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PREMJERO KĖDĖ - NEPATIKIMIAUSIAS 
LIETUVOS VALSTYBĖS POSTAS

ATSISTATYDINO LIETUVOS 
MINISTRAS PIRMININKAS 

ROLANDAS PAKSAS

- Lietuvos politinės partijos 
- liberalai, centristai, modernieji 
krikščionys demokratai ir Lie
tuvos lenkų rinkimų akcijos 
atstovai birželio 22 d. pareiškė 
nebelaiką Naujosios sąjungos 
koalicijos partnere ir pasitraukė 
iš derybų dėl valdančiosios 
koalicijos ateities.

- Anksčiau nei ketino, dėl 
neramių žinių apie Vyriausybės 
krizę, iš Chicagos į Lietuvą grį
žo prezidentas Valdas Adam
kus. Grįžęs jis turėjo skubiai 
gulti į ligoninę, kur jam buvo 
atlikta apendicito operacija. Pa
sak Santariškių ligoninės vado
vo Antano Vinkaus, operacija 
buvo sėkminga, prezidentas jau 
sveiksta. Ligoninėje, belaukda
mas tyrimų rezultatų prieš at
liekant operaciją, Valdas Adam
kus ir pasirašė ministro pirmi
ninko Rolando Pakso atsistaty
dinimo pareiškimą. Birželio mė
nesį Valdas Adamkus buvo ope
ruotas jau antrą kartą. Birželio 
3-ąją jam sėkmingai atlikta 
dešiniosios akies tinklainės at- 
šokos operacija.

- JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė Vilniuje 
įteikė Valdovų rūmų paramos 

fondo vadovui Edmundui Kuli
kauskui 2450 dolerių čekį. Šie 
pinigai suaukoti per Vienos val
so pokylį, kuris buvo surengtas 
Chicagoje Valdovų rūmų atkū
rimui paremti. Pasak p. Re
inienės, Valdovų rūmų atkūrimo 
idėją aktyviai palaiko Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Tarp 
JAV gyvenančių lietuvių dėl in
formacijos stokos bei tradicijų 
pirmiausia remti našlaičius ir 
vargstančius, Valdovų rūmų at
kūrimo idėja nėra labai popu
liari, teigia p. Remienė. Vis dėl
to, susipažinę su Valdovų rūmų 
istorija, jų atkūrimo tikslais JAV 
gyvenantys tautiečiai susidomi 
ir tampa rėmėjais. PLB atstovas 
Gabrielius Žemkalnis Chicago
je surinktų lėšų įteikimo iškil
mėse prisiminė, kokia stipri 
prieš II pasaulinį karą buvo Vil
niaus susigrąžinimo idėja. Pylių 
tyrimo centre vyksta M.K. Čiur
lionio menų gimnazijos moks
leivių darbų paroda. Šių kūrinių 
atspaudai dovanojami Valdovų 
rūmų atstatymo rėmėjams. Šiais 
metais Valdovų rūmų projekta
vimui valstybė skyrė 320 tūkst. 
litų. Iš esmės pritarta siūlomai 
rūmų panaudojimo koncepci
jai, kurioje numatytos valstybės 
reprezentacijos, muziejinė - eks
pozicinė ir kultūros - švietimo 
renginių zonos. Statybos darbus 
numatoma pradėti kitais me
tais. Valstybės dieną - liepos 
6-ą - prie rūmų turėtų būti pas
tatytas laikinas paviljonas, ku
riame bus platinama informa
cija ir parduodami suvenyrai su 
Valdovų rūmų simbolika, ren
kamos aukos.

LINKSMŲ ATOSTOGŲ! 

“Darbininko” įstaigos atosto
gaus nuo liepos 1 d. iki liepos

15 d. “Darbininkas” neišeis 
liepos 6 d. ir liepos 13 d.

Poatostoginis numeris išeis 
liepos 20 d.

Birželio 20 d. atsistatydinęs 
premjeras liberalas Rolandas 
Paksas iš valdžios priverstas 
trauktis jau antrą kartą. Jo vado
vaujama liberalų ir sociallibe
ralų Vyriausybė - vienuoliktasis 
per 11 pastarųjų metų kritęs mi
nistrų kabinetas.

Nuo 2000-ųjų spalio 26 die
nos iki birželio 20 d. dirbusiam 
R. Paksui nepavyko pradėti pla
nuotų reformų.

Kaip vieną pirmųjų žingsnių 
žadėjusi mokesčių mažinimą, 
R. Pakso Vyriausybė šiuos 
sprendimus atidėjo 2003 m. Vy
riausybės rengti svarbiausių re
formų projektai - pensijų, ener
getikos sektoriaus, mokesčių 
klausimais - įstrigdavo ties Sei
mo slenksčiu.

Iš Telšių kilęs 45 metų R. 
Paksas vadovavo Vyriausybei 
antrą kartą. 1999 metais po 
premjero, taip pat telšiškio Ge
dimino Vagnoriaus atsistatydi
nimo jis apie penkis mėnesius 
vadovavo konservatorių Vyriau
sybei. 1999 metų spalio mėnesį, 
atsisakęs paremti sutartį su 
“Williams” dėl “Mažeikių naf
tos” privatizavimo, R. Paksas 
atsistatydino.

Pasitraukęs iš Vyriausybės 
vadovo pareigų ir iš konserva

Trakų pilis A. Balbienaus nuotr.

PRANEŠA LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA
2001 m. birželio 18 d.Vil- 

niuje įvyko Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos plenarinis posė
dis.

Posėdžio pradžioje vyskupai 
buvo informuoti apie tai, jog 
Šventasis Sostas patvirtino nau
ją} į Lietuvos Vyskupų Kon
ferencijos statutą. Tai susiję su 
Vyskupų konferencijos struktū
ros pasikeitimais, naujų komisi
jų bei tarybų sudarymu. Statutas 
numato, kad ateityje Lietuvos 
Vyskupų Konferencijoje veiks 
keturios komisijos: švietimo, vi
suomenės informavimo priemo
nių, liturgijos vei vienuolių rei
kalų. Šias komisijas sudarys 
vien tik vyskupai. Kitose srityje 
bus sudaromos vyskupo vado
vaujamos tarybos, kurių darbe 
dalyvaus taip pat kunigai bei 
tikintieji pasauliečiai. Vyskupai 
preliminariai numatė, kokios ta
rybos ateityje turėtų veikti Lie
tuvos Vyskupų Konferencijo
je.

Vyskupai taip pat aptarė baž
nyčioje sudaromų santuokų re
gistracijos civilinėse metrika

torių partijos, R. Paksas perėjo 
į Liberalų sąjungą, tapo šios 
partijos pirmininku.

Vyriausybės vadovo vairą 
pernai R. Paksui perdavė buvęs 
jo bendražygis konservatorių 
partijoje Andrius Kubilius.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) Vyriausybės 
vadovas A. Kubilius dešimtajai 
Vyriausybei vadovavo metus - 
1999 metų spalio 29 dieną jis 
buvo patvirtintas premjeru, o 
2000-ųjų spalio 19-ąją grąžino 
įgaliojimus.

Beveik pustrečių metų aš
tuntajai Vyriausybei vadovavo 
Gediminas Vagnorius. Jis atsis
tatydino 1999 metų gegužės 3 
dienąpo to, kai Prezidentas Val
das Adamkus pareiškė politinį 
nepasitikėjimą premjeru ir pa
ragino Seimą apsispręsti dėl jo 
kandidatūros.

Septintoji LDDP veikėjo 
Mindaugo Stankevičiaus Vy
riausybė 1996 metais dirbo 9 
mėnesius.

Ilgiausiai, nuo 1993 metų pa
vasario iki 1996 metų pradžios, 
iš viso 35 mėnesius, dirbo šeš
toji LDDP veikėjo Adolfo Šle
ževičiaus Vyriausybė. Premjeras 
atsistatydino dėl atsiimto indėlio 
iš bankrotą patyrusio LAIB.

cijos įstaigose tvarką.
Buvo svarstomos ir katechetų 

teologinio išsilavinimo proble
mos. Katalikų tikybos mokytojų 
atestacijos kvalifikacijos komi
sija kreipėsi į Vyskupų Konfe
renciją, prašydama nurodyti, ko
kios švietimo įstaigos tikybos 
mokytojams teikia aukštesnįjį ar 
aukštąjį Bažnyčiai priimtą išsi
lavinimą. Galutinį sprendimą 
šiuo klausimu pavesta padaryti 
švietimo komisijai.

Vyskupams buvo pateiktas 
kunigų seminarijų rektorių, ug
dytojų ir dvasios tėvų konfe
rencijos pasiūlymas daryti metų 
pertrauką seminarijos studijose 
bei nuostata, kad iki kunigystės 
šventimų kandidatas bent metus 
tarnautų diakonu. Kitas aspek
tas yra tas, jog šiuo metu dau
guma busimųjų kunigų Lietu
voje, baigdami seminariją, dar 
nebūna sulaukę Bažnyčios įsta
tymų reikalaujamo amžiaus. Pa
siūlymui, kad diakonato tarpsnis 
truktų ne mažiau metų, vien
balsiai pritarė visi vyskupai.

2001 m. spalio mėn. Romoje

Penktoji, Bronislovo Lubio, 
Vyriausybė dirbo 3 mėnesius - 
nuo 1992-ųjų rudens iki 1993 
metų pavasario. Jątaip pat suda
rė LDDP.

Prieš tai 4 mėnesius ketvirta
jai Vyriausybei vadovavo Są
jūdžio atstovas Aleksandras 
Abišala. Jis Vyriausybės vairą 
perėmė iš kito Sąjūdžio prem
jero Gedimino Vagnoriaus, ku
rio Vyriausybė išsilaikė 19 mė
nesių - nuo 1991 metų sausio 
13-osios iki 1992 metų liepos 
21-osios.

Trumpiausiai, vos tris dienas, 
savo poste išsilaikė 1991 metų 
sausio 13-osios naktį netikėtai 
iš Vilniaus pabėgęs antrasis Są
jūdžio premjeras Albertas Šimė
nas.

Premjerui nežinia kur esant 
tuometė Aukščiausioji Taryba 
vietoj jo paskyrė G.Vagnorių.

Po 1990 metų kovo 11-osios 
apie 10 mėnesių Vyriausybei va
dovavo pirmoji Sąjūdžio prem
jerė Kazimiera Prunskienė.

Ji buvo priversta atsistaty
dinti po to, kai susikirto jos ir 
tuometinės Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininko Vytauto Land
sbergio požiūris dėl perėjimo 
prie laisvosios rinkos kainų.

Lietuvos rytas

vyks pasaulio vyskupų Sino
das. Vyskupai rinko delegatus į 
šį Sinodą nuo Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos. Slapto balsavi
mo metu delegatu išrinktas 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, jo pavaduotoju - Telšių 
vyskupas pagalbininkas Jonas 
Kauneckas.

Vyskupai taip pat aptarė rek
lamų naudojimą religinių ren
ginių transliacijos per televiziją 
metu. Buvo kalbėta apie pasi
taikančius Vyskupų Konferen
cijos nustatyto Komunijos dali
jimo būdo Lietuvoje pažeidi
mus, nukrypimus liturginėse 
apeigose, ypač apie tai, jog ne
leistina laisvai interpretuoti ir 
keisti Eucharistinę maldą.

Kitą Lietuvos Vyskupų Kon
ferencijos plenarinį posėdį nu
matyta surengti 2001 m. liepos 
31 d. Kaune.

Vakare Vilniaus arkikatedroje 
vyskupai dalyvavo arkivysku
po Julijono Steponavičiaus mir
ties metinių minėjime.

Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos sekretoriatas

Po praėjusią savaitę itin pa
aštrėjusių santykių su valdan
čiosios koalicijos partneriais so
cialliberalais birželio 20 d. libe
ralų vadovas Rolandas Paksas 
Vyriausybės posėdyje, kuriame 
dalyvavo tiek liberalų, tiek so
cialliberalų deleguoti ministrai, 
paskelbė atsistatydinąs.

“Kad būtų suformuota stabili 
Vyriausybė ir stabili dauguma, 
esant šioje koalicijoje, aš matau 
vienintelę galimybę - ministras 
pirmininkas turi atsistatydinti ir 
turi būti tęsiamos derybos val
dančiojoje koalicijoje dėl toles
nio darbo”, - Vyriausybės posė
džių salėje ministrams sakė R. 
Paksas. Jis informavo jau pra
šęs atsistatydinimo.

Po R.Pakso pareiškimo Vy
riausybės posėdis baigėsi, nu
matyti darbotvarkės klausimai, 
tarp kurių - ilgalaikio bendra
darbiavimo sutarties tarp Ru
sijos bendrovės“Jukos”ir ben
drovę “Mažeikių nafta” valdan
čios JAV įmonės “Williams In- 
temational” patvirtinimas, “Lie

VYGAUDAS USACKAS RAGINA
PAREMTI NATO PLĖTRĄ

Birželio 20 d. Washingtone 
Lietuvos Ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas kreipėsi į 
Amerikos kariuomenės ir dip
lomatijos veteranus, raginda
mas palaikyti NATO plėtrą. Jis 
kalbėjo Washingtone Fort Majėr 
karininkų klube.

“Mes tikimės, kad preziden
tas Bush ir JAV bus Europos su- 
vienijimo užbaigimo proceso 
priešaky, nuosekliai plečiant 
NATO 2002 m. ir vėliau”, - sakė 
ambasadorius, kreipdamasis į. 
Amerikos legiono atstovus, bu
vusius JAV karinių pajėgų ir

ARVYDO SABONIO NAMAI 
PORTLENDE TUŠTĖJA

Arvydas Sabonis su šeima 
.sugrįžta į Lietuvą. Galimybė, 
kad jis kitą sezoną vėl žais 
“Portland Trail Blazers” klube 
- menka. Apie tai pranešė Port- 
lando žiniasklaida.

Portlende geriausias visų lai
kų Lietuvos krepšininkas gy
vena nuo 1995-ųjų, kai pradėjo 
karjerą N B A.

Ti esą, praėj usią savaitę Vene
sueloj e viešėjęs A.Sabonis kal
bėjo, jog galvoja apie naują su
tartį su “Blazers”: “Nors po 
siaubingo mūsų komandai čem
pionato labai sunku šnekėti apie 
krepšinį, bet dar tikiuosi žaisti 
NBA. Gal dar porą metų. .Ma
nau, kad taip ir bus”.

Tačiau krepšininkui grįžus į 
JAV daug kas pasikeitė. Pasak 
Portlando žurnalistų, birželio 18 
d. prie A.Sabonio namų paste
bėta krovininių automobilių, o 
lietuvio namas “atrodė tuščias”. 
Teigiama, kad krepšininkas jau 
išsivežė didžiąją dalį savo daik
tų. Portlando televizija KGW 
pranešė, jog krepšininko žmona 
Ingrida Sabonienė sakė, kad jie 
namo dar nepardavė, nes 36 me
tų A.Saboniui vis dėlto yra ne
didelė galimybė žaisti “Bla
zers”.

Po šio NBA sezono baigėsi 
lietuvio trejų metų daugiau kaip 
30 milijonų JAV dolerių vertės 
sutartis su “Blazers”.

A.Sabonis dar negali pasira
šinėti naujų kontraktų, nes pagal 
lygos taisykles laisvieji agentai 
oficialiai derėtis su klubais turi 
teisę tik nuo liepos 1-osios.

Šešis sezonus Portlando klu
be rungtyniavęs A.Sabonis kas
met po čempionato grįždavo 
pailsėti į Lietuvą.

Šiais metais krepšininkas jau 
buvo atvykęs į gimtinę. Tai buvo 
gegužės mėnesį, po to, kai “Trail 
Blazers” patyrė fiasko jau pir

tuvos dujų” privatizavimo mo
delio nustatymas - svarstomi ne
buvo.

Prezidentas Valdas Adamkus 
birželio 20 d. priėmė Rolando 
Pakso vyriausybės atsistatydini
mą.

Savo dekretu prezidentas pa
vedė kabinetui toliau eiti pa
reigas, vadovaujant ūkio minis
trui Eugenijui Gentvilui, kol bus 
sudaryta nauja vyriausybė.

BNS

Valstybės departamento darbuo
tojus. Ambasadorius Ušackas 
padėkojo JAV prezidentui ir ad
ministracijai už kiekvienoje 
prezidento aplankytoje Eu
ropos sostinėje iškeltą NATO 
plėtros klausimą, sakydamas, 
kad tai geriausias JAV įsiparei
gojimo įrodymas. Birželio vidu
ryje lankydamasis Varšuvoje, 
prezidentas G. Bush patvirtino, 
jog NATO 2002 m. pakvies į 
Aljansą geriausiai narystei pa
siruošusias šalis-kandidates.

Lietuvos Respublikos 
ambasada~Washingtone

majame atkrintamųjų varžybų 
etapeį 0:3 pralaimėjęs “Los An
geles Lakers”, kuris praėjusią 
savaitę apgynė NBA čempiono 
titulą.

I. Sabonienė KGW televizijai 
teigė, jog ir dabar visa šeima iš 
Portlando išvažiuoja į Lietuvą 
atostogauti. Bet ji nepatvirtino, 
kad rengiasi sugrįžti į JAV. Anot 
JAV žiniasklaidos, A. Sabonio 
išvykimą iš Portlando galima 
paaiškinti tuo, kad “Blazers” 
sezonas baigėsi nesėkmingai.

“Portlando komandoje nėra 
žaidėjų. Tai - tik milijonus už
dirbančios pavardės”, - po sezo
no kalbėjo A.Sabonis. Lietuvio 
nuomone, po čempionato posto 
netekusį “Blazers” trenerį Mike 
Dunleavy vertėjo atleisti daug 
anksčiau, nes jis nesusitvarkė su 
įnoringomis žvaigždėmis.

Portlando klubas iki šiol nera
do, kas vadovaus krepšininkams 
kitą sezoną. Trenerio paieško
mis užsiėmęs “Trail Blazers” 
prezidentas Bob Whitsitt nese
niai sakė: “Norėčiau, kad A.Sa- 
bonis liktų komandoje ir kitą se
zoną. Nematau, kodėl to nenorė
ti”. Bet, pasak B.Whitsitto, A. 
Sabonio likimas Portlando klu
be turėtų paaiškėti tik naujam 
treneriui numačius lietuvio 
vaidmenį aikštėje.

Portlande šnekama, kad A. 
Saboniui net ir pastaruoju metu 
vis dar trukdė kalbos barjeras - 
jis nesuprato, ką jam sako ko
mandos draugai ir treneris. Per 
vienas rungtynes lietuvis suriko: 
“Aš girdžiu penkis žmones, ku
rie visi man sako skirtingus da
lykus”.

Viešėdamas Venesueloje A. 
Sabonis kalbėjo, kad krepšinin
ko karjerą norėtų baigti Kauno 
“Žalgiryje”. Vidurio puolėjas 
yra vienas šio klubo savininkų.

Lietuvos rytas
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VANDA JUKNAITE neapkenčia 
tuščių kalbų apie humanizmą
Dalia Jazukevičiūtė

(pradžia praeitame nr.)
Prozininkė prisiminė vieną 

savo kelionę autobusu iš Vil
niaus į Inkūnus su stotyse su
rinktais vaikais. Du jau ūgtelėję 
vaikinukai sugebėjo apšvarinti 
miegantį neblaivų keleivį, nieko 
apie tai neįtariant grupės vado
vams. Anykščiuose jie pasakė 
V. Juknaitei, kad turi daug 
Vilniuje prisielgetautų pinigų ir 
prieš vykdami į Inkūnų sody
bą norėtų šio to nusipirkti tur
guje. Už 500 litų berniukai 
nusipirko sportinius kostiumus, 
sportbačius, kepurėles su sna
peliais, daug saldumynų ir dar 
butelį degtinės. “Jie dar ir ma
ne pradžiugino, - liūdnai juo
kavo rašytoja. - Įteikė 28 li
tus, kad nupirkčiau agurkų. Aš 
taip apsidžiaugiau. O kai 
paaiškėjo tiesa, negalėjau tų 
vaikų įskųsti policininkams, nes 
tuomet ir aš būčiau tapusi tik 
baudėja ir jokio kontakto tarp 
mūsų nebūtų užsimezgę... Ne- 
atėmiau net butelio degtinės. 
Atimsi ir tapsi oficialiu as
meniu, pareigūnu, taip jų ne
kenčiamu, o jie - gatviniais... Ir 
nebus jokios draugystės. To
dėl tą butelį degtinės išgėrėme 
kartu su visa stovykla. Šešioli
ka žmonių. Visiems išėjo po 
šaukštą. Nežinau, ar tai pe
dagogiška, bet nebuvo kitos 
išeities. Atsivežtas cigaretes 
surenka stovyklos vadovė ir 
sudeda į seifą, kad duotų kiek: 
vienam po tris kiekvieną die
ną. Vis mažiau žalos. Klijus tai 

jau atimame be žodžių ir 
sudeginame”.

Neseniai dėstytojai V. Juk
naitei teko padirbėti pres
tižinėje, privačioje elito vaikų 
mokykloje. “Dėsčiau 10-12 me
tų vaikams ir baisiausiai nu
stebau - jie apleisti lygiai taip 
pat kaip ir gatvės vaikai. Jie 
irgi palikti patys sau, niekam 
nerūpi, ką jie jaučia, jie neturi 
su kuo pasitarti apie savo 
rūpesčius. Jų tėvai užsiėmę 
pinigų darymu, - pasakojo ra
šytoja. - Elito vaikai jaučia 
lygiai tokią pačią gyvenimo 
baimę kaip ir gatviniai. Tai 
tik iliuzija, kad jie saugesni. 
Nuo šitų vaikų dvelkia tokia pa
ti vidinė vienatvė, gimdanti vi
sokiausius monstrus. Gatvės 
vaikas, kuris žino, kad juo 
visiškai niekas nepasirūpins, 
išmoksta pasikliauti vien sa
vimi, išmoksta bent jau vertin
ti tą, kuris jam padaro gera... 
Kai aš supratau, kad tarp gat
vės ir elito vaikų nėra jokio es
minio skirtumo, staiga pama
čiau kitą visuomenę. Visur, taip 
pat ir mūsų politikoje, trūks
ta bent elementaraus planavi
mo. Kas bus po penkerių 
metų?”

V. Juknaitei gatvės vaikų 
elgesys Anykščių turguje, nu
gvelbus 500 litų, primena mū
sų naujųjų pralobėlių, arba, kaip 
dabar juos įprasta vadinti, “nau- 
jųjų lietuvių” elgesį. “Tar
kim, tai ne 500 litų, o penki 
milijonai, - lygina rašytoja. - Tas 

turtuolis irgi šoka pasirodyti 
kaip vaikas. Vaikai pirko 
sportinius kostiumus - tai jiems 
buvo prestižiniai drabužiai, 
pirko sportbačius - tai jiems 
buvo prestižinė avalynė, o 
turtuolis tuoj statosi bažnyčios 
tipo pilaitę, kad visi matytų, 
koks jis šaunuolis. Perka au
tomobilį: žiūrėk, broleli, kokia 
manoji mašina, stebėkis ir 
pavydėk... Jie irgi negalvoja 
apie rytdieną. Negalvoja, ar il
gai galės išlaikyti, apšildyti 
milžinišką namą, negalvoja, ar 
nepaklius į kalėjimą dėl abejo
tino sandorio, aferos. O žmonės, 
kurie skursta, pavydi turtuo
liams. Bet aš jiems visai ne
pavydžiu. Aš nenorėčiau 20 va
landų per parą rėkauti mo
biliuoju telefonu, lakstyti au
tomobiliu ir dieną naktį dirbti 
su pistoletu užantyje, neno
rėčiau kasdien tikrinti, ar po 
mano mašina nėra bombos, 
drebėti, ar dėl išpirkos ne
pagrobs mano vaiko. Aš ne
sikeisčiau vietomis su turtuo
liu. Tai tik iliuzija, kad tur
tingieji laimingesni ar sauges
ni”.

Optimistinės godos

Rašytoja pasakoja, kad 
kažkada profesorius Albertas 
Zalatorius parvažiavęs iš. 
Amerikos juokavo: “Lietuvoje 
reikalai tvarkosi. Anksčiau 
laikraščiai vis rašydavo: “pa
vogė, apiplėšė, užmušė, su
sprogdino”, o dabar rašo: “su
gavo, sulaikė, suėmė, pa
sodino”.

“Bet aš vis mąstau, kada 
mūsų visuomenė pagaliau 
išsivaduos iš sąmonės, lie

piančios gyventi viena diena, 
- godojo V. Juknaitė. - Mes 
esame panašūs į laboratorijoje 
išvestų baltųjų pelyčių rūšį, 
skirtą laboratorijos reikmėms. 
Jos tupi stikliniuose narve
liuose, joms padėta maisto, kai 
prireikia, padaroma skaudi in
jekcija. Narvelis staiga sudūž
ta. Pelytės nepašprunka - jos 
tupi susigūžusios ir visiškai 
nežino, ką dabar daryti. Jos no
ri greičiau .į narvelį, prie sa
vo menko davinio, jos neprieš
tarauja gauti kad ir papildomą 
injekciją. O laisva lauko pelė 
turi daug urvelių. Vieną už
mūrysi -ji prasigrauš kitur. Va
sarą ji gyvens laukuose, žie
mą svirne. Ji išsaugojusi visus 
gyvybinius instinktus”.

Prozininkę skaudina supra
timas, kad per 10 metų vi
suomenė susidarė nuomonę, jog 
Vakaruose - rojus. Laimės 
ieškoti reikia svetur. Sėkmė 
ištekėti už užsieniečio. “Šalies 
ekonomika priklauso nuo 
intelektinio potencialo, - svars
tė V. Juknaitė. - Nuo išsila
vinusių žmonių. JAV sugeba 
pritraukti intelekto iš viso 
pasaulio. Kodėl mes taip ne
norime išmokti tvarkytis čia, 
tvarkyti ir išsaugoti, dauginti 
tą kad ir “prichvatizuotą” tur
tą? Specialistai bus reikalingi 
čia. Dabar prigimtinė, etninė 
kultūra nustumta į pačią 
paskutinę vietą. Neišugdę namų 
jausenos, mes neturim jokių 
ekonominių šansų sulaiky
ti jaunus specialistus namie”.

V. Juknaitė susirūpinusi, kad 
normalių šeimų vaikai, ku
rių tėvai yra socialūs, bet turi 
mažai pajamų, nenori eiti į 
mokyklą. “Jie samprotauja, kad 

vis tiek negalės toliau mokytis, 
nebus pinigų. Taip praranda
mi labai gabūs, bet nusivylę 
žmonės, - mano rašytoja. - Jei
gu aš būčiau šalies vadovas, 
visomis išgalėmis kurčiau sti
pendijų fondus, kad tie vaikai, 
kurių tėvai mažai uždirba, 
galėtų mokytis. Kad jie išvystų 
šviesą tunelio gale. Niekas 
negali ištverti be šviesos, juo
lab vaikai”.

Naujausių tyrimų, atliktų 
Lietuvoje, duomenimis, skurs
ta tik du procentai žmonių, 
turinčių aukštąjį išsilavinimą. 
Todėl V. Juknaitei visai nesu
prantami svarstymai, kad Lie
tuvoje per daug aukštų
jų mokyklų ar pedagogų. “Ja
ponijoje moteris, žinodama, 
kad ištekėjusi tikrai nedirbs, 
baigia net diplomatijos moks
lus, - sakė rašytoja. - Kodėl? 
Tam, kad pati gavusi išsi
lavinimą galėtų tinkamai auklėti 
savo vaikus”.

Publicistika - 
kai nebegali ištverti

“Mano sūnūs yra viskas, ką 
aš turiu, - tvirtina rašytoja. - 
Svarbiau už dėstymą ir kny

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfieid, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje Nevv 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.

gų rašymą. Daugiausiai laiko 
suryja dėstymas, nes turiu labai 
daug paskaitų. Kai mano sūnus 
Džiugas laikė stojamuosius 
egzaminus į gimnaziją, manęs 
nebuvo. Grįžusi namo iš savų
jų darbų, radau ant savo kam
bario durų tokį plakatą: “Ra
šytoja Vanda Juknaitė”. Žino
ma, didelis laimėjimas išmokyti 
vaikus savarankiškai elgtis, bet 
vis vien supratau, kad buvau 
neteisi”.

Prozininkė mano, kad kiek
viena moteris, turinti vaikų, 
neišvengiamai privalo galvoti 
apie rytdieną, apie jų ateitį. Ji 
niekada nenorėtų, kad jos sū
nūs kada nors emigruotų iš 
Lietuvos: “Mes patys turime 
spręsti, kokia bus Lietuva, - 
tranzitinė stotis ar mūsų namai. 
Kiekvienas turi jaustis atsa
kingas už tai, koks bus mūsų 
kraštas, kaip gyvensime, kokia 
bus tvarka”.

Praėjusį pavasarį išėjo V. 
Juknaitės raštų rinktinė “Šer
menys”. O publicistiką rašy
toja prisipažino rašanti tik ta
da, kai jau visai nebegali iš
tverti - kai per daug neteisy
bės širdį užgula.

(pabaiga)
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Siųsdami per Western Union, jūs tarsi įteikiate
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas

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

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

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

DAIVA 1ZBICKAITĖ-VERŠELIENĖ, DEWOLFE REAL ESTATE, 677 
Worcester Rd., Natick, MA 01760, gali aptarnauti jūsų visus nekilnojamo 
turto pareikalavimus. DeWolfe firma specializuojasi namų pardavimu, 
paskolų gavimu, persikraustymu ir draudimu. Suteikiama paslauga 
perkant arba parduodant namus. Skambinkite (718) 446-9743 palikite 
žinutę arba į įstaigą (508) 655-0680, (508) 523-9058.

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

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

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
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siunčiate pinigus per Westem Union, galite 
užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą

Kai 
būti 
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 Westem Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
Western Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

i

www.westernunion.com

VVESTERN MONEY 
UNION TRANSFER

Ta sol i no
* MEMOBIALS

66 - 86 80 ST. MIDDLE V1LLAGE. 
QUEENS N.Y. !1379

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje™
PHONES ( 718) 326 - 1282; 326-3150

- TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA -
- GAUSI PARODŲ SALĖ -
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

“Aš saugosiu 
savo laisvę”

Anuomet, kai Jungtines Amerikos 
Valstijas galėjai pasiekti tik laivu, 
New Yorko uosto žiotyse buvo pa
statyta milžiniška Laisvės statula, 
aukštai kelianti žibintą, o kitoje ran
koje laikanti [statymų knygą. Tai buvo 
prancūzų tautos dovana Jungtinėms 
Amerikos Valtijoms.

Prancūzija buvo pirmoji, kuri ištiesė pagalbos ranką besi
kuriančiai Amerikai. Prieš Didžiąją Britaniją kariauti už jos laisvę 
[Ameriką vyko savanoriai. Prancūzija tuomet didžiai nesutarė su 
D. Britanija ir visokiais būdais rėmė Jungtinių Amerikos Valstijų 
kelią į nepriklausomybę. Prancūzija, pirmoji pripažinusi JAV kaip 
egzistuojančią valstybę, tada buvo galingiausia, daugiausia [takos 
turėjusi valstybė.

New Yorkas tada buvo Jungtinių Amerikos Valstijųsostinė. Čia 
gyveno ir George Washington, Amerikos laisvės karųgenerolas ir 
pirmasis prezidentas. Čia atvyko ir pirmasis Prancūzijos am
basadorius Francois Rene Chateaubriand. Pagal nustatytą pro
tokolą prezidentui jis [teikė skiriamuosius raštus, pasakęs kalbą, 
palinkėjęs naujai valstybei kuo geriausios ateities.

Prancūzijos ambasadorius, būdamas pasiuntiniu kituose 
kraštuose, buvo regėjęs puošnių rūmų, dalyvavęs dideliuose 
priėmimuose, kur žvilgėjo auksas, buvo daug prabangos.

Washington, kaip armijos generolas, atsakė svečiui kalba ir 
pakvietė vaišių. Ir Chateaubriand nustebo, kad nematė jokio 
pasirengimo, kad jis čia bus vaišinamas. Prezidentas [vedė jį į 
kitą kambarį, kur degė židinys. Jis [metė kelias bulves į židinį, kad 
jos iškeptų. Ant stalo padėjo paprastas lėkštes, sviesto puodelius.

Ambasadorius buvo [pratęs valgyti iš auksinių indų, apsuptas 
šnarančių šilkų, dvelkiant brangiausiems kvepalams. Dabar sklido 
tik kepančių bulvių kvapas.

Prezidentas Washington jam pasakė, kad Amerika yra jauna 
valstybė, nieko neturinti, išskyrus didelį norą gyventi laisvėje.

Ambasadorius aprašė šį vizitą kaip patį brangiausią, patį 
[spūdingiausiąjo priėmimą. Jis rašė: šitoji valstybė tikrai toli nueis 
ir daug pasieks!

Taip ir atsitiko. Amerika augo, stiprėjo metai iš metų, nes gynė 
žmogaus teises ir laisvę. Švenčiant Amerikos nepriklausomybės 
šimto metų sukaktį, prancūzų tauta dovanojo Laisvės statulą. 
Amerikos jaunimas surinko aukas tik jos pjedestalui - didžiuliam, 
su muziejaus salėmis - pastatyti.

Ant pjedestalo šono, prie Laisvės statulos kojų, yra iškaltas 
imigrantės eilėraštis, kurio turinys maždaug toks: “Ateikite pas 
mane visi vargstantieji, aš jus priglausiu. Palikite savo ašaras 
man, savo vargą man ir keliaukite į šalį, kur kiekvienas yra laisvas. 
Aš saugosiu jūsų laisvę ”.

Tie žodžiai dar ir dabar yra brangūs, dar ir dabar vilioja naujus 
imigrantus. Amerikos Laisvės statulos žibinto šviesa tapo tautų 
laisvės simboliu. Jį mato visi pavergtieji.

Liepos 4-oji yra ne tik Amerikos nepriklausomybės šventė, bet 
ir viso pasaulio žmonių, kurie siekia laisvės ir teisingumo. Ir šian
dien Amerikos Laisvės Žibintas stiprina visus. Šios didžiosios lais
vės šventės proga sveikiname Ameriką ir sakome: “Tegu Dievas 
laimina Ameriką! ”

MOTERIS EVANGELIJOJE
Ieva ČEPULKAUSKAITĖ

(pradžia praeitame nr.)
Taip pat Jėzus pasigaili, pa

guodžia kitatautę, samarietę, ir 
atskleidžia jai, jog yra Mesijas 
(Jn 4, 7-26).

Luko evangelijoje yra mini
ma moteris pranašė, Ona, Fanu- 
elio duktė iš Asero giminės, apie 
kurią pasakojama taip: „Po mer
gystės ji išgyveno septynerius 
metus su vyru, o paskui našlau
dama sulaukė aštuoniasdešimt 
ketverių metų. Ji nesitraukė iš 
šventyklos, tarnaudama Dievui 
per dienas ir naktis pasninkais 
bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu 
priėjusi, šlovino Dievą ir kal
bėjo apie kūdikį visiems, kurie 
laukė Jeruzalės išvadavimo“ 
(Lk 2, 36-38).

Sugraudintas seserų Mortos ir 
Marijos skausmo dėl brolio 
mirties, Jėzus prikelia iš numi
rusiųjų Lozorių (Jn 11, 1-44). 
Lukas taip pat mini tas pačias 
seseris Mortą ir Mariją. Morta 
skundžiasi Jėzui, kuris svečiuo- 
jasi pas jas, kad Marija tik 
klauso, ką jis kalba, ir nepade
da jai ruošoje, o Jėzus atsako: 
„Morta, Morta, tu rūpiniesi ir 
sielojiesi daugeliu dalykų, o 
reikia tik vieno. Marija išsirinko 
geriausiąją dalį, kuri nebus išjos 
atimta“(Lk 10, 39-41). Taigi 
moteris - jau ne tik tarnaitė, 
užsiimanti ruoša, ji pilnateisė 
Jėzaus pasekėja, siekianti am
žinųjų vertybių. Moterys sekė 
Jėzų. „Su juo buvo Dvylika 
apaštalų ir kelios moterys, išgy
dytos nuo piktųjų dvasių bei li
gų; tai Marija, vadinama Mag- 
daliete, iš kurios buvo išėję sep
tyni demonai, Erodo prievaizdo 
Chuzos žmona Joana, Zuzana ir 
daug kitų moterų, kurios šelpė 
juos savo turtu“ (Lk 8,2-3). Tai 
reikšmingas epizodas: moterys 
ne tik keliavo su Jėzumi, bet ir 
šelpė jį bei jo mokinius. Prie 
kryžiaus taip pat stovėjo mterys: 
„Tenai buvo daug moterų, 
kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo 
atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, 
jam patamaudamos“(Mt 27,55- 
56).

Įdomu, kad moterims pir
mosioms angelas paskelbia apie 
Jėzaus prisikėlimą - tai minima 
visose keturiose evangelijose. 
Nurodomi ir jų vardai: evan
gelijoje pagal Morkų jos įvar
dijamos kaip Marija Mag- 
dalietė, Marija, Jokūbo motina, 
ir Salome; pagal Luką, vietoje 
Salomės buvo Joana, ir taip pat 
kitos jų draugės (Mk,15,1-8, Lk 
23, 1-11). Jos pačios pirmosios 
sužino gerąją naujieną (Mt 27, 
1-8, 140). Pagal Mato, Mor
kaus ir Jono evangelijas, pirmo

ji prisikėlusį Jėzų išvydo Mari
ja Magdalietė, iš kurios Jėzus 
buvo išvaręs septynis demonus 
(Mt 27, 9-10, Mk 16, 9-10, Jn 
20, 11-18). Ji praneša džiugią 
žinią jo mokiniams. Beje, mo
terimis patikima neiškart - tik 
tuomet, kai visiems mokiniams 
apsireiškia pats Jėzus.

Moteris-nusidėjėlė
Evangelijose moteris minima 

ir kaip nusidėjėlė. Evangelijoje 
pagal Matą Jėzus nusidėjėlius 
įvardina kaip muitininkus ir 
ištvirkėles: „Iš tiesų sakau jums: 
muitininkai ir ištvirkėlės grei
čiau už jus pateks į Dievo ka
ralystę. Nes Jonas atėjo pas jus 
teisybės keliu, bet jūs netikėjote 
juo. O muitininkai ir ištvirkėlės 
tikėjo“ (Mt 21, 31-32). Evan
gelijoje pagal Luką pasako
jamas epizodas, kaip moteris, 
žinoma mieste nusidėjėlė, atėjo 
pas Jėzų, atsinešė alebastrinį in
dą brangaus tepalo, ir, verkdama 
priėjusi iš užpakalio prie jo 
kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, 
šluostyti savo galvos plaukais, 
bučiavo jo kojas ir tepė jas te
palu. Jėzus jai atleidžia jos nuo
dėmes: „Jai atleidžiamos dau
gybė jos nuodėmių, nes ji pami
lo. Kam mažai atleista, tas men
kai myli“(Lk 7, 37-50). Jėzus 
taip pat atlaidus ir samarietei, 
kuri turėtų būti laikoma nusi
dėjėle, nes turėjo penkis vyrus; 
tačiau Jėzus jos nesmerkia, pri
sipažįsta esąs Mesijas bei sutei
kia jai viltį (Jn 4, 7-26). Lukas 
aprašo atsitikimą su moterimi, 
sugauta svetimaujant. Rašto 
aiškintojai bei fariziejai nori už
mušti jąakmenimis, nes taip yra 
parašvta Mozės istatvme. Jėzus 
jiems atsako: „Kas iš jūsų be 
nuodėmės, tegu pirmas sviedžia 
į ją akmenį. Tai išgir-dę, jie 
vienas po kito pasitraukia, jos 
nepasmerkę. Tuomet ir Jėzus at
leidžia moteriai: „Nė aš tavęs 
nepasmerksiu. Eik ir daugiau 
nebenusidėk“(Jn 8,3-11). Jėzus 
moko atleisti besigailinčiai nusi
dėjėlei ir tuo keičia žiaurų Mo
zės įstatymą.

Evangelijoje randamas ir mo- 
ters-intrigantės įvaizdis. Tai 
Erodiada, tetrarcho Erodo brolio 
žmona, su kuria šis gyveno. Jo
nas Krikštytojas labai smerkė 
Erodiadąbei barė Erodą dėl jos. 
Jos dukra šoko karaliui ir jis už 
tai pažadėjo jai duoti viską, ko 
tik paprašys. Si, motinos primo
kyta, pareikalavo Jono Krikšty
tojo galvos. Tetrarchui beliko 
išpildyti pažadą, o nukirstą gal
vą mergaitė atidavė motinai. Šią 
istoriją mini visi trys sinoptiniai 

evangelistai (Mt 14, 1-12, Mk 
6, 17-28, Lk 3, 19).

Moteris-išgydytoji
Daugelio Jėzaus stebuklų 

objektas yra moteris. Jėzus iš
gydo daugybę įvairaus amžiaus, 
padėties bei tautybės moterų. 
Evangelijoje minima 13 moterų 
išgydymo atvejų. Daugumoje 
atsitikimų svarbiausias išgydy
mo laidas yra pačios moters įti
kėjimas Jėzumi, kaip Dievu: tai 
Mato, Morkaus bei Luko evan
gelijose minimas kraujoplūdžiu 
sergančios moters išgijimas (Mt 
9,20-22, Mk 5,25-34, Lk 8,43- 
48). Kitu atveju, išgijimą lemia 
artimo žmogaus tikėjimas - 
pavyzdžiui, kananietės (siro- 
fenikietės) dukrelės išgydymas 
(Mt 15,22-28, Mk 7, 25-30).

Jėzus išgydo moterį, 18 metų 
sirgusią dvasios liga (Lk 13,11- 
13), Simono Petro uošvę (Mk 1, 
30-31, Lk 4, 38-39), sinagogos 
vyresniojo Jajiro dukrelę (Mt 9, 
23-26, Mk 5, 35-43, Lk 8, 49- 
56). Taip pat minimos tokios jo 
išgydytos moterys, kaip jau mi
nėtoji Marija Magdalietė, iš ku
rios jis išvaro septynis demonus, 
Erodo prievaizdo Chuzos žmo
na Joana, Zuzana ir kitos mo
terys, kurios po to keliauja kartu 
su Jėzumi ir jo apaštalais (Mk 
16, 9, Lk 8, 1-2).

Šventas Jonas Evangelistas, iliustracija iš Liber Evangeliorum 
(dešimtojo amžiaus pabaiga), Biblioteca Laurenziana, Florence

Moteris-darbininkė
Evangelijoje nėra gausu dir

bančios moters įvaizdžių. Iš 
dvylikos rastų pavyzdžių galima 
daryti išvadą, kad moters darbas 
buvo tvarkytis po namus ir pa
tarnauti vyrui.

Evangelijoje minimi tokie 
moters darbai: moteris kepa: „su 
dangaus karalyste yra kaip su 
raugu, kurį moteris ėmė įmaišė 
trijuose saikuose miltų, ir nuo 
jo viskas įrūgo“ (Mt 13, 33, Lk 
13,20); moteris mala: „dvi mals 
vienomis girnomis, ir viena bus 
paimta, o kita palikta“ (Mt 24, 
41, Lk 17, 35); moteris patar
nauja vyrams: „Toji (Petro uoš
vė ) atsikėlė ir galėjo jam patar
nauti (Mt 8, 14-15, Mk 1, 30- 
31, Lk 4, 38-39) arba „Morta 
buvo susirūpinusi visokiu pa
tarnavimu“ (Lk 10, 40); dirba 
tarnaite rūmuose: „viena tarnai
tė priėjo prie jo (Petro) ir ta- 
rė...“(Mt26,69,71, Mk 14,66, 
69, Jn 18, 17).

Taigi moters paveikslas 
Evangelijoje - gana dažnas. Ji 
pasirodo įvairiose situacijose, ir 
įvairiais pavidalais. Jėzaus gy
venamu laikmečiu moters pa
dėtis tiek šeimoje, tiek visuo
meniniame gyvenime nebuvo 
lengva: ji turėjo atlikti sunkius 

(nukelta į 6 psl.)

Skiriama
JULIJONUI BŪTĖNUI 3

(pradžia nr. 25)
“Nelengva man nūn Tau rašyti. Geriausia būtų, sau nuošaliai 

prie kavos puoduko ir stiklelio susėdus, ligi paryčių iš širdies iš
sišnekėti. Bet šiuo metu tai neįmanoma ir ne vien dėl geografinių 
atstumų, kurių Tavoj on pusėn nugalėti aš nė nebesirengiu. Ir ne 
dėl tų motyvų, dėl kurių Tau dar Europoj tebesant neprisiruošiau 
Tau atsiliepti. Anuomet širdį išlieti vis tiek nebūtų išsprendę to 
gūdaus nerimo, nuo kurio pamažėle, bet tolydžio buvau benykstąs. 
Tebeturiu Tavo dar tremties pradžioj - jau prieš tiek metų - man' 
rašytus laiškus. Jaučiu, jog ten surašei tai, kas, kaip dabar pasisakai, 
padarė Tave apatišką. Stačiai neturėjau drąsos žodžiu Tavęs 
paguosti, pats neišmanydamas, kaip, dar palyginti jaunas ir pajė
gus būčiau galėjęs atiduoti priesaikos uždėtą ir absoliučiai būtiną 
duoklę didžiajam mūsų reikalui”. - Pagaliau galima (lig šiol teko 
remtis vien pažinojusiųjų liudijimais) autentiškai patvirtinti: tremtis 
Julijonui Būtėnui buvo tik laikinas vegetacijos pratęsimas su 
skausminga sąžinės graužatim - nežinia, kaip padėti tėvynei, 
nežinia, kur prasmės ieškoti. Tačiau tarp šitų gražiai stilingai 
surašytų sakinių jau slypi du mums rūpimi faktai: bandymas išvykti 
į JAV (galbūt tuo būdu norint bent kiek įprasminti savo vegetacinį 
gyvenimą) ir kaip to bandymo priešprieša - tuometinė nauja jo 
egzistencija - užuomina apie motyvus, dėl kurių jau nebesirengia
ma nugalėti Atlanto. Šie faktai aiškion švieson patenka tolimes
nėse laiško eilutėse: “Laikau Dievo pirštu, kad JAV emigracinių 

daktarų apsirikimas (1949 m. vasarą atrado džiovą!) išjungė ma
ne nuo emigracijos. Per tą laiką matai, kaip persimainė rūbas mar
go svieto, - ne vien tuo būdu, kad netrukus po to buvau rastas 
sveikas kaip ridikas, tinkamas nors ir peklos pamatams griauti”. 
Vadinasi, bandymas pasiekti Ameriką buvo užvaldęs, ir būtent 
1949-ųjų vasarą... Galima eiti dar giliau: 1948 m. liepos mėnesį 
įvykęs susitikimas su Juozu Lukša-Daumantu galutinai neišspren
dė jo likimo, mąstoma ir apie kitokią gyvenimo prasmę - darbą 
JAV, kuriam buvo tikrai reikalingas (tai išryškės iš brolio Petro 
laiškų). Ir tasai daktarų apsirikimas tampa Julijono lemtimi - 
užsiminimas apie persimainymą “rūbo margo svieto” jau yra 
tiesioginė nuoroda į rengimąsi žygiui Lietuvon.

“Jau bus meteliai, kaip nė su kuo nebesusirašinėju ir, be kelių 
žmonių, visiems pažįstamiems esu, turbūt, kaip nors Europoj 
susitvarkęs”, - aiškėja ir laikas, kada pereinama tiesioginėn VLIK’o 
karinio skyriaus priklausomybėn - prasideda pasiruošimo grįžimui 
į Lietuvą darbai (1949 m. pabaiga). Tolesni žodžiai yra esamos 
padėties konkretus apibūdinimas ir paslėpta numatomos misijos 
viltis: “Broli, įsakmiai prašysiu, kad ir Tu niekam neprasitartum 
net šį laiškąiš manęs gavęs. Gali išeiti taip, kad man jau ir nebeteks 
Tau parašyti - bent tuo tarpu. Bet tu netrukdomas plačiai plačiai 
man apie save parašyk...”

Kaip aiški jo tuometinės priklausomybės nuoroda duodamas 
adresas: “Man rašytina - Mr. A. Šova, Munchen... Kurį laiką taip 
gausiu”.

Laiško pabaigoje - nujaučiamo likimo diktuojami atsisveikini
mo žodžiai: “Petriuk, užmiršk jauniausiajam broleliui kartumą, 
jei jo esama. Kaip ten bebūtų, jis tebėra ar bent visa būtybe trokš
ta pasilikti toks, kokį Tu jį anksčiau pažinai - esminėj įsitikini
mų ir idealų vienybėj su tavim, pasiryžęs nepalikti dėmių 
garbingam mūsų šeimos vardui. Kad jam tai bet kuriomis 

aplinkybėmis pasisektų, neatsisakyk retuomis jį ta prasme mels
damasis prisiminti”.

Pagrindinė, sintezuojanti laiško mintis, tampanti Julijono Būtė
no galutinio apsisprendimo - grįžti į mirtį - pateisinimu ir 
patvirtinimu, jog jis pats apsprendęs savo likimą, yra žodžiai: “Aš 
ramybės negalėjau rasti, sąžinės prikaišiojamas, jog'kruvinojo 
vyksmo fone šioks toks dirbamas darbas buvo apgailėtinai 
atkištinis ir nepakankamas”.

Svarbia liudijimų kalba prabyla ir Petro Būtėno du laiškai, rašyti 
broliui Julijonui 1951 m. pradžioje jau iš Amerikos (jų nuorašus 
pavyko surasti P. Būtėno rankraščiuose). Tik gavęs ilgai lauktą 
žinią iš brolio (minėtą 1950 m. gruodžio 24 d. laišką), Petras 
Būtėnas tą pačią dieną rašo broliškos šilumos ir pasiilgimo ku
piną laišką, kuris beveik visas virsta kvietimu atvykti pas jį net iki 
smulkmenų nurodant savo gyvenamąją vietą. Teliudija laiško 
ištrauka: “Gavau Tavo širdingą laišką grįžęs vakare iš darbo 1.3. 
Tuoj sėdau rašyti ir leisti orpaščiu. Kad greičiau nueitų, o kitą 
ilgesnį po to jau parašysiu netrukdamas, viso ko primargindamas... 
Rašai, kad ir sveikas būdamas nebesitaisęs emigruoti, t.y. koks 
čia emigravimas - laikinai Amerikon pąsukti. Nežinau planų, nei 
nieko. Aš buvau nusistatęs Europoje pralaukti, bet įsodino įtraukinį 
stačiai man nesuprantamu laimės ar nelaimės būdu ir nugabeno 
Amerikon. Čia ne pyragai, bet vis jau šis tas; svarbiausia - nieko 
nebijai ir niekas nebebaido. Ir atsileido žmonių vadinamieji nervai 
bent dėl politinės grėsmės. Tai todėl, sakau, ir Tau taip reiktų, ir 
būtų sveikiau. Tu ir čia būtum laimingesnis už mane, nes 
nepalyginti jaunesnis, anglų kalbą moki, pripažintas ir, žinau la
bai iš daug žmonių nevienaplaukių, esi stačiai gerbte gerbiamas. 
Išsitiestum čia, kaip benorėdamas. Tas pats red. kun. J. Prunskis 
laiškais yra dėl Tavo atkakimo manęs, teiravęsis. Ir Tu pats gi, 
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pasaulį J
■ JAV generalinis prokuroras 

John Ashcroft birželio 21 d. 
paskelbė, kad 13 Saudo Ara
bijos piliečių bei libaniečiui 
buvo pateikti kaltinimai 1996 
metais Saudo Arabijoje įvyk
džius JAV kareivinių sprog
dinimą, bei pareiškė, jog iš
puolį įkvėpė, rėmė ir koor
dinavo” Irano valdžios elemen
tai.
■ Čečėnijos tema vėl buvo 

svarstoma Europos Tarybos Par
lamentinės Asamblėjos (ETPA) 
eilinėje sesijoje, kuri birželio 
25-29 dienomis vyko Strasbū
re.
■ Albanijos socialistų prem

jeras Ilir Meta birželio 25 d. 
paskelbė, kad jo partija laimėjo 
visuotinius rinkimus ir atmetė 
opozicijos kaltinimus, esą vy
riausybė manipuliuoja rinkimų 
rezultatais.
■ Įkalinto buvusio Jugos

lavijos vadovo Slobodano Mi
loševičiaus advokatai prašys 
paleisti jį už 250 min. Vokieti
jos markių užstatą, birželio 22 
d. pranešė vietos dienraštis 
“Blic”.

■ Europos Sąjungos Nicos 
sutartis, atverianti kelią bloko 
plėtrai, nebus veiksminga be 
airių pritarimo, tačiau Airija tu
ri laiko apsvarstyti savo re
ferendumą, kuriame šiai su
tarčiai nebuvo pritarta, birže
lio 21d. pareiškė ES komisijos 
pirmininkas Romano Prodi.

■ Belfaste antrą vakarą iš ei
lės kilus riaušėms tarp reli
ginių bendruomenių aidėjo 
šūviai ir buvo sužeisti mažiau
siai devyni policininkai, pranešė 
šaltiniai policijoje. Iš respub
likonų (katalikų) ir lojalistų 
(protestantų) jaunuolių minių 
į policininkus buvo svaidomi 
buteliai su padegamuoju skys
čiu, akmenys ir kiti daiktai. 
Birželio 21d. vakare, kitą die
ną po to, kai Belfaste buvo 
sužeisti 39 policininkai, nera
mumai išplito iš šiaurinės 
miesto dalies į vakarinę. Tai 
didžiausi neramumai Šiaurės 
Airijoje per trejus pastaruosius 
metus.

■ Buvęs Peru slaptosios 
policijos viršininkas, bėglys 
Vladimiro Montesinos, kuris 
buvo suimtas Venesuelos sosti
nėje Karakase ir perduotas Pe
ru pareigūnams, birželio 25 d. 
išskraidintas į Limą.

Dar viena 
diplomatinė galimybė

Tomas GIŽAS

NATO PA veiklos 
principai

Savo, kaip tarptautinio foru
mo, veikląNATO Parlamentinė 
Asamblėja (NATO PA) pradėjo 
1955 m. liepos 18 d., kai 158 
NATO valstybių parlamentarai 
pirmą kartą susirinko Paryžiuje 
į NATO šalių parlamentarų 
narių konferenciją. Šio susitiki
mo tikslas buvo pradėti nuola
tines diskusijas tarp NATO 
valstybių narių visais saugu
mo klausimais, perkeliant jas į 
parlamentinį lygmenį. Po 
šio susitikimo NATO PA ofi
cialus pavadinimas kelis kar
tus keitėsi (NATO Parlamen
tarų Konferencija, Šiaurės 
Atlanto Asamblėja), kol 1999 
m. birželio 1 d. NATO Parla
mentinė Asamblėja tapo oficia
liu paskutiniu šios organiza
cijos pavadinimu.

Kalbant apie NATO PA veik
los principus pirmiausia reiktų 
akcentuoti, jog NATO PA yra 
visiškai atskira ir instituciniais 
ryšiais su NATO nesusaistyta 
organizacija. Tačiau tarp šių 
organizacijų vyksta nuolatinis 
dialogas: NATO PA savo dar
botvarkėje svarsto svarbiau
sius su NATO susijusius klau
simus ir teikia savo rekomen
dacijas bei rezoliucijas, į kurias 
paprastai visuomet atsižvelgia
ma.

Šiuo metu NATO PA darbe 
dalyvauja 214 parlamentarų iš 
19 NATO valstybių narių bei 73 
parlamentarai iš 17 NATO PA 
asocijuotųjų valstybių narių (to
kiomis teisėmis šiame forume 
dalyvauja ir Lietuva). Asocijuo
tosios NATO PA valstybės narės 
NATO PA sesijų metu neturi 
balsavimo teisės.

Kaip ir kiekvienoje parla
mentinėje institucijoje, NATO 
PA savo darbą grindžia komi
tetų, pakomitečių bei darbo 
grupių veikla. Du kartus per 
metus NATO PA susirenka į 
sesijas: pavasario bei metinę ru
dens. Kiekvienais metais se
sijos yra rengiamos skirtingose 
šalyse.

NATO PA darbui vadovauja 
Nuolatinis komitetas, kurį suda
ro po vieną atstovą iš tikrųjų 
NATO valstybių narių. Šio ko
miteto kompetencijai priklauso 
NATO PA sesijų darbotvarkės 
tvirtinimas, Asamblėjos biudže
to projekto tvirtinimas, komitetų 
veiklos koordinavimas, santy
kių su Šiaurės Atlanto Taryba 
(sprendžiančiąja NATO institu

cija) palaikymas. Kasdieninį 
NATO PA darbą koordinuoja 
Briuselyje įkurtas Tarptautinis 
sekretoriatas, kuriam vadovauja 
Nuolatinio komiteto skiriamas 
generalinis sekretorius. Tarptau
tinis NATO PA sekretoriatas yra 
atsakingas už NATO PA parei
gūnų darbo vizitų rengimą, in
formacijos kaupimąbei analizę, 
kitokius su NATO PA veikla 
susijusius renginius.

Lietuvos santykiai su 
NATO PA

Lietuva yra asocijuotoji NA
TO PA narė. Šis statusas jai bu
vo suteiktas dar 1991 m. me
tinėje rudens sesijoje Madride. 
Tačiau intensyvesnių santykių 
su NATO PA pradžia taip pat 
reikėtų laikyti 1991 m. tuome
tinio NATO PA prezidento JAV 
kongresmeno Čharlie Rose ir 
senatoriaus Bill Roth iniciaty
va pradėtus rengti vadinamuo
sius Rose-Roth iniciatyvos se
minarus ir konferencijas, kurie 
skirti parlamentinei demokrati
jai Vidurio ir Rytų Europoje 
remti.

Lietuvoje buvo surengti du 
tokie seminarai: 1991 m. gruo
džio mėn. “Baltijos valstybių 
saugumo poreikiai” bei 1995 m. 
spalio mėn. “Baltijos regiono 
saugumas”.

Nuo 1990 m. NATO PA darbe 
nuolatos dalyvauja Lietuvos 
Respublikos Seimo delegacija. 
Per šį laikotarpį Lietuvoje pa
vyko surengti keletą įvairaus 
rango NATO PA pareigūnų 
vizitų. Lietuvoje su darbo vizi
tais taip pat ne kartą yra lankęsi 
NATO PA komitetai bei pako
mitečiai, rengdami pranešimus 
apie saugumo problemas Vidu
rio ir Rytų Europoje.

Sprendimas Vilniuje surengti 
2001 m. NATO PA pavasa
rio sesiją buvo priimtas dar 
1998 m., per pavasario sesiją 
Barselonoje. Be Lietuvos, į 
2001 m. NATO PA pavasario 
sesijos šeimininkus pretenda
vo Makedonija ir Bulgarija, 
tačiau Nuolatinio komiteto 
sprendimas buvo palankus Lie
tuvai.

NATO PA pavasario 
sesijos Vilniuje reikšmė

Tai, kad sprendimai dėl šalių, 
rengiančių NATO PA sesijas, 
yra priimami prieš keletą metų, 
atskleidžia vieną labai svarbų 
aspektą: NATO PA geografijos 

nereikia tiesiogiai sieti su NATO 
PA sesijos darbotvarke ir svars
tomų klausimų spektru. Tai yra 
valstybės ar regiono, kuriame 
yra rengiama NATO PA sesija, 
problematika nebūtinai bus 
įtraukta į sesijos metu diskutuo
jamų klausimų sąrašą.

Tačiau kalbant apie NATO 
PA pavasario sesijos Vilniuje 
reikšmę, reikia paisyti ir išskir
tinį aplinkybių sutapimą. Visi 
dabartiniai NATO PA darbo
tvarkės klausimai vienaip ar ki
taip yra susiję su pasirengimu 
kitais metais įvyksiančiam 
NATO viršūnių susitikimui, 
kuriame vienas iš svarbiausių 
klausimų bus NATO plėtra į 
Rytus. Atsižvelgiant į šias ap
linkybes, NATO PA sesija Vil
niuje savaime įpareigojo Lie

Padėkime apsaugoti Lietuvos ateitį

Ragindami prezidentą Bush, kad JAV remtų Baltijos valstybių pakvietimą į NATO 2002 m.

• Pasirašykite šią peticiją
• Pakvieskite dar 7 asmenis pasirašyti
• Peticiją iškirpkite ir su parašais grąžinkite adresu:
Lithuanian-American Community Ine., 11250 Roger Bacon Drive, Suite 17 C, Reston, VA 

20190. Tel. pasiteirauti 703-397-0950; ei. paštas:lacinc@erols.com

Americans for NATO Enlargement

The President of the United Statės
The White House
Washington, D.C. 20500

1. Since it has been established that the enlargement of NATO is in the interest of the 
United Statės in securing peace and stability; and

2. Since the United Statės has consistently supported the enlargement of NATO as a na- 
tional policy and has supported the ąuest of the aspiring nations that have
signed a joint resolution in Vilnius May 2000 to that effect;

3. Therefore, we now urge you, Mr. President, to activate the above satted policy of these 
United Statės and invite such aspiring nations to NATO membership and that the Bal 
tie nations of Estonia, Latvia and Lithuania be included in such invitation at the NATO 
summit in 2002.

Name Address

tuvos diplomatus ir politikus 
pasonaudoti puikia galimybe 
dar kartą įrodyti Lietuvos pasi
ryžimą, o kartu ir tinkamu pa
sirengimą būti pilnateise Šiau
rės Atlanto Sutarties Orga
nizacijos nare.

Šiuo požiūriu Lietuvos diplo- 
matija užsibrėžė bent keletą 
strateginių tikslų, susijusių su 
NATO PA sesijos darbu. Pir
miausia, priimtos dvi dek
laracijos (Dėl Pietryčių Europos 
ir Dėl NATO plėtros). Įdomu 
pažymėti, kad 2000 m. per 
NATO PA metinę konferenci
ją Berlyne (2000 m. lapkričio 
17-21 d.) Politiniame komi
tete svarstant rezoliucijos dėl 
NATO plėtros projektą pir
mą kartą buvo pasiūlyta įvar
dyti šalis - Slovėniją, Slova

kiją ir Lietuvą - kurios turė
tų būti pakviestos į NATO 2002 
m. vyksiančiame Viršūnių su
sitarime. Pataisą rezoliucijai 
pateikė JAV senatorius, buvęs 
NATO PA prezidentas W. Roth. 
Po ilgų diskusijų, Politinis 
komitetas pritarė tokiai re
zoliucijos formuluotei. Tačiau 
balsuojant dėl rezoliucijos 
plenariniame posėdyje buvo 
priimta Turkijos, Bulgarijos ir 
Rumunijos parlamentarų pa
siūlyta pataisa atsiriboti nuo 
konkrečių šalių įvardijimo.

Ši asamblėja irgi vengė 
minėti atskiras šalis, tačiau pa
brėžė, jog “Šiaurės Atlanto 
Taryba raginama ne vėliau 
kaip per jos Viršūnių susitiki
mą 2002 metais pakviesti 

(nukelta į 5 psl.)

Skiriama
JULIJONUI BŪTĖNUI 3

(atkelta iš 3 psl.)
manau, susirašydavai - taigi žinai. Jei reiktų kokių kelionpinigių- 
aš padėčiau. Tik pranešk be niekur nieko... Stačiai atvažiuotum 
pas mane, o čia jau susirastumėm... Taigi parašyk, ir tuo reikalu 
kitame laiške plačiau parašysiu. Bent mes du šeimos palikuonys 
šitoj pusėj susirastumėm, ir būtų geriausia, net natūraliausia. Net 
gal gi įsitaisytum kurią discipliną dėstyti...” Kvietimas stiprus, 
paremtas ir dideliu noru turėti nors vieną artimą žmogų šalia, ir 
konkrečiais Julijono reikalingumo Amerikoje įrodymais. 
Pasitvirtina ir tas faktas, jog prel. J. Prunskis dėjo daug pastangų 
atsikviesti Julijoną Amerikon. Žinoma, Julijono laiško stilius - 
kalbėjimas užuominom - Petrui sunkiai suprantamas: “Yra vietų 
Tavo laiške, kurių tikrai neįmanoma suprasti, kad ir šiaip ir taip 
besvarstytum. Bet pagrinde norėčiau susitaikinti su mintimi, kad 
gal gi kartais kitaip juodu baltam ir negalima išreikšti.” Aišku, 
Petras tuomet negalėjo žinoti jau tvirto jaunėlio brolio ap
sisprendimo, tad ir viltis susitikti ir net grįžti Lietuvon išlieka. “Ir 
grįždamas vėl atgalios sakau: gerai, kad atsiliepei. Žingsniuokim 
broliškai. Vis jau gal gi ir Lietuvon Laisvon Nepriklausomon 
paržingsniuosim po ilgų bergždžių negandos ir tremties metų... 
Juliuk, dar mes būsim Nepriklausomoj Lietuvoj, ir sutiksim mums 
brangiausius savo artimuosius ir visą sukruvintą savo Tėvynę...” 

Kaip priekaištas nuskamba žodžiai: “Išsiunčiau Tau p. A. Šovos 
vardu, jei jau radai tokį adresatą patogiausią esant, siuntinį”. 
Gal jau tuomet Petrui Būtėnui pulk. A. Šovos vardas nekėlė pasi
tikėjimo?

Antrajame Petro laiške vėl tas pats kvietimas atvykti: “Aname 
laiške rašiau dėl Tavo atkeliavimo. Ir dabar primenu: pagalvok, 
apsispręsk, parašyk, ir aš pradedu žygį. Čia Tu tikrai neprapulsi 
ir kaip cukrelį graibstys. Galop Kanados “Tėviškės žiburiuos” 
Gedim. Galva jau kurstomai rašo, kad VLIK’ui būtų geriausia 
šįkart būti JAV ar Kanadoje. Gal gi tąja kryptimi jau ir yra 
sprendžiama”. Deja, Julijono sprendimas jau buvo priim
tas priešinga - gimtųjų namų kryptimi, tik Petro dar viltis 
neapleido...

Iš brolių laiškų aiškėja vienas svarbus faktas, kurį norėtųsi 
labiau paryškinti: Julijonui renkantis Lietuvą, reikėjo įveikti dar 
vieną sunkią kliūtį - meilę ir įsipareigojimą broliui, reikėjo bū
ti netgi žiauriai negailestingam - palikti brolį amžinoj vienatvėj, 
nes jo žmona ir vaikai liko Lietuvoje. Trauka vykti į JAV turėjo 
būti didelė: ir brolio gyvenimo palengvinimas, ir rimtas prasmin
gas užtikrinantis darbas. Bet kruvino vyksmo apimtos Lietuvos 
šauksmas idealistinės prigimties žmogui buvo stipresnis...

Kai kam - ypač realistams - šie laiškai galbūt atrodys perdėto, 
netgi kraštutinio idealizmo pasireiškimas. Bet, manau, privalu 
pripažinti natūralų tokių žmonių egzistavimą: jie gyvenimą 
supranta tik kaip degimą - savęs susideginimą, atmesdami bet kokį 
kompromisų kelią, nepateisindami jokio fariziejiškumo - tiek iš 
savųjų, tiek iš priešingos pasaulėžiūros žmonių. Kartais toksai 
sudegimas įgauna stiprią jėgą, kuri materializuojasi kituose 
žmonėse, kitame laike. Tačiau nenorėčiau, kad šių laiškų citavi
mas būtų priimtas kaip žmogaus aukštinimas: ne, kalba čia ne 
apie tai, kalba - apie natūralų žmogaus poelgių paaiškinimą ir 

įvardijimą - tam, kad jis būtų paprasčiausiai suprastas. Nes dabar 
dažniausia tik klausiama: “Man lig šiol sunkiai suvokiama, kaip 
toks blaiviai mąstantis ir gerai informuotas žmogus, žurnalistas 
tarptautininkas pasiryžo skristi į okupuotą Lietuvą dirbti 
propagandinio darbo?”, arba nukrypstama į absurdišką teigi
mą: “Julijonas Būtėnas yra tikras kankinys, frontininkų pasiųstas 
į žinomą mirtį”. Taigi ir iš krikščioniškosios, ir iš liberaliosios 
pusės pažvelgę, pabandykime suvokti, jog ir idealistai lygiai taip 
pat, kaip ir visi kiti, turi teisę į natūralų jų gyvenimo su žmogiš
kom silpnybėm pripažinimą ir natūralų, be jokių perdėtų aukštini
mų, nuostatų, kankinystės primetimų, pasmerkimų, to gyveni
mo įvertinimą. Juk išlikę Julijono Būtėno laiškai liudija jo tvir
tą, nekeičiamą, idealistinę, bet žmogiškai natūralią gyvenimo 
nuostatą, kurią gerbė priešingos pasaulėžiūros žmonės, liudija jo 
laisvą apsisprendimą, laisvą atsiribojimą nuo bet kokios prievar
tos.

Post scriptum. Iš Putnamo ALKOS sugrįžusiame Petro Būtė
no archyve rasti Julijono Būtėno laiškai teikia viltį, jog visgi yra 
kažkur išlikusių ir daugiau jo gyvenimą liudijančių dokumentų: 
straipsnių, rankraščių, laiškų, nuotraukų, knygų, galbūt - netgi 
daiktų. Juk negalėjo jis visko prieš grįždamas į Lietuvą sunaikin
ti. Tik kol kas lieka mįslė: kam šitas turtas buvo perduotas? 
Sprendžiant pagal darbą VLIK’o kariniame skyriuje, jo archyvą 
galėjo priglausti pik. Antanas Šova, pagal bičiuliškumo ryšius - 
prof. Juozas Brazaitis. Galbūt svarbūs dokumentai, susiję su 
Julijono Būtėno gyvenimu, dar tebeguli ALKOJE, gal privačiuose 
archyvuose. Tad kreipiuosi į mielus išeivijos žmones: gal ką nors 
žinote apie išsibarsčiusius Julijono Būtėno archyvo dokumentus 
ir galėtumėte pagelbėti juos surasti. Būčiau labai dėkinga.

Vitalija Kazilionytė

I
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SVEIKATOS KERTE

Apie alergijas
(pradžia nr. 23)

Alerginės reakcijos ir ligos, 
sąlygotos IgE, vadinamos 
atopinėmis. Atopijos terminą 
1923 m. pasiūlė A.Koka (gr. 
atopos - nepaprastas, savitas, 
keistas). Jos greitos, pasireiškia 
praėjus kelioms sekundėms ar 
keliolikai minučių po kontakto 
su alergenu. Puikus šio tipo 
alerginės reakcijos pavyzdys yra 
anksčiau minėta anafilaksija. 
Mokslas dar nevisiškai gali 
atsakyti, kodėl taip nesaikingai 
kai kuriems žmonėms gamina
si IgE antikūniai? Manoma, kad 
dėl sutrikusios pusiausvyros 
tarp dviejų rūšių ląstelių: T ląs
telių pagalbininkių ir T ląstelių 
slopintojų.

Kas tai yra?
Svarbiausia imuninės sis

temos ląstelė - limfocitas. 
Skiriami T ir B limfocitai. B 
limfocitai - tai antikūnius 
produkuojančių ląstelių pirm
takai. Aktyvuoti B limfocitai 
tampa plazminėmis ląstelėmis 
(angį, plasma cell) ir gamina 
antikūnius. T limfocitai regu
liuoja B limfocitus. Pagal są
veikos pobūdį skiriami kelių 
rūšių T limfocitai. T ląstelės 
pagalbininkės (angį. T-helper) 
- padeda, aktyvuoja B limfo
citus. 1991 m. S. Romagnani

NAUJOS KNYGOS

Pascal Pia. BODLERAS: LIŪDESIO RITERIS. Vilnius: Tyto 
alba, 2001. 130psl. Iš prancūzų kalbos vertė Vitalija Gylikienė.

Tai prancūzų rašytojo, žurnalisto, literatūros kritiko P.Pia knyga 
apie vieną žymiausių IX a. poetų - Charles Bodlerą, išėjusi 
“Portretų” serijoje.

Bodleras - viena garsiausių ir kartu kontraversiškiausių savo 
amžiaus asmenybių. Si biografinė knyga pradedama nuo poezijos 
rinkinio “Piktybės gėlė” pasirodymo, kuris sukėlė skandalų audrą 
tuometinėje visuomenėje. Pagrindinės temos - meilė, aistra, 
moterys, mirtis.

Bodlerui buvo vos dvidešimt, kai jo šeima nusprendžia išsiųsti 
jį į ilgą kelionę jūra dėl palaido gyvenimo ir noro atsidėti vien 
literatūrai. Grįžęs susipažįsta su mulate Žana Diuval. Nors kartu 
praleido daugelį metų, vienas kitam ištikimi niekada nebuvo.

Dėl amoralumo atmetami straipsniai, rašomi skandalingi 
eilėraščiai, vėliau išeisiantys rinkinyje “Piktybės gėlė”; nepavykęs 
bandymas nusižudyti, sifilio požymiai, nesiliaujantys bandymai 
spausdinti kūrybą - eiles, dramas, E.Po vertimus; nusivylimai ir 
ūmios neuralgijos, opiumas, beladonas, chininas; jaunieji poetai 
jį šlovina ir vadina savo mokytoju; sulaukęs vos 46 metų su
paralyžiuotas miršta - tai tik fragmentai iš įdomaus dokumenti
nio pasakojimo apie Bodlero gyvenimą.

Jo bičiulis Teofilis Gautier taip rašė apie kūrėją: “Poetas, kurį 
mėginama pavaizduoti kaip šėtonišką būtybę, besimėgaujančią 
Blogiu ir ištvirkimu, mylėjo Gėrį ir Grožį pačiu aukščiausiu 
laipsniu”.

J. Dusevičiūtė

Dar viena 
diplomatinė galimybė

(atkelta iš 4 psl.) 
dalyvauti derybose dėl stojimo 
į NATO visas demokratines 
Europos valstybes, siekiančias 
narystės Aljanse ir atitinkan
čias narystės NATO kriterijus, 
nustatytus 1995 m. Aljanso 
studijoje dėl NATO plėtros”.

Kitas svarbus aspektas, su
sijęs su NATO PA sesijos darbu 
Vilniuje, buvo jos pateikimas 
pasaulio žiniasklaidai. Nors 
NATO PA sesija nebuvo kaž
kuo išsiskiriantis tarptautinis 
forumas, dažnai aplenkiamas 
didesnio spaudos dėmesio, čia 
buvo skirtos kuo didžiausios 
pajėgos šiam renginiui garsin
ti ir sureikšminti. Tai buvo 
pirmas tokio pobūdžio renginys 
buvusioje sovietinėje erdvėje, 
lig šiol liekančioje Rusijos 
interesų zonoje bei preten
duojančioje įsilieti į Vakarų 
saugumo struktūras. NATO PA 
pavasario sesija Vilniuje buvo 
puiki proga pasaulio visuo
menei dar kartą priminti apie 
Lietuvą ir jos strateginius in
teresus.

Trečias, ne mažiau svarbus 
uždavinys, irgi neblogai įvyk

nustatė skirtingus T ląstelių 
pagalbininkių (toliau - TLP) 
tipus žmogaus organizme: I ir 
II tipo. Paaiškėjo, kad IgE 
gamybai ypač svarbios II tipo 
TLP. T ląstelės slopintojos 
(angį. T-suppressor) - slopina 
TLP ir tiesiogiai veikia B 
limfocitus. T ląstelės žudikės, 
arba citotoksinės T ląstelės 
(angį. T-killer), yra būtinos 
virusų, navikų, kitų svetimų 
ląstelių pašalinimui. Jų pri
silietimas prie svetimos ląstelės 
- mirtinas, todėl ir vadinamas 
mirties pabučiavimu. B ir T 
atminties (angį, memory) ląs
telės garantuoja, kad pakar
totinio kontakto su antigenu 
metu imuninės sistemos atsakas 
būtų efektyvesnis negu po pir
mojo kontakto.

Kaipgi vyksta alerginės 
reakcijos?

IgE nukeliauja į audinius ir 
prisijungia prie tam tikrų 
ląstelių. Tai putliosios ląstelės. 
Daug jų yra plaučiuose, vir
šutiniuose kvėpavimo takuose, 
odoje, žarnose. Specialiai nu
dažius, jose matyti įvairių grū
delių (granulių). Jų kilmė 
mokslininkams ilgai buvo 
mįslė.

(pabaiga kitame nr.)
Dr. R. B.

dytas - tai aiškinimas Lietu
vos visuomenei apie Lietuvos 
integraciją į NATO svarbą. 
Atsižvelgiant į tai, kad, remian
tis įvairiomis sociologinėmis 
apklausomis, šiuo metu Lie
tuvos visuomenė yra pasi
dalijusi pusiau tarp NATO 
optimistų ir pesimistų, NATO 
PA sesija ir galimi mūsų 
diplomatijos laimėjimai gali 
pasitarnauti kaip puikus at
spirties taškas mūsų politikams 
garsiai diskutuoti dėl integ
racijos į NATO svarbos bei vi
sų strateginių Lietuvos laimė
jimų įstojus į'šią organizaci
ją-

Apibendrinant galima butų 
pasakyti, jog NATO PA pa
vasario sesija Vilniuje nuo kitų 
anksčiau vykusių tarptautinių 
forumų išsiskyrė ne tik savo 
mastu, bet ir labai plačiomis 
galimybėmis pasireikšti mūsų 
diplomatijai. NATO PA sesija 
Vilniuje buvo geriausia proga 
politikams parodyti politinį 
išradingumą ir kryptingai dir
bant uždirbti politinių kreditų 
Lietuvai kitų metų NATO 
Viršūnių susitikime.

Trinta brokolių sriuba

200 g brokolių.
2 stiklinės sultinio,
1/3 stiklinės grietinės,
4 šaukštai tarkuoto lydyto sūrio,
1/4 šaukštelio malto muskato riešuto, 
druskos, pipirų

Brokolius išplauti, nuvarvinti 
ir virti sultinyje apie 20 min. (jei 
šaldyti, pakaks 10 min.). Bro
kolius išsemti ir ištrinti per sie
telį arba susmulkinti mikseriu

Mišrainė su silke

2 silkės,
5 svogūnai,
100 g riešutų,
100 gražinu, 
aliejaus

Silkes nulupti, nuplauti, iš
imti kaulus ir supjaustyti ga

Antano Ragausko publicistinių straipsnių 
rinkinio “Ginčai dėl skonio” pristatymas

Apie teisininko Antano Ra
gausko straipsnių, tilpusių 
1950-1968 metų laikotarpyje 
išeivijos lietuvių spaudoje, 
knygą “Ginčai dėl skonio” jau 
mūsų spaudoje buvo rašyta.

Tačiau apie šią knygą vėl iš
kilo reikalas dar kartą prabilti, 
nes gegužės 25 d. PL Centre 
Lemonte, prie Chicagos, buvo 
surengtas viešas šio leidinio 
pristatymas visuomenei.

Į Lietuvių dailės muziejaus 
patalpas PL Centre susirinkus 
daugiau negu šimtinei mūsų 
tautiečių, pirmasis į spausdinto 
žodžio gerbėjus prabilo kul
tūrininkas Leonas Narbutis, 
kuris šį leidinį apžvelgti pa
kvietė dienraščio “Draugo” vyr. 
redaktorę Danutę Bindokienę.

Nežiūrint, kad daugumas 

Antano Ragausko knygos “Ginčai dėl skonio” pristatymo programos dalyviai (iš k. į 
deš.): Dalia Sokienė, Leonas Narbutis, Danutė Bindokienė, Praurimė Ragienė, Genutė 
Razumienė Edvardo Šulaičio nuotraukos

knygoje tilpusių rašinių yra pa
imta iš socialistinės pakraipos 
“Naujienų dienraščio” (jis tada 
gana dažnai konfliktavo ir 
pešėsi su “Draugu”), kalbėtoja 
savo pastabose pamiršo tas 
nelemtas tarpusavio rietenas, 
nes šios temos šiame leidinyje 
visai neliečiamos (knygoje ta
čiau yra skyrius, kuriame telpa 
poleminiai autoriaus rašiniai su 
trečiuoju tada ėjusius Chicagos 
lietuvių dienraščiu - “raudo
nosios” pakraipos “Vilnimi”).

D. Bindokienė savo žodyje 
buvo dalykiška, nesentimentali. 
Kalbėdama apie patį autorių, ji 
pabrėžė, kad A. Ragauskas vedė 
dvigubą gyvenimą, kaip ir 
daugelis to meto išeivijos lie
tuvių- pas amerikiečius užsidir
bo sau ir šeimai duoną, o pas 
lietuvius dar likusį laiką ir ener
giją sunaudojo savo tautiečių 
reikalams.

Kalbėtoja paminėjo, jog pati 
knyga pažintine prasme yra la
bai svarbi, nes ji nušviečia to 
laikotarpio nuotaikas.

Savo pranešimo pabaigoje 

iki vientisos masės. Trintus bro
kolius vėl supilt į sultinį, kuria
me jie virė. Sudėti likusius pro
duktus, gerai išmaišyti ir užvirti. 
Sriuba tiekiama su skrebučiais.

baliukais. Razinas nuplauti, 
užpilti verdančiu vandeniu ir 
išbrinkinti. Svogūnus nulupti, 
supjaustyti griežinėliais, pa
kepinti su aliejumi ir atvėsin
ti. Tada sudėti razinas, kapotus 
riešutus, silkę ir viską išmai
šyti.

Antano Ragausko sūnus Dr. Leonidas Ragas (dės.), kurio 
nuoplcnu ši knyga pasirodė, sveikinasi su prel. Ignu Urbonu

kalbėtoja pareiškė, kad knyga 
yra paminklas ne vien tik Ra
gauskui, bet “ir mums visiems”. 
Todėl ji kvietė šia knyga ap
rūpinti naujai į Ameriką at
vykusiuosius, kurie irgi galėtų 
patirti apie ankstesnės ateivių 
kartos žmonių darbus.

Skaitė ištraukas iš knygos
Norint pailiustruoti, kas pri

statomoje knygoje rašoma, buvo 
duota ištraukų iš jos. Jas gana 
vaizdžiai perdavė Dalia Sokienė 
ir Leonas Narbutis. Gerai, kad 
nebuvo skaitomi straipsniai iš
tisai, bet buvo pasitenkinta jų 
būdingesnėmis dalimis. Tik 
kažkodėl “Poema apie sveikatą” 
(tilpusi “Naujienų” 1964 m. 
spalio 3 d. numeryje) buvo 
duota visa. Kažin ar ši “poema” 
užsitarnavo tokio didelio dė
mesio, o laiko jai perskaityti 
sugaišta nemaža.

Kad. publikai nepabostų, o 
taip pat ir įvairumo dėlei, buvo 
pagrota ir padainuota. Genutė 
Razumienė pakankliavo, o sol. 
Praurimė Ragienė padainavo du

Galvojimas 
“džiovina” smegenis

Mokslininkai nustatė, kad in
tensyvus galvojimas gali išse
kinti. Greičiau pavargsta senes
nių žmonių pilkosios ląstelės.

Illinois universiteto (JAV) 
grupė tyrė žiurkes. Jie aptiko, 
jog sutelktas dėmesys mažina 
gliukozės kiekį svarbiausioje 
šių gyvūnų smegenų dalyje. 
Toks poveikis labai sustiprė
davo senoms žiurkėms, kurių 
smegenims taip pat reikėjo il
gesnio laiko atsistatymui.

Profesorius Paul Gold mano, 
kad šie duomenys turėtų pa
veikti pamokų ir pertraukų gra
fikus mokyklose. Jis tikisi, kad 
jie taip pat padės mokslinin
kams geriau suprasti atminties 
ir mokymosi sugebėjimų silp
nėjimą senatvėje.

Science news

kūrinius: “Yra šalis”, muz. P. 
Šopagos, žodžiai P. Vaičaičio ir 
“Dievo dovana” (A. Paulavi
čiaus, B. Brazdžionio). Antrąją 
dainą G. Razumienė ne tik paly
dėjo kanklėmis, bet ir kartu 
dainavo.

Programos pabaigoje į susi
rinkusius prabilo knygos au
toriaus A. Ragausko sūnus - dr. 
Leonidas Ragas. Jis dėkojo prie 
knygos leidimo prisidėjusiems 
Pranui Jurkui, Leonui Narbu- 
čiui, Audronei Škiudaitei ir ki
tiems, kurie nemaža dirbo, kad 
leidinys galėtų išvysti dienos 
šviesą. Jis tai pat perdavė ilgoką 
laišką, rašytą Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus, kuris 
teigė, kad perskaitęs šią knygą 
ir ja susižavėjęs.

O tada buvo persikelta į kitą 
patalpą, kur vaišintasi ir asme
niškai diskutuota apie šią knygą 
kuri tikrai paliks savo pėdsakus 
išeivijos raštijos lentynose. Be
je, šį “pristatymą” surengė JAV 
LB Kultūros taryba (pirm. Ma
rija Remienė).

Ed. Šulaitis

Naujausiame Tarptautinės 
atominės energetikos agen
tūros (TATENA) pranešime 
yra sakoma, jog šiuo metu pa
saulyje yra statomas 31 naujas 
branduolinis reaktoriuj. Visųjų 
galia kartu paėmus bus 27,756 
M W. Daugiausia naujų reakto
rių atsiras Kinijoje ir Pietryčių 
Azijoje. Svarbiausieji atominių 
elektrinių įrangos gamintojai 
yra prancūzų-vokiečių Frama- 
tome, britams priklausanti Wes- 
tinghouse ir amerikiečių Gene- 
ral Electric. Rytų Europoje di
džiausia yra rusų Atomenergo- 
export. Azijoje elektrines daž
niausiai stato kurios nors euro
piečių kompanijos licenzijas tu
rinčios japonų Hitachi, Toshiba 
ir Mitsubishi, JAV atominė 
energetika ilgą laiką buvo mi
rusi politiniu požiūriu, bet dabar 
tendencija yra priešinga. Prezi
dento Busho energetikos strate
gijoje yra numatyta plėsti ato
minės energetikos vaidmenį. 
Paskutinė atominė elektrinė 
Jungtinėse Valstijose buvo pa
statyta prieš 28 metus. Bet dabar 
atominė energetika išvydo švie
są tunelio gale. Šiandien JAV 
atominės elektrinės pagamina 
vos penktadalį visos šalyje su
naudojamos elektros energijos. 
Ši dalis turi kasmet augti. Pasak 
Busho administracijos, per atei
nančius du dešimtmečius kas
met bus pastatoma nuo 60 iki 90 
naujų elektrinių. Todėl Baltieji 
rūmai nutarė gerokai paspartinti 
leidimų naujų elektrinių statybai 
išdavimą. 103 JAV veikiantys 
reaktoriai gaus licenzijas to
lesniam darbui; juos moderniza
vus numatoma gauti mažiausiai 
12,000 MW papildomos galios. 
Baltieji rūmai grindžia savo nu
tarimą daugiau remtis atomine 
energetika keliais argumentais. 
Laukiamas elektros energijos 
suvartojimo augimas, energeti
nės krizės Kalifornijoje pamo
kos bei labai išaugusi gamtinių 
dujų, kurias dažnai naudoja 
Amerikos elektrinėse, kaina. 
Per trumpą laiką dujų kaina iš
augo daug kartą o urano kaina 
nukrito. Dėl to atominė energe
tika darosi naudingesnė ekono
miškai. Tačiau keletas aplinko
saugos organizacijų žiūri į 
atominės energetikos plėtrą 
labai kritiškai. Ir Kongrese nuo
monės šiuo klausimu yra pasi
dalijusios. Demokratai perėmė 
vadovavimą komitetui, kuris 
atsako už energetikos strategiją 
ir ruošiasi priešintis Busho 
planams. Didžiausia pasaulyje 
atominių reaktorių gamintoja, 
prancūzų-vokiečių Framatome 
tikisi, kad Busho politika 
energetikos srityje atvers jai 
naujas dideles verslo galimybes. 
Tačiau apie naujų reaktorių 
statybą artmiausiuoju metu dar 
nėra kalbama. JAV nuspręsta 
pirmiau surasti- branduolinės 
energetikos atliekų problemos 
sprendimą o jo nesitikima anks
čiau nei 2010 metais. Todėl 
dabar didžiausias dėmesys yra 
skiriamas jau egzistuojančių 
reaktorių veikimo trukmės 
pailginimui. Daug reaktorių 
JAV šiandien turi licenzijas 40 
metų trukmės darbui. 5-6 iš jų 
licenzijų galiojimas buvo pra
tęstas iki 60 metų, o Framatome 
tikisi, kad šitaip įvyks ir su 
dauguma kitų. Parduodama 
įrengimus atnaujinamoms elek
trinėms Framatome uždirba 
JAV po 500 mln. dolerių kasmet 
ir tikisi apyvartą dar didinti.
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Lietuvių Fondo 38-asis narių 
suvažiavimas

Suvažiavimas įvyko šių metų 
gegužės mėn. 19 d., šeštadienį, 
Pasaulio Lietuvių Centro Le- 
monte didžiojoje salėje. Suva
žiavime dalyvavo 110 LF narių 
ir daug svečių, suvažiavusių iš 
Chicagos, Lemonto ir tolimes
nių vietovių. Dar gerokai prieš 
suvažiavimo pradžią atstovai ir 
svečiai rinkosi, registravosi,

tiems, kurie negalėjo jame da
lyvauti. Lietuvių Fondo narių 
suvažiavimas yra pasidaręs di
deliu metiniu įvykiu, į kurį, lyg 
į kokius atlaidus, rengiamasi ir 
važiuojama. Suvažiavimą atida
rė ir visus pasveikino Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma. Jis pasidžiau
gė, kad, praėjus 40-čiai metų

vardes visų Lietuvių Fondo 
narių, mirusių šiais metais, o jų 
buvo labai daug - 106.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė: Stasys Baras, Vytautas Ka- 
mantas, Vytas Narutis, Antanas 
Razma, Algirdas Ostis ir Povi
las Kilius bei sekretorė Aldona 
Šmulkštienė. Suvažiavimą svei
kino: Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Vytautas Ka- 
mantas, Jungtinių Amerikos

Lietuvių Fondo 38-to metinio narių suvažiavimo 2001.05.19 prezidiumas (iš k. į deš.): 
sekr. Aldona Šmulkštienė, dr. Vytas Narutis, Vytautas Kamantas, Stasys Baras, valdybos 
pirm. Povilas Kilius, tarybos pirm. Algirdas Ostis, naujas tarybos pirm. Antanas Razma

V. Jasinevičiaus nuotr.

kolą, kuris suvažiavimo buvo 
vienbalsiai priimtas.

Suvažiavimui pasikeisdami 
pirmininkavo: Stasys Baras, 
Vytautas Kamantas ir Vytas 
Narutis.

Sudarytos ir pristatytos suva
žiavimui reikalingos komisijos: 
Registracijos komisija - Sigita 
Balzekienė, Kęstutis Ječius, 
Vytenis Kirvelaitis, Alė Raz- 
mienė, Arvydas Tamulis ir 
Vytautas Vaitkus, Nominacijų 
komisija - Gediminas Balukas, 
Algirdas Ostis ir Jonas Valaitis, 
Balsų skaičiavimo komisija - 
Daina Kojelytė, Vaclovas Mom- 
kus, Ramona Žemaitienė ir 3 
asmenys iš salės, Nutarimų ko
misija - Kazys Ambrozaitis, 
Vytautas Kamantas, Ferdinan
das Kaunas, Rūta Staniulienė ir 
Jonas Valaitis.

Spaudą atstovavo Birutė Ja
saitienė, Bronius Juodelis, Vy
tautas Radžius, Vaiva Ragaus
kaitė ir Edvardas Šulaitis.

Po to sekė Lietuvių Fondo 
pranešimai, kuriuos pateikė: Ta
rybos pirmininkas Algirdas Os
tis, Valdybos pirmininkas - Po
vilas Kilius, Finansų komisijos 
- Saulius Čyvas, Pelno skirsty
mo komisijos - dr. Antanas 
Razma, Lėšų telkimo ir paliki-

rius Kasniūnas, Dalia Puškorie
nė ir Audrius Rušėnas. Dr. Jonas 
Valaitis kalbėjo apie Lietuvių 
Fondo dr. Antano Razmos me
tinę premiją. Pranešimą apie 
Lietuvių Fondo skyriaus veiklą 
Clevelande padarė Dalia Puš
korienė. Po to sekė įvairūs klau
simai dėl pelno skirstymo, dėl 
investavimų, dėl įstatų ir t.t. Į 
klausimus atsakinėjo Lietuvių 
Fondo tarybos nariai.

Dr. Kazys Ambrozaitis per
skaitė Nutarimų komisijos pa
siūlytus devynis nutarimus. Su 
vienu pataisymu nutarimai buvo 
suvažiavimo priimti.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
suvažiavimas buvo uždarytas. 
Po to visus Lietuvių Fondas ska
niai pavaišino, o suvažiavimo 
dalyviai dar ilgai svečiavosi ir 
kalbėjo apie lietuviško gyveni
mo naujienas ir aktualijas. Kiek

vienas iš mūsų sutiks, kad jei 
šiandien nebūtų Lietuvių Fondo, 
mūsų lietuviškas gyvenimas iš
eivijoje būtų visai kitoks (jei iš 
viso jis būtų). Be Lietuvių Fon
do metinės paramos, nežinia ką 
darytų įvairios Lietuvių Ben
druomenės institucijos, mūsų 
mokyklos ir kiti kultūriniai- 
visuomeniniai lietuviški pasi
reiškimai. Reikia sveikinti ir 
dėkoti tiems žmonėms, kurie 
prieš 40 metų suprato ir prama
tė lietuviško gyvenimo išei
vijoje ateities reikalavimus ir 
įkūrė Lietuvių Fondą. Šiandie
ną Lietuvių Fondo parama 
lietuviškoms institucijoms ir 
pasireiškimams garantuoja lie
tuviškos išeivijos išlikimą dar 
daug metų.

Birutė Jasaitienė

MOTERIS EVANGELIJOJE

skaičiavo turimus balsus ir prie 
kavos puoduko dalinosi įvai
riais šiandieniniais lietuvių rū
pesčiais. Čia matėme visus Lie
tuvių Fondo tarybos ir valdybos 
narius, daug Lietuvių Bendruo
menės darbuotojų, JAV LB 
Krašto valdybos pirmininką 
Vytautą Kamantą, spaudos 
žmonių, o Lietuvių Televizija do narius, žvakę uždegė Izabelė 
visus filmavo, kad galėtų su- Stončienė. Ramona Steponavi- 
važiavimą televizijoje parodyti čienė-Žemaitienė perskaitė pa-

nuo pirmosios Lietuvių Fondo 
idėjos įgyvendinimo, šiandieną 
galime pasidžiaugti surinktu 11 
milijonų dolerių pagrindiniu 
kapitalu ir iki dabar išdalintais 
9 milijonais dolerių lietuvybės 
išlaikymui. Invokaciją sukal
bėjo prel. Ignas Urbonas. Pa
gerbiant mirusius Lietuvių Fon-

Nauji LOT’o pasiūlymai
Tai, ko keleiviai visada norėjo

Valstijų Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Algimantas Gečys. 
Suvažiavime nedalyvaujant 
Jungtinių Valstijų Lietuvių Ben
druomenės tarybos prezidiumo 
pirmininkei Reginai Narušienei, 
jos sveikinimą perskaitė dr. 
Petras Kisielius. Sveikino ALTo 
pirmininkas Saulius Kuprys, 
taip pat sveikino pavėlavusiai 
atvykęs Lietuvos Respublikos 
konsulas Giedrius Apuokas. 
Tautos Fondo pirmininko Algio 
Vedecko sveikinimą, atsiųstą 
raštu, perskaitė Stasys Baras.

Aldona Šmulkštienė perskai
tė praeito suvažiavimo proto-

mų komisijos - Vaclovas Mom- 
kus, įstatų komisijos - Vytenis 
Kirvelaitis, Meno globos komi
sijos - Gediminas Balukas, Pa
tikėtinių tarybos pranešimas - 
dr. Antanas Razma. Kontrolės 
komisijos pranešimą padarė 
Dalia Puškorienė.

Arvydas Tamulis padarė Re
gistracijos ir mandatų komisi
jos pranešimą, pranešdamas, jog 
suvažiavime dalyvauja 110 na
rių ar įgaliotinių su 8481 balsu.

Sekė Lietuvių Fondo Tarybos 
ir Kontrolės komisijos rinkimai 
- reikėjo išrinkti 6 narius į Tary
bą ir tris į Kontrolės komisiją. į 
Tarybą buvo išrinkti Stasys Ba
ras, Saulius Čyvas, Vytautas Ka
mantas, Vytas Narutis, Arvydas 
Tamulis ir Vaclovas Kleiza. Į 
Kontrolės komisiją išrinkti: Ma-

(atkelta iš 3 psl.) 
darbus, patarnauti vyrui, 
neturėjo teisės rinktis savo kelią 
bei tvarkyti gyvenimą. Moteris 
tekėjo bei galėjo būti vyro at
leidžiama ne savo noru, o pagal 
vyro ar tėvų valią.

Tačiau Jėzaus mokslas for
muoja kitokį moters įvaizdį. 
Evangelijoje atvaizduota mo
teris jau nėra vyro vergė. Jėzus 
liepia gyventi su viena žmona, 
nes taip yra sutverta Dievo. Iš
aukštinamas moters-motinos 
įvaizdis. Moterys tampa Jėzaus 
pasekėjomis. Tiesa, tarp apaš
talų nėra nei vienos moters, ta
čiau moterys keliauja kartu su

Jėzumi, patarnauja jam bei jo 
mokiniams, šelpia j uos savo tur
tu. Moterys stovi ir prie nukry
žiuoto Jėzaus. Jėzus atleidžia 
nusidėjusioms moterims, gydo 
jas bei išklauso jų prašymų. 
Angelai būtent moterims pir
moms apskelbia gerąją nau
jieną, ir moteriai Jėzus pasirodo 
prisikėlęs bei liepia perduoti šią 
naujieną kitiems mokiniams. 
Moteris tampa pilnateise nau
josios bažnyčios nare. Naujas 
krikščioniškasis mokslas teigia: 
„...nebėra nei vyro, nei moters: 
visi jūs esate viena Kristuje Jė
zuje“ (Gal 3, 28).

LIETUVA 2001

Lenkų avialinija LOT turi savo keleiviams dar vieną pasiūlymą 
dalyvauti dažnų skraidymų programoje QUALIFLYER. Tai viena 
iš labiausiai pažengusių programų, kuri leidžia keleiviams surinkti 
ir išnaudoti ore išbūtas mylias drauge su vienuolika kitų žymių 
Europos oro linijų ir su jų bendrais partneriais. LOT dabar tęsia 
tikrai palankų pasiūlymą naujiems, o taip pat esantiems nariams. 
Visi, turintys QU ALIFLYER kortelę, keliaudami lenkų avialinija 
LOT į Centrinę ir Rytų Europą nuo 2001 m. liepos 15 d. iki 
rugpjūčio 31 d. biznio klase, bus apdovanoti du kartus daugiau 
ore išbūtų mylių skaičiumi.

Pasiūlymas galioja keleiviams, skrendantiems iš Nevv Yorko 
JFK, Ncvvarko ir Chicagos O’Hare aerouostų į Varšuvą, Krokuvą 
ir į kitus devynis Lenkijos miestus, o taip pat į daugelį Rytų ir 
Centrinės Europos miestų: Berlyną, Budapeštą, Bukareštą, 
Kijevą, Lvovą, Minską, Maskvą, Odesą, Prahą, Sofiją, Sankt 
Peterburgą, Taliną, Vieną, Vilnių ir Zagrebą.

Skrendant LOT’o apdovanotąją biznio klase, Jūsų laukia 
išskirtinis aptarnavimas, įvairus maisto patiekalų pasirinkimas, 
pramoginė programa, kas Jums suteiks ne tik malonumą, bet ir 
naudą. Surinkdami dvigubai daugiau oro mylių, galėsite daug 
greičiau gauti nemokamą bilietą kelionei bet kokia kita oro linija, 
kuri priklauso (JUALIFLYER grupei.

Lenkų avialinija LOT, skirianti klientui didelį dėmesį, pristato 
dar vieną pasiūlymą, pavadinta LOT loterija, kuri kiekvienam 
duoda galimybę laimėti 250.00 dol. vertės prizinį sertifikatą. 
Nereikia nieko pirkti, kad dalyvautum loterijoje. Dvidešimt 
laimėtojų bus išrinkti iš bendro dalyvių skaičiaus, pareiškusių 
norą dalyvauti loterijoje iki liepos 31 d. Tie, kurie įsigis bilietus 
internete www.lot.com iki liepos 31 d., automatiškai dalyvaus 
loterijoje. Kiti gali dalyvauti loterijoje parašydami laišką. 
Smulkiau dėl loterijos apsilankykite LOT interneto tinklalapyje.

Keleiviai, kurie norėtų tapti LOT’o dažnų skraidymų 
programos QU ALIFLYER nariais ar norėtų gauti pranešimus apie 
mūsų specialius pasiūlymus, prašomi apsilankyti mūsų interneto 
svetainėje www.lot.com

RigaVen Travel, Ine.
VVe provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS 
OR OTHER CARRIERS 

"Call for Details"

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $739

One way to Vilnius $ 499

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

t •

I

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 
web site: www.rigaven.com

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 7š-keriif metu sukakti!

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

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

Home Eųuily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesiogini pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos

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

!

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

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

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

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

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

E-M AI L: VYTTOURS@EARTH EI N K. 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 
j 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

Nevv 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

http://www.lot.com
http://www.lot.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
http://www.rigaven.com
http://www.vytistours.com
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Dailininkių meditacijos apie gėles
Taip buvo pavadinta gegužės 

4 dienos vakare Chicagos 
“Čiurlionio” galerijoje atidary
ta 15 dailininkių meno paroda, 
kurios kredo -“Atsiverti žiedu 
vardan grožio”. Ant erdvių 
galerijos sienų “pražydo” dau
gelis pavasariškų gėlių, kurios 
ir atkreipė lankytojų dėmesį.

Dalis moterų, kurios dalyvavo “Čiurlionio” meno galerijoje Chicagoje įvykusios dailės 
parodos atidaryme gegužės 4 d. Tai dailininkės ir programos dalyviai

Ed. Šulaičio nuotr.

Apie šią parodą išleistame 
lankstinuke taip rašė viena iš 
parodos kuratorių Laima Kri- 
vickienė:

“Fantazija ir džiaugsmas, 
šmaikščiai ironiškas žaidimas 
suteiks gyvybingą atsvarą 
proziškai kasdienybei. Kom
pozicijose laisvos gamtos for
mų parafrazės, žėrinčios gel
tonais ir raudonais, violetiniais, 
purpuru ir auksu, visos me
džiaginės raiškos sodrumu, kū
riniai primena pavasarį, sklei
džia gyvybingą šurmulį, trau
kiantį prie paveikslų. Ir atrasi
me čia visas meno vertybes: 
tradicines ir avangardines, dva
sines ir materialinio pasaulio, 
rimtas ir pramogines. Tai tie 
dalykai, kurie patenkins įvai- 
riausiąžiūrinčiojoporeikį. Savo

Atvyksta vaikų dainų ansamblis 
“RO-KO-KO” iš Šiaulių

Vakarų Pennsylvanijos Lie
tuvių Piliečių Draugija, įsikū
rusi Pittsburge, sekmadieni, 
2001 liepos 15 d., rengia žino
mo vaikų dainų ansamblio “Ro- 
ko-ko ” iš Šiaulių pasirodymą. 
Koncertas vyks Sv. Pranciš
kaus Dievo Globos seselių vie
nuolyne, Lekcijų salėj, 3603 
McRoberts Rd., Whitehall apy
linkėje. Pradžia 2:00 vai. 
popiet. Bilietai (kaina 7 dol.) 
bus parduodami prie įėjimo. Dėl 
kelio nuorodų ir kitos infor
macijos kreipkitės tel. (412) 
233-2764 arba e-mail: baltru- 
19(a)sgi.net

v

Šiaulių vaikų vokalo 
studija “Ro-ko-ko”

Šiaulių miesto Kultūros cen
tro vaikų vokalo studija-an- 
samblis “Ro-ko-ko” gyvuoja 15 
metų. Tai pats pirmasis vaikiš
kas populiariosios muzikos ko
lektyvas Lietuvoje.

Šiuo metu “Ro-ko-ko” lanko 
60 vaikų (iki 16 metų amžiaus). 
Jo auklėtiniai yra mokomi ne tik 
profesionalaus vokalo pagrindų, 
bet ir solfedžio, muzikos teori
jos, improvizacijos. Studijos pa
grindinis principas. - atskleisti 
vaiko individualumą, lavinti kū
rybiškumą, remiantis geriau
siomis muzikinio lavinimo me
todikomis.

“Ro-ko-ko” lanko vaikai nuo 
4 iki 16 metų. Ansamblio auk

pasaulėjautos ir skaidrios nuo
taikos išsakymui dailininkių 
naudojamas gėlės įvaizdis 
skamba metaforiškai ”.

Čia prieš gausią žiūrovų 
auditoriją parodos atidarymo 
vakarą “pražydo” šių dailinin
kių gėlės. Štai jų sąrašas alfa
beto tvarka: Vanda Aleknienė,

Marija Ambrozaitienė, Eglė 
Bredikienė, Dalia Jurgelevičie
nė, Daiva V. Karužaitė, Gražina 
Narkus-Kramer, Ina Čygaitė- 
Nicewander, Irena Šaparnienė, 
Birutė Magdalena Stankūnienė, 
Isabela Stončienė, Rasa Sutkutė, 
Ada Sutkuvienė, Nijolė Venc
kūnienė, Rimgailė Zotovienė.

Šioje parodoje moterys visur 
vyravo. Vien tik jų kūryba buvo 
matoma parodų salėse. Jos 
beveik vienos dalyvavo ir 
atidarymo programoje. Tik 
vienas galerijos direktorius 
Algis Janušas atidarymo iš
kilmėse buvo ne moteriškos gi
minės. Jis pradėjo atidarymo 
programą. Taip pat kalbėjo ir 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė Marija Remienė ir 
Daiva Karužaitė, kuri vadovavo 

lėtiniai mokomi ne tik pro
fesionalaus vokalo pagrindų, bet 
ir solfedžio, muzikos teorijos, 
improvizacijos. Studijos pagrin
dinis principas - atskleisti vaiko 
individualumą, lavinti kūrybiš
kumą, remiantis geriausiomis 
muzikinio lavinimo metodiko
mis.

“Ro-ko-ko” dainininkai kas
met aktyviai dalyvauja Lietu
voje vykstančiuose vaikų ren
giniuose, festivaliuose, konkur
suose ir koncertuose (festivalyje 
“Laumės juosta”, Lietuvos TV 
dainų konkurse “Šypsena”, Lie
tuvos televizijos konkurse “Dai
nų dainelė”) ir tampa jų lau
reatais bei prizininkais.

“Ro-ko-ko” taip pat dalyvavo 
džiazo festivalyje “Baby Jazz” 
ir “Babies Sing Jazz” rengi
niuose, du kartus atstovavo 
Lietuvai tarptautiniame Latvijos 
televizijos vaikų muzikos fes
tivalyje “Sunbeam”. Ansamblio 
solistė Indrė Zaleskytė (Indrė) 
šiame festivalyje laimėjo Didįjį 
prizą už geriausią vokalą. 1999 
m. kolektyvas su dideliu pasi
sekimu koncertavo Suomijoje 
Baltijos šalių chorų festivalyje 
“Vaasa’99”.

Šiuo metu “Ro-ko-ko” yra 
vienas iš populiariausių ir pers
pektyviausių vaikų populiario
sios muzikos kolektyvų Lie
tuvoje. I nacionaliniame vaikų 
popmuzikos konkurse “Pop 

programai. Daiva pristatė ir 
meninės dalies atlikėjas: akto
rę Steponavičienę ir dailininkę 
Audronę Simanonytę. Pirmoji 
paskaitė jos parinktus 5 kūrėjų 
eilėraščius. Buvo pradėta P. Vai
čiūno eilėmis apie motiną, o ta
da sekė B. Brazdžionio, P. Ste
ponavičiaus, kun. K. Čemio ir

S. Gedos kūrybiniai posmai.
Dainininkė A. Simanonytė, 

prieš pradėdama savo dainas, 
kurioms pati pritarė gitara, 
pažymėjo, kad ji bandžiusi savo 
rūbus priderinti prie parodos te
matikos. Ji gana jausmingai su
dainavo dainų, kurių dalis lietė 
nesenstančią temą - meilę. Tas 
jai garantavo susidomėjimą ir 
publikos simpatijas.

Kaip jau įprasta, po ati
darymo vyko parodos apžiū
rėjimas ir kuklūs užkandžiai su 
vynu. Beje, parodą sirengė 
“Čiurlionio” galerija, o jos lank
stinuką paruošė Rasa Sutkutė. 
Gražu, kad mūsų moterys dai
lininkės ir menininkės taip gra
žiai pasitiko pavasarį, o taip pat 
ir prisiminė motinas.

Edvardas Šulaitis

kopėčios’2000” “Ro-ko-ko” 
iškovojo Grand Prix ir I-ąją 
vietą už dainą apie Vilnių.

Studijos solistei Indrei Za- 
leskytei 1999 metais Lietuvos 
televizijos festivalyje “Laumės 
juosta” buvo suteiktas “Metų 
solistės” vardas. Tais pačiais 
metais Taline vykusiame tarp
tautiniame vaikų muzikos kon
kurse “Applaus” Indrė gavo spe
cialų Maskvos Ostankino tele
vizijos prizą - kvietimą daly
vauti Ostankino. TV konkurse 
“Rytinė žvaigždė”.

2001 m. Indrė su savo kū
rybos daina “Fly With Me” sėk
mingai debiutavo didžiojoje 
scenoje - Eurovizijos dainų 
konkurso Lietuvos nacionali
niame ture ir pateko į finalinį 
koncertą.

Per 15 ansamblio gyvavimo 
metų surengta virš 400 kon
certų, išleisti 3 garso albumai.

Koncertams JAV parengta 
geriausių ansamblio kūrinių 
programa. AtskiraDparengta ir 
religinių giesmių programa.

Į Ameriką kolektyvas at
vyksta vaikų choro “Bei Canto” 
(Nebraska) kvietimu. Koncertai 
bus surengti Omahoje, Kanzas 
City. “Ro-ko-ko” taip pat žada 
aplankyti Chicagą, Pittsburgą, 
Buffalo ir kt.

“Ro-ko-ko” meno vadovė ir 
įkūrėja - Rasa Kauneckaitė. Ji 
taip pat yra ansamlio atliekamų

JAV Lietuvių 
Bendruomenės veikloje

Šiuo ilgesniu pranešimu siekiame painformuoti visuomenę, 
kas JAV Lietuvių Bendruomenės atlikta, kas planuojama ir 
kokiose srityse yra ypatingai reikalingas visųAmerikos lietuvių
dėmesys ir talka.

* :

JAV LB sritiniai 
suvažiavimai

Philadelphijoje (balandžio 
21 -22 d.) ir Lemonte (balandžio 
28-29 d.) įvykę JAV LB sritiniai 
suvažiavimai laikytini pavyku
siais. Philadelphijoje sulaukta 
35 atstovų (atstovauta ketu
rioms apygardoms), Lemonte - 
90 atstovų (atstovauta trim 
apygardoms ir keliom “nepri
klausomoms” apylinkėms).

Suvažiavimo dėmesio centre 
buvo Lietuvos pakvietimo į 
NATO klausimas. Philadelphi
joje NATO klausimu pranešimą 
pateikė JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. Algirdas J. 
Rimas ir ministrąs-patarėjas 
NATO reikalams Lietuvos am
basadoje Kęstutis Jankauskas. 
Lemonte NATO reikalais 
kalbėjo Lietuvos ambasadorius 
JAV-se Vygaudas Ušackas, 
ALTo pirm. Saulius Kuprys ir 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Algimantas Gečys.

Dėmesio ir diskusijų suvažia
vimuose sulaukė vicepirm. dr. 
Romualdo Kriaučiūno praneši
mas JAV LB apygardų pertvar
kymo reikalu. Visų sutikta, kad 
yra pribrendęs laikas apygardų 
ribas pritaikyti šių dienų reikala
vimams. Daugelio nustebta pa
tyrus, kad JAV LB įstatai iš viso 
nesankcionuoja apygardoms ne
priklausančių LB apylinkių. Dr. 
Kriaučiūno rūpesčiu yra paruoš
ta anketa su pertvarkymui siū
lomais projektais. Anketa bus 
išsiuntinėta LB apylinkių valdy
boms su prašymu pasisakyti jų 
apylinkes liečiančiais apygardų 
pertvarkymo klausimais.

“3-iajai bangai” vicepirm. 
Dalios Badarienės pranešimas 
palietė ne vien tik opius dvi
gubos pilietybės ir papildyto 
JAV imigracijos įstatymo klau
simus,'bet taip pat ir svarbą 
naujai iš Lietuvos atvykstan
tiems talkinti kalbos, teisėtvar
kos, buitinių patarnavimų ga
vimo klausimais.

Iš 16-os Krašto valdybos na
rių, per abu sritinius suvažia
vimus 14 pareigūnų savo daly
vavimu ir pranešimais buvo įsi- 
jungę į vieno ar kito suva
žiavimo darbą. Parėmus Lietu
vių Fondui, šiais dviem sritiniais 
suvažiavimais tapo atgaivinta jų 
ruošos tradicija. Sritiniai suva
žiavimai suteikė progą išgirsti 
šių apygardų pirmininkų prane
šimus apie organizacinį stovį 
bei esamas problemas: Bostono 

dainų autorė. Rasa Kauneckaitė 
1986 m. baigė Lietuvos vals
tybinės Konservatorijos Estra
dinės muzikos katedros džiazo 
fortepijono specialybę. 2000 m. 
baigė Šankt Peterburgo (Rusija) 
Peterburgo Kultūros Instituto 
Menų fakulteto estradinio- 
džiazinio vokalo kursus.

1999 m. Rasa Kauneckaitė 
buvo apdovanota I-ąja premija 
už dainą “Žąsinas” Lietuvos 
liaudies kultūros centro su
rengtame geriausios chorinės 
dainos konkurse “XXI amžiaus 
chorinė muzika”.

“Ro-ko-ko” 
naujausia programa

“Kartą‘bobutė” - muz. R. 
Kauneckaitės, žodž. V. Pal
činskaitės; “Lelija tau” - m. R. 
Kauneckaitės, ž. V. Pal
činskaitės, solistė Indrė Zales
kytė; “Varna ir sūris” - m. R. 
Kauneckaitės, ž. L. Degėsio; 
“Batsiuvys” - m. R. Kaunec
kaitės, ž. O. Miciūtės; “Balto
sios nykštukės” - m. R. Kau
neckaitės, ž. V. Palčinskaitės,

* .

apygarda (pirm. Gintaras Če
pas), Connecticuto apygarda 
(pirm. Laima Karosienė), New 
Yorko apygarda (pirm. dr. Gied
rė Kumpikaitė), Pietryčių apy
garda (pirm. Vytas Maciūnas), 
Vidurio Vakarų apygarda (pirm. 
Birutė Vindašienė) ir Michigano 
apygarda (pirm. Liuda Rugie- 
nienė).

Ohio LB apygardos pir
mininkui nedalyvaujant ir nepa
teikus pranešimo, apie Cleve
lando LB apylinkės veiklą kal
bėjo pirm. Mylita Nasvytienė. 
įdomų pranešimą “apygardai 
nepriklausančios” Omahos apy
linkės pateikė pirm. Nellie 
McCullum.

JAV LB Apygardų 
suvažiavimai

Sritiniai suvažiavimai nesie
kia pakeisti LB įstatuose 
esančios nuostatos kartą me
tuose sušaukti apygardos suva
žiavimus. Š.m. balandžios 24- 
25 d. Floridos apygardos (pirm. 
Algirdas Dūda) suvažiavimas 
įvyko Palm Beach, FL, jį glo
bojant Palm Beach LB apylinkei 
(pirm. Kęstutis Miklas). Daly
vavo 46 atstovai. JAV pulk. Al
gimantas Garsys skaitė paskaitą 
apie Lietuvos pastangas ir ga
limybę tapti NATO nare.

Vidurio Vakarų LB apygardos 
suvažiavimas įvyko š.m. balan
džio 28 d. Lemonte. Dalyvavo 
88 atstovai. Suvažiavime išklau
syti ataskaitiniai pranešimai. Ši 
apygarda pati gausiausia, api
manti 18 LB apylinkių. Suvažia
vimą sveikino amb. V. Ušackas 
ir jo eigą stebėjo gausiai Krašto 
valdybą atstovaujantys pareigū
nai.

Jaunimo reikalai
Š.m. kovo 9-11 d. Washing- 

tone, DC, įvyko Rytinio pa
kraščio jaunimo sąskrydis. Jį 
organizavo JAV LJS-gos Wa- 
shingtono skyrius, daug talkino 
Lietuvos ambasada. JAV LB 
KV-os vicepirm. dr. Stasys Bač
kai ti s jaunimui skaitė vieną iš 
dviejų pranešimų. Sąskrydyje 
dalyvavo KV-bos vicepirm. jau
nimo reikalams Vidmantas Ruk- 
šys. Krašto valdybos pirminin
kas, tuo pačiu metu dalyvavęs 
Washingtone vykusioje JBANC 
konferencijoje, pasinaudojo 
proga pabendrauti su jaunimu. 
Bendras įspūdis teigiamas. Di
delį nuošimtį dalyvavusio jau
nimo (pranešimo klausėsi apie 

solistė Indrė Zaleskytė; “Ping
vinas” - m. R. Kauneckaitės, ž. 
L. Degėsio; “Visi šoka” - m. R. 
Kauneckaitės, ž. J. Degutytės; 
“Žąsinas” - m. R. Kauneckaitės, 
ž. M. Vainilaičio; “Sniego boba”
- m. R. Kauneckaitės, ž. V. Pal
činskaitės; “Paukščių karalius”
- m. R. Kauneckaitės, ž. M. 
Vainilaičio; “Atjos ant vilko 

PADĖKA
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mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir arti
miesiems, kurie dalyvavo laidotuvėse, žodžiu bei raštu 
pareiškė užuojautas, už velionį užsakė mišias.

Velionis buvo palaidotas Toronte, Kanadoje, kur gyve
na jo brolis Petras ir kiti artimieji.

Nuliūdime likusios
žmona Regina Saldaitis-Čiurlienė, DDS 
podukra Danutė Saldaitis, MD

60, vakaronėje ambasadoje da
lyvavo virš 100) sudarė JAV- 
jose studijuojantys iš Lietuvos. 
Jaunimas rodė dėmesį LB-nei, 
tad būtina pagal galimybes jam 
padėti, įtraukti į lietuvišką veik
lą. Kai kuriems jaunimo atsto
vams reiškiant abejones dėl Lie
tuvos jungimosi į NATO sudėtį, 
Washingtone susiorganizavo 
būrys aktyvistų “Studentai už 
NATO”. Šio sambūrio iniciato
rius Marius Petrušonis, Lietuvių 
Fondo stipendininkas-stažuoto- 
jas JAV LB įstaigoje Washing- 
tone.

Australijoje vykusio Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso me
tu JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga (JAV LJS) išsirinko naują 
valdybą. Valdybai vadovauja 
Daina Zemaitaitytė, gyvenanti 
Santa Monicoje, CA. Naujoji 
valdyba laišku prisistatė LB 
Krašto valdybai. Šlekiame glau
daus bendradarbiavimo. Pasige- 
sime buvusio JAV LJS pirm. 
Andriaus Čižiūno, su kuriuo bu
vome užmezgę glaudžius ryšius 
ir buvo išsivystęs abipusis susi
pratimas jaunimo veiklos atžvil
giu.

Visuomeninės veiklos 
studijų savaitgalis jaunimui 

ir visiems, kurie domisi 
politine veikla

JAV LB Visuomeninių reika
lų taryba š.m. birželio 30 - liepos 
1 dienomis Washingtone, DC, 
George Washington universiteto 
patalpose, ruošia Visuomeninės 
veiklos studijų savaitgalį. Šio 
renginio tikslas yra aptarti ir 
artimiau susipažinti su visuo
meninės-politinės veiklos me
todika ir nauda. Nors didelė da
lis studijų savaitgalio svarstybų 
lies NATO reikalus, tačiau bus 
paliesta ir bendra visuomeninės 
veiklos bei visuomeninės in
formacijos metodika.

Šiame studijų savaitgalyje 
dalyvauti yra kviečiami visi, ku
riuos domina ir kurie norėtų 
dirbti visuomeninį-politinį dar
bą JAV LB rėmuose. Ypatingai 
laukiami JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos nariai. VRT-ba pagei
dauja, kad visos JAV LB apy
gardos ir apylinkės pasirūpintų 
bent vieno atstovo atsiuntimu į 
studijų savaitgalį. Pirmiesiems 
dešimčiai (10) užsiregistravusių 
Jaunimo Sąjungos narių bus 
suteiktos $50 stipendijos.

VRT-ba LB vienetams atski
rai pateiks studijų savaitgalio 
darbotvarkę, nakvynės informa
ciją, registracijos lapelį. Visus 
ketinančius studijų savaitgalyje 
dalyvauti prašome kreiptis į sa
vo LB apylinkės valdybą arba 
tiesiogiai į LB-nės Washingtone 
įstaigą.

(bus daugiau)
JAV LB informacija 
(Teresė Gečienė)

raišo” - m. R. Kauneckaitės, ž.
M. Vainilaičio; “Saulės vaikai”
- m. G. Dapkevičiaus, ž. V. 
Palčinkaitės; “Fly. With Me” - 
m. ir ž. I. Zaleckytės; “Drugelis”
- m. R. Kauneckaitės, ž. M. 
Vainilaičio, solistė Indrė Za
leskytė; Psalmės (iš religinių 
giesmių albumo “Psalmės”); 
“Kaip ištroškusi elnė”; “Ateik”.

sgi.net
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LINKIMŲ ATO&TOGŲ!

"Darbininko" įstaigos 
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.

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.

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

Už a. a. Stasį Kuliavą lai
dotuvių mišios buvo aukotos 
birželio 16 d. 9:30 vai. 
ryte. Velionis palaidotas St. Charles 
kapinėse. Nuoširdžią užuojautą 
reiškiame velionio dviem dukte
rim ir jų artimiesiems. Tegul ilsisi 
ramybėje!

Kraujo vajus birželio 19 d. 
praėjo sėkmingai. Buvo surinkta 
124 vienetai (pints) kraujo.. Vi
siems prie šio vajaus prisidėju
siems reiškiame padėką.

Golden Age organizacija 
surengė savo metinį pikniką 
parapijos salėje š. m. birželio 20 d. 
po 12 vai. mišių.

Helen Venls, gyv. Camp Hill, 
PA, anksčiau - VVoodhaven, NY, 
sykaukusi 92 metų amžiaus, mirė 
š. m. birželio 16 d. Holy Spirit 
ligoninėje. Velionė priklausė Lie
tuvos vyčiams, Mechanicsburg 
Senior centrui, priklausė Good 
Shephard parapijai. Jos vyras 
Frank Venis buvo miręs anksčiau. 
Nuliūdime liko duktė Helen 
Grabauskas, gyv. Camp Hill, PA; 
sūnus Frank Venis, gyv. Long Is- 
land; sesuo Matilda Belskie, gyv. 
Hernando, FL; septyni anūkai ir 
viena proanūkė.

Helen Venis atminimui au
kas galima siųsti: Knights of 
Lithuania, c/o Johanna Gilbert, 
6107 Pine St., Harrisburg, PA, 
17112.

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

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti - 
pasikvieskite ir savo draugus!

E-mail: Darbininka@aol.com

Redakcija ....... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr......... (718) 827-1351

Spaustuvė .......(718) 827-1350
Vienuolynas ...(718) 235-5962
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ....... (716) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke, įgaliotas minis
tras dr. Rimantas Morkvėnas 
birželio 20 d, išrinktas New Yorko 
Užsienio konsulų draugijos vi
ceprezidentu - valdybos nariu. Šias 
prestižines pareigas jis eis antrus 
metus iš eilės. Draugija jungia 101 
šalies generalinius konsulus,o jos 
valdybą sudaro 7 pasaulio regionų 
atstovai. Valdyboje Lietuvos dip
lomatas atstovauja Europos šalių 
pirmąją grupę, kuriai priskirta 21 
valstybė (pagal anglų kalbos 
abėcėlę nuo A iki L): Austrija, Bal
tarusija, Belgija, Bosnija, Bulgar- 
iBaisiojo ja, Kroatija, Kipras, Čeki
jos Res-publika, Danija, Estija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Islandija, Airija, Izraelis, 
Italija, Lie-tuva ir Luxemburgas.

Algirdas Eitmanas, su
laukęs 84 metų amžiaus, mirė š. 
m. gegužės 16 d. Paterson, NJ. 
Buvo gimęs Panevėžyje. Nu
liūdime liko sūnus Linas su žmona 
Michele, duktė Rasa su vyru Carlo 
ir amūkė Samantha. Gegužės 19 
d. po mišių, kurias aukojo kun. 
Ant. Paškus Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje Paterson, NJ, palaido
tas Holy Sepulchre kapinėse To
to wa, NJ.

Apolonija Būtienė, gimusi 
Lietuvoje 1904 m., gyvenusi Hol- 
lis Hills, NY, mirė birželio 9 d., 
sulaukusi 97 metų amžiaus.

Buvo pašarvota Shalins lai
dotuvių koplyčioje VVoodhaven, 
NY. Atsisveikinimas įvyko birželio 
12 d., o birželio 13 d., po mišių 
Apreiškimo par. bažnyčioje, palai
dota St. Charles (Farmingdale) 
kapinėse, prie savo anksčiau mi
rusio vyro.

Buvo mokytoja.
Liko duktė Aleksandra su vyru 

dr.Julium (Maldutis) ir anūkai 
Marius ir Aleksandras.

Liko sūnus Anatolijus Butas su 
žmona Virginija, anūkas Aras, 
anūkė Vilija ir trys proanūkiai.

Konstancija Tylienė, gyv. 
VVashington, DC, mirė š. m. 
birželio 15 d. savo vasarvietėje 
Rehoboth, DE, eidama 95-tus 
metus. Nuliūdime liko dukra Kris
tina ir žentas Kazys Škirpai, anū
kai Aleksas Rimas ir Viktorija Rūta 
bei giminės Lietuvoje. Palaidota 
VVashingtono Cedar Hills ka
pinėse. Platesnis aprašymas tilps 
liepos 20 d. "Darbininke".

’’Niekuomet neprivalo būti užmiršta"...
Baisiojo Birželio minėjimas Apreiškimo par. salėje birželio 10 d. 

p. palys

Baisiojo Birželio minėjimo rengėjai ir programą atlikę: pirmoje eilėje stovi vaikučiai 
Matukas Sližys ir Milda Stanislauskaitė. Antroje eilėje iš k.: Laima Šileikytė-Hood, dr. Paul 
M. Kazlas, Jonas Kunca, Vida Jankauskienė, konsule Irena Skardžiuvienė, dr. Giedrė 
Kumpikaitė, Vytautas Čereška, Irena Bladnykienė, Silvestras Stanislauskas. VI. Sido nuotr.

Kasmet birželis atneša Lietuvą 
ištikusius tragiškus prisiminimus, 
kuriuos 1941 m. birželio 14-18 
dienomis suteikė "broliškoji" So
vietų Sąjunga.

Ano skausmingo birželio prisi
minimas, įvykęs New Yorke 
birželio 10 d., buvo pradėtas 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyn, NY, 10 vai. ryto mišių 
auka. Chorui giedant "Tremtinio 
maldą" (muz. P. Palio, žodž. B. 
Augino), procesijai priartėjus prie 
altoriaus, Amerikos, Lietuvos ir 
šaulių vėliavas pastačius altoriaus 
šonuose (vėliavnešiais buvo An
tanas Matulaitis, Antanas Pumpu
tis ir Bill Kurnėta), lentelės su Sibi
ro vietovių vardais (Tomsk, Par- 
big, Yakutia, Norilsk, Krasno- 
jarsk, Vorkuta) išdėsčius altoriaus 
priešakyje (lenteles nešė dr. Gied
rė Kumpikaitė, Vladas Sidas, LR 
konsule Irena Skardžiuvienė ir 
Julius Skardžius), mišių auką už 
Sibire žuvusius mūsų tautiečius 
aukojo ir pamokslą pasakė kun. 
Vytautas Volertas. Tą sekmadienį 
bažnyčiai švenčiant Švč. Trejybės 
šventę, pamoksle išryškinęs Švč. 
Trejybės esmę, Dievo meilę paly
gino ir su tėvynės meile. Nežiūrint 

. kokias kančias tremtiniai turėjo 
iškęsti, jie nei Dievo, nei tėvynės 
meilės neišsižadėjo. "Prašykime 
Dievo stiprybės, kad mes ir toliau 

; eitume meilės keliu", - pamokslą 
baigė kun. V. Volertas.

Skaitymus skaitė Algirdas Jan
kauskas. Mišioms patarnavo Juli
ja Jurgėlaitė. Parapijos choras, vad. 
Astos Barkauskienės, giedojo Ge
dimino Šukio sukurtas mišias "Ka
ralienės garbei". Komunijos me
tu "Avė Maria" (F. Schubert) at

Algimantas Prekeris, Sta- 
ten Island, NY, apmokėjo dvejų 
metų prenumeratą su 190 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už nuo
latinę dosnia parama.

Eglė ir Vytautas Dudėnai, 
Palm Beach Gardens, FL, šiemet ir 
Vėl, kaip kasmet, apmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už nuolatinę 
dosnia paramą "Darbininkui".

Anelė ir Vacys Steponiaį, 
Woodhaven, NY, šiemet ir vėl ap
mokėjo prenumeratą su 145 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
didelę paramą "Darbininkui" ir už 
mūsų pastangų įvertinimą.

N. Žukauskas, Yonkers, NY, 
šiemet ir vėl, kaip kasmet, ap
mokėjo prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
nenuilstamą dosnią paramą

liko Asta Butkutė.
Po mišių žmonės susirinko prie 

klebonijos kiemelyje esančio 
kryžiaus. Rankose laikydami len
teles su Sibire iškentėtų vietovių 
vardais, sugiedojo "Marija, Mari
ja", o konsule L Skardžiuvienė 
tremtinių atminimui prie kryžiaus 
padėjo gėlių puokštę.

Minėjimas buvo tęsiamas pa
rapijos salėje, kuri tai paskirčiai 
buvo atitinkamai išpuošta. Prie 
vidurinės sienos stovėjo kalbėto
jui paruoštas stalelis, apdengtas 
lietuvišku audiniu, kuriame buvo 
išaustas Lietuvos himnas. Prie
šakyje ant sienos kabėjo didelis 
juodos medžiagos gabalas. Jo vi
duryje dvi - balta ir raudona rožės. 
Šonuose - du dideli skydai, ku
riuose matėsi įvairūs tremties die
nų vaizdai. Dešinėje pusėje ant 
nedidelio stalelio pastatytas že
mėlapis, trys žvakės ir vazelė su 
keliais rožių žiedais. Pagal sieną 
ištiestas ilgas sąrašas, kuriame 
surašyti asmenys, 1941 m. birželio 
14-18 dienomis ištremti iš Lietu
vos; jie 1941 -1952 m. "atostoga
vo" Krasnojarsko lagerių valdy
bos, Rešiotų skyriaus lageryje. Viso 
1422 asmenų vardai ir pavardės. 
Prie galinės sienos ant stalo buvo 
išdėstytos knygos tremties tema
tika. Visa tai dvelkė gilia rimtimi - 
privertė susimąastyti.

Minėjimą atidariusi LB New 
Yorko apygardos pirmininkė dr. 
Giedrė Kumpikaitė kalbėjo: "... 
Yakutia, Trofimovsk, Igarka, 
Krasnojarsk - tai vardai, kurie suke
lia ne tik fizinį, bet ir moralinį 
skausmą. Tų vietovių vardai yra 
tampriai surišti su mūsų tautos 
neišpasakytai baisiom iškentėtom

Vladas Sidas, Richmond Hill, 
NY, šiemet dar padidino savo kas
metinę dosnią paramą, apmokė
damas prenumeratą su 150 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už nuo
latinę dosnią paramą mūsų spau
dai.

Alphonse Lileika, Manhaš- 
set, NY, šiemet ir vėl, kaip kasmet, 
apmokėjo prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už dosnią paramą "Darbininkui".

Jane Valys, VVoodstock, CT, 
šiemet ir vėl apmokėjo prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuolatinei 
mūsų spaudos stiprintojai nuo
širdžiai dėkojame.

Elvyra Ošlapienė, Old 
Greenvvich, CT, šiemet ir vėl ap
mokėjo prenumeratą su 125 dol. 
čekiu. Mielai nuolatinei mūsų spau
dos rėmėjai nuoširdžiai dėkojame.

Dr. Mary Ž. Daugėla, VVash
ington, DC, apmokėjo dvejų metų 
prenumeratą su 150 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už dosnią 
paramą mūsų spaudai. 

kančiom ir tūkstančių nekaltų 
žmonių mirtimi... Sibiro taigose 
be kryžiaus ar kitokio ženklo 
užkasti, sušalę mūsų tautiečių 
kaulai, ta skaudi mūsų tautą iš
tikusi istorijos dalis niekuomet ne
privalo būti užmiršta... Prisiminti 
ir pagerbti to skaudaus likimo iš
tiktus mūsų brolius ir seseris šian
dieną mes čia ir susirinkome".

Tremtiniui Vytautui Čereškai 
uždegus ant stalelio padėtas tris 
žvakutes. Vida Jankauskienė me
niškai perteikė ištraukas iš trem
tinės Juzės Avižienytės - Žukaus
kienės knygos "Nelaukta kelionė".

Iš tremtinių poezijos rinkinio 
"Anglim ant beržo tošės", ne
žinomų autorių sukurtas eiles dek
lamavo Vida Jankauskienė ir Sil
vestras Stanislauskas. Dar po porą 
eilėraščių paskaitė Jonas Kunca ir 
dr. Giedrė Kumpikaitė.

Savąja tremties patirtimi pa-' 
sidalino Vytautas Čereška. Jis, bū
damas tik dviejų mėnesių, kaip 
"didžiausias nusikaltėlis" Sovietų 
Sąjungai, buvo išgabentas į Sibi
rą.

Pabaigoje konsule Irena Skar
džiuvienė gen. konsulo dr. Riman
to Morkvėno ir savo vardu pa
sveikino susirinkusius ir tarė trum
pą žodį.

Minėjimą su derama rimtimi 
surengė LB New Yorko apygarda. 
Dalyvavo apie 85 asmenys.

Čia norėčiau išreikšti porą 
pastabėlių. Būtų buvę geriau, jei 
vaišės būtų įvykusios ne prieš, bet 
po minėjimo, kaip kad buvo skelb
ta. Antra, jei yra renkamos įėjimo 
aukos ir norima išvengti spūsties 
ant laiptų, tai tam reikėtų paieškoti 
tinkamesnės vietos.

Aldona Budzilas, VVest New 
York, NY, šiemet ir vėl, kaip kas
met, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdi padėka 
už nuolatinį mūsų spaudos rėmimą.

Charles Grubinskas, Bos
ton, MA, šiemet ir vėl stipriai 
parėmė mūsų spaudą, apmokė
damas prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už kas
metinę dosnią paramą.

Bruno Šilas,: Elizabeth, NJ, 
šiemet apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Mielam mūsų spau
dos stiprintojui nuoširdžiai dėko- 
jatrte.__________ _______________

Vedusiųjų pora iš Lietuvos 
ieško darbo. Gali prižiūrėti so
dybą, namus, vaikus, ligonius, šei
mininkauti. Skambinti po 6 v. v. 
(404) 277-0406. (sk.).

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,).

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

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

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

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

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

Laima Flateris, Bethesda, 
MD, aukoja 200 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.

Parduodamas automobi
lis 1993 m. Buick LeSabre Se- 
dan 4D, pravaž. 110 tūkst. mylių, 
gerame stovyje. Parduoda LR Ge
neralinis konsulatas New Yorke. 
Dėl sąlygų kreiptis darbo dieno
mis 10 v. r. - 4 v. v. tel. (212) 354- 
7840 (iki liepos 27 d,).(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. Skambinti Joanai 718- 
894-1352. (sk.).

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.

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.).

mailto:Darbininka@aol.com
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