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KIRTIS LIETUVOS SEIMO MILIJONIERIUI

BALTIJOS SALYS KITAIS 
METAIS TAPS NATO NARĖMIS

- Artūras Paulauskas, Lie
tuvos Seimo pirmininkas, Nau
josios sąjungos (NS, sociallibe
ralų) vadovas teigia, kad maž
daug pusė socialliberalų frakci
jos Seime pritaria koalicijos su 
liberalais nutraukimui. Anot 
socialliberalų vado A. Paulaus
ko partijų programiniai skirtu
mai yra nebesuderinami ir prem
jeras turi atsistatydinti. Rolan
das Paksas atmetė pasiūlymą 
pasitraukti. Prezidentas ieško 
būdų kaip anksčiau grįžti iš JAV, 
kad susitiktų su valdančiosios 
koalicijos vadovais.

- Lietuvos politinė partija 
“Socialdemokratija 2000” ap
gailestauja, kad tarp politinių 
partijų vykstantys ginčai dėl 
valdžios užgožia svarbiausias 
šaliai problemas. Birželio 16 d. 
Vilniuje vyko eilinis partijos 
“Socialdemokratija 2000” 
valdybos posėdis.

- JAV senatorius Gordon 
Smith perspėja, kad JAV ben
drovės “Williams Intemational” 
sėkmė valdant bendrovę “Ma
žeikių nafta” arba nesėkmės gali 
nulemti Lietuvos galimybes tap
ti NATO nare.

- Algirdas Brazauskas, 
Lietuvos Socialdemokratų parti

jos pirmininkas, ir toliau tvirtai 
pirmauja populiariausių šalies 
politikų rinkimuose. Tai rodo 
apklausa, kurią birželio 7-11 
dienomis atliko visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų cen
tras “Vilmorus”. Apklausos 
duomenis birželio 16 d. paskel
bė dienraštis “Lietuvos rytas”.

- Lietuvos Seimo rinkimuo
se daugiausiai Lietuvos gyven
tojų balsuotų už Lietuvos social
demokratų partiją (LSDP). Tai 
rodo apklausa, kurią birželio 7- 
11 dienomis atliko visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų cen
tras “Vilmorus”. Apklausos 
duomenis birželio 16 d. paskel
bė dienraštis “Lietuvos rytas”.

- Vilniaus miesto savivaldy
bė už suniokotus bei pagrobtus 
oranžinius dviračius bandys iš
sireikalauti baudų. Kaip birželio 
15 d. pranešė Vilniaus miesto 
savivaldybė, baudžiamosios by
los vilniečiams, niokojusiems 
akcijos “Dviratis išrastas. Va
žiuok oranžiniu!” dviračius, ne
bus keliamos.

- Lietuvoje birželio 14 d. 
minint 1941 m. birželio 14- 
osios deportacijų 60-ąsias meti
nes, Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas ant savo namų Vil
niaus priemiestyje Tarandėje ne
buvo iškėlęs valstybinės vėlia
vos, pranešė “Lietuvos žibios”. 
Vėliavos Seimo pirmininkas 
prie savo namo neiškelia jau ne 
pirmą kartą. Trispalvė prie A. 
Paulausko namo nebuvo iškelta 
ir praėjusių metų spalio 25-ąją, 
Lietuvai minint Konstitucijos 
dieną. Už tai gresia nuo 50 iki 
100 litų administracinė bauda. 
Tačiau nėra duomenų, kad Sei
mo pirmininkas tąkart būtų nu
baustas.

- Lietuvos Seimo valdančio
sios koalicijos liberalų ir social
liberalų frakcijų atstovai teigia
mai, tačiau santūriai vertina 
“Mažeikių naftos” ir Rusijos 
bendrovės “Jukos” susitarimą 
dėl ilgalaikio naftos tiekimo.

Lietuvos Seimo narė kon
servatorė Rasa Juknevičienė 
svarsto galimybę pateikti Teis
mų įstatymo pataisas, kurios 
įteisintų Seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininkui Viktorui 
Uspaskich priklausančių ben
drovių neliečiamumą.

R.Juknevičienė siūlo papil
dyti įstatymą nuostata, jog 
teisėjo reikalavimai, susiję su 
teisingumo vykdymu, privalomi 
visoms valstybės institucijoms, 
pareigūnams ir tarnautojams, 
įmonėms ir organizacijoms, 
kitiems fiziniams bei juridi
niams asmenims, išskyrus kon
cerną “Vikonda” ir Krekenavos 
agrofirmą.

Taip konservatorė reagavo į 
Seimo socialliberalų frakcijos 
nario V. Uspaskich viešai pa
reikštus kaltinimus teismams.

Kaip rašė “Lietuvos rytas”, 
įtakingas Seimo narys Viktor 
Uspaskich po nepalankaus jo

Palūšės bažnyčia V. Kapočiaus nuotr.

LIETUVA MINI GEDULO IR VILTIES DIENĄ
Birželio 14 d. Lietuva minėjo 

Lietuvos gyventojų trėmimo 
pradžią - Gedulo ir vilties die
ną.

Gedulo ir vilties dienos 
minėjimas birželio 14 d. pra
sidėjo Šv. Mišiomis Arkika
tedroje Bazilikoje. Vėliau ren
giniai persikėlė į Seimo rūmus, 
kur vyko parodų “Didžioji Lie
tuvos tremtis ir pasipriešinimas 
1941-1953 metai” bei foto
grafijų ciklo “Negrįžusiems” 
pristatymas.

Vidurdienį Nepriklausomy
bės aikštėje buvo iškelta vals
tybinė vėliava su gedulo juos
tomis, buvo surengti minėjimai 
prie paminklo politiniams ka
liniams ir tremtiniams Lukiškių 
aikštėje, prie Naujosios Vilnios 
geležinkelio stoties memorialo, 
Vilniaus kongresų rūmuose 
vyko koncertas.

Birželio 14 d. Kaune Gedulo 
ir vilties dienos minėjimas vyko 
Vytauto Didžiojo karo muzie

LIETUVOJE POLITINIO
PRIEGLOBSČIO PASIPRAŠĖ 8 ČEČĖNAI

Vilniuje išlipę iš tranzitinio 
traukinio birželio 13 d. prieš vi
durnaktį politinio prieglobsčio 
Lietuvoje pasiprašė 8 čečėnų 
tautybės Rusijos piliečiai.

Kaip sakė Valstybės sienos 
apsaugos tarnyba (VSAT), 
birželio 13 d. apie 23 vai. 45 
min. Vilniaus geležinkelio sto
tyje į pasieniečius kreipėsi 

firmai Aukščiausiojo Teismo 
sprendimo pareiškė: “Aukš
čiausiasis Teismas įteisino afe
ristų reikalavimus. Paklauskite, 
ką šio teismo teisėjai gavo už 
tokį sprendimą. Galima teigti, 
kad su Aukščiausiojo Teismo 
pagalba Lietuvoje žlugdomas 
verslas”.

Taip turtingiausias parlamen
taras, kurio deklaruotas turtas 
siekia 60 milijonų litų, ko
mentavo situaciją dėl Krekena
vos agrofirmos įrenginių arešto. 
V. Uspaskich yra vienas šios 
bendrovės savininkų.

Įstatymo pataisų projektą pa
rengusi R. Juknevičienė pripa
žino siekianti išprovokuoti par
lamentarų diskusiją: “Kad įsta
tymai labai žiauriai nesikirstų su 
realybe, pasiūliau įstatymus pri
derinti prie realybės”.

Konservatorė teigė norinti 
atkreipti visuomenės ir kitų po
litikų dėmesį, jog tarp jų yra 

jaus sodelyje. Atminimo valan
doje dalyvavo Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
tarybos pirmininkas Antanas 
Lukša, Kauno miesto vicemeras 
Gediminas Budnikas bei kiti 
svečiai.

Birželio 15 d. Lietuvos tra
giškų netekčių 60 - mečiui at
minti vyko popietė Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro kieme.

Be to, birželio 23-ąją bolše
vizmo teroro aukos bus pager
biamos Baltarusijoje, Červenė
je.

Tą pačią dieną 1941 metų 
birželio 23-ąją žuvusiųjų su
kilėlių pagerbimas vyks Kaune, 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus sodelyje prie Laisvės pa
minklo ir nežinomo kareivio 
kapo.

Birželio 24 dieną Telšių ra
jone vyks Rainių kankinių pa
gerbimas ir Šv. Mišios žudynių 
vietoje.

traukiniu Charkovas-Kalinin- 
gradas atvykę 8 Rusijos piliečiai 
- 3 vyrai, 1 moteris ir 4 vaikai, 
visi - čečėnų tautybės.

VSAT pareigūnų teigimu, 
čečėnai iššoko iš vagono jau 
pajudėjus traukiniui.

Birželio 14 d. rytą šie as
menys pervežti į Užsieniečių 
registravimo centrą Pabradėje. 

“pateptųjų”, kurie įsitikinę ga
lintys nesilaikyti įstatymų ir ne
gerbti teismų: “Priesaiką davęs 
Seimo narys privalo laikytis 
įstatymų ir vykdyti teismų 
sprendimus”.

Parlamento Tėvynės są
jungos - konservatorių frakcija 
ketina kreiptis į parlamento 
pirmininką Artūrą Paulauską ir 
Seimo Etikos ir procedūrų ko
misiją, kad šie taip pat pareikštų 
savo nuomonę apie V. Us
paskich elgesį.

Birželio 14 d. V. Uspaskich 
patvirtino girdėjęs apie R. 
Juknevičienės ketinimus įre
gistruoti įstatymo pataisas.

Tačiau parlamentaras teigė 
nenorįs to komentuoti.

“Ar sveikas žmogus gali pa
rašyti tokį projektą?” - klausė 
Seimo Ekonomikos komiteto 
vadovas, kelis kartus pakartojęs, 
jog yra nesveiko proto žmonių.

Lietuvos rytas

Liepos 6-8 dienomis Krasno
jarske vyks tremties atminties 
akcija, kurią rengia Krasnojars
ko krašto lietuvių kultūros ben
drija.

1941 metų birželio 14-ąją so
vietų okupacinė valdžia pradėjo 
masiškai tremti Lietuvos gy
ventojus į SSRS lagerius ir ka
lėjimus.

Atkūrus nepriklausomybę 
Lietuvoje ši data pažymima kaip 
Gedulo ir vilties diena.

Per sovietų okupaciją iš Lie
tuvos buvo ištremta apie 150 
tūkst. žmonių, iš kurių nema
žai žuvo tremtyje nuo bado ir 
nežmoniškų gyvenimo sąlygų.

Manoma, kad dėl 50 metų 
trukusios sovietinės okupacijos 
per trėmimus, egzekucijas, ka
lėjimus, rezistentų žudynes, pri
verstinę emigracijąir žuvusiųjų 
nepagimdytus vaikus Lietuva 
neteko beveik milijono savo 
piliečių.

BNS

Prieš dvi savaites, birželio 7 
d. naktį, išlipę iš tranzitinio 
traukinio, politinio prieglobsčio 
pasiprašė 16 čečėnų, prieš sa
vaitę, taip pat gegužės 31 d., - 
vienas čečėnas.

Praėjusią savaitę Seimo Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto (NSGK) posėdyje 
VSAT vyriausiasis komisaras 
Algimantas Songaila pareiškė, 

(nukelta į 6 psl.)

Zbigniew Brzezinski

Žinomas JAV politologas 
Zbigniew Brzezinski mano, kad 
Baltijos šalys ateinančiais me
tais taps NATO narėmis.

Po JAV prezidento George 
W. Bush kalbos Varšuvos uni
versiteto bibliotekoje interviu 
Lenkijos spaudos agentūrai PAP 
politologas sakė, jog “reikia ti
kėtis ryžtingos Amerikos para
mos NATO plėtrai”.

“Jeigu nieko neatsitiks, esu

MIRĖ LIETUVOS TEATRALĖ 
STEFANIJA NOSEVIČIŪTĖ

Lietuvos teatras atsisveikino 
su ryškia scenos veterane. 
Eidama 76-uosius metus, 
birželio 7 d. po sunkios ligos 
mirė Lietuvos nacionalinio dra
mos teatro aktorė, režisierė ir 
pedagogė Stefanija Nosevi- 
čiūtė-Čepaitienė.

S. Nosevičiūtė gimė 1926 m. 
vasario 2 d. Šiauliuose, 1948 mi 
baigė Dramos teatro valdybos 
studiją Vilniuje, 1956-aisiais- 
Vilniaus universitetą.

Nuo 1947 m. vaidindama 
teatre, sukūrė keliolika ryškių 
charakterinių vaidmenų.

S. Nosevičiūtė daug prisidė
jo prie lietuvių literatūros po
puliarinimo: skaitė Kristijono 
Donelaičio, Antano Strazdo, 
Antano Vienuolio kūrybą - yra 
išlikę nemaža šių ir kitų au
torių jos skaitomos kūrybos 
įrašų. Ji parašė ir režisavo 
spektaklį “Didžiųjų pušų 
pavėsyje. M.K. Čiurlionio laiš
kai Sofijai”, kuris išleistas ats
kira plokštele. Vienas pasku
tiniųjų garso įrašų - kasetė 
“Lapės gyvenimas ir mirtis” 
(1997 m.), kurią S. Nosevičiū
tė režisavo ir parinko dainų 
tekstus.

ŽIAURIUS IŠPUOLIUS VILNIUJE
ĮVYKDĖ PSICHINIAI LIGONIAI

Policijos pareigūnai įtaria, 
kad praėjusią savaitę per su
sišaudymą Vilniaus centre daly
vavo ir ypač pavojingas visuo
menei psichikos ligonis.

Lietuvos TV laidos “Kruvi
noji banga” žiniomis, įtariama, 
jog per incidentą prie Operos ir 
baleto teatro į policijos parei
gūnus šaudė jau seniai ieš
komas, vasario 19 dieną iš 
Žiegždrių ligoninės pabėgęs, 
ypač visuomenei pavojingas 
psichikos ligonis, Kauno rajono 
gyventojas 30-metis Romas 
Žamolskis.

Šis asmuo jau buvo teistas už 
nužudymus bei pasikėsinimą į 
policininko gyvybę. Rokiškio 
psichiatrinėje ligoninėje gydy
tam vyriškiui teismas sušvelni
no gydymo sąlygas - perkėlė į 
Žiegždrius. Tuo pasinaudojęs, iš 
prastai saugomos ligoninės vy
riškis pabėgo.

Dėl susišaudymo prie Operos 
ir baleto teatro ieškomas ir 24- 
erių metų panevėžietis Virgini
jus Savickis. V. Savickis buvo 

linkęs manyti, kad JAV laikysis 
pozicijos plėsti NATO ir priimti 
į Aljansą septynias valstybes. 
Nėra reikalo jų vardinti, tačiau, 
be jokios abejonės, tarp jų bus 
Baltijos šalys”, - pareiškė Z. 
Brzezinski.

Savo programinėje kalboje 
Varšuvos universiteto bibliote
koje JAV prezidentas pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos yra pa
sirengusios paremti tolesnę 
NATO plėtrą 2002 metais.

NATO vadovų viršūnių su
sitikime, kuris kitais metais 
įvyks Prahoje, “Jungtinės Vals
tijos bus pasirengusios su savo 
sąjungininkėmis priimti konkre
čius, istorinius sprendimus dėl 
NATO plėtros”, pareiškė G.W. 
Bush, kalbėdamas Varšuvos 
universiteto bibliotekoje.

“Visos Europos naujosios de
mokratijos nuo Baltijos jūros iki 
Juodosios jūros, visos tarp jų 
esančios šalys turi turėti tokias 
pat saugumo ir laisvės galimy
bes, turi turėti tokias pat galimy
bes prisijungti prie Europos 
institucijų, kaip ir senosios 
Europos demokratijos”, sakė 
G.W.Bush.

BNS

Greta artistinės veiklos S. 
Nosevičiūtė daug energijos ir 
kūrybinių pastangų skyrė dar
bui su vaikais - 1952 metais ta
po Lietuvos radijos redaktore 
ir parengė daug laidų vaikams. 
Vaikams ji skyrė ir didžiumą 
savo režisūrinio talento, buvo 
viena pirmųjų, kūrusių vaikiš
kus spektaklius, tarp kurių - 
A. Liobytės “Kupriukas muzi
kantas” (1955), “Meškos tro
belė” (1965), “Kuršiukas” 
(1990), K. Kubilinsko “Vėjo bo
tagėlis” (1974), “Molio Motie
jukas” (1984), Vydūno “Sigutė” 
(1990), V. Pietario “Lapės 
gyvenimas ir mirtis” (1991).

Nuo pat 1955 metų S. 
Nosevičiūtė daug laiko skyrė 
pedagogikai - ne tik dėstė 
tuometinėje Lietuvos konser
vatorijoje (nuo 1978 metų buvo 
jos docentė), bet ir domėjo
si aktoriaus kalbos’klausimais, 
yra parašiusi knygas “Raišku
sis žodis” (1964), “Scenos kal
ba” (1987), paskelbusi straips
nių apie aktorystės problemas, 
atsiminimų apie kolegas akto
rius, parengė knygą apie Antaną 
Kernagį.

ELTA

teistas už plėšimą. Teismo buvo 
pripažintas nepakaltinamu ir 
gydytas Rokiškio psichiatrinė
je ligoninėje; Vėliau, teismo 
sprenndimu, priverstinis gydy
mas nutrauktas ir V. Savickis 
buvo išleistas laisvėn.

Birželio 6 d. vakare Vilniaus 
centre prie Operos ir baleto te
atro trys vyriškiai pasipriešino 
jų dokumentus ir turimų krepšių 
turinį bandžiusiems patikrinti 
policininkams. Du iš įtariamųjų 
išsitraukė ginklus ir šovė į pa
reigūnus. Policininkas Viktoras 
Urbelionis buvo sužeistas į pilvą 
ir kirkšnį, o metais jaunesnis ir 
neginkluotas vidaus tarnybos 2- 
ojo pulko karys Nikolajus Tu- 
belevičius - į petį ir dilbį.

Netrukus po susišaudymo po
licija sulaikė įtariamąjį biržietį 
Mindaugą Čepulėną. Jis, pasak 
prokuratūros pareigūnų, duoda 
parodymus, tik nesako tiesos.

Praėjusią savaitę teismas M. 
Čepulėnąleido suimti dešimčiai 
parų.

(nukelta i 5 psl.)
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VANDA JUKNAITĖ neapkenčia 
tuščių kalbų apie humanizmą
Dalia Jazukevičiūtė

Lietuvos prozininkė Vanda 
Juknaitė parašė ir išleido nedaug 
knygų, bet jos jau įtrauktos ir į 
mokyklų programas. Didžiausią 
jos darbo laiko dalį, atima lie
tuvių literatūros dėstymas Vil
niaus pedagoginiame universi
tete. “Bet ne todėl mažai sukū
riau, - sako rašytoja, - kad laiko 
tam per mažai, o-todėl,,kad man 
visai neįdomu kalbėti ar rašyti 
tai, ką gali pasakyti ar parašyti 
bet kas kitas. Štai neseniai pers
kaičiau jaunos rašytojos Rena
tos Šerelytės naujas noveles ir 
nudžiugau. Kaip ji subrendo, 
koks autentiškas tapo jos balsas. 
Pagalvojau, galiu ramiai padėti 
plunksną. Manau, kad Renatą 
subrandino ir išblaivino nuo 
iliuzijų būtent tai, kad ji pa
gimdė vieną po kito du vai
kus”.

Pateisino motinos lūkesčius
Vanda gimė Rokiškio rajone, 

Papilių kaime. Jos motina dabar 
žiemą praleidžia Vilniuje, o va
sarą grįžta į savo sodybą. Tėvo 
neteko jau prieš ketverius me
tus. “Kai netenki bent vieno iš 
tėvų, lieki lyg ir be priedangos, 
- kalbėjo V. Juknaitė. - Pradedi 
suprasti, kad nespėsi labai daug. 
Sumažėja saugumo pojūtis...”

Rašytojos motina visada bu
vo pakankamai emancipuota 
moteris. Ji nenorėjo savo gyve
nimo paukoti vien vaikų augini
mui. Buvo labai apsiskaičiusi. 
“Mamai tikrai buvo duotas me
nininkui būdingas egocentriz-

mas ir talentas, bet ji jo nerea
lizavo”, - sako V.Juknaitė. 
Būsimajai prozininkei teko pa
ragauti ir interhato vaiko dalios. 
Bet jos mamai, regis, pasisekė 
savo nepasiteisinusius literatūri
nius gabumus realizuoti per 
dukrą. “Visas savo viltis mama 
įdiegė man, - šypsosi rašytoja. - 
Manau, ji yra dėl to patenkin
ta”.

Prozininkė nemėgsta tuščių 
postringavimų apie humanizmą, 
labiau pasikliauja žmonių veiks
mais, o ne jų kalbomis. “Bet esu 
rašytoja, - sako V. Juknaitė, - 
todėl mano veiksmas dažniau
siai vis dėlto yra žodis”.

Jau baigusi Vilniaus uni
versitete filologiją, V. Juknaitė 
ištekėjo už geologo. Pagimdė du 
sūnus. Santuokai buvo lemta 

trukti tik 17 metų. Užtat sūnūs 
visada kartu su motina ir daž
niausiai sutaria puikiai. Džiugas 
šiemet laiko abitūros egzami
nus, o Gytis bebaigiąs Vilniaus 
universitete socialinius moks
lus.

Gyvenimas Inkūnuose
Net nepajuntame, kaip kalba 

nuo pačios rašytojos peršoka 
prie jos vaikų, ypač Gyčio.

Gyčiui vaikystėje teko ilgai ir 
sunkiai sirgti. Gal būtent tai lė
mė jo norą dirbti tokį nelengvą 
ir ne visada dėkingą darbą su 
vaikais, surinktais stotyse, šiuk
šlynuose, gatvėse. “Šitie vaikai 
jau nuo šešerių metukų moka 
gyventi savarankiškai, jie žiau
rūs ir niekuo nepasitiki”, - pa
sakoja V. Juknaitė.

Pati rašytoja su beglobiais 
vaikais dirba jau septinti metai. 
Šitą darbą prikalbinę dirbti jos 
pačios studentai. Vėliau įsitrau
kė ir sveikstantis sūnus Gytis. 
Anykščių rajone, nuošalioje In- 
kūnų sodyboje, Gytis dabar sa
varankiškai prižiūri ir globoja 
keturis praeityje teistus paaug
lius, kurie bando išmokti gyven
ti nevogdami ir neelgetaudami. 
Iš pradžių Gytis jiems atiduo
davo valstybės skiriamas pašal
pas tiesiai į rankas, bet vaikai 
pinigus išleisdavo per dvi tris 
dienas, o kitas badmiriaudavo. 
Dabar pinigus duoda savaitei. 
“Bet jiems jų užtenka tik pen
kias dienas, o dvi vis tiek tenka 
pabadauti, - juokiasi rašytoja. - 
Jie neturi jokių normalaus gy
venimo įgūdžių. Bet jau mokosi. 
Studijuoja Anykščių žemės ūkio 
mokykloje. Sodyboje rūpinasi 
arkliu, veršiuku, ožka, žąsinu, 
šunimis. Ta sodyba Inkūnuose 

yra lyg ir alternatyvus nusikal
tusių vaikų reabilitacijos cen
tras, nes visos kitos panašaus 
pobūdžio institucijos Lietuvoje 
- labiau vaikų kalėjimai, jie gy
vena uždaroje erdvėje su pri
žiūrėtoju ir negauna jokių gyve
nimo įgūdžių. Jie ruošiami gy
venti nelaisvėje”.

V. Juknaitė pasakojo, kad Gy
tis, ilgai ir sunkiai sirgdamas 
vaikystėje, išmoko kitaip ver
tinti gyvenimą. Jis sužinojo ne 
daiktų, ne automobilių, vertę, o 
tiesiog gyvenimo. Gyvybės. Gy
tis yra mamai pasakęs, kad gy
venimas - tai nedidelis tarpas 
tarp dviejų stočių, kurį turi nu
bėgti. Ne prasnausti, o greitai 
nubėgti. Kai studijavo pirmame 
kurse, vienas jo kurso draugas 
apako ir žudėsi iš vienatvės 
siaubo. Gytis padėjo jam mo
kytis, laikyti egzaminus. Šita pa
tirtis, matyt, taip pat nepraėjo 
veltui.

Vienadieniai karaliai
V. Juknaitei atrodo, kad da

bartinė Lietuvos visuomenė yra 
susiskirsčiusi į grupes, kurių 
niekas tarpusavyje nesieja. “Gy
vename lyg getuose, - sam
protavo rašytoja. - Jeigu būčiau 
įtakingas žmogus, matyt, pir
miausia leisčiau tokį laikraštį, 
kuriame galėtų pasisakyti kuo 
įvairiausi žmonės. Norėčiau 
leisti tokį laikraštį, kurio in
formacija būtų galima visiškai 
pasitikėti. Ir dar visom išga
lėm rūpinčiausi švietimu. Mitas, 
kad mokytojų Lietuvoje per 
daug. Dvi grėsmingos ir vis 
didėjančios socialinės prob
lemos - asocialūs ir internatų 
vaikai”.

(pabaiga kitame nr.)

Nidos kapinės A. Balbieriaus nuotr.

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

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

Siųsdami per VVestern Union®, jūs tarsi įteikiate
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiimti pinigus 185-tyje šalių ir 
95 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
Western Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

| JAV ir Kanadoje, teiraukitės

I 1-800-325-6000
<
8
g, www.westernunion.com
f
X
.8

VVESTERN MONEY 
UNION TRANSFER

.0

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje™

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

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Ta
verną 883 Madison St.,Ridgewood, N Y11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais 9:30-10:00 vai. 
vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. Dėl pranešimų ir skelbimų kreip
tis: dr. Giedrė Kumpikaitė, 82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11472. Tel. 
(718) 776-1687. Fax: (718) 479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba 
amberwings@mac.com

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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MOTERIS EVANGELIJOJE

Bush nori 
naujo NATO 
plėtimo rato

Birželio 14 d. Vakarų spaudoje išsamiai pasisakoma apie NATO, 
Europą ir Ameriką Busho vizito Europoje proga. Svarbiausias 
Busho susitikimo su NATO sąjungininkais birželio 13 d. aspektas 
buvo Amerikos prezidento pareikštas pasirengimas leistis su Rusija 
į dialogą dėl bendradarbiavimo, - rašo britų dienraštis “Finan- 
cial Times Tačiau Bush nori naujo NATO plėtimosi rato, kuris 
beveik be abejonės apims tris Baltijos valstybes, o Rusija tam 
kategoriškai priešinosi. Vienintelis būdas, kaip įtikinti Rusijos 
prezidentą tokiam NATO išsiplėtimui pritarti, yra jam [rodyti, kad 
NATO - visai skirtinga esybė, nei buvo Šaltojo karo laikais.

Rusija turi būti daugiau [velta į savo senojo priešo struktūras. 
Savo ruožtu NATO turi labiau susitelkti į taikos palaikymą ir 
taikdarystę, o mažiau į gynybą nuo senų grėsmių.

Kita vertus, Baltijos respublikas ir kitas jau į NATO [stojusias 
buvusias Varšuvos pakto nares iš dalies veikia tebesitęsiantys 
būgštavimai dėl Rusijos dominavimo. Jas irgi reikia [tikinti, jog 
Rusija nebėra ta grėsmė, kokia'buvo. Ir dar: NATO sąjunginin
kės, ir šalys kandidatės susirūpinusios, kad Bush per daug pabrė
žia priešraketinę gynybą.

Kandidatės į NATO būgštauja, kad jis gali [sigyti Rusijos 
pritarimą priešraketinei gynybai ir tuo pačiu Antibalistinių rake
tų sutarties atsisakymui paaukodamas tolesnę NATO plėtrą. Ta
čiau jo kalba birželio 13 d. leidžia manyti, kad jis taip nedarys. 
Bush siekia ir plėtros, ir bendradarbiavimo su Rusija.

Tai gerbtinas siekinys, bet jis reikalauja NATO vaidmens 
permąstymo, visiškai naujos saugumo sistemos sukūrimo. Busho 
laukia didžiulis [tikinėjimo darbas, bei jis jįpradėjo gerai, - daro 
išvadą “Financial Times ”.

Vienas iš dalyką kuriuos prezidentas Bush Europoje patiria, 
yra tai, kad Amerikos moralin[ autoritetą stipriai pakerta jos 
kliovimasis mirties bausme, - rašo dienraštis “Intemational He- 
rald Tribūne ”. Jei Amerikoje mirties bausmė laikoma visų pirma 
baudžiamojo teisingumo klausimu, tai kitose demokratijose [ją 
žiūrima pro žmogaus teisių prizmę.

Dienraštis “Wall Street Journal” Amerikos [vaizd[ Europoje 
aptaria kitu aspektu. Dažnai kartojama, kad europiečiams Bush 
tai kaubojus, kuriam [domūs tik trys “b” - beisbolas, Biblija ir 
“barbekju ” - ir kad tarp Amerikos ir Europos “didėja plyšys ”. 
Betgi po vakarykščio uždaro NATO posėdžio paaiškėjo, kad ne 
kas kitas, kaip Čekijos prezidentas Vaclav Havel, pasisakė už 
priešraketinės gynybos idėją, o Prancūzijos prezidentas Jacąues 
Chirac - už senosios Antibalistinių raketų sutarties išlaikymą.

Tikroji takoskyra yra ne tarp JAV ir Europos Sąjungos, bet tarp 
dviejų politinių filosofijų. Nervinimasis dėl “takoskyros” susive
da į tai, kad Bush yra centro dešinės politikas, besilankantis 
Europos Sąjungoje, kur 11-ai iš 15-os vyriausybių vadovauja 
centro kairė. O pati Europa yra žemynas, bet ne politinė ideologija.

Joje nėra vieno vadinamojo “europietiško "požiūrio [ valstybės 
gerovės dydį, deramą mokesčių lygį ir panašiai. Energingos 
diskusijos dėl socializmo ir laisvosios rinkos liberalizmo atgyja 
netgi tokiose kairumo tvirtovėse, kaip Danija, Švedija, Italija ir 
Ispanija.

Ieva ČEPULKAUSKAITĖ

Nuo pat pirmųjų amžių 
krikščionys labai gerbė Naująjį 
Testamentą. Jo branduolys - ke
turios evangelijos, kurios, pa
sakodamos apie Jėzų, jo gyve
nimą, kartu nušviečia ir tuome
tinę tradiciją, gyvenimo būdą, 
santykius tarp žmonių.

Mane sudomino vienas žmo
giškųjų santykių aspektas - vyro 
ir moters santykis, užfiksuotas 
šiame šventraštyje. Neabejoti
na, jog čia atvaizduoti santykiai 
ne tik atspindėjo 2000 metų 
senumo situaciją krikščionybės 
lopšyje, tačiau taip pat formavo 
ištisų kartų nuostatas. Todėl 
mano tyrimo tikslas buvo evan
gelijų pagal Matą, Morkų, Luką 
ir Joną analizės metu atskleisti, 
kaip šiuose tekstuose vaizduo
jama moteris, kokiose situaci
jose ji minima, kąji veikia, kaip 
vertinama ir per tai atrasti, ko
kią padėtį ji užėmė to meto vi
suomenėje bei kaip tų paminė
jimų pasėkoje moteris galėjo 
būti traktuojama krikščioniš
koje tradicijoje.

Visose keturiose evangelijo- 
se moteris paminėta apie 100 
kartų vienokiame ar kitokiame 
kontekste. Evangelijoje pagal 
Matą moteris paminėta 32, pa
gal Morkų -18, pagal Luką - 35, 
Jono evangelijoje - tik 16 kartų. 
Beje, nors Jono aprašytų epizo
dų randame mažiau, juose mote
rys vaizduojamos nuosekliau ir 
reikšmingiau.

Apibendrinant situacijas, ku
riose minima moteris, išskir
čiau tam tikras grupes pagal jos 
atliekamą vaidmenį.

Moteris-motina
Dažnai moterį sutinkame 

motinos vaidmenyje - moteris- 
motina evangelijose paminėta 
30 kartų. Svarbiausias čia, be 
abejo, Jėzaus motinos Marijos 
paveikslas. Daugiausiai apie 
Mariją sužinome iš evangelistų 
Luko bei Jono. Evangelistas 
Lukas pasakoja apie nekaltąjį 
Marijos prasidėjimą, jos kelio
nę pas giminaitę Elžbietą, taip 
pat apie Jėzaus gimimą. Lukas 
poroje vietų, kalbėdamas apie 
nepaprastus Jėzaus gimimo bei 
vaikystės faktus, mini, kad 
„Marija dėmėjosi visus šiuos 
dalykus ir svarstė juos savo šir
dyj e”(Lk 2,19). Svarbus ir kitas 
epizodas: „O Simeonas palai
mino juos ir tarė Marijai: „Štai 
šis skirtas daugelio Izraelyje 
nupuolimui ir atsikėlimui“(Lk 
2, 34). Jėzaus motina stebi įvy
kius ir dalyvauja juose. Reikš
mingas Jono paminėtas epi
zodas apie vestuves, kuriose pri

trūko vyno, ir Jėzus, prašant mo
tinai, vynu pavertė vandenį (Jn 
2, 1-11) - taigi motinos prašy
mu Jėzus atliko savo pirmąjį 
stebuklą. Mirties valandą, ant 
kryžiaus, Jėzus paveda savo my
limiausiam mokiniui rūpintis 
savo motina (Jn 19, 26-27). 
Marija keliavo kartu su Jėzumi 
ir jo mokiniais: “...Paskui jis su 
savo motina, broliais ir moki
niais nukeliavo į Kafarnaumą“. 
(Jn 2, 12). Evangelijoje pagal 
Morkų Jėzus identifikuojamas 
būtent pagal savo motiną: „argi 
jis ne Jėzus, ne Marijos sū
nus...“(Mk 6, 3) Todėl drąsiai 
galima teigti, kad Marija atlieka 
reikšmingą vaidmenį ne tik kaip 
Jėzaus gimdytoja, bet taip pat 
kaip jo auklėtoja, bendrakeleivė 
ir tiesiog artimas žmogus.

Evangelijoje taip pat mini
mos ir kitos motinos. Kalbant 
apie žmogų, dažnai vartojamas 
pasakymas „gimęs iš moters“ 
(Mt 11, 11, Lk 7, 28), pabrė
žiantis motinos reikšmę. Savo 
pamoksluose Jėzus teigia, kad 
žmogus privalo gerbti savo tėvą 
ir motiną (Mt 14,4-6, Mk 7,10- 
12), tuo pačiu pasmerkdamas 
fariziejus, kurie verčiau liepia 
aukoti bažnyčiai, nei duoti pini
gų tėvams. Motina kartu su tėvu 
renka vaiko vardą, nors spren
džiamąjį balsą visgi turi vaiko 
tėvas: „Jį norėjo pavadinti tėvo 
vardu - Zachariju. Motina pa
sipriešino: „O ne! Jis vadinsis 
Jonas”...Jie ženklais paklausė 
tėvą, kaip jis norėtų pavadinti 
kūdikį...“(Lk 1,59-62)

Moteris-žmona
Moteris kaip žmona evange

lijose minima daugiau nei 20 
kartų. Istoriniai šaltiniai byloja, 
jog to laikotarpio žydų visuome
nėje moteris buvo labai priklau
soma nuo savo vyro. Ji neturėjo 
daugelio teisių - pavyzdžiui, 
teisės rinktis, ar ji nori tekėti, ar 
ne - čiaji turėjo paklusti tradici
joms (epizodas, minimas net 
trejose sinoptinėse evange
lijose, apie septynis brolius, 
kuomet mirdamas bevaikis 
vyriausias brolis paliko savo 
žmoną jaunesniam broliui, taip 
atsitiko antrajam ir trečiajam iki 
septintojo ir visų paskiausiai 
mirė toji moteris (Mt 22,24-27, 
Mk 12, 19-22, Lk 20, 28-32). 
Vyras galėjo atleisti žmoną, tuo 
tarpu žmona tokios teisės 
neturėjo. Apie žmonos atleidi
mą evangelijose kalbama net 
keliose vietose. Tarkim, Juoza
pas norėjo atleisti savo suža
dėtinę, supratęs, kad ji yra 
nėščia (Mt 1, 19). Mozės įsta-

Anonimas. Dievo Motina su Kūdikiu. Drobė, aliejus, sidabras, 
kalstymas, auksavimas, 200x122 cm. Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčia. Tytuvėnai

tymas nedraudė vyrui atleisti 
žmoną, jis tik turėjo surašyti 
skyrybų raštą, kuriuo moteriai 
suteikiama laisvė.

Tačiau pats Jėzus labai smer
kia skyrybas: „Kas atleidžia 
žmoną,- jei ne ištvirkavimo at
veju, - skatina ją svetimauti, ir 
jeigu kas atleistąją veda - sve- 
timauja”(Mt 5, 32, taip pat, Lk 
16,18). Jis teigia, kad jei atleista 
moteris išteka už kito, ji taip pat 
nusideda („Ir jei moteris palie
ka savo vyrą ir išteka už kito, ji 
svetimauja“(Mk 10, 12). Jėzus 
būtent išaukština žmonos vaid
menį: „Kūrėjas iš pradžių su
tvėrė žmones kaip vyrą ir moterį 
ir pasakė: “Todėl vyras paliks 
tėvą ir motiną ir glausis prie 
žmonos, ir du taps vienu kūnu”. 
Taigi jie - jau nebe du, o vienas 
kūnas. O ką Dievas sujungė, 
žmogus teneperskiria“(Mt 19, 
4-6, taip pat Mk 9, 6-9). Taigi 
galima teigti, kad moteris tuo
metinėje visuomenėje buvo la
bai priklausoma nuo vyro, prak
tiškai laikoma jo nuosavybe. 
Tačiau Jėzus požiūris į moterį 
skyrėsi nuo vyravusio ir palaikė 
ją-

Evangelijoje dažnas našlės 
įvaizdis. Našlė dažnai tampa 
veikėja: tarkim, Jėzus, pasigai
lėjęs našlės, prikeliajos vientur
tį sūnų (Lk 7, 12-15), Jėzus 

palyginimuose pasakoja apie 
našlę, kuri prašo nedoro teisėjo 
užtarimo, ir dėl savo atkaklumo 
laimi (Lk 18, 2-5). Vargšę naš
lę, paaukojusią kelis pinigė
lius, savo paskutines santaupas, 
Jėzus išaukština ir pastato pa
vyzdžiu fariziejams, aukojan- 
tiems gausias aukas (Mk 12,42- 
44, Lk21, 1-4).

Moteris-tikinčioji
Didelis moters-tikinčiosios 

vaidmuo. Moteris, kaip tikinčio
ji, įtikėjusi Jėzų ar sekanti jo 
mokslu, minima 28 epizoduose. 
Pats Jėzus gailestingas moteriai, 
tikinčiai juo. Pavyzdžiui, Mato 
bei Morkaus minimas epizodas 
apie kananietę (pagal Morkų - 
sirofenikietę), kuri, būdama ki
tatautė, prašo Jėzaus išgydyti jos 
dukrą. Jai parodžius savo didį 
tikėjimą jo galia, Jėzus įvykdo 
jos prašymą (Mt 15,22-28, Mk 
7,25-29). Kitas epizodas, mini
mas evangelijose pagal Matą, 
Morkų ir Joną apie moterį (Jono 
teigimu, tai Marija, Lozoriaus 
sesuo), kuri išpila indą brangaus 
aliejaus Jėzui ant galvos kaip di
delės pagarbos ženklą, ir Jėzus 
tą auką priima labai palankiai 
kaip pagerbimą laidotuvių die
nos proga (Mt 25,6-13, Mk 14,
3-9, Jn 11,2, Jn 12,3-8).

(pabaiga kitame nr.)

Skiriama
JULIJONUI BŪTĖNUI 2

(pradžia nr. 25)
Tų metų balandį Pasvalio M. Katiliškio bibliotekoje surengtą 

parodą, skirtą Julijono Būtėno 80-osioms gimimo metinėms, 
aplankė Donatas Būtėnas su šeima; įdėmiai peržiūrėjo eksponuo
jamus spaudinius, nuotraukas, rankraščius, viską įamžino vaiz
dajuostėje, padovanojo nemažai dokumentų. Tuomet ir įsišnekė
jom, supratom savų siekių bendrumą - Donato Būtėno svarbiau
sias tikslas buvo išsaugoti tėvo ir dėdės atminimą. Abu šie žmonės 
- Petras ir Julijonas Būtėnai - kilę iš Pasvalio krašto, abu tebesan
tys užmarštyje. Nuo to laiko ir pradėjome bičiuliškai sutartinai 
eiti jų atminimo keliais.

Ne kartą teko buvoti Panevėžyje kalbininko Petro Būtėno so
dyboje (ačiū Dievui, nesunaikintoje sovietmečiu), kurią sūnus 
Donatas po ilgų vargų atgavo kaip teisėtą tėvo nuosavybę ir dabar 
jau baigia atkurti jos pirmykštį vaizdą. Atkuria pats, padedamas 
tik artimiausiųjų žmonių - žmonos ir vaikų. Išsipildė ir didieji 
Donato troškimai: 1996 m. birželį tėvo palaikai sugrįžo amžinajam 
poilsiui į gimtąją žemę, o neseniai iš Putnamo ALKOS archyvo 
atkeliavo rankraštinis-archyvinis kalbininko palikimas - 88 dėžės 
rankraščių. Didžiulis turtas, lig šiol buvęs nepasiekiamas, kurio 
atskleidimas reikšmingas ne vien, kalbos mokslui, bet ir mūsų is-

Sitai liudija Petro Būtėno rankraščiuose rasti dokumentai, su

siję su jo brolio Julijono gyvenimu. Tuos dokumentus reikėtų skir
ti į dvi dalis: brolių Petro ir Julijono Būtėnų korespondencija ir 
išeivijos veikėjų (prel. Mykolo Krupavičiaus, istoriko Prano 
Čepėno, mokytojo Juozo Gobio, rašytojo Vlado Būtėno) laiškai 
Petrui Būtėnui, kuriuose pranešama apie brolio žūtį, žūties 
aplinkybes.

Mažai žinomas ir mažai teparemtas rašytiniais archyviniais šal
tiniais Julijono Būtėno gyvenimo laikotarpis prasideda nuo jo 
pabėgimo iš Gdynės lagerio 1944 m. pabaigoje, laikino prisiglau
dimo Berlyne. Tad keturi jo laiškai, rašyti iš Wurzburgo broliui 
Petrui, tampa pagrindiniu liudijimu, atveriančiu naujus faktus, 
patvirtinančius kai kuriuos jau seniau žinomus, bet dar abejoti
nus.

Pirmasis J. Būtėno laiškas (1945 m. liepos 31 d.) - atsakymas į 
pirmąją iš brolio Petro gautą žinią - laišką, kurį jam Wurzburgan 
atvežė broliai Mekai. Jame konkrečiai kalbama apie gyvenimą 
paskutiniaisiais karo mėnesiais: “Sausio pabaigoje mane Berly
ne dienos metu amerikiečiai išbombino. Po to prasidėjo kasdie
ninis malimas, vasario 7 d. išvažiavau ir prisiglaudžiau Wurzburge, 
apie kovo vidurį dar buvau .atsiradęs Berlyne, bet bolševikams 
spaudžiant, teko vėl greitomis sprukti. Tą pačią kovo 16 d., ką tik 
sugrįžęs, čia, W-ge, išgyvenau koncentruotą 20 minučių bombų 
pragarą, kuris šį žydintį 100,000 gyventojų miestą pavertė griu
vėsiais. Kažkokiu stebuklu išlikom gyvi ir iš ugnies jūros pabėgom, 
- apie keliolika tūkstančių buvo palaidoti. Pirmąją Velykų dieną 
sutikom amerikiečius, ir prasidėjo dabartinis gyvenimas - amži
no netikrumo, stumdymo, tąsymosi, be prošvaičių ir pragiedru
lių”. Tame netikrumo kupiname gyvenime išryškėja ir konkretus 
J. Būtėno tuometinis darbas: “Pritapau kaip ir prie centro, ir vaidinu 
informatorių”. Žodžiai, patvirtinantys kitą šaltinį - VLIK’o 

posėdžių protokolų knygoj (1945 m. balandžio 8 - rugsėjo 18 d.) 
rastus faktus: 1945 m. birželio 18 d. nutarta steigti Informacijos 
biurą, kurio vedėju skiriamas Julijonas Būtėnas, liepos 4 d. 
patvirtinta Informacijos biuro “Elta” veikimo programa. Nors J. 
Būtėnui VLIK’o Informacijos biure tekusios pareigos buvo 
sudėtingos ir sunkios, bet laiške apie tai kalbama gana atsai
niai. Stebėtis nereikia: po karo Vokietijoje jokio jam skirto darbo 
(kol galutinai neapsisprendė grįžti į Lietuvą) jis nelaikė prasmin
gu-

Tolimesnės laiško eilutės: “Širdis kažkaip sako, kad iš tų da
lykų - bent greit - nieko nebus. Šitame krašte nesinorėtų pasilikti, 
bet ir už vandenų netraukia, nors ten ir draugų esama. Taip vis
kas įgriso, kad, dievaži, mesčiaus vėl į kokią avantiūrą, jeigu tik 
būtų kokia prasmė” - kiek atšaldo teiginius, jog J. Būtėnas tvirtai 
tikėjęs greitai kilsiančio karo galimybe, o paskutinis sakinys - jau 
rimto, tėvynei būtino darbo ilgesys,' - tokio, koks buvo pasirink
tas pirmosios sovietų okupacijos, nacių okupacijos metais.

Išaiškėja ir jo aplinkos žmonės: “Čia gyvena arba atvažinėja, 
be kitų, Mykolas K. (Krupavičius), dr. Petras K. (Karvelis), Juo
zas A. (Ambrazevičius-Brazaitis), dr. Ant. Mac. (Maceina), dr. 
Domas J. (Jasaitis), eilė kitų”.

Mezgami ryšiai su Paryžiuje tuo metu gyvenusiu pusbroliu dip
lomatu dr. Stasiu A. Bačkiu: “Parašiau į Paryžių Stasiui, - jis be
baigiąs išteklius ir beieškąs darbo. Ten gyventi brangu, sunku su 
maistu”.

Laiškas persunktas pesimizmo, nors vietom ir stengiamasi 
šį tą viltingo įžiūrėti: “Gal ir perdaug pesimistiškai nusitei
kiau; purtaus to mentaliteto, tariu, kad tie prakeiktipiai praei
tieji metai, atskyrę nuo tėvynės prieš jos netenkant, tokių 

(nukelta į 4 psl.)
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pasaulį
■ Jungtinės Valstijos laiko 

Rusiją demokratinės Europos 
dalimi, bet mano, kad ji dar ne
pasirengusi narystei NATO, 
bent jau kol kas, birželio 17 d. 
sakė JAV valstybės sekretorius 
Colin Powell.
■ Rusijos prezidentas Vladi- 

mir Putin pasisakė už tai, kad 
Balkanuose būtų užkirstas ke
lias įvairioms ekstremizmo ap
raiškoms, tarp jų ir religiniam 
bei tautiniam nepakantumui. 
“Svarbiausia, į ką turime at
kreipti dėmesį, - tai tvirtai, 
veiksmingai užkirsti kelią bet 
kokiam ekstremizmui, tauti
niam nepakantumui, religiniam 
ekstremizmui, - pareiškė V. Pu
tin. - Žmonės, mėginantys gink
lu spręsti net labai sudėtingas 
nacionalinio ir religinio pobū
džio problemas, neverti tarptau
tinės bendrijos paramos”. Taip 
sakydamas V.Putin kaip pavyzdį 
nurodė padėtį Baltijos šalyse, 
kur, pasak jo, “dažnokai” pažei
dinėjamos žmogaus teisės, ypač 
rusakalbių gyventojų. “Pavyz
džiui, Latvijoje yra 40 proc. ru
sakalbių gyventojų, daugybė 
žmonių be pilietybės ir žmonės 
iki šiol negali jos gauti, - kalbėjo 
V. Putin. - Juk mes tenai nesiun-' 
čiame ginklų, juk mes nepalai
kome ir neskatiname ten teroriz
mo, nekurstome žmonių ginklu 
spręsti nacionalinio ir religinės 
tapatybės klausimų”.
■ JAV prezidentas George W. 

Bush birželio 16 d.vakare su
grįžo į Washingtonąpo kelionės 
į penkias Europos šalis, kurios 
metu trykšte tryško draugišku
mas, tačiau apčiuopiamų rezul
tatų kol kas nematyti. George W. 
Bush ir Rusijos prezidentas Vla- 
dimir Putin savo pirmąjį susiti
kimą. surengtą ES ir NATO nare 
norinčioje tapti Slovėnijoje, pa
vadino sėkme.
■ Rusijos ir Jugoslavijos pre

zidentai birželio 17 d. pareiškė, 
jog Kosovas yra pagrindinis 
Balkanų nestabilumo šaltinis. 
Jie ragino pasaulio šalių vado
vus pasiekti, kad albanų “te
roristai” sudėtų ginklus.
■ Geteborge birželio 16 d. pa

sibaigė dvi dienas trukęs Euro
pos Sąjungos (ES) viršūnių su
sitikimas, kuriame ES vadovai 
pažadėjo paspartinti ES plėtrą į 
Rytus ir imtis priemonių prieš 
anarchistus, kurių išprovokuo
tos riaušės aptemdė Švedijoje 
vykusį Sąjungos vadovų susi
tikimą.

Jubiliejinės žaidynės Toronte artėja!
Pasiruošimas 51-sioms ju

biliejinėms Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynėms, rengia
moms ŠALFASS-gos 50-mečio 
proga Toronte šių metų liepos
4-7 d., vyksta pilnu inten
syvumu. Žaidynes rengia To
ronto PPSK “Aušra”. Orga
nizacinio komiteto pirmininkas 
Alvydas Saplys ir varžybinio - 
Rimas Miečius, su gausiais 
talkininkais, rūpinasi, kad šis 
renginys kuo geriau pavyktų.

Kaip jau žinome, varžybinė 
programa apima 8 sporto šakas. 
Neseniai davėme platesnių in
formacijų apie krepšinio ir tin
klinio varžybas. Šį kartą pa
teikiame likusių 6 sporto šakų 
vėliausias informacijas: lauko 
teniso, stalo teniso, šachmatų, 
kėgliavimo, šaudymo ir golfo. 
Lauko teniso, stalo teniso, 
šachmatų ir kėgliavimo var
žybos kartu bus laikomos ir 
2001 metų ŠALFASS-gos 
pirmenybėmis.

Lauko teniso varžybos vyks 
liepos 5, 6 ir 7 d. Thorncliffe 
P ark Tennis Club, 15 Leaside 
P ark Drive, East York (Toronto), 
Ont. Tvarkaraštis: liepos 5 d., 
ketvirtadienį, 9:00 v. r. - re
gistracija, 10:30 v. r. - varžybų 
pradžia; liepos 6 d., 10:00 v. r. - 
varžybų tęsinys; liepos 7 d., 
11:00 v. r. - varžybų tęsinys ir 
užbaiga. Jei blogas oras, žaisime 
viduje!

Lauko teniso programa', vie
netai - vyrų atvira klasė (ne
riboto amžiaus), vyrų senjorų 
(45 m. ir vyresnių), vyrų vete
ranų (65 m. ir vyr.), jaunių (18 
m. ir jaunesnių) ir moterų (ne
riboto amžiaus). Dvejetai - 
vyrų, moterų ir mišrus (visų 
amžius neribotas).

Pradinis mokestis'. $20.00 US 
($30.00 CND) iš anksto, $25.00 
US ($35.00 CND) vietoje - 

Saulėgrąža A. Balbieriaus nuotr.

vienam asmeniui, nežiūrint run
gčių skaičiaus. Jauniams - 
$7.00 US ($10.00 CND) iš 
anksto, $10.00 US ($15.00 
CND) vietoje. Čekis rašomas 
“Eugene Kriksciunas” vardu.

Viešb utis tenisininkam s : 
Days INN Toronto Downtown, 
30 Carlton St., Toronto, Ont. 20 
kambarių papiginta kaina.($ 109 
CND) rezervuota iki birželio 20 
d., “Lithuanian Sports Jubilee” 
vardu. Dėl rezervacijos skam
binti: (416) 977-6655, grupės 
kodas “SSALF”, arba 1-800- 
DAYSINN (329-7466), grupės 
kodas “CGSSAL”.

Išankstinė dalyvių registra
cija - iki birželio 29 d. imtinai. 
Kreiptis į lauko teniso vadovą: 
Eugenijus Krikščiūnas, 105 
Anndale dr., Willowdale, Ont. 
M2N 2X3, Canada. Tel. (416)- 
225-4385; e-mail: dkrik3@- 
home.com Galutinė registracija 
priimama vietoje, varžybų die
ną.

Dėl daugiau informacijų ir 
kitų reikalų kreipkitės į Eu
genijų Krikščiūną.

Stalo teniso varžybos vyks 
liepos 7 d., šeštadienį, Humber 
College, 205 Humber College 
Blvd., Etobicoke, Ont. Pradžia
- 10:00 v r. Registracija vietoje
- nuo 9:00 v. r.

Stalo teniso programa: vyrų 
vienetas, moterų vienetas, vyrų 
senjorų vienetas, vyrų dvejetas, 
mišrus dvejetas ir komandinės 
varžybos. Komandą sudaro 2 
vyrai ir viena moteris. Senjorų 
amžius: 50 .metų ir vyresni. 
(2001 m. liepos 7 d.). Visose ki
tose rungtyse - amžius neribo
tas.

Pradinis mokestis: $8 US 
($ 12 CND) už kiekvieną vienetą 
ir dvejetą, $10 US ($ 15 CND) 
už kiekvieną komandą, sumo
kamas vietoje, atliekant galutinę 

registraciją.
Išankstinė dalyvių registra

cija - iki birželio 29 d. imtinai, 
kreipiantis į Eugenijų Krikš
čiūną (žr’ lauko tenisą). Dėl 
daugiau informacijų - kreipkitės 
į E. Krikščiūną.

Turnyro vadovas: Jonas 
Nešukaitis, 255 Silver Birch 
Avė., Toronto, Ont. M4E 3L6, 
Canada. Tel. (416)-691-7798.

Šachmatų varžybos vyks 
liepos 7 ir 8 d., šeštadienį ir 
sekmadienį. Šeštadienį varžy
bos vyks Humber College, 205 
Humber Blvd., Etobicoke, Ont. 
Pradžia -10:00 v.r. Registracija 
- nuo 9:00 v.r. Sekmadienį 
varžybų tęsinys ir užbaiga bus 
Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. Wėst, Toronto, 
Ont. Tel. (416) 532-3311.
. Bus žaidžiama šveicarų siste
ma. Turų skaičius ir tvarka
raštis bus nustatyti vietoje.

Pradinis mokestis: $20.00 
US asmeniui, sumokamas vie
toje, atliekant galutinę regis
traciją.

Turnyro vadovas: Juozas 
Chrolavičius, 59 April Court, 
Ancaster, Ont. L9H 4C1, 
Canada. Tel.: (905) 648-0511 
namų; (905) 522-2704 darbo; 
faksas: (905) 529-5112. E-mail: 
chrolav@on.aibn.com

Išankstinė dalyvių registra
cija pageidaujama iki birželio 
29 d. imtinai, kreiptis į J. 
Chrolavičių. Dėl daugiau infor
macijos taip pat kreipkitės į J. 
Chrolavičių.

Papildomas ryšys: Vytautas 
Nasvytis, ŠALFAŠS šachmatų 
vadovas, tel. (216) 631-0210.

Kėgliavimo varžybos vyks 
liepos 6 d., penktadienį, Bou- 
lerama West, 5429 Dundas St., 
West Etobicoke, Ont. Tel.: 
(416) 239-3536. Varžybų 
pradžia - 7:00 v. v. Registracija

- 6:30 v. v.
Varžybų formatas - koman

dinės varžybos. Komandą suda
ro 4 mišrios lyties žaidėjai/jos. 
Turnyras susideda iš 3 žaidėjų, 
be “handicap”. Vyrų ir moterų 
“High game” ir “High series” 
laimėtojai išvedami iš koman
dinių varžybų.

Pradinis mokestis: $60.00 
CND už komandą sumokamas 
vietoje.

Turnyro vedėjas: Michael 
Jaglovvitz, tel. (416) 622-9919. 
Papildomas ryšys: Vida Juzu- 
konytė, tel. (416) 236-0848. Dėl 
informacijų - kreipkitės į 
Michael arba Vidą.

Išankstinė registracija, ypač 
iš kitur atvykstantiems, pagei
daujama iki birželio 29 d. krei
piantis: Rimas Kuliavas, 297 
Kennedy Avė., Toronto, Ont. 
M6P 3C4, Canada. Tel: (416)- 
766-2996; faksas: 416-766- 
5537; E-mail: kuliavas@,com- 
puserve.com

Galutinė registracija priima
ma vietoje, varžybų dieną.

Šaudymo sporto varžybos 
įvyks liepos 7 d., šeštadienį, 
Hamiltono LMŽK "Giedraitis ” 
šaudykloje. Registracija nuo 
10:00 v. r. Varžybų pradžia - 
11:00 v. r. Programoje - sten
dinis (Trap) šaudymas: 16jd. A 
klasės, 16 jd. B klasės, išly
ginamieji jardai ir dubletai.

Varžybų vadovas: Kazys 
Deksnys, 1257 Royal Dr., 
Burlington, Ont. L7P 2G2, 
Canada. Tel. 905-332-6006; 
faksas: (905)-547-5566. E-mail: 
kdeksnvs@sprint.ca

Išankstinė registracija pagei
daujama iki birželio 29 d. krei
piantis į K. Deksnį.

Galutinė registracija su pra
diniu mokesčiu priimama vieto
je, varžybų dieną.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės į K. Deksnį.

Individualinės golfo varžy

Pasaulinio garso sportininkas
KĘSTUTIS ARBOČIUS

Šiuo metu Lietuvoje yra 
išaugę daug žymių sportinin
kų, kurie įkopė į pasaulinės 
garbės zenitą. Vienas iš tokių 
yra Chicagoje gyvenantis 
Kęstutis Arbočius, kuris du 
kartus iš eilės tapo Chicagoje 
kiekvieną žiemą vykstan
čių atvirųjų pasaulio karatė- 
shidokan pirmenybių vidutinio 
svorio čempionu.

Kęstutis Arbočius dabar 
darbuojasi ir treniruojasi Chi
cagoje, nes čia yra žymiai 
daugiau galimybių negu tė
vynėje. Jis čia yra radęs rėmė
ją Leoną Joniką, talkininką 
Eriką Brūzgą ir gerą trenerį, 
kuris jį ruošia ateities per
galėms. 

bos vyks liepos 7 d., šeštadienį, 
Harbourview Golf Course, Hwy 
89, Gilford, Ont., tel. (705) 456- 
2018. Galutinė registracija - nuo 
8:00 v.r., varžybų pradžia - 8:30 
v. r. Varžybos vykdomos vyrams 
ir moterims.

Pradinis mokestis apie 
$40.00 CND sumokamas vie
toje atliekant galutinę regis
traciją.

Išankstinę dalyvių registra
ciją, ypač iš kitur atvykstančių, 
prašome atlikti iki birželio 22 d. 
imtinai, šiuo adresu: Juozas Ši
leika, 57 Widdicombe Hill 
Blvd., Apt. 908, Toronto, Ont. 
M9R 1Y4, Canada. Tel. (416) 
243-9779; E-mail; Šileikai @sal- 
fass.com

Galutinė registracija su pra
diniu mokesčiu priimama vie
toje, varžybų dieną.

Koordinatorius - Antanas 
Stauskas, 442 Bristol Rd. West, 
Mississauga, Ont. L5R 2J6, 
Canada. Tel. (905) 712-8307; 
faksas: (905) 890-9225.

Bendros pastabos
Žaidynių informacijos cen

tras: Rimas Miečius, Varžybinio 
komiteto pirmininkas, 54 Bur- 
rows Avė., Etobicoke, Ont. 
M9B 4W7, Canada. Tel. (416) 
234-0878 namų; (416) 234- 
5792 darbo; faksas: (416) 234- 
8506; E-mail: rimmerl@,sym- 
patico.ca

Norite daugiau informacijų? 
Sekite ŠALFASS website: 
www.salfass.com

Jubiliejinių žaidynių me
daliais apdovanojami pirmų 
trijų vietų laimėtojai visose 
varžybose. Visi metinių ŠAL
FASS pirmenybių dalyviai pri
valo atlikti metinę ŠALFASS 
narių reistraciją. Pilnesnes in
formacijas gauna sporto klubai.

ŠALFASS-gos 
centro valdyba

Gegužės 9 d. Kęstutis iš
skrido į pasaulinio lygio pir
menybes Maskvon, kur varžė
si dvi dienas ir laimėjo I vie
tą. Iš ten jis važiavo į Kauną 
kur gyvena tėvai ir 4 broliai, iš 
kurių vienas netrukus bus 
įšventintas katalikų kunigu. 
Ten svečiuosis, kol gaus pra
nešimą kuomet reikia atvykti 
į kitą stambų turnyrą Las Ve- 
gas mieste, Nevadojė, birže
lio mėnesį. Su juo kartu vyks ir 
jo draugas, su kuriuo kartu 
Chicagoje gyvena, baltaru
sis Andrei Dutko, taip pat 
vienas iš geriausių karate shi- 
dokan sportininkų pasauly
je.

Ed. Š.

Skiriama
JULIJONUI BŪTĖNUI 2

(atkelta iš 3 psl.)
karčių nusiteikimų pripompavo, daug skaidrių jaunystės polėkių 
užgniaužė ar nužudė ir pasaulėvaizdį niūriai nudažė. Kad bent 
kokių gaisų būtų matyti horizonte. Dabar gi - neregėti aušros... 
Sako, dr. Ed. T. (Turauskas) ir Bal. (Balutis) Londone esą 
optimistai. Duok, Dieve”.

Kitame laiške, rašytame 1945 m. rugsėjo 1 d., dėmesį prikausto 
darbo sąlygų iLnaujų ketinimų išdėstymas: “Mūsų lizdelis čia, 
Wurzburge, dar tebesilaiko, nors dėl neperpalankiausių vėjų ir 
kitokių galų visi norim iš čia išsinešdinti. Aš jau pakėlęs sparnus 
į šiaurę - greičiausia, į Detmoldą. Ten esą perspektyvų leisti 
laikraštį; bandyčiau su savo trigrašiu prisidėti. Ir p. Juozas A. ketina 
į ten patraukti. Su detmoldiškiais apie tai jau šnekėta, ir jeigu tik 
iš dabartinės kompanijos ištruksiu - mielai pabėgsiu. Tiesą pasa
kius, neperlabiausiai jaučiuos čia reikalingas esąs. Gal ten, 
pagaliau, ir susitiktume? Verta suklusti: ar tai tik ne pirmieji 
nesutarimai su kai kuriais VLIK’o žmonėmis, kilę dėl skirtingų 
gyvenimiškųjų nuostatų, nesutarimai, kuriuos vėliau dr. Zenonas 
Ivinskis išreiškė žodžiais: “Buvo matoma, kad Pfullingene 
Julijonas savotiškai duso. Ne kartąjis rimtai ir su humoru dėstė, 
jog siauri viršininkai tetinką tik kokiai vidutinei parapijai 
administruoti”. Ar nebus tas dusimas prasidėjęs dar 1945 m. rudenį 
Wurzburge?

Broliui giliai atveriamas nusivylimas ir beprasmiškas tremtinio 
gyvenimas: “Stebiuos ir gėriuos Tavimi, Broleli: po tiek smūgių 
ir visokeriopo vargo nenuleidi galvos ir rankų. Jeigu nesigėdysiu 
atvirai pasisakyti - jaučiuos smarkokai sukrėstas. Visa ta nenu
traukiama pusantrų metų velniavos grandinė slegia kaip koks 
košmaras, ir nepamatai žmogus, kaip pradedi tos prakeiktinės 
buities, aplinkumos ir pats savęs kęste nekęsti. Neregėti aušros. O 
kai taip, tai ir visa, ką darai ar bandai daryti, atrodo beprasmiška; 
beprasmiška ima atrodyti ir visa buitis. Nusivilta daug kuo: savimi, 
tais, į kuriuos iš tolo kaip į dievažin ką žiūrėjom ir kažko idealaus 
laukėm, pagaliau, daugeliu savo tautiečių. Tikrai, Broleli, kai 
nebeturi po kojom Tėvynės žemelės šventos, pasijunti be funda
mento, - be tikslo, be nieko. O kosmopolitų pasidaryti - Dieve 
mano, per didelė operacija. Ne vien frazė, bet šventa tiesa, ką 
Rudinas kalbėjo - kad kosmopolitizmas - tai nulis, kad blogiau 
kaip nulis...” Prisitakyti prie naujų gyvenimo sąlygų, visai svetimų 
jo prigimčiai, buvo beveik neįmanomas dalykas.

Toliau - vėl prasmingo darbo troškulys: “Kad bent būtų dėl ko 
kad ir sprandą nusisukti. Bet ta pasmirdusi “taika” net ir kokiai 
avantiūrėlei nebenori duoti progos. “O karo laukiama kaip gali
mybės imtis pačiam veiksmų dėl tėvynės laisvės atgavimo. Laiško 
pabaigoje lyg ir norima apsiraminti: “Pagaliau, raminies žmogus, 
kad pagal visokią logiką taip visą laiką negalės gi būti: velniui 
šiame pasaulyje turės būti nulaužti ragai. Tik kiek jis bus mūsų 
tėviškėlėj žalos pridaręs?...”

“Aš, kaip matai, vis dar Wurzburge”, - rašo rugsėjo 15 d. laiške. 
Matyt, darbas VLIK’o Informacijos biure tebesaistė savais įsipa
reigojimais. “Laukiam delegatų - min. Sidz. (Sidzikausko), dr. P. 
Karvelio ir p. Juozo - grįžtant iš prancūzų zonos: gal visi mūsų 
centrai į ten išsikraustys” - lyg ir nuojauta, kad teks pačiam kartu 

su VLIK’o žmonėmis netrukus persikelti Pfullingenan.
1945 m. spalio 1 d. laiškas: “Vakar gavau tavo laišką ir pra

nešimą. Jį tuoj apdorojom ir persiuntėm į Paryžių Stasiui; iš ten 
jis pasiųs už marių”. Aiškėja, jog ryšiai su JAV buvo palaikomi 
per dr. S.A. Bačkį.

Tame pat laiške: “Mus iš čia krausto - jau kelintas kartas, bet 
šįsyk galutinai. Mano visus planus sujaukė. Teks pavažinėti - žinai, 
visokiais bėdos reikalais reikalėliais. Ar benutūpsiu Detmolde - 
nežinau. Bandau susirišti su savo buvusiais berlyniškiais kolego
mis užsieniečiais, gal su tais ryšiais galėsiu būti kiek naudingas. 
“Rašyta kaip tik VLIK’ui keliantis į Pfullingeną. Tolimesnis 
gyvenimas jau beveik apspręstas: viską nusveria darbas VLIK’o 
Informacijos biure - ieškoma svarbių ryšių. Kyla mintis, ar tokio 
apsisprendimo priežastis nebuvo J. Būtėno geras pažįstamas nuo 
“XX amžiaus” laikų prof. Juozas Brazaitis, su kuriuo jį tuomet 
siejo naujų darbo santykių bičiulystė.

Ketvirtasis laiškas, rašytas po dviejų metų pertraukos, 1947 m. 
rugsėjo 1 d. iš Schweinfurto, trumpas: “Čia daug ir nekalbėsiu; 
parvažiavęs užsimosiu parašyti iš peties. Aš prisilaikau pas pran
cūzus ir neketinu niekur iš senutės Europos krutėti, - tatai jau virto 
atkakliu ir piktu daug kuo nusivylusioj o nusistatymu. Į ateitį žiūriu 
be iliuzijų, nes joms pernelyg nėra pagrindo, bet ir be baimės, nes 
nebėra ko bijoti”. Schweinfurte buvota trumpai: rugpjūčio pabai
goje čia vyko antrasis Lietuvių žurnalistų sąjungos suvažiavimas, 
kuriame J. Būtėnas išrinktas valdybos antruoju vicepirmininku. 
Šiuo metu jau išryškėja tvirtas nusistatymas ateities atžvilgiu.

O toliau tęsias ilgas laikotarpis, kai neatsiliepiama įbrolio Petro 
laiškus - iki 1950 m. pabaigos. Per 1950 m. Kalėdas broliui iš 
Miuncheno rašytas laiškas jau yra paskutinis ir kartu vienintelis 
Julijono tolimesnių apsisprendimų liudytojas. (bus daugiau)
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SVEIKATOS KERTE

Apie alergijas
(pradžia nr. 23)

Pirmą kartą itin stiprią orga
nizmo reakciją, pasibaigusią 
mirtimi, stebėjo prancūzų mok
slininkai fiziologai Š. Rišė ir K. 
Erikūras dar 1898 m. Po kelių 
svetimo kraujo serumo injekcijų 
šunims padidėdavo jų jautru
mas. Po pakartotinės injekcijos 
jau po 10 sekundžių šunys pra
dėdavo dusti, vemti, viduriuoti, 
krisdavo jų kraujospūdis, o po 
1-2 valandų nelaimingi gyvu
lėliai nugaišdavo. Šis reiškinys 
buvo pavadintas anafilaksija, o 
tokia stipriausia ir greičiausiai 
besivystanti alergijos forma - 
anafilaksiniu šoku. Pradėjus 
domėtis šiais reiškiniais paaiš
kėjo, kad ši reakcija ypač speci
finė. Pakartotinai suleidus kitos 
rūšies gyvūno svetimo serumo, 
toks reiškinys nepasikartoja. 
1913 m. už mokslinius darbus 
Š. Rišė buvo paskirta Nobelio 
premija. 1911 m. pirmą kartą 
buvo sužinota apie žmogaus 
mirtį nuo anafilaksinio šoko. 
Patį terminą “anafilaksija” 1902 
m. pavartojo Š. Rišė ir P. Portjė, 
traktuodami jį kaip reakciją 
prieš imunitetą (gr. ana - neigi
mas, priešingas, phylaxis - ap
sauga), kad atskirąją nuo ap
sauginių reakcijų (prophylaxis). 
Tačiau vėliau mokslininkai su
prato, kad tai yra labai padidėjęs 
organizmo apsauginių mecha- 
nizmųjautrumas. Tai greito tipo 
generalizuota alerginė reakcija 
į pakartotinai patekusį alergeną. 
Sakoma, klysti yra žmogiška. 
Alergologijos pradininkas ir 
puoselėtojas Lietuvoje buvo 
Lietuvos universiteto Medicinos 
fakulteto profesorius Vladas La

NAUJOS KNYGOS

Antanas Maceina RAŠTAI, t. 6

Tai bene pats populiariausias 
šio lietuvių filosofo tomas iš 
septynių “Minties“ leidyklos iš
leistų, susilaukęs net antro lei
dimo. Čia spausdinamas stam
biausias ir, ko gero, pats reikš
mingiausias A. Maceinos filo
sofijos darbas “Filosofijos kil
mė ir prasmė“.

“Filosofijos kilmė ir prasmė“ 
darbo pagrindą sudaro Miunste- 
rio universitete skaitytų filosofi
jos paskaitų kursas. Atskiru lei
diniu šis veikalas buvo išleistas 
Romoje 1978 m.

“Filosofijos keliu“ nebuvo iš
leistas atskiru leidiniu. Pirmą 
kartąjis buvo spausdinamas tę
siniais penkiuose “Aidų“ žur
nalo numeriuose. Tai beveik autobiografinio pobūdžio darbas, 
savotiška autoriaus kūrybinio filosofijos kelio autoanalizė.

Čia A. Maceina mėgina atsakyti savo kūrybos vertintojams, 
skaitytojams, autentiškai paaiškindamas ir patikslindamas savo 
požiūrį į problemas, kurias daugiau ar mažiau yra užkliudęs savo 
kūrybinėje veikloje.

Skiriama studentams, plačiajai visuomenei.
Jūratė Dusevičiūtė

Pomėgis jodinėti subrandino 
jojimo klubo įkūrimą

Netoli Vilniaus šalia Anta- 
vilio ežero įkurtasjojimo klubas 
“Antavilio šilas”. Jo įkūrėjai ir 
savininkai statybininkai vilnie
tis Dalius Endriukaitis ir alytiš
kis Rimvydas Kašėta. P. En
driukaitis jau kelis metus, il
sėdamasis po darbų, jodinėjo 
Riešės žirgyne. Mėgstančiam 
jodinėti P. Endriukaičiui išvydus 
nebaigtas statyti Antavilių sene
lių pensiono mechanines dirb
tuves kilo mintis įkurti ten 
jojimo klubą. Bendramintį sura
do Alytuje. Apžiūrėję kelis, pas
taruoju metu įsikūrusius žir
gynus netoli Vilniaus, prityrę 
statybininkai apleistuoe. pasta
tuose įrengė 26 gardų arklides 
su pašarų sandėliu antrame 
aukšte, poilsio kambariais bei 
dviem butais, kuriuose ir gyvena 

šas. 1926 m. pasirodė jo mono
grafija “Anafilaksija”. Jo inici
atyva 1963 m. Vilniuje buvo 
įsteigtas pirmasis alergologijos 
kabinetas. 1992 m., kai buvo 
minimos šio garsaus žmogaus 
gimimo 100-osios metinės, Lie
tuvoje alergologijos kabinetai 
įsteigti kiekviename didžiajame 
šalies mieste, o alergologų pa
galbos ieško vis daugiau pa
cientų.

"Nuramintam antikūnį, 
kad negriautų 

mūsų kūno...”
Kodėl organizme vyksta aler

ginės reakcijos? Pirmąkart pa
tekę į organizmą alergenai dar 
nesukelia ligos, bet organizmą 
įjautrina, sensibilizuoja (alergi- 
zuoja), t.y. pradeda gaminti an- 
tikūnių. Kai kuriems žmonėms 
gaminasi ypač daug antikūnių. 
Dabar jau įrodyta, kad jų kiekį 
lemia genetiniai (t.y. paveldimi) 
faktoriai. Svarbiausias vaidmuo 
alerginėse reakcijose tenka anti- 
kūniui imunoglobulinui E (IgE), 
dar vadinamam “reaginu”. An- 
tikūniai - tai lyg “stebuklingo
sios kulkos”, žalojančios tik tam 
tikrus objektus, kuriems jos su
kurtos (P.Erlichas). Alergijos 
arenoje šių kovotojų ypač daug, 
jų yra labai įvairių, specifinių, 
pasigaminusių prieš konkretų 
alergeną. Todėl ir alerginės reak
cijos vyksta ne prieš bet kuriuos, 
o prieš tam tikrus, įvairiems 
žmonėms skirtingus alergenus. 
Tai svarbiausias vaikų alergijos 
kaltininkas, išaiškinamas 85 
proc. sergančių alerginėmis li
gomis mažųjų pacientų.

(tęsinys kitame nr.)
Dr. R.B.

jojimo klubo savininkų šeimos, 
žirgyne yra konkursų aikštė, 
aptvaras žirgų pramankštai, o 
aplinkui pušynai su ežerų gran
dine. Šiuo metu žirgyne laiko
mi keturi nuosavi žirgai bei 
penki, kuriuos palieka vil
niečiai, įsigiję juos pajodinė
ti. Per klubo atidarymą ak
tyviausi žiūrovai buvo greta 
esančio senelių pensiono gy
ventojai ir aplinkiniuose na
muose gyvenantys vaikai. Vai
kai žirgyne renkasi kone kas
dien, ir jų tėvai visuomet žino, 
kur jų ieškoti. Pensiono vadovai 
dažnai prašo surengti ekskur
sijas į žirgyną. Pensiono gy
ventojai šeria žirgus plutelėmis, 
cukrumi, ilgai stebi juos lai- 
gančius po aikštę.

Respublika

2 stiklinės graikiškų riešutų

Riešutus susmulkiname, ki
vius ir persikus supjaustome 
skiltelėmis. Ant lėkštės dedame 
sluoksnį zefyrų, dedame vaisius 
ir pabarstome smulkintais rie

Grietinėlės kremas

2 stiklinės grietinėlės,
2 šaukštai cukraus pudros,
4 kiaušinių tryniai, 
šaukštas želatinos, 
pagal skoni vanilės

Į kiaušinių trynius, ištrintus

Trumpos sporto žinios

Klaipėdiečiai žaidė 
Amerikoje

Klaipėdos jaunųjų futbo
lininkų pasirodymas Amerikoje 
- “Dalias Cup” varžybos - jau 
praeitis. Kaubojų žemėje Texas 
valstijoje viešėję 15-mečiai 
uostamiesčio futbolininkai ten 
nelaimėjo nė vienų rungtynių, o 
patyrė tris nesėkmes.

Klaipėdos “Baltijos” klubo 
treneris Algirdas Andriuške
vičius Vilniaus “Sporto” laik
raštyje aiškina, kad lietuviams 
teko varžytis su amžiumi vy
resniais varžovais, o taip pat 
nugalėti ir didelius karščius, 
kurie balandžio pradžioje Dal
ias mieste vyravo.

Ten taip pat minima, kad šių 
metų turnyre Dalias mieste da
lyvavo net 174 komandos su 
pora tūkstančių žaidėjų nuo 12 
iki 19 metų amžiaus. Iš viso 
pasaulio atvykusieji jaunieji 
futbolininkai buvo padalinti į 6 
grupes pagal amžių: lietuviai 
žaidė metais vyresniųjų už juos, 
16-mečių, grupėje. Čia vyravo, 
komandos iš Meksikos, kurios 
laimėjo penkias pirmąsias vie
tas. Tik devyniolikamečių gru
pėje čempionais tapo brazilai.

Kauno “Žalgirio” 
krepšininkai - vėl 

Lietuvos čempionai
Gegužės 26 d. įvykusiose 

penktose Lietuvos profesionalų 
krepšinio lygos atrenkamosiose 
rungtynėse Vilniuje, kauniečiai 
įveikė Vilniaus “Lietuvos ryto” 
ekipą ir susigrąžino čempionų 
titulą, kurį jie buvo praradę per
nai. Laimėję finalo seriją 3:2, 
kauniečiai jau septintąjį kartą 
galėjo užsimauti auksinius 
nugalėtojų žiedus.

Iki šiol šių dviejų klubų at
stovai aiškiai pirmaudavo vie
tinėje lygoje, bet sezono metu 
pirmąją vietą buvo iškovoję 
vilniečiai. Tačiau žalgiriečiai 
geriau pasirodė tarptautiniame

0,5 kg zefyrų.
1 l plaktos grietinėlės,
3 persikai,
4 kiviai,
400 g braškių,

šutais, o ant viršaus dedame 
plaktos grietinėlės. Paskui vėl 
dedame sluoksnį zefyrų, vaisių 
ir viską užpilame grietinėle. 
Puošiama vaisiais.

su cukrumi, pilama užvirinta 
karšta grietinėlė. Masė maišoma 
ir kaitinama karšto vandens vo
nelėje, kol sutirštėja. Ataušin
ta sumaišoma su ištirpinta že
latina, supilama į formą ir atšal
doma.

fronte: jie Š. Europos krepšinio 
■lygoje pateko į finalą, o “Eu
ro lygoj e” į atkrentamąsias var
žybas.

Beje, paskutinės finalo rung
tynės baigėsi 74:66 pasekme, 
nors vienu metu “Lietuvos ry
tas” vedė 11 taškų skirtumu. Ta
čiau Kauno krepšininkai, pas
kutinį kėlinuką laimėję 23:14, 
iškovojo teisę Kaunui ir toliau 
vadintis Lietuvos krepšinio 
sostine.

Virgilijaus Aleknos 
pergalė Amerikoje

Gegužės 28 d. amerikiečių 
laikraščiai rašė apie dideles tarp
tautinio pobūdžio lengvosios 
atletikos varžybas - “Prefon-

“Žalgirio” ir “Lietuvos ryto” susitikimas. Veržiasi Arvydas 
Macijauskas

v

Žiaurius išpuolius 
Vilniuje įvykdė 
psichiniai ligoniai

(atkelta iš 1 psl.)
Kol kas pasikėsinimo į poli

cininkus ir inkasatorių apiplė
šimo prie parduotuvės “Maxima 
bazė” bylos nėra sujungtos.

Tačiau teisėsaugininkai linkę 
manyti, kad balandžio 17 d. 
Žemės ūkio banko inkasatorių 
Arvydą Zemenską peršovė ir 
apiplėšė tie patys ieškomi psi
chikos ligoniai, mat sutampa 
ginklų modeliai. Šiuo metu vis 
dar laukiama ekspertų-balistų 
išvadų.

Nusikaltėliai prie Operos ir 
baleto teatro paliko krepšius, 
kuriuose, be kitų daiktų, buvo 
šovinių, kaukė ir Kalašnikovo 
automatas.

BNS

taine Clasic” Eugene mieste, 
Oregono valstijoje, kur gegužės 
27 d. pirmą vietą disko, metime 
laimėjo Virgilijus Alekna. Per
nai olimpiadoje Australijoje 
auksą laimėjęs lietuvis šį kartą 
diską nusviedė 220 pėdų ir 5 
colius, maždaug penkiomis pė
domis pralenkdamas antruoju li
kusį Jason Tunks iš Kanados. 
Geriausiai pasirodęs amerikietis 
Adam Setliff su 211 pėdų buvo 
ketvirtuoju, o jo tėvynainis-žy
musis John Godina penktuoju. 
Beje, čia rungtyniavo ir estas 
Aleksandr Tammert, kuris tur
ėjo pasitenkinti šeštąja vieta.

Reikia pažymėti, kad Alekna 
šį sezoną visose varžybose yra 
laimėjęs tik pirmąsias vietas, 
todėl ši jo pergalė nebuvo ste
binantis reiškinys.

Edvardas Šulaitis

Brazilijos paleontologai 
tvirtina aptikę savo šalies 
pietuose seniausias iš žinomų 
suakmenėjusias dinozauro lie
kanas. Šios iškasenos turėtų pa
dėti atsakyti į klausimą, kaip 
išsivystė dinozaurai. Naujai 
atrastasis padaras turėjo smai- 
lėjančią apie 30 cm ilgio galvą 
ir daugiau nei 2 m ilgio uodegą. 
Aštrūs dantys liudija jį buvus 
plėšrūnu. Iškasenos, tarp kurių 
yra dvi kaukolės ir kiti kaulai, 
yra datuojamos aukštutiniu tria
so periodu nuo 235 iki 240 mln. 
metų senumo. Tuo metu di
nozaurai dar tik vystėsi iš se
nesnių rpplių, vadinamų teco- 
dontais. Apie šį evoliucijos tarp
snį tėra išlikę labai mažai duo
menų, todėl jis kelia nemažus 
paleontologų ginčus. Tecodon- 
tai, judėję visomis keturiomis, 
buvo tiesioginiai krokodilų pro
tėviai, tačiau juos pakeitė spar
čiau judantys ir mitresni dino
zaurai. Naujajai iškasenai bū
dingos ir tecodontų, ir dinozaurų 
savybės, todėl ji gali padėti iš
aiškinti evoliucijos grandinės 
seką. Radinys aptiktas pietinėje 
Rio Grande de Sul provincijoje, 
kur jau ir anksčiau buvo rasta 
nemažai dinozaurų. Pereitais 
metais paleontologai ten rado 
kitą labai seną dinozaurą - 
tiesioginį tiranozauro pirmtaką.

Australijos mokslininkai 
planuoja vakcinuoti milijonus 
šios šalies avių ir galvijų bei taip 
sumažinti jų paleidžiamų į orą 
kenksmingų metano dujų - svar
baus pasaulinio atšilimo efekto 
faktoriaus - kiekį. Ekspertai sa
ko, jog metanas kur kas veiks
mingiau sukelia šiltnamio efek
tą už anglies dvideginį, o na
miniai gyvuliai gamina dide
lius jo kiekius. Yra numatoma 
apie 600,000 avių ir 400,000 
galvijų duoti vakciną, stab
dančią kai kurių mikroorga
nizmų, gyvenančių gyvulių 
virškinimo traktuose, vystymą
si. Komercinė šios vakcinos, 
kurios sukūrimui prireikė 10 
metų, gamyba prasidės jau 2005 
metais. Vakcina mažai pakeis 
virškinimo procesus, tačiau net 
20 proc. sumažins į orą palei
džiamo metano kiekį. Šitaip 
Australija tikisi įnešti svarų in
dėlį į pasaulinio atšilimo prob
lemos sprendimą. 114 mln. Aus
tralijos avių ir 27 mln. galvijų 
kasmet išmeta į atmosferą me
tano kiekį, atitinkantį 60 mln. 
tonų anglies dvideginio.

Vezuvijaus ugnikalnis Ita
lijoje buvo ramus visąpusę šim
to metų. Bet su kiekvienais me
tais didėja baimė dėl jo naujo 
išsiveržimo. Per kitus 50 metų 
ugnikalnis vėl turėtų spjaudytis 
lava, perspėja Calgari univer
siteto profesorius Luca Fansani. 
79 m. rugpjūčio 24 d. iš Vezu
vijaus išsiveržė pelenai ir karš
tos dujos, sunaikinusios Pom- 
pėjos, Herkulanumo ir Stabijos 
miestus. Kasinėjimų metu rasti 
virš 2000 žmonių palaikai. 
Miestų gyventojus užklupo 
karšta banga, jiems nepakako 
laiko netgi saugantis nuo to 
karščio pakelti rankas prie vei
do. Tatai neseniai nustatė Ne
apolio universiteto mokslinin
kai, ištyrę skeletų padėtis. Nuo 
pat to garsiojo išsiveržimo Ve
zuvijus periodiškai suaktyvėja. 
Iki šiol ilgiausiai jis buvo ak
tyvus tarp 1874 ir 1906 metų. 
Tuo laikotarpiu vulkano aukštis 
buvo didžiausias - 1334 m. Pa
skutinis aktyvus periodas bai
gėsi 1944 m.



6« DARBININKAS • 2001 birželio 22, Nr. 26

Realistai ir pranašautojai

Aušra Juraitė, “Laisvosios Europos” radijo korespondentė, 
parašė straipsnį į “Darbininką” š.m. gegužės 4 d. pavadinimu 
“Baltijos šalių narystė NATO kol kas mažai tikėtina”.

Šio straipnsio autorius yra parašęs nemažai straipsnių į išeivijos 
lietuvių spaudą teigdamas, kad, realiai galvojant, Lietuvai patekti 
į NATO bus mažai tikimybių, kol Rusija neatsisakys Baltijos kraštų 
ir toliau priklausymo jos įtakos sferoje idėjos.

Tačiau gyvenime yra optimistų. Lietuvos ir išeivijos lietuvių 
spaudoje pasirodė straipsnių, sakančių, kad Lietuvos kelias į NATO 
įvyks 2002 metais.

“Washington Post” laikraštis daro išvadą, kad trijų Baltijos šalių 
pakvietimas į NATO 2002 metais mažai tikėtinas.

Geografiškai, priėmus Pabaltijį į NATO, susidarytų lengvai 
pažeidžiamas pleištas.

Ginti ir kariškai stiprinti regioną sunku dėl jo atvirumo ir ribotų 
komunikacijų.

Karo atveju Rusijos pajėgoms neutralizavus regioną ir siekiant 
apginti Kaliningrado sritį ir uostą, NATO tektų siųsti pastiprinimus 
į Pabaltijį sausuma, nes jūros ir oro keliai būtų labai sudėtingi, bet 
tarybiniais laikais sukurtas kelių tinklas yra parankus Maskvai.

Taigi dėl ribotos karinės naudos bei rimtos karinės atsakomybės 
ir didelių NATO narystės kaštų Pabaltijo narystė NATO kol kas 
mažai tikėtina.

Čia pilnai reikėtų sutikti su Aušros Juraitės ir nepriklausomos 
žvalgybos duomenų analizės grupės Stratforde apžvalga, kur apie 
Pabaltijį daroma išvada, ir nedėti daug vilčių dėl Lietuvos 
pakvietimo NATO nare 2002 metais.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, C A

Gerbiamas Redaktoriau,

Pono Alex Wesey pastaba (birželio 1 d. “Darbininkas”) mano 
ankstyvesniam straipsniui apie fondelius bei jo paminėtą Auksučių 
fondą prašosi paaiškinimo.

Savo straipsnio pačioje pradžioje ir pabaigoje buvau pabrė
žęs, kad fondeliaiš vadinu specialiomis sutartimis mūsų 
ilgalaikiuose, žymesniuose fonduose atidarytas specialiąsias 
sąskaitas kokio nors asmens ar įvykio atminimui, taip vadina
mam įamžinimui. Į fondelius ir buvo sutelktas viso mano straips
nio dėmesys. Kiek žinau ir, kaip p. Wesey savo laiške pats dės
to, veikia Auksučių fondas, bet apie šio fondo apimtyje galimus 
ar turimus fondelius žinių nėra. Todėl ir 1999 įkurtas Auksučių 
fondas, su daugeliu kitų visuomenėje žinomų fondų, nebuvo 
paminėtas.

Pagarbiai,
Antanas Dundzila

Mclean, VA

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $739r.t.

One way to Vilnius $499

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

VILTIS - Hope
UTHUANIAN REUEF EARCEL, INC.
368 West Bfoadway, Boston, MA 02127
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE 
programą

• Perkraustymo į Lietuvą paslaugos

• Pinigų persiuntimas į Lietuvą

• Pigios telefono paslaugos

• Telefono kortelės skambinti į Lietuvą

• Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos į Ameriką 
(tik didesniais kiekiais)

• Perkraustymas iš Lietuvos į Ameriką

• Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką

Susipažinkime: 
JAV LJS vicepirmininkas ir 

internete tinklameistris

Boston, MA
Apie lietuvių meną - 

amerikiečių visuomenėje

Skridau į Australiją atsto
vauti JAV Chicagos jauni
mui ir diskutuoti pasaulio 
lietuvių jaunimo padėtį ten 
vykusiame Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese. Po ilgos 
savaitės diskusijų buvau iš
rinktas JAV LJS vicepirmi
ninku interneto tinklameistriu, ir 
taip pat Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos vicepirmi
ninku JAV.

Gimiau Los Angeles, CA. 
Lankiau Šv. Kazimiero šeš
tadieninę lituanistinę mokyklą. 
1944 metais baigęs La Cana
da gimnaziją, įstojau į Kali
fornijos universitetą Berkeley 
mieste (University of Califor- 
nia, Berkeley), kur studijavau 
molekulinę ir ląstelinę biologi- 
ją(Molecular and Cell Biology) 
ir dirbau biochemijos labora
torijoje. 1998 metais įsigijau 
bakalauro laipsnį Kalifornini- 
jos Berkeley universitete ir 
įstojau į University of Illinois 
Urbana-Champaign toliau tęsti 
studijų, siekiant dvigubo dak
tarato biochemijos ir medicinos 
srityse.

Jaunystėje, lankydamas šeš
tadieninę mokyklą, aktyviai 
dalyvavau skautų ir ateitinin
kų veikloje, šokau, dainavau su 
Los Angeles “Spindulio” an
sambliu. Studijų metais uni
versitete aktyviai dalyvavau 
skautų ir vyčių veikloje ir da
bar kiekvieną vasarą grįžtu į 
Los Angeles pastovyklau- 
ti Rambyno stovykloje prie 
Ramiojo vandenyno.

Dabar, gyvendamas Cham- 
paign-Urbanoje, dalyvauju taip 
pat universiteto klube Bal- 
tic Club, kur universiteto 
lietuviai ir latviai susirenka 
kas antrą savaitę pabendrauti. 
Daug dirbau JAV LJS ir PLJS

Aras N. Mattis

2001 m. balandžio 28 d. do
centė Milda Bakšytė Richar- 
dson, atstovaudama Bosto
no universitetui, skaitė pas
kaitą “The Numinosity of Li
thuanian Wayside Shrines” 
(apie Lietuvos koplytstulpių ir 
kryžių tradiciją po Antrojo 
pasaulinio karo) Vernacular 
Architecture Forum draugijos

*

Šį pavasarį pasirodė nauja 
knyga “Histories of Commu- 
nity-Based Art Education”, ku- 
rioje yra Mildos Bakšytės 
Richardson skyrius apie lietuvę 
audėją Elzbietą Ribokienę 
(1905-1998). P. Ribokienė, gy
venusi Omaha, Nebraska, ir

konferencijoje. Konferencija 
vyko istoriniame viešbutyje 
“Hotel Viking”, Newport mies
te, Rhode Island, ir susilau
kė apie 300 dalyvių. P. 
Richardson paskaita rekomen
duota Vernacular Architecture 
Forum moksliniam žurnalui 
“Perspectives of Vernacular Ar
chitecture”.
♦

Brockton, Massachusets, pasi
žymėjo kaip mokytoja ir juostų 
audėja. Knygoje aprašyta jos 
biografija, meniniai kūriniai ir 
kultūrinė veikla. Leidinį rėmė ir 
platina National Art Education 
Association, 1916 Association 
Drive, Reston, VA 20191-1590.

lietuvių jaunimo klausimais. 
Mąstome, kaip atnaujinti lie
tuvių jaunimo liepsną. Jauni
mas aktyviai reikštis tegali per 
Jaunimo Sąjungą, o ypač per 
skautus, ateitininkus ir šokių ir 
dainų grupes.

Jaunimo Sąjungos nuomonė 
yra įtikinti jaunimą vėl susivie
nyti per Jaunimo Sąjungą at
naujinti lietuvybę tų jaunuolių, 
kurie nepriklauso aktyviom 
organizacijom. Kaip interneto 
tinklameistris, aš tikiuosi, kad 
internetas yra labai svarbus Jau
nimo Sąjungai. Mes kuriame 
programas, toliau geriname mū
sų interneto svetainę. Mus su
rasti galima: www.iavljs.com

Pasimatysime interneto apy
linkėse, o gal Chicagos ar Los 
Angeles miestuose!

Aras N. Mattis
JAVLJS vicepirmininkas, 

interneto tinklameistris,
PLJS vicepirmininkas JA V 

reikalams

RigaVen Travel, Ine.
We provide compiete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAI RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA --TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS
OR OTHER CARRIERS

"Call for Details"

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

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

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, Nevv Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriit metu sukakti!

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

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

Home Eųuity ir automobilių
* ATM naujų mašiną ir korteles
* Tiesiogini pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Ibame (ietuviškal...

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

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

Lietuvoje politinio prieglobsčio 
pasiprašė 8 čečėnai

(atkelta iš 1 psl.) 
kad nelegalių migrantų iš Če
čėnijos gausėjimas ateityje gali 
neigiamai paveikti krimino
geninę padėtį Lietuvoje.

Pasak pasieniečių, per pas
taruosius metus gerokai suma
žėjo bandančių nelegaliai į 
Lietuvą patekti pabėgėlių iš 
Azijos ir Afrikos valstybių, ta
čiau pagausėjo nelegalių mig
rantų iš Čečėnijos.

Šioje nepriklausomybės nuo 
Rusijos siekiančioje Šiaurės

Kaukazo respublikoje jau kele
rius metus vyksta karas.

Šiuo metu Pabradės užsienie
čių registravimo centre gyvena 
apie 100 pabėgėlių, daugelis iš 
jų - čečėnai.

Kai kurių Lietuvos parla
mentarų teigimu, įtariama, jog į 
Lietuvą atvykę kai kurie nele- 
galai iš Čečėnijos gali atstovau
ti organizuotoms nusikaltėlių 
gaujoms, planuojančioms plėsti 
savo veiklą Lietuvoje.

BNS

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

• Mašinų rezervacijos Vilniuje
• Viešbučiai
• 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvq

Vytis Travel
40 24 235 St.

Douglaston, N Y 11363
Tel: 718-423-6161 

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

E-MAIL: VYTTOURS@EAR1HLINK.NET 
web site: www.vytistours.com

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
JULY PICK-UP SCHEDULE

July 15 Baltimore, MD 10-11 am

Philadelphia, PA 1-2 pm

July 16 Putnam, CT 1-2 pm

July 17 New Haven, CT 12-1 pm

New Britain, CT 2-3 pm

Waterbury, CT 4-5 pm

July 19 Elizabeth, NJ 11-12 noon

Kearny, NJ 1-2 pm

July 21
•

Brooklyn, NY 12-1 pm

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

f

http://www.iavljs.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EAR1HLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Elizabeth, NJ

Seselės Doloritos Butkus, OSF, 
pagerbimas

Nedaug žmonių eidami per 
gyvenimą skleidžia vien meilę 
ir gėrį. Toks nuostabus žmogus 
Šv. Petro ir Povilo parapijoje 
Elizabeth, NJ, seselė Dolorita 
Butkus. Ji geros širdies ir taurios 
sielos, mylima ir gerbiama visų 
- suaugusiųjų ir vaikų. Seselė 
visus pasitinka su malonia 
šypsena ir švelniu žodžiu. Ne 

Seselės Doloritos Butkus, OSF, pagerbimo dalyviai

vienam ji duoda naudingų 
patarimų ir paguodžia.

Čia gimusi ir augusi, nuo 
vaikystės dienų jautė norą būti 
vienuole. Todėl sulaukusi 18 m. 
įstojo į Pranciškiečių Dievo 
Apvaizdos vienuolyną Pitts- 
burghe, PA. Šiemet jos vie

nuolystei suėjo 60 m. S. m. ge
gužės 6 d. susirinkome ją 
pagerbti. 11 vai. laikytos iš

Philadelphia - šaunus miestas
Nors mūsų kolonija nėra pati gingą smuikininkę Brigitą Ka- 

dižiausia Amerikoje, bet mes, sinskienę. Brigita jau seniai yra 
Philadelphijos gyventojai, tikrai pasižymėjus ne vien tik tarp lie-

Smuikininkė Brigita Kasinskienė ir jos auklėtinė 10 metų Erica 
Tursi groja kartu su Philharmonic of Southern New Jersey

turime kuo didžiuotis. Turime 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininką Algimantą Gečį ir pen
kis valdybos narius, turime 
veikliąBendruomenę, vadovau
jamą Vyto Bagdonavičiaus, tu
rime vieną aktyviausių Rytų pa
kraščio parapijų, kuri nepasi
davė ir nugalėjo vyskupijos gra
sinimą uždaryti ją, turime akty
vų sporto klubą “Arą”, kurio na
rių skaičius didėja kiekvienais 
metais.

Mes džiaugiamės visais, bet 
ypatingai didžiuojamės savo tar
pe turėdami talentingą, ener- 

kilmingos mišios, kurių metu 
kleb. Alfredas Žemeikis gražiai 
ir vaizdžiai apibrėžė sės. Do
loritos gyvenimą. Po Šv. Mišių, 
klebono dėka, parapijos sve
tainėje buvo suruoštos puikios 
vaišės. Sudainavome “Ilgiausių 
metų”.

Sės. Doloritos gyvenimo 
kelias vingiuotas. Ji mokytoja, 

medicinos sensuo ir anestetistė, 
kvėpavimo takų terapistė, pas
toralinės tarnybos direktorė, virš 
40 metų dirbusi ligoninėse.

Mylėdama savo tėvų žemę, 
norėjo padėti vargstantiems jos 
žmonėms. 1992 m. nuvyko į 
Lietuvą, kur vienerius metus 
mokyklose dėstė religiją ir ang
lų kalbą. 1993 m. Šv. Antano 
kolegijoje dvejus metus ruošė 

tuvių, bet ir tarp amerikiečių. 
Jos gabumai yra platūs ir įvai
riapusiški - nuo klasikinės mu
zikos, liaudies dainų iki teatro, 
kino muzikos.

Brigita Kasinskienė yra gro
jus su Pennsylvania Ballet Or
chestra, Philadelphia Opera 
Orchestra ir Mozart Orchestra. 
Taip pat ji buvo orkestmeistere 
Philadelphia Musical Academy 
Orchestra ir Hadenfield Sym- 
phony. Nuo 1991 m. jie eina tas 
pačias pareigas Philharmonic of 
Southern Nevv Jersey.

Brigita taip pat dirba muzikos 

studentus pastoracinei tarnybai. 
1995 m. vasarą buvo pa

kviesta sugrįžti į Uteną ir padėti 
įsteigti ligoninę. Būdama dide
lio ryžto ir sugebėjimų, su kun. 
Petru Adamoniu iš visiškai ap
leisto, be vandens ir šilumos 
buvusio ligoninės pastato, at
kūrė 30 lovų ligoninę ir ją pa
vadino Šv. Klaros vardu. Joje 
dirbo trejus metus ir per tą laiką 
ten buvo gydomi virš 500 
žmonių. Iš viso Lietuvoje dirbo 
šešerius metus.

1999 m. kleb. A. Žemeikio 
pakviesta, sės. Dolorita atvyko 

darbuotis į mūsų parapiją. Šalia 
įvairių pareigųjį jau antri metai 
ruošia vaikus pirmai šv. Ko
munijai. Tai naujai atvykusiųjų 
atžalos, kurių tėvai džiaugiasi 
turėdami tokią vaikų auklėto
ją-

Linkime sės. Doloritai geros 
sveikatos ir tikimės, kad ji bus 
su mumis dar daugelį metų.

Birutė Pocienė

mokytoja Cherry Hill, NJ, gim
nazijoje. 1990 ir 1999 metais 
Brigita dirigavo pačiam geriau
siam pietinės New Jersey da
lies gimnazijų studentų orkes
trui.

B. Kasinskienė taip pat turi 
privačių mokinių, kurie yra pa
sirodę su simfoniniais orkes-. 
trais. Kovo 18 dieną Brigitos 
mokinė, jauna, itin talentinga 10 
metų smuikininkė Erica Tursi 
grojo su Philharmonic of Sou- 
thern New Jersey. Ji kartu su 
Brigita grojo koncertą D minor 
dviem smuikams. Koncerto da
lyviai buvo sužavėti Ericos pa
sirodymo.

Lietuvių visuomenei Brigita 
yra daug sykių koncertavusi 
kartu su savo vyru kompozito
riumi Juozu Kasinsku. Jie yra 
koncertavę ne vien tik mūsų 
Philadephijoje, bet ir kituose 
Amerikos, Kanados bei Lie
tuvos miestuose.

Taigi, Philadelphia tikrai turi 
kuo didžiuotis!

Rimas Gedeika

Brangiam vyrui ir patėviui

A.+A.
KAZIMIERUI ČIURLIUI

gyvybės slenkstį peržengus, gilaus skausmo 
ištiktoms mūsų draugijos narėms: 

dantų gydytojai REGINAI ČIURLIENEI 

ir medicinos daktarei DANUTEI SALDAITYTEI 
reiškiame savo tylią, švelnią, jautrią ir 

širdžių skausmus raminančią užuojautą

NEW YORKO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ IR 
DANTŲ GYDYTOJŲ DRA UGIJA

Lietuvių Fondo narių suvažiavimo 
nutarimai

Lietuvių Fondo 38-sis me
tinis narių suvažiavimas, įvykęs 
2001 metų gegužės mėnesio 19 
dieną Pasaulio Lietuvių Centre 
Lemonte, Illinojaus valstijoje, 
JAV, išklausęs Lietuvių Fondo 
tarybos, Patikėtinių tarybos, 
Valdybos, Kontrolės komisijos 
ir kitų komisijų bei įgaliotinių 
pranešimus ir suvažiavimo da
lyvių pasisakymus, priėmė šiuos 
nutarimus:

L Suvažiavimas dėkoja Lie
tuvių Fondo nariams už nuola
tines aukas didinant pagrindinį 
kapitalą; testamentų sudaryto
jams už palikimus Lietuvių 
Fondui; spaudai, radijui ir te
levizijai už informacijas vi
suomenei. Visų dėka Lietuvių 
Fondo pagrindinis kapitalas 
praėjusių metų pabaigoje per
augo dešimties ir pusės mili
jonų dolerių sumą. Suvažiavi
mas džiaugiasi 2000 metais 
gautais įnašais ir dėkoja Lie
tuvių Fondo vadovybei, ypač 
Tarybos ir Valdybos pirminin
kams Algirdui Osčiui ir Povilui 
Kiliui bei jų talkininkams už 
pastangas artėti prie vienuolikos 
milijonų dolerių.

2. Suvažiavimas pritaria, re
mia ir kviečia visus lietuvius 
padėti Lietuvių Fondo tarybai ir 
valdybai ateityje siekti dvide
šimties milijonų dolerių pag
rindinio kapitalo, kad būtų ga
lima dar daugiau remti litua
nistinį švietimą, kultūrą, jau
nimą, jo sportinę veiklą, aukštąjį 
mokslą ir kitus svarbius iš
eivijos bei Lietuvos reikalus.

3. Suvažiavimas dėkoja už 
ligšiolinį pelno skirstymą ir pa
sisako, kad LF Pelno Skirstymo 
komisija ypatingą dėmesį kreip
tų į Jungtinių Amerikos Valstij ų 
ir užsienio lietuvių jaunimo litu
anistinį švietimą, mokyklines 
priemones, knygas, mokytojų 
studijas, pačių mokyklų paramą 
ir jaunimo sportinę veiklą.

4. Suvažiavimas pasisako, 
kad vienas iš Lietuvių Fondo 
tikslų yra remti užsienio lietuvių 
kultūrą, ir todėl prašo LF va
dovybę, ir ypač LF Pelno Skirs
tymo komisiją, kreipti dėmesį ir 
dosniai remti Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir užsienio lietuvių 
ansamblius, chorus, dainų vie
netus, šokių grupes, muzikus, 
kitus kultūrinės veiklos vie-

M o te rys labiau mėgsta 
internetą nei vyrai

“Jupiter Media Metrix” tyri
mo duomenimis, 40,9% interne
to vartotojų JAV yra moterys, 
vyresnės kaip 18 metų.

Palyginus su analogiškais 
2000 m. gegužės mėn. rodikliais 
(40,3%), šis skaičius lėtai auga. 
Tuo tarpu tarp vyrų skaičius in
ternete nuo 45,7% 1999 m. nu
krito iki 39,8%

Didžiausių pokyčių įvyko 
amžiaus grupėje nuo 35 iki 54 
metų. Šioje amžiaus grupėje in
terneto vartotojų moterų skai
čius išaugo 1%, tuo tarpu vyrų 
sumažėjo net 5%. • cnews 

netus, ir sporto vienetus pagal 
veikiančius valstijos bei federa- 
linius įstatymus.

5. Suvažiavimas pasisako, 
kad ir šiais metais LF Pelno 
Skirstymo komisijos reikšmin
ga pinigų dalis būtų paskirta 
užsienio lietuvių spaudai, ra
dijui, televizijai ir kitoms infor
macijos įstaigoms, nes jos buvo 
ir yra pagrindiniai visos lie
tuviškos veiklos palaikytojai.

Lietuvių Fondo 38-tą metinį narių suvažiavimą sveikina JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys

V. Jasinevičiaus nuotr.

6. Suvažiavimas dar kartą 
ypatingai prašo visus lietuvius 
sudaryti testamentus, atidaryti 
bankuose “trust” sąskaitas, arba 
kitokiais būdais dalį ar visą savo 
turtą palikti Lietuvių Fondui, 
kad jų įnašai bei palikimai ir to
liau amžinai remtų išeivijos ir 
Lietuvos švietimą, kultūrą ir 
jaunimą. Suvažiavimas prašo 
Lietuvių Fondo įgaliotinius at
skirose vietovėse organizuoti 
specialius susirinkimus, ku
riuose pakviesti advokatai ar 
teisės žinovai paaiškintų testa
mentų svarbą ir jų sudarymo bū
dus.

7. Suvažiavimas pakartotinai 
prašo, kad visos lietuvių šeimos 
kviestų arba patys naujais Lie
tuvių Fondo nariais įrašytų savo 
vaikus, vaikaičius, giminaičius 
ir Lietuvių Fondo stipendijas ga
vusius studentus, nes tuo pra
tęsime Lietuvių Fondo ir išei

Brangiam bičiuliui

A.tA.
BRONIUI BALČIŪNUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame giliausią užuojautą jo 
sūnums: dr. Algimantui, marčiai Marty, anūkams Linai ir 
Jonui; dr. Ryčiui, marčiai Lori ir anūkams Dariui ir Emilijai ir 
kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po sunkios ir 
ilgos ligos savo namuose Rockford, IL, 2001 birželio 11 d. su 
šiuo pasauliu atsisveikino mūsų vyras, tėvas ir senelis

A.+A.
JONAS KERAMINAS

Amerikon jis atvyko 1949 m. birželio 24 d. ir pradžioje 
gyveno Nevv Yorko apylinkėse, o vėliau - Rockford, IL.

Nuliūdime liko žmona ONUTĖ, sūnus VIDUTIS su anūke 

EVAN, Niles, IL.
Gedulingos pamaldos už a.a. Jono sielą įvyko 2001 m. 

birželio 21 d. 10 vai. ryte Holy Family parapijos bažnyčios 
naujojoje koplyčioje, Rockford, IL. Vėliau jo palaikai bus 
nuvežti į Lietuvą ir palaidoti jo gimtinėje - Vyžionyse, Utenos 
apskrityje, kur jau ilsisi velionio tėvas, motina, brolis ir 
brolienė.

Nuliūdę: žmona, 
sūnus 
ir anūkė

vijos gyvastį. LietuviiĮ Fondo 
nariu-kandidatu galima tapti su 
dešimteis dolerių pradine auka 
ir ją vėliau padidinti iki šimto 
dolerių sumos, tada tampant pil
nateisiu Lietuvių Fondo nariu.

8. Suvažiavimas prašo Jung
tinių Amerikos Valstijų Lietuvių 
Bendruomenės ir kitų kraštų 
Lietuvių Bendruomenių viene
tus šiais 2001 metais savo apy
linkėse pravesti naujų narių ir 
aukų vajus Lietuvių Fondo ka
pitalo padidinimui, nes iki šiol 
Lietuvių Fondas didžiausią savo 
pelno dalįyra paskyręs Lietuvių

Bendruomenių projektams fi
nansuoti.

9. Suvažiavimas pritaria siū
lymui sudaryti jungtinę Lietuvių 
Fondo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovų komisiją vienerių 
metų laikotarpiui. Šios komisi
jos uždavinys būtų išsamiai 
išnagrinėti pasikeitusias lietuvių 
veiklos išeivijoje sąlygas, kons
tatuoti naujus laiko reikalavi
mus ir įvertinti Lietuvių Fondo 
teikiamos paramos poveikį. Ko
misija savo pasiūlymus dėl op
timalaus lietuviško paveldo iš
laikymo ir rėmimo pateiktų Lie
tuvių Fondo narių’metiniam 
suvažiavimui ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos sesijai 
2002 metais.

Nutarimų komisija: dr. Ka
zys Ambrozaitis, Vytautas 
Kamantas, dr. Ferdinandas 
Kaunas, Rūta Staniulienė, dr. 
Jonas Valaitis
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Šv, Jonas - birželio 24 d.
Šv. Petras ir Povilas - 

birželio 29 d.
"Darbininko" ištaigos 

atostogaus nuo liepos 1 d. iki 
liepos 15 d. "Darbininkas" neišeis 
liepos 6 d. ir liepos 13 d. Poatosto- 
ginis numeris išeis liepos 20 d. Iki 
atostogų be šio numerio išeis dar 
vienas numeris - birželio 29 d.

Lietuvių susiartinimo 
šventė - metinis piknikas Ne
kalto Prasidėjimo Seserų vienuoly
no sodyboje, Putnam, CT, šiemet 
įvyks sekmadienį, liepos 22 d. Dėl 
daugiau informacijų žiūr. skel
bimą šio puslapio apačioje. Ar iš 
Nevv Yorko vyks autobusas į pikni
ką, šiuo metu dar nežinoma.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Išpažintys klausomos kiek

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

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 24 d., 
tuojau po 11:30 vai. lietuviškų 
mišių.

Specialus ligonių palai
minimas bus suteiktas birželio 
24 d. 12:30 vai. mišių metu.

Vysk. P, A, Baltakio OFM, 
kalendorius
Liepos 4 - 8 - ŠALFAS 50 metų 

sukaktuvinė šventė Toronte.
Liepos 9 - 24 - atostogos.

VYTENIS BERNOTAS
VIRGINA PAKALNIŠKYTĖ-BERNOTIENĖ

Pagerbtas Great Neck lietuvis
Birželio 4 d. Great Neck, NY , 

buvo pagerbtas Aleksas Wesey- 
Vasiliauskas, vienas iš dviejų 
asmenų, suorganizavusių Great 
Neck Verslininkų organizaciją. 
Antrasis asmuo - George Carr, 
amerikietis. Ši organizacija buvo 
sukurta 1938 metais, o jos nariais 
buvo vietiniai Great Neck biznie
riai, į kurių tarpą paskutiniais 
metais prisirašė ir keletas moterų. 
Ši organizacija gyvavo 63 metus, 
jos veiklos tikslas buvo gražinti 
miestelio vaizdą, rūpintis švario
mis gatvėmis bei parduotuvėmis, 
gamta, gerinti klientų nuotaiką.

Aleksas ir George per miesto 
valdžios surengtą pagerbimą buvo 
atžymėti ne tik kaip šios grupės 
organizatoriai, bet ir kaip ilgiau
siai išsilaikę ir aktyviausi jos nar
iai. US Merchant Marine akademi
joje Great Neck surengtame ban
kete dalyvavo virš 100 žmonių.

Gaila, kaip pranešama, kad or
ganizacija likviduojama, kadangi 
visi amerikiečiai biznieriai sensta, 
o naujų narių neatsiranda, nes 
naujieji biznieriai teigia esantys 
emigrantai ir neprisirašo į senesnę 
Amerikos organizaciją.

Apreiškimo parapijos 
žinios
Už a. a. kun. Jono Pa

kalniškio vėlę mišios pirmųjų 
mirties metinių proga bus auko
jamos Apreiškimo parapijos baž
nyčioje sekmadienį, birželio 24 
d., 10 vai. ryto. Po mišių velionio 
sesuo Paulina Veršelienė ir šeima 
kviečia visus užkandžiams parapi
jos salėje

Parapijos administrato
rius Msgr. David Cassato šio
mis dienomis buvo paskirtas mies
to policijos kapelionu. Sveiki
name! —

A. a. Irenos Garunkštienės 
(mirusios 1999 m. lapkričio 14 d.) 
paminklas Šv. Karolio kapinėse, 
Farmingdale, NY, buvo pašven
tintas š. m. birželio 9 d. Šventini
mo apeigas atliko vyskupas Pau
lius A. Baltakis, OFM. Dalyvavo 
duktė Gina su anūke Nida, sūnus 
Tomas iš Los Angeles, CA, su 
žmona Nora ir anūke Julija bei 
vyras Bronius.

Pranešimas
Užsidariusios Laisvės Žiburio 

radijo programos metu gegužės 
21 d. buvo paskelbta, kad Lietu
vių Atletų klubas yra užvedęs Tė
vams Pranciškonams nuostolių at
lyginimo ieškančią bylą. Tą pačią 
žinią pakartojo ir LB apygardos 
globojama lietuvių radijo progra
ma birželio 11d.

Žinia neteisinga.
Tėvai pranciškonai praneša, 

kad iki birželio 14 d. nei jie, nei jų 
advokatai jokių skundų ar kitų 
teisminių dokumentų iš Lietuvių 
Atletų klubo nėra gavę.

Lietuvių Bendruomenės 
globojama radijo programa 
girdima pirmadieniais 9:30 -10 v. 
v. iš WPAT stoties, 930 AM banga 
Dėl pranešimų ir skelbimų 
užsakymų prašoma kreiptis: dr. 
Giedrė Kumpikaitė, 82-32 Bell 
Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. 
(718) 776-1687. Fax: (718) 479- 
8923. E-mail: LithNY@AOL.com 
arba amberwings@mac.com

Aukas siųsti: Donatas Banaitis, 
86-15 79th St., Woodhaven, NY 
11421. Čekius rašyti Lietuvių Ben
druomenės vardu.

Prabėgo jau visi metai, kaip 
mūsų tarpe nebėra kun. Jono Pa
kalniškio. Tačiau laikas neišdildo 
iš atminties jo gerų darbų Dievui 
ir žmonėms. Jo nuoširdumas ir 
paslaugumas, paprastumas ir švel
numas liko mūsų atmintyje.

Kunigą Joną nuo pat gimimo 
blaškė įvairūs istorijos vėjai. Gimęs 
triukšmingame New Yorke 1915 
m. sausio 1 d., Jonas nesiskyrė 
nuo kitų bendraamžių, buvo 
linksmas ir judrus. Šeimoje jis 
buvo trečias vaikas. Po Pirmojo 
pasaulinio karo, 1921 m. jis su 
šeima atvyko į Lietuvą, tėvų - Jo
no ir Onos Pakalniškių gimtinę. 
Šeima įsikūrė Malagių kaime, 
Veiviržėnų valsčiuje, Kretingos 
apskrityje, kur gražiai ūkininka
vo. Šeimoje buvo 9 vaikai, penki 
gimę Amerikoje, keturį - jau Lie
tuvoje. Sesutė Onutė anksti mirė 
Amerikoje, o broliukas Alfonsas, 
būdamas trejų metukų, nusken
do ūkio tvenkinyje.

Joną nuo jaunų dienų viliojo 
matematika, muzika ir meilė Die
vui. Gausios šeimos vaikui ne
lengva buvo siekti mokslo aukš
tumų. Jono dėdė Laudanskis rė
mė būsimo kunigo mokslus Švėkš
nos ir Klaipėdos gimnazijose, o 
po to ir kunigų seminarijoje Kau
ne.

1933 m. baigęs 7 gimnazijos 
klases, Jonas įstojo į Kauno kunigų 
seminariją ir į Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune Teologijos - 
filosofijos fakulteto teologijos 
skyrių. 1939 m. birželio 3 d. jis 
buvo įšventintas kunigu. 
Kun. Jonas buvo paskirtas dirbti 
vikaru Kauno arkikatedroje bazi
likoje. Artėjo neramūs laikai. 1940 
m. bolševikai okupavo Lietuvą, 
buvo suvaržyta tikėjimo ir žodžio 
laisvė, mokyklose nebebuvo dės
toma tikyba. Tais metais kun. Jo
nas buvo perkeltas vikaru į Pa
girio parapiją. Netrukus Lietuvą 
okupavo vokiečiai. Naujieji oku
pantai perdaug nevaržė tikėjimo 
laisvės, mokyklose vėl buvo dės
toma religija. Kun. Jonas grįžo į 
Kauno arkikatedrą baziliką vika
ru, o taip pat buvo paskirtas kape
lionu Aušros mergaičių gimnazi
joje ir X (dešimtojoje) gimnazijo
je. Karo frontui vėl artėjant, kun. 
Jonas pamokslo metu pareiškė 
savo nuomonę apie komunizmą. 
Žinant bolševikų neapykantą Die
vo tarnams, kun. Jonui neliko kito 
kelio kaip tik trauktis į Vakarus.

A. a. kun. Jonas Pakalniškis

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

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, lietuviškoje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų globoje. Pasinau
dokite šia proga, kreipkitės: Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thompson, 
CT 06277.

sekmadienį, liepos 22
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut

d.

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS
- Pagrindinis celebrantas: 

Kunigas Tomas Karanauskas 
- naujas vienuolyno kapelionas

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 
-Vėliavų nuleidimas >

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS

4:30 MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje

Atvyk/te pabendrauti ir pasidžiaugti - 
pasikvieskite ir savo draugus!

Kazimieras Čiurlys, su
laukęs 83 metų amžiaus, mirė 
birželio 4 d. N. Brunswick, NJ. 
Palaidotas Toronte, Kanadoje, lie
tuvių kapinėse birželio 11d. Nu
liūdime liko žmona Regina Sal- 
daitis-Čiurlienė, DDS, podukra 
Danutė Saldaitis, MD, brolis Petras 
Kanadoje, sesuo Lietuvoje, du 
sūnėnai - Edvardas ir Algirdas 
Patrick bei kiti giminės.

Lietuvių Moterų Federaci
jos Greenwich, CT, skyrius per 
vicepirmininkę Elvyrą Ošlapie- 
nę atsiuntė "Darbininkui" paremti 
25 dol. čekį. Nuoširdžiai dėkojame 
LMF Greemvich, CT, skyriaus 
narėms ir valdybai už paramą mūsą 
laikraščiui.

(-----------“-----------\
Visi maloniai kviečiami į 

NY ATLETU KLUBO

JONINES
šeštadieni, birželio 23 d., 

nuo 1:00 vai. popiet iki ?? ’ 
Tenisas, tinklinis, baseinas, 
užkandžiai, BBQ, atgaiva, 

gera muzika, gera nuotaika. 
Daugiau informacijų gausite 

skambinant
Aldonai 718-805-3893
Sonatai 718 846-5244

Įėjimas nemokamas.

Taip jis 1944 m. vasarą su dauge
liu kitų lietuvių pasitraukė į Vo
kietiją. Muenchene jis dirbo pas
toracinį darbą ir dar studijavo 
muziką Haendelio konservatori
joje. Laisvalaikio metu kun. Jonas 
mėgo skambinti pianinu ir groti 
vargonais.

1947 m. birželio 7 d. kun. Jo
nas Pakalniškis išlipo New Yorko 
uoste, savo gimtajame mieste. 
Prasidėjo naujas gyvenimo etapas. 
Netrukus buvo paskirtas vikaru 
Apreiškimo parapijoje Brooklyne. 
Be tiesioginio darbo parapijoje, 
jis aktyviai įsijungė į Amerikos 
lietuvių visuomeninį gyvenimą, 
pradėjo dirbti Maironio litua
nistinėje mokykloje, dalyvavo 
skautų ir ateitininkų veikloje, 
buvo skautų ir skaučių tuntų dva
sinis vadovas. Nepaisant daugy
bės kitokių pareigų, jis dar vis ras
davo laiko savo pamėgtai muzi
kai.

Neišvardysime kun. Jono dar
bų kitose parapijose, nes jam mi
rus, Darbininke tilpo platus jo 
gyvenimo aprašymas. Čia daugiau 
rašome iš giminaičių žvilgsnio

apie jo gyvenimą.
Nepaprastai šilti ryšiai siejo jį 

su giminėmis Amerikoje ir Lietu
voje. Visiems jis buvo dėdė Jonas. 
Visada buvo laukiamas svečias tiek 
Amerikoje, tiek Lietuvoje. Sesers 
Paulinos (Veršelienės) sūnūs Sigi
tas ir Vytautas užaugo dėdės Jono 
rūpestingoje globoje, iki pat 
mirties jis buvo jų patarėjas ir pa
galbininkas. Giminaičiai i kiti, 
pažinę kun. Joną, kreipdavosi į jį 
džiaugsmo ir skausmo valandose, 
jis buvo neatsiejamas šeimos 
švenčių dalyvis. Glaudūs ryšiai jį 
siejo su bendradarbiais, neatski
riami draugai jie buvo su kun. 
Vytautu Pikturna, o atvykę į Lie
tuvą, skubėdavo susitikti su kun. 
Juozapavičium, su kuriuo buvo 
draugai nuo vaikystės.

Rodos nepavargstantis buvo 
kun. Jonas, tačiau 60 kunigystės 
metų atšventusiam kunigui pradė
jo šlubuoti sveikata. Vis dažniau 
reikėjo medikų pagalbos. 2000 m. 
birželio 27 d. kun. Jonas Pa
kalniškis mirė New Yorke. Nu
liūdime liko giminės ir visi jį 
pažinoję.

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

Angelė Žukienė, Brooklyn, 
NY, aukoja 15 dol.

Norintieji prisidėti prie šios val
gyklos išlaikymo, prašomi aukas 
siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Vyresnio amžiaus moteris 
iš Lietuvos ieško darbo. Gali 
tvarkyti ir valyti namus, slaugyti 
ligonį, šeimininkauti. Sutinka 
dirbti kad ir keletą dienų savaitėje. 
Skambinti (718) 352-4351 - po 6 
v.v.; (718) 461-7461 (visą dieną 
(sk.).

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.).

JAV LB 
KULTŪROS TARYBOS 

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2001 m. Premijoms skirti su

darytos šios komisijos:
DAILĖS: - pirm. Vanda Ale

knienė - adresas: 226 White Fawn 
Tr., Downers Grove, IL 60515. 
Nariai: Magdalena Stankūnienė, 
Vincas Lukas, Marytė Meškaus- 
kaitė, Algis Trinkūnas.

ŽURNALISTO - SPAUDOS 
DARBUOTOJO - pirm. Juozas 
Žygas - adresas: 9604 Karlov, Oak 
Lawn, IL 60453. Nariai; Antanas 
Juodvalkis, Aleksas Vitkus.

RADIJO DARBUOTOJO ar
ba programos - pirm. Violeta 
Drupaitė-Cole - adresas: 303 Prim- 
rose. Aurora, IL 60504. Nariai bus 
paskelbti vėliau.

LITUANISTINĖS MOKYK
LOS MOKYTOJO premijai 
komisija: sudaro JAV LB Švietimo 
Taryba, pirm. Dalilė Polikaitiėnė.

Premijoms kandidatus iš JAV 
gyvenančių tarpo siūlo lietuvių 
visuomenė. Pasirašytame, su si
untėjo adresu laiške, komisijai 
pristatoma: kandidato vardas, pa
vardė, adresas, telefonas ir bent 
trumpai raštu apibūdinta kandi
dato veikla. Pasiūlymus siųsti iki 
š. m. rugsėjo 15 d. čia nurodytų 
komisijų pirmininkams.

Marija Reinienė
JAV LB Kultūros Tarybos pirm.

"RŪTOS" ANSAMBLIO 
NARIU DĖMESIUI

Mes planuojame visų buvusių 
Nevv Jersey Rūtos Ansamblio 
narių suvažiavimą. Šis ansam
blis buvo įsteigtas a. a. dr. Jokūbo 
Stuko, kaip dalis Lietuvos Atsimi
nimų radijo programų. Suvažia
vimas numatytas 2002 metų 
gegužės mėnesį Kearny, New Jer
sey.

Norime surasti ir pakviesti vi
sus buvusius Rūtos narius, choris
tus ir šokėjus. Jei Jūs esate buvęs 
nariu-e, ar žinote buvusių narių 
pavardes, prašome jas mums 
prisiųsti drauge su adresais. 
Prašome juos siųsti:

Mrs. Loreta Stukas
234 Sunlit Drive
VVatchung, NJ 07069-6225. 
Tel. 908-753-5636.
FAX: 908-753-9492. 
e-mail: 
stukiene@worldnet.att.net 
Suvažiavimo komitetas: 
Valentinas Melinis,
Viola Skripata, 
Loretta Stukas

Parduodami "Foje" grupės 
(Mamontovas) muzikiniai 
CD po 15 dol. Skambinti (732) 
522-2581. (sk.).

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, liepos 21 d., nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

"VILTIES" siuntinių agen
tūra praneš, kada vėl paims siun
tinius Brooklyne. Mūsų atstovas 
yra Alg. Jankauskas, tel. (718) 
849-2260. Susitarus paims siun
tinius iš namų.

Lietuvoje - Trakų mieste 
prie ežero parduodamas dešim
ties metų senumo keturių kam
barių namas su virtuve ir vonia. 
Skambinti po 9 vai. vakaro 201- 
692-8689. (sk.).

Naujai atvykusiems lietu
viams surandame darbus, 
padedam susitvarkyti dokumen
tus (vairuotojo pažymėjimą, as
mens identifikacijos kortelę ir t.t.). 
Padedame pigiau nusipirkti 
automobilius.Kreiptis tel. (917) 
568-8496 (dieną); (908) 964-4741 
(vak.). (sk.)

Parduodu pilną komplek
tą Lietuvių Enciklopedijos 
(išleista Bostone). Skambinti tel. 
(718) 386-5450. (sk.).
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