvon. Ke
lionė vyks š.m. rugpjūčio 22 - 
rugsėjo 1 d. Pilna 11 dienų pro
gramos kaina asmeniui yra 
$1,542.00. Į tą kainą įeina trans
portavimas iš aerouosto į vieš
bučius (nakvynės Vilniuje, Kau
ne ir Palangoje), ekskursijos au
tobusu, viešbučiai bei gidai ir 
maistas. Lėktuvo skrydžio kai
na mokama atskirai. Dėl že
miausios oro skrydžio kainos, 
prašome kreiptis į GT Intema- 
tional kelionės agentūrą (žr. ne
mokamą telefoną šio pranešimo 
gale). Dalis kelionės pelno bus 
skiriama “Pagalba Lietuvai” 
darbams ir veiklai paremti.

Programa bus ypatinga ir įdo
mi. Aplankysime istorines, kul
tūrines ir religines vietoves. Da
lyvausime Pažaislio festivalio 
uždaryme, kur Pažaislio vie
nuolyne išgirsime Lietuvos na
cionalinį simfoninį orkestrą ir 
žymų Kauno choro koncertą.

Penki Chicagos atstovai (iš k. į deš.): Viktutė Sušinskaitė, 
Auksė Grigaliūnaitė, Moacir de Sa Pereira, Krsitina V. Jo
nušaitė ir Aras N. Mattis

valdyba dėkojo buvusiai JAV 
valdybai. Daina Žemaitaitytė 
(Los Angeles) perėmė pirmi
ninkės pareigas. Buvo nutarta 
sukurti keturias naujas pozicijas 
šioje valdyboje. Nauj^ valdybą 
sudaro: vicepirmininkas visuo
meniniams reikalams - Moacir 
de Sa Pereira (Chicaga); vice
pirmininkas interneto reikalams
- Aras Mattis (Los Angeles/Chi- 
caga); vicepirmininkas kultūri
niams reikalams - Aras Vėbra 
(Connecticut); ir vicepirminin
kas ryšiams su ateiviais - Ma
rius Petrušonis (Washingtonas/ 
Baltimore). JAV LJS naujoji 
sekretorė yra Kristina Jonušai
tė (Chicaga), naujas iždininkas
- Kazys Adomkaitis (Bosto
nas).

Studijų dienų metu dar vyko 
ekskursinės kelionės aplankant 
Sidnėjų ir apylinkes, įvairios 
vakarinės programos, arbatė
lės, maudymasis Ramiajame 
vandenyne. Kūčios ir šv. Kalė
dos buvo atšvęstos su visais 
lietuviškais papročiais. Nors 
visi buvo toli nuo savų namų bei 
šeimų, švenčių nuotaika buvo 
šeimyninė - “naujos šeimos” 
aplinkoj. Kūčios buvo atšvęstos 
Sidnėjaus lietuvių namuose. 
Visi gardžiavosi skaniais lietu
viškais patiekalais. Sekantį ry
tą buvo dalyvauta šv. Mišiose. 
Naujieji Metai buvo iškilmin
gai sutikti vietinėje banketų 
salėje. Visi atstovai, dalyviai ir 
turistai pasipuošė vakariniais 
rūbais, linksminosi, šoko ir 
džiaugėsi artimųjų draugų aplin
ka.

Studijų dienos Sidnėjuje bai
gėsi 2001 m. sausio 1 d. Tada 
vieni dalyviai išvyko į iš anksto

Aplankysime Vilniaus katedrą, 
kur matysime parodą “Krikščio
nybė Lietuvos mene” (Christia- 
nity in Lithuanian Art), įvairių 
vyskupų portretus, katedros 
brangenybes nuo 1200 amžiaus. 
Susipažinsim su audimo menu 
ir aplankysime audyklą. Aplan
kysime prezidentūros rūmus, 
Kauno rotušę, vaistinės muzie
jų, Raudonės pilį. Keliausime į 
Kuršių marias ir apsistosime 
Juodkrantėje, lipsime ir apžiū
rėsime Raganų kalną. Mosėdyje 
matysime akmenų muziejų bei 
aplankysime Orvidų sodybą. 
Vėliau galėsime pagrybauti ir 
paspanguoliauti. Merkinėje tu
rėsime progą pamatyti, kaip 
daroma lietuviška juoda kerami
ka. Programoje dar bus daugiau 
įvairių įdomumų ir staigmenų.

Lietuvos Vyčiai, jų draugai 
bei rėmėjai ir visa visuomenė 
kviečiami dalyvauti kartu su 
“Pagalba Lietuvai” valdyba ke
liauti ir aplankyti Lietuvą. Ši 
ekskursija jau penktoji, kuri yra 
koordinuojama su G.T. Interna- 
tional agentūra. 1993 m. dau

suplanuotas ekskursijas po Aus
traliją, į net po dešimtį valandų 
keliones autobusais, kiti - į 
Dookie College stovyklą, Vio- 
let Town, Victoria, šešiom die
nom. Kiekvieną dieną vyko 
skirtingi užsiėmimai: kulinari
ja, lietuvių kalbos pamokos, lie
tuvių tradicijų būrelis, kur buvo 
ruošiamos kaukės Užgavėnių 
festivaliui, dainavimas, tautini
ai šokiai, net ir sportas - tinkli
nis ar krepšinis. Vyko įvairios 
ekskursijos Victorijos apylinkė
je, pvz., išvykos į Shepparton ir 
Echuca miestus, sūrio ir vyno 
ragavimo išvykos ir lipimas į 
Mourit Buffalo kalną. Iškylau
jantieji turėjo progą pamatyti 
kengūras lakstančias pievose už 
3 kilometrų nuo Dookie Col
lege. Vakarais buvo laužai, šo
kiai, tradicinis Užgavėnių festi
valis ir Karaoke vakaras, kur 
visi galėjo linksmai pabendrau
ti ir padainuoti.

2001 m. sausio 9 d. visi sto
vyklautojai vyko autobusu (tri
jų valandų kelionė) į Mel- 
bourną, aplankant Queen’s 
koledžą. Čia atvykę jie galėjo 
vėl susitikti su jau kurį laiką ne
matytais kongreso dalyviais, su 
kuriais buvo susipažinę prieš 
stovyklą. Melboumo Lietuvių 
Namuose įvyko gražus vakaras 
su linksma muzika. Kitą dieną 
buvo pusės dienos ekskursija 
aplink Melboumo miestą. Už
darymo balius įvyko viename iš 
Melboumo banketų salių. At
sisveikindami visi linkėjo ki
tiems pasimatyti sekančiame 
kongrese.

Kristina Jonušaitė
JAV LJS sekretorė

giau kaip 120 dalyvių keliavo, 
kai Popiežius Jonas Paulius II- 
sis lankėsi Lietuvoje. 1994 m. 
apie 100 mūsų žmonių dalyva
vo Šokių ir dainų šventėje. 1996 
m. virš 50 vyčių bei jų draugų 
dalyvavo Baltijos kraštų ekskur
sijoje. 1999 m. keliavo arti 30 
dalyvių. Atrodė, kad visi keliau
tojai buvo patenkinti aplankę 
Lietuvą ir džiaugėsi agentūros 
atliktais puikiais patarnavimais. 
Keliavusieji gražiai ir įdomiai 
praleido laiką, liko daug gražių 
prisiminimų. Tad ir šiais metais 
kviečiame visus keliauti su Vy
čiais ir kartu paremti “Pagalba 
Lietuvai” kilnų darbą padedant 
Lietuvos vargstantiems žmo
nėms. Nesigailėsite tai padarę!

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis į G.T. Interna- 
tional kelionės agentūrą, tel.: 1- 
800-462-2584 darbo valando
mis, arba į“Pagalba Lietuvai” 
valdybos pirmininkę Reginą 
Juškaitę-Švobienę, tel. 248-547- 
2859 vakarais, e-mail: Rjuska- 
svoba@,cs.com

Regina Juškaitė-Švobienė

JAV Bostono apygardos LB 
valdyba vasario 11 d. suruošė 
Vasario 16-osios minėjimą 83- 
sioms Lietuvos nepriklausomy
bės metinėms paminėti.

Minėjimas prasidėjo 11:30 
vai. ryto šv. Mišiomis Sv. Petro 
bažnyčioje. Mišias aukojo kuni
gas Stephen Žukas. Mišiose da
lyvavo bažnyčios choras, vado
vaujamas Romo Gasparonio. 
Taip pat buvo atliktos patrioti
nės giesmės, sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai. Po mi
šių visi susirinko parapijos salė
je po bažnyčia vaišėms, kurio 
pagrindinis organizatorius buvo 
Kazimieras Bačanskas.

Iškilmingas minėjimas buvo 
pratęstas Bostono Lietuvių pi
liečių klube. JAV LB Bostono 
apygardos pirmininkas Ginta
ras Čepas tarė trumpą įvadinį 
žodį ir pristatė programos ve
dėją Renatą Basikienę.

Minėjimas, prasidėjo klebono 
Stephen Žukas invokacija, 
Amerikos ir Lietuvos himnais. 
Lituanistinės m-klos abiturien
tai Kristina Lingerdaitė ir Vyte- f 
nis Krukonis pristatė Vasario 
16-osios ir Kovo 11 -osios aktus. 
Žvakučių uždegimu ir tylos mi
nute buvo pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Vytautas Basi- 
kas paskelbė Bostono guberna
toriaus ir mero proklamacijas.

Džiugu, kad kiekvienais me
tais mūsų Nepriklausomybės 
minėjimuose dalyvauja mūsų 
tėvynės artimiausi kaimynai lat
viai ir estai. Šiemet latvių var
du sveikinimo žodžius tarė Vija 
Linei, o estų vardu - Jaak Juhan
soo. Pabaltijiečių atstovų svei
kinimuose nuskambėjo daug 
šiltų žodžių, skirtų Lietuvai ir 
tam, kas sieja šias tris Pabaltijo 

Bostono Lituanistinės m-klos pasirodymas. Iš k. į deš.: programos vedančioji Estera 
Girdauskienė, Rūta Mickūnienė, šokių vadovė, ir mažieji dalyviai Roberto Miksen nuotr.

tautas. Tai ne tik geografinė 
padėtis, bet daug bendrumų 
tradicijų, kultūros ir istorijos 
atžvilgiu.

Minėjimo vedančioji Renata 
Basikienė pristatė minėjimo 
prelegentą Kęstutį Jankauską, 
ministrą patarėją NATO reika
lais prie Lietuvos Ambasados 
JAV.

Prelegentas pasveikino, Lie
tuvos Ambasados Washingtone 
vardu, visus susirinkusius su 83- 
siomis Nepriklausomybės me
tinėmis. Prisiminė šios datos iš-

Vilniuje gimė 
ketvertukas

Kovo mėnesį Vilniuje Kristinos 
ir Ričardo Gancevskių šeimoje 
gimė ketvertukas (trys berniukai ir 
mergaitė). Tai trečias ketvertukas 
pokario Lietuvoje. Pagrindinis tėvų 
rūpestis - ankštas dviejų kambarių 
butas. R. Gancevskis dirba šalt
kalviu, tad sumokėjus už butą mo
kesčius, šeimai lieka tik kel i šimtai 
litų, kurių neužtektų net kūdikių 
sauskelnėms. Beje, K. Gancevskos 
darbovietė - bendrovė “Vilniaus 
vingis” dvejus metus mažyliams 
skirs po 5 tūkst. litų - iš viso 40 
tūkst. litų. Lietuvos.rytas 

takas ir 1918-ųjų metų iškovotą 
Nepriklausomybę, palygino su 
1990 metų Kovo 11 -osios pa
skelbta Nepriklausomybe. Su
pažindino dalyvius su dabartine 
Lietuvos tarptautine padėtimi, 
jos politiniais pasiekimais ir tik
slais ateičiai.

Vasario 16-oji yra simbolinė 
diena prisimenant praeitį, sun
kiai iškovotą nepriklausomybę, 
bet taip pat vasario 16-oji yra 
simbolinė diena, kada susimąs
tome apie ateitį: ką dar turime 
padaryti. Tarptautinėje arenoje 
per tuos dešimt Nepriklausomy
bės metų pasiekta nemažai. Lie
tuva tapo pilnateise Jungtinių 
Tautų nare. Lietuva tapo Euro
pos Tarybos nare. Įsijungė į Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizaciją (ESBO). 
Lietuva tapo Pasaulio Prekybos 
Organizacijos (PPO) nare. Atei
tyje liko du svarbiausi tikslai: 
tapti Europos Sąjungos nare ir 
NATO nare. Tai pagrindinis 
politikos prioritetas.

Su Europos Sąjunga Lietuva 
jau pradėjo derybas ir jas sėk
mingai vykdo. Lietuvos diplo
matų pagrindinis tikslas per tą 
Nepriklausomybės dešimtmetį 
buvo įtikinti visas tarptautines 
organizacijas, kad Lietuvos tra
pi iškovota nepriklausomybė 
bus saugi tik tada, kada ji taps 
NATO nare. NATO - tai tvir
tas petys, į kurį galima atsirem
ti.

Šiuo metu Lietuva yra ge
riausiai pasiruošusi iš Rytų Eu
ropos šalių stojimui į NATO, bet 
dar daug turime padaryti. Prele
gentas kvietė visus Amerikos 
lietuvius talkinti tame nelengva
me kelyje. Iškėlė JAV LB orga
nizacijų veiklos svarbą ir būti

numą koordinuoti tarpusavio 
veiklą.

Šiai sunkiai kovai laimėti ne
priklausomybė ir demokratija 
yra kaip drąsos, kantrybės ir 
Lietuvos žmonių stiprybės tes
tamentas, todėl ją reikia nuola
tos puoselėti, stiprinti ir apgin
ti. Prelegento išsamus turinin
gas pasisakymas buvo palydė
tas plojimais.

Po prelegento pasisakymo 
buvo paskelbta rezoliucija. Tai 
kreipimasis į Amerikos Prezi
dentą, Senatorius, Kongreso na

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

"Neringos" stovyldavietėje Vermonte

“Neringos” Stovyklos
Lietuviu Kalbą

liepos 1-7 d.d. - vaikams 6-10 metų
liepos 8-22 d.d. - vaikams 10-16 metų 

liepos 22-28 d.d. - vaikams 13-16 metų
liepos 29-rugp. 4 d.d. - šeimoms su mažais vaikais

anglų Kalba -lietuvių kilmės > 

rugp. 5-18 d.d. - vaikams 7-16 metų o Zf
rugp. 18-21 d.d - šeimoms su mažais vaikais

INFORMACIJA: 416-537-7363, neringai@yahoo.com

rius. Rezoliucijoje išreikštas 
Lietuvos noras tapti pilnateise 
NATO nare. Kviečiamos vi
sos lietuvių išeivių organizaci
jos, kurios sponsoriauja įvai
rioms programoms, paremti šią 
rezoliuciją, kad Amerikos val
džios pareigūnai neužmirštų 
Lietuvos siekių.

Meninė minėjimo dalis pra
sidėjo Bostono Lituanistinės 
m-klos pasirodymu. Vaikučių 
programą pravedė Estera Gir- 
dauskienė. Scenoje skambėjo 
poetų - Maironio. Violetos Pal
činskaitės, B. Brazdžionio eilės 
apie Tėvynę. Deklamavo lop
šelio, darželio, jaunesnių ir vy
resnių klasių moksleiviai. Dai
neles paruošė ir joms akom
panavo Asta Vaičienė. Skam
bėjo liaudies patriotinės dainos: 
“Vai ko nusižvengei berašai 
žirgeli”, “Kur bėga Šešupė”, 
“Ant kalno gluosnis” ir kt.

Eilių ir dainų pynę įvairino 
liaudies šokiai: “Suktinis”, “Pa
siutpolkė”, “Pasėjau kanapė
lę” ir kt. Šokius paruošė Dai
va Veitaitė-Neidhardt ir Rū
ta Mickūnienė. Visus maloniai 
nuteikė moksleivių progra
mėlė.

Esame dėkingi mokytojoms, 
kurios negaili laiko ir energi
jos, dirbdamos su mūsų ma
žaisiais. Moko tarti lietuvišką 
žodį, pažinti mūsų tradicijas ir 
istoriją. Lituanistinei mokyklai 
buvo suteikta materialinė pa
galba. JAV LB skyrė 6.200 dol., 
Lietuvių Fondo Švietimo ta
ryba skyrė 800 dol. Minėji
mo metu buvo renkamos aukos, 
kurios bus paskirtos ALTui 
ir JAV Lietuvių Bendruome
nei.

Programos pabaigoje scenoje 
pasirodė Bostono vyrų sekste
tas (vadovė Daiva Navickie
nė). Bostono lietuvių tarpe 
Sekstetas visada šiltai sutin
kamas. Jis atliko lietuvių liau

dies ir lietuvių kompozitorių 
dainas: “Už Raseinių ant Du
bysos”, “Anoj pusėj Nemuno”, 
“Tėviškėlė”. Paskutinės dvi dai
nos buvo “Lietuva brangi” ir 
“Žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos”, dainavo atlikėjai ir žiū
rovai. Tai ypač visus šiltai nu
teikė ir mintimis apjungė.

Minėjimas baigėsi vaišėmis, 
kurias paruošė Ilona Baranaus
kas. Prie kavutės visi maloniai 
bendravo, dalijosi savo minti
mis ir įspūdžiais.

Gabrielė Miksen

cs.com
mailto:neringai@yahoo.com
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Ateinantis sekmadienis 
balandžio 8 d. - yra Kančios (Ver- 
bų) sekmadienis. Su šia diena kata
likų bažnyčioje prasideda didžioji 
savaitė, kuri baigiasi Kristaus 
Prisikėlimo švente - Velykomis - 
balandžio 15 d.

Didįjį Penktadienį - 
balandžio 13 d., visi katalikai, su
laukę 14 metų amžiaus, privalo 
susilaikyti nuo mėsos valgymo. O 
tikintieji nuo 18 iki 59 metų dar 
privalo pasninkauti, t. y. valgyti 
tik tris kartus per dieną, sočiai 
privalgant tik vieną kartą, kitus 
du kartus tik lengvai užkandant.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Didžiosios savaitės pa

maldų tvarkos skelbimas til
po pereitos savaitės "Darbininke".

Išpažintys klausomos kiek
vieną šeštadienį nuo 4 v. v. iki 
4:45 v. v. anglų arba lietuvių kal
bomis.

Kančios (Verbų) sekmadie
nį balandžio 8 d., 9 v. r. St. Stanis- 
laus parapijai priklausančioje 
aikštėje įvyks bendras trims Mas- 
petho parapijosm palmių šven
tinimas. Po šventinimo procesi
joje visi grįšime į savo parapiją. 
Lietuviai kviečiami dalyvauti šio
je ce-remonijoje.

Parapijos lektoriai renkasi 
kiekvieną trečiadienį apie 7:30 v. 
v. parapijos salėje aptarti tos 
savaitės skaitinius ir evangelijos 
mintis.

Lietuvos Vyčių kuopos se
kantis susirinkimas įvyks š. m. 
balandžio 29 d. tuojau po 11:30 
vai. lietuviškų mišių.

Vilniaus Aušros Vartų 
parapijoje, 32 DominickSt., Man- 
hattan, NY, Prisikėlimo mišios bus 
Velykų rytą, balandžio 15 d., 9 
vai. Po mišių parapijos salėje vyks 
velykinis pobūvis.

Apreiškimo bažnyčia atšventė savo vardadienį
Apreiškimo par. bažnyčia 

Brooklyn, NY, kurios pilnas var
das yra Švenčiausios Mergelės Ma
rijos Apreiškimas, sekmadienį, kovo 
25 d. atšventė vardadienį jau 87- 
tą kartą (Apreiškimas Švč. Marijai 
- kovo 26 d.).

Pati bažnyčia pastatyta 1863 
m.; ji tarnavo vokiečių ben
druomenei. Bažnyčia su mokyk
los ir klebonijos pastatais 1914 m. 
atiteko lietuviams. Tada ir gavo 
dabartinį jos vardą.

Ši bažnyčios vardadienio 
šventė nuo anksčiau švęstųjų jau 
labai pasikeitė. Šį kartą ją šventėme 
jau drauge su parapijos artumoje 
gyvenančiais ispaniškai kal
bančiais žmonėmis.

Apreiškimo parapijai nebe
turint pastovaus lietuvio kunigo, 
lietuviškas mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė Viešpaties Atsi
mainymo par. Maspethe vikaras 
kun. Vytautas Volertas. Parapijos 
choras, vad. muzikės Astos 
Barkauskienės, giedojo kun. Ge
dimino Šukio sukurtas "Karalienės 
garbei" mišias ir kitas lietuviškas 
giesmes.

Mišiose dalyvavo apie 100 lie
tuvių parapijiečių, o jas užbaigus, 
prie tolimesnės šventės ceremoni
jos prisijungė apie tiek pat ispa
niškai kalbančiųjų.

Parapijos administratorius 
Msgr. David Cassato angliškai, is
paniškai ir lietuviškai pasveikinęs 
susirinkusius, neslėpė savo pa
sitenkinimo apie šioje parapijoje 
vykstantį pasikeitimą.

Astai Butkutei pagiedojus Fr. 
Schubert "Avė Maria” (vargonais

Apreiškimo parapijos 
žinios

Didžiosios savaitės apeigų 
Apreiškimo parapijoje šiemet ne
bus.

Velykų dieną, balandžio 15 
d. 7 vai. ryto Prisikėlimo mišias 
aukos vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM. Po mišių - velykiniai pus
ryčiai parapijos salėje. 10 vai. lie
tuviškų mišių Velykų dieną ne
bus.

Ateitininkų savaitė 
Kennebunkport, ME 

2001 metų vasarą Ateitininkų 
savaitę (rugpjūčio 11 - 18 d.) 
pradėsime rugpjūčio 11 d., 8 v. v. 
su dr. Frances Kavaliauskaitės kon
certu ir po to vaišėmis, suruošto
mis Franciscan Guest House. Se
kanti diena ir kiekviena diena 
prasidės su lietuviškomis mišio
mis 8 vai. ryto ir po to pusryčiais. 
Savaitės vakaro programa bus gana 
įvairi: paskaitos ir pokalbiai lies 
vyskupo Valančiaus gyvenimą ir 
darbus - kalbės Paulius Jurkus; 
sveikatos klausimais paskaita ir 
pokalbis - dr. J. Dičpinigaitis; Die
vo Motina Marija Rytų ir Vakarų 
karalienė - kalbės prel. Albertas 
Kontautas ir dr. Česlovas Masaitis 
(Ateitininkų savaitės dalyvis, ap
dovanotas D. L. K. Gedimino or
dinu); dr. F. Kavaliauskaitė ir An
gelė Kiaušaitė ruošia religinį kon
certą rugpjūčio 14 d., 7 vai. vak. 
vienuolyno koplyčioje. Savaitę 
užbaigsime su Ginos Čapkaus- 
kienės ir Angelės Kiaušaitės kon
certu, akompanuojant dr. Sauliui 
Cibui. Poilsio savaitės kapelionu 
ir dvasios vadu bus prel. Albertas 
Kontautas.

Tėvas Gabrielis Baltrušaitis, 
OFM, Franciscan Guest House 
vadovas, primena, kad tuo laiku 
yra likę vos keli kambariai. Dėl 
kambarių skambinkite 207-967- 
2011. J. R.

pritariant Astai Barkauskienei), 
nuostabiai gražią Marijos maldą 
"Magnificat" lietuviškai perskaitė 
Anelėjasevičienė, ispaniškai - Mar
garita Ocasio, angliškai - Patricija 
Sidienė.

Bažnyčios varpams gaudžiant, 
Marijos garbei nešant jos paveiks
lą, procesija vyko bažnyčios vidu
je. Su gėlėmis rankose, procesijoje 
dalyvavo būrys vaikučių. Visi kiti 
giedojo giesmę "Immaculate 
Mary”, vieną posmą angliškai, 
antrą - lietuviškai ir trečią - ispa
niškai.

Procesijai sugrįžus prie alto
riaus, buvo kalbama Marijos litani
ja; ją kalbant prašymus "Melskis 
už mus" kiekvienas kartojo sava 
kalba.

Msgr. Cassato, išreiškęs padėką 
visiems, prie šios šventės rengimo 
prisidėjusiems ir į ją atsilankiu
siems, kreipėsi į Mariją su prašy
mu, kad Ji ir toliau globotų 
Apreiškimo parapiją ir ją išlaikytų 
gyvastingą.

Užbaigaint šias ceremonijas, 
ispaniškai buvo sugiedota "EI An
gelus", pritariant gitaroms, o lie
tuviškai skambėjo "Marija, Mari
ja", pritariant vargonams.

Sekė mišių auka ispaniškai.
Lietuviai parapijiečiai vieni rin

kosi į apatinę salę, kur jų laukė 
kavutė ir pyragaičiai, o kiti kėlėsi 
į didžiąją salę, kur advokatas Jo
nas Janušas aiškino JAV imigraci
jos įstatymus naujai atvykusiems 
iš Lietuvos. Tą seminarą suorga
nizavo dr. Giedrė Kumpikaitė, LB 
NY apygardos pirmininkė.

p. palys

(bažnyčia pasaulyje)

Arkivyskupui A. J. Račkiui įteiktos kardinolo insignijos

Vasario 21 d. Vatikane, Šv. 
Petro aikštėje prasidėjusioje kon
sistorijoje popiežius Jonas Pau
lus II kardinolo insignijas įteikė 
64 naujiems kardinolams, tarp jų 
n Vilniaus arkivyskupui metro
politui Audriui Juozui Bač- 
dui. Vakare tikintieji galėjo pa

sveikinti naujuosius kardinolus. 
Vatikano rūmuose įvairiose salėse 
cardinolai susitiko su tikinčiai
siais. Kard. Bačkis svečius priimi
nėjo Palaiminimų salėje.

Vasario 22 d. naujieji kardino- 
ai kartu su popiežium aukojo šv. 

Mišias ir iš popiežiaus rankų 
priėmė kardinoliškus žiedus - ga
nytojiško uolumo ir dar tvirtesnės 
vienybės su Petro sostu ženklą.

Vakare Popiežiškoje šv. Kazi
miero lietuvių kolegijoje Lietu
vos kard. Audrio Juozo Bačkio 
garbei buvo surengtas priėmimas, 
(uriame dalyvavo apie 250 kvies
tinių svečių. I susirinkusiuosius 
pirmiausia kreipėsi Šv. Kazimiero 
colegijos rektorius prel. Algiman
tas Bartkus: "Esate susietas su šia 
staiga nuo 1957-jų metų. Jūsų 

kunigiškas kelias čia atsiskleidė. 
Kitą mėnesį švęsite keturių de
šimčių metų kunigystės jubiliejų: 
"Sub tuum preasidium - Dievo 
Motinos globoje, kaip skelbiate 
savo herbo šūkyje", - sveikindamas 
naująjį Lietuvos kardinolą kalbė- 
o Šv. Kazimiero rektorius prel. A. 

Bartkus.
Priėmime dalyvavo kone visi 

Lietuvos vyskupai, kelios dešim
tys kunigų, keletas Vilniaus Šv. 
Juozapo kunigų seminarijos klie
rikų, katalikiškų organizacijų at
stovai, dauguma Romoje gyve
nančių ir studijuojančių lietuvių. 
Lietuvos ambasadorius prie Šven
tojo sosto Kazys Lozoraitis svei
kinimo kalbą pradėjo žodžiais: 
"Ne vien Bažnyčia Lietuvoje, Lie
tuvos tikinčiųjų bendruomenė, 
bet taip pat Lietuvos valstybė ir 
jos piliečių visuomenė šiandien 
džiaugiasi Jūsų pagerbimu, ku
riuo drauge išaukštinama ir Lietu
va. Kardinolo paskyrimas Lietu
vai dar labiau sustiprina tiek tradi
cinį Lietuvos ryšį su Apaštalų Sos
tu, tiek Bažnyčios Lietuvoje auto
ritetą, suteikia Bažnyčiai galimy
bę sėkmingiau vykdyti jai skirtą 
misiją, kurios svarbą gerai supran
ta ir kurią remia civilinė valdžia".

Vasario 26 d. kardinolas Bačkis 
sugrįžo į Vilnių. Buvo labai iškil-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus.

Po 50 dol.: Audrė Ruzgą, Point 
Pleasant, NJ; Alexandra Gylys, 
Olympia, WA.

Po 35 dol.: K. Ambrozaitis, 
MD, Chesterton, IN; Birutė Nor- 
ton, Lafayette, LA; G. Šliogeris, 
Long Island City, NY; M. Blazaitis, 
Levvisburg, PA; Rita Kazakaitytė 
Ghatak, Richmond, VA.

Po 30 dol.: G. Setikas, New- 
ington, CT; J. Sciuckas, Seymour, 
CT; Genevienė Valiulis, Water- 
bury, CT; Birutė Bernotienė, West 
Hartford, CT; V. Kaupas, Clearwa- 
ter, FL; Petrė Kasparavičiūtė, St. 
Petersburg, FL; Sophie Dameika, 
Rockford, IL; E. Ąžuolas, Mayers- 
wille, MD; Gabrielė Miksen, North 
Andover, MA; Rev. P. Shakalis, 
Plymouth, MA; Ona Matusaitis, 
Yarmouthport, MA; J. Veblaitis, 
Union, NJ; M. Erčius, Little Neck, 
NY; F. Lucką, Mattitack, NY; S. 
Bobelis, Somers, NY; B. Aponavi- 
čius, Easton, PA; D. Kisielis, Up- MI; Birutė Podleckis, Linden, NJ;
per Darby, PA; J. VVaylonis, Fair- 
fax Station, VA.

Po 25 dol.: A. Žemaitaitis, 
Santa Monica, CA; J. Rygelis, 
Thompson, CT; V. Mantautas, W 
Hartford, CT; Vanda Bagdonas, 
Daytona Beach, FL; F. Liktorius, 
Ft. Lauderdale, FL; Celeste Siulte,

Popiežius laimina naująjį kardinolą Audrį Juozą Bačkį

mingai sutiktas, net su maršais ir 
aplodismentais. Po ceremonijų 
kardinolas vyko į Aušros Vartus 
pasimelsti prie Gailestingumo 
Motinos paveikslo. Vėliau tarė 
žodį gatvėje stovintiems žmo
nėms: "Mylėkite Mariją, ji yra 
Kristaus Motina ir mokinė. Eikime 
su Marija, prašykime, kad ji nu
vestų pas Jėzų Kristų, nes tik iš 
Jo galime laukti mūsų širdžių, Baž
nyčios, Tautos atsinaujinimo. Die
vo Motiha telydi jus kasdien". Kar
dinolas palaimino susirinku
siuosius.

2002 m. Pasaulio 
Jaunimo 

dienos Toronte
Š. m. sausio 24 d. Vatikanas 

oficialiai paskelbė, kad artimiau
sios Pasaulio Jaunimo dienos vyks 
2002 m. liepos 18-28 d. Toron
te, Kanadoje.

Jaunimo dienų organizatoriai 
žada tęsti 1993 m. Denver, CO, 
pradėtą sumanymą įtraukti jau
nimą į socialinį darbą. Pasak 2002 
m. Pasaulio dienų direktoriaus 
kun. Tom Rosica, atvykusieji 
prisidės prie kanadiečių, dirbančių 
su vargšais, benamiais ir seneliais. 

’ "Įtraukti jaunimą į socialinį darbą 
buvo bandyta per Denveryje vy
kusias Pasaulio Jaunimo dienas, 
tačiau kitose Jaunimo dienose to 
nebuvo daroma. Nusprendėme 
tęsti tai, kas buvo pradėta 1993 
m., pabrėždami mūsų didžiulę 
atsakomybę bendruomenei ir sa
vanoriškumo dvasios būtinybę

Palm Coast, FL; Stasė Kavaliūnas, 
New Smyrna Bch, FL; A. Vakselis, 
St. Pete Beach, FL; V. Soliūnas, 
Lemont, IL; J. Indriūnas, Roselle, 
IL; Dalia Ivaška, North Falmouth, 
MA; Dr. &Mrs. A. Plateris, Bethes- 
da, MD; S. Douba, Chestnut Hill, 
MA; Vita Hodges, Plymouth, MA; 
A. Janušis, Livonia, MI; J. Mikne- 
vičius, Linden, NJ; M. Majauskas, 
Mt. Laurel, NJ; E. Juchnevičius, 
Roselle, NJ; Konstancija Krivic- 
kienė, Richmond Hill, NY; Don- 
na Sulmar, Springfield, PA.

Po 20 dol.: L. Tamoshaitis, 
Hot Springs National Park, AR; J. 
Černius, Lodi, CA; Angelė 
Bliudžius, Los Angeles, CA; N. 
Alksninis, Simi Valley, CA; Olga 
Stankaitis, Wethersfield, CT; Rūta 
Kadonoff, VVashington, DC; V. 
Staškus, St. Pete Beach, FL; Sofija 
Vashkys, St. Petersburg, FL; Anta
nina Klimkaitis, Chicago, IL; Ber
nadeta Rimkuvienė, Ellicott City, 
MD; Danutė VVolosenko, Brook- 
line, MA; L. Švelnis, Needham, 
MA; Marie Zeringis, Westfield, 
MA; B. Neverauskas, Sterling Hts.,

Adelė Rysavy, Flushing, NY; Živilė 
Jurys, Jamaica, NY; K. Krinickas, 
Maspeth, NY; Helen Melešius, 
Miller Place, NY; Sophia Gruzdys 
- Laino, N.Y. City, NY; K. Bileris, 
Richmond Hill, NY; T. Alinskas, 
Ridgewood, NY; A. Ilgutis, Wood- 
haven, NY; P. Baras, Media, PA.

Pasaulio Jaunimo dienose", - sakė 
Tėvas Tom Rosica.

Minėti Pasaulio Jaunimo die
nas pradėjo popiežius Jonas Pau
lius II 1984 m. Manoma, kad 
Jaunimo dienos Toronte turėtų 
būti ypač gausios. Tikimasi su
laukti maždaug pusės milijono 
jaunimo iš 150 šalių.

Naujovė šitose Jaunimo die
nose bus ta, kad Vatikanas sutiko 
pakeisti amžiaus ribą ir priimti 
norinčius atvykti paauglius. Da
bar šioje tarptautinėje katalikų 
šventėje laukiami dalyviai nuo 16 
- 35 metų amžiaus. Ankstesnėse 
Pasaulio Jaunimo dienose galima 
buvo dalyvauti tik sulaukus 18 
metų amžiaus.

Popiežiaus kelionės 
2001 metais

Birželio 23-27 d. popiežius Jo
nas Paulius II ketina aplankyti 
Kijevą ir Lvovą, kur gyvena dau
guma Ukrainos katalikų. Vizitas į 
Ukrainą yra vienintelė suplanuo
ta popiežiaus kelionė į užsienį 
2001 m. Tačiau Vatikano atstovai 
praneša, kad svarstoma ir kitų ke
lionių galimybė. Gegužės mėn. 
popiežius galbūt vyks į Siriją ir 
grįždamas apsilankys Maltos salo
je. Vatikanas taip pat svarsto apsi
lankymo Kazachstane ir Armėni
joje, iš kur gauti kvietimai, gali
mybes. Planuoto vizito į Graikiją 
popiežius greičiausiai atsisakys, 
nes šiais metais tai galėtų pakenk
ti santykiams su vietos stačiatikių 
Bažnyčia. Bažnyčios Žinios

Po 15 dol.: F. Swilpa, Hot 
Springs, AZ; Milda Kvedaras, Sun 
City, AZ; R. Kontrimas, Mission 
Viejo, CA; Al Tumas, Simi Valley, 
CA; Irene Donovan, Boulder, CO; 
J. Strimaitis, Simsbury, CT; Bronė 
Jacikevičienė, Thompson, CT; 
Danutė Virkutis, West Hartford, 
CT; Konstance Bakšys, Daytoną, 
Bch Sh, FL; Izabelė Ramanauskas, 
Daytona Beach, FL; E. Martišius, 
Seminole, FL; Jane Staškus, Semi- 
nole, FL; A. Daunys, St. Peters
burg, FL; Elena Jasaitis, St. Peters
burg, FL; V. Gedmintas, St. Pete 
Beach, FL; Jadvyga Gruodis, Chi
cago, IL; V. Juodka, Chicago, IL; 
Birutė Banaitis, Abington, MA; 
Ona Andriuloinis, Boston, MA; S. 
Mileika, Randolph, MA; Ona 
Merkis, S. Boston, MA; S. Rudys, 
Uxbridge, MA; V. Garsys, VVorces
ter, MA; K. Lietuvninkas, VVorces
ter, MA; J. Steinys, VVorcester, MA; 
G. Bitėnas, Elizabeth, NJ; MArija 
Mėlynis, Kearny, NJ; Valerie 
Kennedy, Marlton, NJ; R. Mėlinis, 
Manalapan, NJ; C. Navickas, Pis- 
cataway, NJ; Stasė Ozalas, Am- 
sterdam, NY; J. Česnavičius, Cro 
ton Hdsn., NY.

(Bus daugiau)
Kiekviena auka yra didelė pa

galba DARBININKUI. Laikraščio 
ateitis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivi
joje priklauso nuo aukotojų dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

C
SKELBIMAI

27 centai skambinant į Lie
tuvą, 5,5 cnt. JAV. 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mokesčių. Tik
slus apskaičiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais į TRANSPOINT atstovą 
su 8 metų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. TRANS
POINT - patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

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

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping - maintenance) ben
drovės savininkas VVashington, DC, 
ieško dvieju 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.

Ieškoma atsakinga mote
ris namų ir aplinkos priežiūrai 
geromis sąlygomis. Reikalingas 
darbo leidimas. Skambinti (860) 
928-5294. (sk.)

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

Algimantas Tursa, Long 
Branch, NJ, aukoja 50 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.

Sekantis VILTIES agentu- - 
ros konteineris numatytas išsiųs
ti 2001 m. balandžio mėn. 17 
d. Į Brooklyną Vilties atstovai 
atvyksta šeštadienį, balan
džio 7 d. ir nuo 12 vai. iki 3 
vai. popiet priims siuntinius 
"Darbininko" patalpose.

VILTIES siuntinių agentūros 
atstovas New Yorke yra Algis 
Jankauskas, tel. 718-849- 
2260.

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

SIŪLOMI geri darbai mo
terims dirbti vaikų auklėmis arba 
namų šeimininkėmis. Atlygini
mas nuo 350 dol. iki 450 dol. 
savaitei. Galima gyventi šeimose. 
Būtinas minimalus anglų kalbos 
mokėjimas. Skambintijoanai 718- 
894-1352. (sk.).

Kerpu, šukuoju, darau 
pusmetinius sušukavimus. 
Regina Savickaitė, 84-20 96th St., 
Woodhaven, NY. 718 805-3612.

Maria Prunskis, Esq., 
advokatė. Specializuojasi 
imigracijos, darbo leidi
mo, žalios kortelės, testa
mentų, skyrybų reikaluose. 
Kalba lietuviškai. 800 W. 
Cypress Creek Ed., Suite 
502, Ft. Lauderdale, FL.
Tel.: (954) 351-0366.

\___________________________J

mailto:Darbininka@aol.com
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