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LIETUVOS PREZIDENTAS PATVIRTINA
SAVO POZICIJĄ

DĖL KGB INFORMATORIŲ LIUSTRACIJOS

- Paskelbti 1999 m. Lietu
vos mokslo premijų laureatai 
- keturių mokslo sričių tyrinė
tojai ir jų kolektyvai. Taupant 
lėšas vietoj Vyriausybės nu
statytų dvylikos premijų šįmet 
paskirtos aštuonios mokslo 
premijos po 42,500 Lt.

Humanitarinių ir socialinių 
mokslų srityje premijos paskir
tos kalbininkų grupei Vytautui 
Ambrazui, Aleksui Girdeniui, 
Nijolei Sližienei, Vincui Urbu- 
čiui, Adelei Valeckienei ir Ele
nai Valiulytei už darbų ciklą 
“Grammatika litovskogo jazy- 
ka” (1985), “Dabartinės lietu
vių kalbos gramatika” (1994, 
1996, 1997), “Lithuanian gra- 
mmar” (1997) ir filosofui Al
girdui Gaižučiui už knygas 
“Kūrybinė menininko galia” 
(1989), “Kultūros vertybės ir 
erzacai” (1993), “Menų gimi
nystė” (1998), “Meno sociologi
ja” (1998).

Fizinių mokslų srityje premi
jos skirtos dviem mokslininkų 
grupėms: Antanui Čeniui, Kęs
tučiui Pyragui, Arūnui Tama- 
ševičiui už darbų ciklą “Di
naminio chaoso teorinis ir eks
perimentinis tyrimas” (1983- 
1998) ir Aleksandrui Dement- 
jevui, Valdui Sirutkaičiui, Va
lerijui Smilgevičiui, Roaldui 
Gadonui už darbų ciklą “Ul- 
tratrumnieii šviesos impulsai- 
generavimas, valdymas, taiky
mai” (1982-1998).

Biomedicinos mokslų srityje 
premijos paskirtos Daliai Ta
mulevičiūtei už darbų ciklą 
“Plonosios žarnos rezorbcinės 
funkcijos tyrimai sergantiems 
virškinimo sistemos ligomis” 
(1973-1997) ir Gediminui Vai
niūnui už monografiją “Paukš
čių hemosporidijos” (1997).

Technologijos mokslų srityje 
premijos paskirtos Rymantui 
Kažiui, Arūnui Lukoševičiui už 
darbų ciklą “Ultragarsinės tech
ninės ir medicininės diagnosti
kos metodai ir sistemos” (1986- 
1995) ir Vincui Vainauskui už 
darbų ciklą “Geodezijos, foto- 
grametrijos ir kartografijos 
mokslų teorijos ir praktikos plė
tra” (1957-1998). Iškilmingas 
mokslo premijų įteikimas Lie
tuvos mokslų akademijoje nu
matomas kovo 9 d.

- Vilniaus Antakalnio bi
blioteka, įgyvendinanti projek
tą “Paaugliai - informacinės vi
suomenės piliečiai”, vasario 24 
d. surengė trečią seminarą iš cik
lo “Žmogaus teisių perspektyva 
vietos bendruomenėje”. Semi
narų ciklas rengiamas kartu su 
Pilietinių iniciatyvų centru. Į 
šiuos seminarus renkasi visi, 
kam rūpi vietos bendruomenė: 
moksleiviai, studentai, peda
gogai, seniūnijos ir savivaldybės 
atstovai ir kiti. Pagal projektą 
“Paaugliai - informacinės visuo
menės piliečiai” bus sukurta 
Antakalnio jaunimo veiklos 
“zona” bibliotekoje, kur jie ga
lės naudotis kompiuterine įran
ga ir internetu, skaityti knygas, 
žurnalus, klausytis muzikos, 
kurti projektus. Projektą remia 
Vilniaus miesto savivaldybė, 
Atviros Lietuvos fondas ir 
George Soros Atviros visuome
nės institutas Budapešte bei 
Jungtinis Nyderlandų fondas 
Centrinei ir Rytų Europai.

Prezidentas Valdas Adamkus 
mano, kad mėginimai organi
zuoti “minios teismus” nedera 
teisinei ir demokratinei valsty
bei. Tai BNS sakė prezidento 
atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė, komentuodama vie
šus pareiškimus, neva Prezi
dentūroje dirba buvęs KGB 
agentas. Vasario viduryje Vil
niuje vykusiame pikete radika
liosios “Jaunosios Lietuvos” ly
deris, Seimo narys Stanislovas 
Buškevičius teigė, kad Prezi
dentūroje dirba buvęs KGB 
agentas “Alfa”.

Piketuotojai protestavo prieš 
valstybės apdovanojimų įteiki

KAUNE PAGERBTI KARO MUZIEJAUS SODELIO 
ATKŪRIMO AUTORIAI

“Kaune yra ta Laisvės dvasia, 
kurią jūs įamžinote šitoje 
aikštėje atkurdami arba naujai 
sukurdami šios istorinės aikštės 
simbolius”, - vasario 16-ąją 
įteikdamas padėkos raštus Vals
tybės atkūrimo dienos proga 
daliai Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelio atstatymo au
torių sakė miesto meras Henri
kas Tamulis. Raštai už Laisvės

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA PAMINĖTA 
WASHINGTONE

Vasario 20 d. šv. Mišiomis 
vienoje pagrindinių JAV sos
tinės katalikų bažnyčių - Šv. 
Mato Katedroje - bei iškilmin
gu šventiniu minėjimu, kurį 
surengė Washingtono, D.C., 
apylinkės Lietuvių Bendruo
menė, pasibaigė Amerikos sos
tinėje vykę renginai, skirti pa
minėti 82-ąsias Lietuvos Nepri
klausomybės metines.

Gausiai į už Lietuvos Nepri
klausomybę aukotas mišias su
sirinkusius Washingtono lietu
vius pasveikino JAV vyskupų 
konferencijos vykdantysis sek
retorius monsinjoras J. Šaraus- 
kas ir Katedros klebonas J. 
Wadkins. Katedros choras, ku
riame nėra nė vieno lietuvio,

POPIEŽIUS SURENGĖ 
“DVASINĘ PILIGRIMYSTĘ” Į IRAKĄ

Negalėdamas aplankyti bibli- 
nio patriarcho Abraomo gimimo 
vietos šiuolaikiniame Irake, 
popiežius Jonas Paulius II va
sario 23 d. surengė “dvasinę 
piligrimystę”, skirtą “mūsų ti
kėjimo tėvo” atminimui pa
gerbti. Ši speciali ceremonija 
įvyko likus dienai iki popiežiaus 
kelionės į Egiptą, pakeliui į ku
rį popiežius apsilankys Sina
jaus kalno papėdėje.

Tai pirmoji iš popiežiaus ke
lionių į biblines Artimųjų Rytų 
vietas, kuriomis jis nori pažy
mėti naująjį krikščionybės tūks
tantmetį.
Jonas Paulius II norėjo pradėti 

šią kelionę senoviniame Ūro 
mieste, kuriame, kaip tikima, 
gimė Abraomas. Tačiau vizitas 
į Iraką žlugo, kai Bagdadas 
gruodžio mėnesį pareiškė Vati
kanui negalįs jo organizuoti dėl 
Jungtinių Tautų (JT) paskelbto 

mą pirmosios Vyriausybės 
premjerei Kazimierai Pruns
kienei ir vidaus reikalų minis
trui Marijonui Misiukoniui. 
Pastarasis tarybiniais metais 
yra tarnavęs valstybės saugu
mo komitete, o K. Prunskienę 
teismas yra pripažinęs praeity
je bendradarbiavus su sovietų 
saugumu.

V. Gaižauskaitė BNS sakė, 
kad šiemet įsigaliojęs KGB in
formatorių liustracijos įstaty
mas, kaip ir kiti šalies teisės 
aktai, vienodai galioja visiems 
Lietuvos piliečiams, neišski
riant nei Seimo, nei Vyriausy
bės narių, nei Prezidentūros tar

paminklo, Nežinomojo kario 
kapo, Amžinosios ugnies ir 
paminklo “Žuvusiems už Lie
tuvos Nepriklausomybę” bei 
kryžių-koplytstulpių, Knygne
šių sienelės atkūrimą ir kitus 
aplinkos sutvarkymo darbus 
įteikti architektams Indrei Ado
maitytei, Zitai Čičinskienei, Re
ginai Žukauskienei ir Vytautui 
Liaudanskui, inžinieriams Ed

kartu su susirinkusiais sugie
dojo Lietuvos himną ir “Mari
ja, Marija”.

Sekmadienį Washingtono 
apylinkės Lietuvių Bendruo
menės surengto Vasario 16- 
osios minėjimo metu buvo pri
imta rezoliucija, kurioje, be ki
ta ko, dėkojama dabartinei 
JAV administracijai už istori
nių JAV-Lietuvos ryšių stipri
nimą ir raginama, kad Lietuva 
būtų pakviesta įstoti į NATO 
sekančiame šios organizacijos 
plėtimose rate. Rezoliucijos 
kopijos buvo pasiųstos JAV 
Prezidentui ir Kongreso atsto
vams.

Nepriklausomybės proga 
Washingtono lietuvius taip pat 

embargo ir skrydžių 
draudimo.
Vietoje šio vizito Jonas 

Paulius U vadovavo ce
remonijai, kurios metu 
buvo meldžiamasi ir žiū
rima filmuota medžiaga 
apie šią dykumos vie
tovę. Popiežius atidžiai 
žvelgė į ekraną nuo rau
dono sosto, įrengto ant 
scenos griuvėsių fone.

”Tai bus pirmasis sus
tojimas šioje piligrimys
tėje į vietas, susijusias su 
išganymo istorija, kurią 
aš rytoj tęsiu, išvyk
damas į Egiptą ir Sina
jaus kalną”, pareiškė Jonas Pau
lius II.

Silpnas 79 metų popiežius 
atrodė neblogos formos. Iš 
pradžių jis surengė savaitinę 
bendrąją audienciją Šv. Petro 
aikštėje, o po to perėjo į Pau

nautojų ar prezidento.
"Slapta bendradarbiavę su bu

vusios Sovietų sąjungos specia
liosiomis tarnybomis asmenys 
bus skelbiami tik šio įstatymo 
nustatyta tvarka”, pažymėjo V. 
Adamkaus atstovė spaudai.
Ji priminė, kad pasirašydamas 

KGB agentų liustracijos įsta
tymą, prezidentas V. Adamkus 
yra pareiškęs, jog griežtai rei
kalaus tiksliai ir sąžiningai vyk
dyti įstatymo nuostatas, už
tikrinti konstitucinių teisių ir 
žmogaus orumo bei valstybės 
paslaptį sudarančių duomenų 
apsaugą.

BNS

vardui Janulioniui ir Juozui 
Svideravičiui, tautodailininkui 
Pranui Peleckiui, skulptoriams 
Alfonsui Vaurai ir Zigmui Sur
vilai ir kitiems. Kitos valsty
binės šventės proga bus pagerbti 
kiti Kauno karo muziejaus so
delio, buvusios Prezidentūros 
kiemelio atkūrimo autoriai.

Pranas Ahelkis
Kauno^m. savivaldybė

sveikino JAV senatoriai Barba
ra A. Mikulskį ir Paul S. Sar- 
banes bei Atstovų rūmų narė 
Connie A. Morella. Jų atsiųs
tose sveikinimo telegramose pa
sidžiaugta Lietuvos pasieki
mais ir užtikrinta tolesnė JAV 
parama Lietuvos siekiams.

LR ambasada Washingtone 
Nepriklausomybės dieną pa
minėjo vasario 16 d. diploma
tiniu priėmimu, kuriame apsi
lankė JAV administracijos ir 
Kongreso pareigūnai, diplo
matinio korpuso atstovai, meno 
ir kultūros žmonės, ištikimi 
Lietuvos rėmėjai.

LR ambasados Washingtone 
Spaudos skyrius 

Popiežius Jonas Paulius II

liaus VI salę. Jo balsas buvo 
aiškus, tačiau rankos drebėjo. 
Manoma, kad tai Parkinsono li
gos simptomas.

Kovo mėnesį Jonas Paulius II 
aplankys Šventąją žemę.

Omnitel Laikas

Šventas Kazimieras meldžiasi prieš pamokas. Dail. Vanda 
Stančikaitė-Abraitienė. Paveikslas sukurtas 1943 metais 
Kaune

ŠV. KAZIMIERAS
LIETUVIŲ DAILĖJE

Paulius Jurkus

Šv. Kazimiero šventė yra 
kovo 4 d. Tos šventės proga ir 
prisimename šį šventąjį, Lietu
vos globėją, glaudžiai su siju- 
sį su Lietuvos istorija. Jis mirė 
Gardine, palaidotas Vilniuje. 
Dabar jo palaikai yra gražioje jo 
vardo koplyčioje prie Vilniaus 
katedros. Šventasis žinomas 
Lietuvoje, Lenkijoje, Italijoje ir 
kituose kraštuose.

Jo kultu rūpinosi karaliai, 
kunigaikščiai, didikai, kurie 
turėjo artimesnius ryšius su 
karaliaus dvaru. Jie ir užsakė 
pirmuosius šv. Kazimiero pa
veikslus; pvz., Toskanos ku
nigaikštis Kosmas III ir kar
dinolas Carlo de Mediči užsa
kė pas dailininką Carlo Dolci 
seriją šventųjų, jų tarpe ir šv. 
Kazimierą, kurį nutapė 1670 m. 
(Dabar tas paveikslas kabo 
Mediči privačioje galerijoje Flo
rencijoje.) Šis Carlo Dolci pa
veikslas yra labiausiai papli
tęs ir Lietuvoje, jo kopijos buvo 
plačiai naudojamos.

Tuo metu Lietuva neturėjo 
profesionalių dailininkų. Buvo 
tik liaudies menininkai. Jie 
drožė skulptūrėles šv. Kazimie
ro tema, darė ir medžio rai
žinius. Jų yra išlikusių ir iš 18 
amžiaus galo, ir iš 19 amžiaus. 
Pačiame 19 a. gale ir 20 a. 
pradžioje jau atsirado ir lietuvių

KEISTI APDOVANOJIMAI
Algimantas Kabaila

Vasario 16-tosios proga Lie
tuvos Prezidentas apdovanojo 
ordinais eilę žmonių. Nemažą 
susidomėjimą ir pasipiktinimą 
sukėlė apdovanojimai poros as
menų, kurie artimai bendradar
biavo su KGB ar buvo tos įstai
gos etatiniai darbuotojai.

Gal galima suprasti, kai buvę 
KGB bendradarbiai dėl to ben
dradarbiavimo nėra atstumti 
nuo viešojo gyvenimo nepri
klausomoje Lietuvos valstybėje. 
Daug sunkiau suprasti, kai tam 
tikras visuomenės sluoksnis tuoj 
pasišiaušia, jei tik pabandoma 
kaip nors patikrinti tokių bu
vusių KGB bendradarbių da
bartinę veiklą. Visai keista, kai 
buvę KGB bendradarbiai - 

profesionalių dailininkų. Tai 
buvo skulptorius Juozas Zika
ras, tapytojai Jonas Macke
vičius, Kazys Šimonis ir kiti. 
Bet jie nesukėlė didesnio są
jūdžio.

Tokį sąjūdį sukūrė kun. Sta
sys Yla, pradėjęs jį organizuo
ti 1943 m. Jis užkalbino visą ei
lę dailininkų, prikalbėjo juos 
kurti šv. Kazimiero tema, su jais 
apsvarstė, ką reikia vaizduo
ti. Kun. St. Yla sukėlė tikrą 
sąjūdį - daugybė dailininkų įsi
traukė į šv. Kazimiero vaiz
davimą. Kun. St. Ylą vokiečiai 
suėmė 1943 m. kovo 21 d. ir 
išvežė į Študhofo koncentra
cijos stovyklą. Tačiau sukeltas 
sąjūdis jau neužgeso. Kazi- 
mierine tema dailininkai kū
rė būdami Vokietijoje ir emi
gracijos šalyse. Dabar jau kilo 
tikras šv. Kazimiero kulto sąjū
dis. Štai dail. V. K. Jonynas, 
kuris išdekoravo daug bažnyčių, 
taip pat sukūrė daug šv. Kazi
miero paveiklsų. Šis sąjūdis ko
kiu šimtu naujų paveikslų pa
pildė šv. Kazimiero temą. Už 
Lietuvos ribų šv. Kazimiero pa
veikslų yra Vokietijoje, Italijoje, 
Venezueloje ir tuose kraštuose, 
kur gyvena daugiau lietuvių. 
Reikia tikėtis, kad mūsų Šven
tojo sąjūdis neišblės ir nauji, 
įvairūs kūriniai skelbs jo garbę.

KGB, kuri visais būdais kovojo 
prieš Lietuvos išsivadavimą iš 
sovietinės okupacijos! - apdo
vanojami Nepriklausomybės at
kūrimo jubiliejaus proga.

Kyla klausimas, už ką jie bu
vo apdovanoti ir kodėl tokia 
proga. Juk ne kiekvienas as
muo, Lietuvai lemtingu laiku 
stovėjęs prie parlamento ap
saugos, apsaugos ne ginklu, o 
savo pasiryžimu rizikuoti vis
kuo, net savo brangiausiu tur
tu - savo gyvybe, buvo apdova
notas ordinu. Tad kokiu ypa
tingu savo veiksmu tie buvę 
KGB tarnautojai ar kolaboran
tai nusipelnė tokio pagerbimo?

Be abejo, apie tai daug kas 
(nukelta į 2 psl.)



2 •DARBININKAS • 2000 kovo 3, Nr. 9

Keisti apdovanojimai
(atkelta iš 1 psl.) 
dar ilgai svarstys ir ieškos at
sakymo į šią keistenybę. Bet 
man įdomu pakalbėti apie vie
ną mažą detalę tų apdovanoji
mų įteikime ir jų aprašyme 
svarbiausiuose Lietuvos dien
raščiuose.

Šiame savo rašinyje minė
damas KGB, turiu omenyje vi
sas sovietinių piliečių persekio
jimu užsiėmusias įstaigas ir or
ganizacijas, kurios įvairiais lai
kotarpiais skirtingai vadinosi.

Daug kas prisimename lai
kus, kai Nijolė Sadūnaitė btfvd" 
KGB persekiojama. Tada Lie
tuvoje dėl to nebuvo progos pro
testuoti ar viešai skųstis -.tai 
būtų buvę labai pavojinga. Už
sienyje gyvenantys lietuviai, iš
sibarstę po visus žemynus, or
ganizuodavo laiškų rašymo vajų 
sovietiniams kaliniams ir ki
toms KGB aukoms, įskaitant 
ir Nijolę Sadūnaitę, nes tai bu
vo vienintelis būdas bent kiek 
paveikti KGB ir atkreipti jų dė
mesį, kad ne tik jų persekioja
mieji, bet ir pats persekioji
mas yra pasaulyje žinomi. Be 
abejo, tokie laiškų rašymo va
jai nebuvo ypatingai efektingas

Lietuvos Valstybės kontrolė 
praneša įveikusi du valstybės lėšų 

iššvaistymo “banginius”
Valstybės kontrolė baigė tik

rinimus valstybinėje žvejybos 
įmonėje “Jūra” bei Lietuvos že
mės ūkio banko Kauno skyriuje. 
Nustatyta, kad abiejose ben
drovėse per kelerius šio dešimt
mečio metus kartu iššvaistyta 
per 220 milijonų litų. Bankru
tavusioje ir dabar jau likviduo
jamoje įmonėje “Jūra” Valsty
bės kontrolė tikrinimą pradėjo 
1997 metų kovą, o pabaigė šių 
metų sausį.

Spaudos konferencijoje Vals
tybės turto kontrolės skyriaus 
viršininkas Viktoras Švedas sa
kė, kad tyrimas taip ilgai užtru
ko dėl netvarkingų įmonės do
kumentų, o “įrodymus reikėjo 
rankioti po kruopelę”.

Pasak jo, Valstybės kontrolė 
Klaipėdos miesto apylinkės 
prokuratūrai perdavė 37 revi
zijų aktus, kuriuose įvardinamas 
158 mln. litų nuostolis, pada
rytas įmonei nuo 1993 metų. 
V. Švedo teigimu, viena di
džiausių valstybinių įmonių žlu
go, kadangi jos vadovai nesi
laikė teisės aktų, piktnaudžiavo 
tarnybine padėtimi ir netinka
mai gynė valstybės turtinius in
teresus. Nustatyta, kad įmonėje 
buvo klastojami įvairūs doku
mentai ir apskaita, sudaromos 
nenaudingos įmonei sutartys.

Valstybės kontrolierius Jonas 
Liaučius teigė, kad “Jūros” in
teresais netinkamai rūpinosi Že
mės ūkio ministerija. 

būdas kuo nors padėti KGB 
skriaudžiamiesiems, bet tai bu
vo veik vienintelis būdas ką nors 
bent bandyti padaryti. Iš tų lai
kų dauguma užsienio lietuvių 
prisimena Sadūnaitę kaip disi- 
dentę, kaip taikingo pasiprie
šinimo okupantui simbolį, kaip 
asmenį, drįstantį kalbėti tiesą 
net ir didžiausios grėsmės metu.

Vasario 18 d. “Lietuvos aide” 
ji taip pasakoja apie savo įėji
mą į ordinų apdovanojimo iš
kilmes prezidentūroje: "Pama
čiau tik iš televizijos pažįstamą, 
taip pat vėluojantį, generolą 
Joną Kronkaitį. Pasveikinau su 
Vasario 16-ąja. Generolas nu
sišypsojo. Tada apsaugos dar
buotojai atsitraukė ir mes abu 
praėjome Nesistebiu, kad ge
nerolas Jonas Kronkaitis taip 
reagavo į pasveikinimą, nes, 
kaip jau minėjau, Nijolės Sa- 
dūnaitės vardas žinomas dauge
liui užsienio lietuvių. Daug kam 
jis nesvetimas ir Lietuvoje. Be 
to, ji apdovanota garbingiausiu 
Lietuvos ordinu už narsumą. Jos 
pogrindžio darbas spausdinant 
Lietuvos Kataliką Kroniką ir, 
kaip kontrabandą, išsiunčiant į

Valstybės kontrolės medžiaga 
dėl “Jūros” jau perduota Klai
pėdos miesto apylinkės proku
ratūrai, kuri tęs tyrimą.
Komentuodamas atliktą doku

mentinę reviziją Lietuvos žę- 
mės ūkio banko Kauno skyriuje, 
valstybės kontrolierius J. Liau
čius sakė, kad šį tikrinimą nuo 
1998 m. iki šių metų sausio at
liko 3 kontrolieriai. Per šį laiko
tarpį buvo atlikta banko Kauno 
skyriaus 1993-1998 m. doku
mentinė revizija, iš kurios pa
aiškėjo, kad iš 100 mln. litų iš
duotų nuostolingų paskolų 82 
mln. - negrąžinta, negauta 18 
mln. litų palūkanų ir dar 6 mln. 
litų delspinigių. Per penkerius 
metus bankui buvo padaryta 69 
mln. litų žala.

Jis teigė, kad ši žala bankui 
susidarė dėl rizikingai išduotų 
paskolų, taip p'at todėl, kad 
LŽUB valdyba vangiai reaguo
davo į vidaus audito tarnybos 
išaiškintus pažeidimus, buvo 
pažeidinėjami viešieji teisės 
aktai ir vidaus norminiai aktai.

Valstybės kontrolės surinkta 
medžiaga perduota Kauno apy
gardos prokuratūrai, kuri tiria 
baudžiamąją bylą dėl patikėto 
svetimo turto iššvaistymo stam
biu m_astu.

LŽŪB teigimu, dabar banko 
Kauno skyrius dirba sėkmingai 
- 1999 metais gauta 2 mln. litų 
pelno, o šių metų sausį - 136 
tūkst. litų pelno. BNS 

Vakarus, Sadūnaitę padarė Lie
tuvos pogrindžio rezistencijos 
simboliu.

Tas pats įvykis aprašytas 
vasario 17-tos “Lietuvos ryte”: 
“Lietuvos ryto ” korespondentai 
matė, kad Prezidentūros ap
sauga N. Sadūnaitės iš pradžią 
į salę neįleido. Tuomet ji krei
pėsi į šalia buvusį Lietuvos ka
riuomenės vadą brigados gene
rolą Joną Kronkaitį: “Genero
le, jūs mane pažįstate, padė
kite”. J. Kronkaičio autoritetas 
paveikė apsaugos darbuotojus, 
ir N. Sadūnaitę nužingsniavo į 
Prezidentūros Baltąją salę.

Iškart sudaromas visai kitas 
to įvykio vaizdas: pasak “Lietu
vos ryto”, Sadūnaitę ne pa
sveikino generolą su Vasario 16- 
ta, o prašėsi jo pagalbos. O kur 
tuo metu stovėjo ta “Lietuvos 
ryto” korespondentė, kad taip 
detaliai girdėjo kas ir ką pasakė? 
Toliau “Lietuvos ryto” kores
pondentė rašo taip apie Nijolę 
Sadūnaitę: “Save ji vadino V. 
Landsbergio žmogumi ir sakė 
remianti jį visa širdimi

Ką bendro su visu šiuo įvy
kiu turi Nijolės Sadūnaitės po
žiūris į Seimo Pirmininką? Ap
skritai visas atsiliepimas apie šį 
įvykį labai kritiškas. Anot “Lie
tuvos ryto” korespondentės,

Lietuvos Seimo lankytojai gali 
pamatyti Lietuvos Konstituciją

Nuo vasario 18 d. Seimo lan
kytojai per ekskursijas gali pa
matyti, kaip atrodo Lietuvos 
Konstitucija, piliečių referendu
mu priimta 1992 metais. Kaip 
pranešė Seimo spaudos tarnyba, 
Seimo Konstitucijos salėje, ku
rioje 1992 m. parlamento vado
vas Vytautas Landsbergis pasir
ašė Lietuvos Konstituciją, pa
grindinis šalies įstatymas po 
stiklu eksponuojama&tjo pasi
rašymo vietoje.

Be kitų saugos priemonių, ek
spozicijos vieta stebima per spe
cialiai įrengtą kamerą.

Konstitucijos salėje taip pat 
pateikiami Konstitucijos rengi-

Tikrųjų derybų data 
kol kas nenustatyta

Tikrosios derybos dėl Lietu
vos narystės Europos Sąjungoje 
(ES) turėtų prasidėti kovo pa
baigoje, kuomet Europos Ko
misija nustatys dėl kelių ir ko
kių skyrių kandidatės galės 
pradėti derybas. Vyriausiasis 
Lietuvos derybininkas Vygau- 
das Ušackas teigia, kad Lietu
va pasiruošusi derėtis dėl 15 
skyrių, nors būtų labai gerai, jei 
galėtų pradėti derėtis dėl 7 - 8 
skyrių. Stojimui į ES neturėtų 
sutrukdyti Lietuvos pasižadėji
mas pirmąjį Ignalinos atominės 
elektrinės bloką uždaryti 2005 

“Skirstydamiesi ceremonijos 
dalyviai kalbėjo, kad galima 
nepritarti atskirą asmeną apdo
vanojimui, tačiau per dešimt ne
priklausomybės metą jau rei
kėjo išmokti gerbti valstybės 
Prezidento instituciją”. Klasi
kinis bandymas negatyviai nu
teikti skaitytoją - kažkas neva 
kalbėjęs, kad reikią “gerbti vals
tybės Prezidento instituciją”. 
Kaip senais “gerais laikais”, kai 
partijos sekretorių reikėjo gerb
ti ne už tai, ką jis padarė, bet už 
tai, kad jis visa žinančios ir ga
linčios partijos vadovas!

Jeigu “Prezidento institucija” 
padaro ką nors gražaus ar gero, 
reikia ją už tai girti. Jeigu ji pa
daro klaidą, galima ją kritikuo
ti ir prieš tai protestuoti. Tai yra 
laisvo krašto piliečio teisė, o 
kartais ir prievolė. Dėl šio pro
testo, kurį padarė Nijolė Sa- 
dūnaitė, buvo atkreiptas dėme
sys į nevykusį “Prezidento in
stitucijos” veiksmą, kai nepri
klausomybės proga yra apdo
vanojami asmenys, artimai ben
dradarbiavę su KGB, kurios 
tikslas, be abejo, buvo sustab
dyti Lietuvos nepriklausomy
bės siekius, sustabdyti nesis
kaitant su priemonėmis, nau
dojant melą, smurtą ir teisės 
iškraipymą.

mo dokumentai, eksponuoja
mos istorinio pobūdžio nuotrau
kos, liudijančios svarbius toje 
salėje užfiksuotus įvykius.

Seimo fojė bei salėse lanky
tojai gali susipažinti su Lietu
vos Seimų istoriją liudijančiais 
vaizdo bei rašto dokumentais, 
pristatomi ankstesnių Seimų va
dovų portretai, demonstruoja
mos užsienio šalių atstovu do
vanos, įrengta aukščiausių kitų 
šalių arba tarptautinių organi
zacijų pareigūnų portretų gale
rija ir kita.

Seime vykstančias ekspozi
cijas rengia Seimo spaudos tar
nyba. Omnitel Laikas 

metais. Kitas keblus klausimas 
derantis dėl narystės ES, yra 
specialus bevizis režimas tarp 
Lietuvos ir Rusijai priklausan
čio Karaliaučiaus krašto. Viena 
vertus, ES nenori žlugdyti ben
dradarbiavimo, kita vertus, ne
norima, kad per Karaliaučiaus 
kraštą į Europą patektų nele
galūs emigrantai. P. Ušacko 
nuomone, šio klausimo spren
dimas pareikalaus išradingumo, 
ieškant visapusiškai priimti- 
niausio varianto. Tačiau galuti
nis sprendimas priklausys ir nuo 
Rusijos. Lietuvos rytas

Reikšmingos pataisos Lietuvos 
Baudžiamajame kodekse

Lietuvos Seimas priėmė pre
cedento pasaulyje neturinčias 
Baudžiamojo kodekso pataisas, 
kurios, autorių nuomone, išju
dins genocidu ir karo nusikal
timais kaitinamų asmenų teismo 
procesus. Kodekso pataisos nu
mato, kad, teisiamajam dėl 
sveikatos būklės negalint atvyk
ti į teismo posėdį, medicinos 
ekspertams neprieštaraujant, 
teismas galės nuvykti į teisiamo
jo buvimo vietą arba teisiama
sis galės įpareigoti jo vardu ats
tovauti advokatą. Tačiau, jei 
teismas pripažins asmenį kaltu, 
nuosprendis bus vykdomas tik 
jam pasveikus. Be to, specialiai 
šioms byloms kodeksas papildy
tas skyriumi, kuris už genocidą 
ir karo nusikaltimus nuteistiems 
ir pasveikusiems asmenims nu
mato teisę reikalauti atnaujinti 
bylos tyrimą. Prieš šias pataisas 
balsavo 6 parlamentarai ir 7 su
silaikė. Dauguma jų yra Cent
ro sąjungos nariai. Nepritarian
tys pataisoms parlamentarai tei
gia, kad šios pataisos yra užsie

NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į N J Licenšed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172. 
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti. 9

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš KDM 
stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 11364. Tel. 
718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

nio valstybių ir visuomeninių 
organizacijų spaudimo išdava. 
Vienas pataisų iniciatorių kon
servatorius Emanuelis Zingeris 
teigia, kad šios pataisos numa
to kiek kitokį teismo procesą, 
tačiau tai nėra teismas už akių. 
Šiuo metu iškeltos 83 baudžia
mosios bylos dėl genocido ir ka
ro nusikaltimų, iš kurių 70 susi
jusios su Sovietų Sąjungos ir 13 
- su nacistinės Vokietijos oku
pacija. Lietuvos rytas

Naujas pramogų 
centras

Klaipėdos savivaldybė priva
čiai Lietuvos ir Vokietijos ben
drovei “Gutara” leido įrengti pra
mogų ir laisvalaikio zoną Gargž
duose. Bendrovė 6 - 10 ha sklype 
prie nebenaudojamo plytų gamy
bos karjero ketina įrengti autodro
mą, dviračių kroso treką, automo
bilių kautynių aikštelę. “Gutara” 
pažadėjo sutvarkyti šią teritoriją, 
kuri buvo virtusi šiukšlynu, senas 
kapinaites, įdarbinti 30 žmonių.

Respublika

Apdovanoti Lietuvos 
kultūros ir meno 
premijų laureatai 
Vasario 16-osios išvakarėfi®i£ 

Vilniaus Rotušėje pagerbti praėju
sių metų Nacionalinių kultūros ir 
meno premijų bei valstybinės Jono 
Basanavičiaus premijos laureatai. 
Prezidentas Valdas Adamkus apdo
vanojimus įteikė dailininkui Au
gustinui Savickui, poetui Donaldui 
Kajokui, aktorei Jūratei Onaitytei, 
muzikologei Onai Narbutienei, 
maestro Sauliui Sondeckiui, tapy
tojui Linui Leonui Katinui, archi
tektui Kęstučiui Pempei, skulpto
riui Mindaugui Navakui. Premijos 
skyrimo išvakarėse mirusių litera
tūrologo Alberto Zalatoriaus ir ar
chitekto Gyčio Ramunio apdova
nojimai įteikti jų artimiesiems. 
Valstybinė Jono Basanavičiaus 
premija įteikta muziejininkui Juo
zui Vainai ir etnologui Juozui Ku
dirkai. Respublika Žiema V. Kapočiaus nuotr.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar.

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

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

I
"Baimės jausmas yra vyraujan

tis pastarųjų dešimtmečių požy
mis ”, neseniai rašė Joan Sviridov, 
[žvalgiai tyrinėdamas baimės ir re
ligijos santyki, svarstydamas ir

atverdamas dabarties pasaulio savijautą.
"Baimė graužia dvasią ”, nuo jos neįmanoma pasislėpti. Lyg 

kokia užkrečiama liga, baimė turi savybę persiduoti. Ne kokios 
balos ir netgi upės - ištisos baimės jūros ir vandenynai užpildo 
mūsų gyvenimo erdvę. Pati baimė neturi nei kūrybinės galios, nei 
valios. Baimės apimtas žmogus - vien kirmis, kraujo ir prakaito 
krešulys. Baimė išgena iš namų šilumą ir jaukumą, akimoju iš
tirpdo buities pamatus. Asmenybei baimė yra žeminantis ir ats
tumiantis dalykas. Tautai baimė staiga pasirodo esanti bendrystės 
užuomazga, sujungianti žmones, nesugebančius susivienyti kokiu 
nors kitu pagrindu. Bet vėliau baimės virusas sukelia pasipūtimą, 
kuri paskui lengva paaiškinti kaip "tautini didžiavimąsi”. Ap
svaigusi nuo baimės, visuomenė ima byrėti iš vidaus. Net ir nenu
galimoji tvirtovė, teisybės bokštas ir jos patvirtinimas - Bažnyčia 
atsidūrė šio ginklo veikimo lauke.

Daugelis žmonių, pasak Sviridovo, šiandien pripildančių baž
nyčias, nenori paklusnumo, kuris vaduotų iš baimės. Žmonės ateina 
į bažnyčią taip, kaip kadaise atklysdavo nusikaltėliai, tikėdamiesi 
pasislėpti altoriuje nuo bausmės. Baimindamasis dėl savęs, žmogus 
mano, kad baiminasi dėl Bažnyčios. Baimė trukdo mąstymui, pa
šnekesiams su Dievu. Baimė - tarsi atodūsis: "Tegul tik visa lieka 
kaip buvę, nes jeigu kas nors pasikeis, sugrius sienos ir atsivers 
manoji netiesa, ir aš būsiu nuogas, o mano kaltė iškils aikštėn ”.

Baimė turi daugybę atspalvių ir bruožų, aprašytų dar bibli- 
niais laikais.

Baimė-rūpestis, baimė-nerimas dėl savęs ir kitų - tai lyg koks 
pastovus dydis, neatsiejamas bailumo jausmas. Bailumas verčia 
kiekvieną minutę susigūžti ir [sitempti, ypač tomis akimirkomis, 
kurios išbloškia žmogų iš kasdienybės. Tokia baimė dažniausiai 
būna susijusi su baime vienatvės, kuri štai tučtuojau ims ir užklups.

Baimė-nepasitikėjimas nurungia visas likusias baimės apraiš
kas. Nepasitikėjimas rytdiena jau virto negerovės visuomenėje 
rodikliu. Nepasitikėjimas savimi slopina tikruosius žmogaus su
gebėjimus ir trukdo jam visiškai ir veiksmingai įsitraukti į gyve
nimą. Baimė-nepasitikėjimas susiaurina pasauli, pastūmėja mus 
į neadekvačius poelgius, tik apsunkinančius ir taip pavojingą 
padėt[. Nepasitikėjimas daro ateiti baisią.

Baimė-nykuma sudrumsčia dvasią, neleidžia jai laisvai suvokti 
ir vertinti ją supantįpasauli. Nykuma verčia manyti, jog pasaulis 
priešinasi žmogui ir kovoja prieš jį. Nykuma nudažo būtį blausio
mis spalvomis, o dvasinį pasaulį užtvindo nebūties tvaiku. Baimė- 
nykuma aptemdo dvasios įžvalgumą, užstoja Dieviškąją Šviesą.

(pabaiga kitame nr.)

Ieva Čepulkauskaitė

Įstojimas į Europos Sąjungą 
- vienas svarbiausių strateginių 
Lietuvos užsienio politikos tiks
lų. 1989-1990 m., kai išryškėjo 
Baltijos valstybių apsisprendi
mas atkurti savo nepriklauso
mybę, Lietuva, Latvija ir Estija 
susidomėjo didžiausios Vakarų 
valstybės. Vienas svarbiausių to 
laikotarpio datų - 1990 m. 
gruodžio 14 d. Tuomet Baltijos 
šalių vyriausybių vadovai pirmą 
kartą kreipėsi į tuometinę Eu
ropos ekonomijos bendriją, 
prašydami Baltijos šalims poli
tinę, ekonominę ir kultūrinę 
paramą teikti ne per TSRS, o 
tiesiogiai. 1991 m., po Lietuvos 
sausio 13 d. įvykių, ES griežtai 
pasmerkė jėgos naudojimą Bal
tijos šalyse, o 1991 m. rugpjūčio 
27 d. Prancūzijos ir Vokietijos 
užsienio reikalų ministrų siū
lymu vieningai pripažino Bal
tijos valstybių nepriklausomy
bę.

1992 metais Lietuva ir ES pa
sirašė Prekybos ir komercinio 
bei ekonominio bendradarbia
vimo sutartį ir priėmė dek
laraciją dėl politinio dialogo tarp 
ES ir Lietuvos. Nuo ofi
cialių diplomatinių san
tykių su Lietuva užsi
mezgimo ES per PHA
RE programą pradėjo 
teikti pagalbą Lietuvai. 
1995 m. birželio 12 d. 
Lietuva, Latvija ir Esti
ja pasirašė Europos 
(asociacijos) sutartis su 
ES, kuriose ši pripažino 
Baltijos valstybių tikslą 
tapti ES narėmis.

Tokio svarbaus žings
nio, kaip Lietuvos įsto
jimas į Europos Są
jungą, pasekmių vertin
ti vienareikšmiškai neį
manoma. Be abejo, šis 
istorinis įvykis atneštų 
tiek teigiamų, tiek ir 
neigiamų pasekmių, ku
rios neretai yra tarpu
savyje glaudžiai susiję. Be to, 
integracija į Europos Sąjungą- 
tai ilgas procesas, kuris nesiri
boja vien tik stojimo sutarties 
pasirašymu ir įsigaliojimu. In
tegracija apima ir prieš pasi
rašymą, ir po jo vykstančius 
pokyčius, todėl reikia kalbėti ne 

tik apie stojimo į ES, bet ir apie 
pasiruošimo narystei rezultatus.

Kalbant apie teigiamas pa
sekmes, galima išskirti kelias jų 
grupes:

Ekonominės pasekmės;
Fiskalinės pasekmės; 
Socialinės pasekmės;
Politinės pasekmės;
Pasekmės saugumui.

Ekonominės pasekmės
Europos Sąjunga - svarbiau

sia pasaulyje vieninga rinka, 
apimanti netoli 400 milijonų 
gyventojų. Lietuva jau dabar 
gana intensyviai prekiauja su ES 
šalimis (pavyzdžiui, 1998 m. 
Lietuvos eksportas ir importas į 
ES ir iš ES sudarė 37,98% ir 
50,16% viso Lietuvos eksporto 
ir importo). Tiesioginės už
sienio investicijos į Lietuvos 
ekonomiką iki 1999 m. sausio 
mėn. 1 d. sudarė 1625,30 mln. 
JAV dolerių, iš kurių 61,23 % 
sudarė investicijos iš ES. Di
džiausią tiesioginių investicijų 
iš ES dalį sudaro Švedijos 
(27,54% ), Suomijos (17,43%) 
ir Vokietijos (13,32%) investi
cijos.

Kalbant apie ekonomines įs

Europos Sąjungos šalių teritorija

tojimo į ES pasekmes Lietuvai, 
reikia pradėti nuo Europos Są
jungos vidaus rinkos charakte- 
rizavimo. Tai rinka be vidinių 
sienų, kurioje gali laisvai judė
ti prekės, paslaugos, kapitalas ir 
žmonės.

Prekiųjudėjimas - tai ir mui

tų bei muitinių panaikinimas, 
bendra užsienio prekybos bei 
muitų politika, netarifinių bar
jerų panaikinimas.

Paslaugųjudėjimas - tai ga
limybė teikti paslaugas visoje 
vidaus rinkos teritorijoje;

Laisvas kapitalo judėjimas - 
tai teisė investuoti, pirkti turtą 
ir vertybinius popierius, laisvai 
disponuoti pelnu bet kurioje iš 
bendroje rinkoje dalyvaujančių 
valstybių;

Laisvas asmenų judėjimas - 
tai neribota laisvė gyventi, steig
ti savo verslą ir dirbti bet kurio
je Europos Sąjungos valstybė
je.

Tam, kad visa tai butų įgy
vendintina Lietuvos atžvilgiu, 
reikia panaikinti judėjimui kliu
dančius barjerus. Panaikinus 
barjerus, Lietuvos ekonomika 
galėtų naudotis bendros rinkos 
teikiamais privalumais. Galima 
išskirti keletą šių barjerų panai
kinimo pasekmių Lietuvos eko
nomikai:

Smarkiai išaugusios preky
bos apimtys, taigi ir eksportuo
jamų prekių gamybos apimtys. 
Tai leistų pasireikšti masto eko
nomikos privalumams (t.y. ma
žėtų gaminamų prekių ribinė 
kaina). Dėl viso to didėtų eks
porto apimtys bei mažėtų prekių 
kainos šalies viduje.

Sumažėtų atvejų, kai Europos 
Sąjunga taikytų antidempingo 
arba kitas protekcionistines 
priemones Lietuvoje pagamin
toms prekėms. Tai ne tik didin
tų Lietuvos eksportą į kitas 
šalis, bet ir skatintų užsienio 
kapitalo investicijas į Lietuvos 
ekonomiką.

Naujų kompanijų atėjimas į 
Lietuvą, kurį skatins narystė 
Europos Sąjungoje, didintų kon
kurenciją, kuri vestų prie racio
nalesnio ekonominių veiksnių 
(darbo ir kapitalo) naudojimo ir 
paskirstymo.

Naujų kompanijų atėjimas į 
Lietuvą turėtų panaikinti kai 
kuriose šakose egzistuojančią 
monopoliją - teoriškai tai turėtų 
pasireikšti prekių ir paslaugų 
kainų sumažėjimu.

Subalansuota importo-ek
sporto sistema individo lyg
menyje reikštų didelį pigesnių 
aukštos kokybės prekių pa
sirinkimą.

Narystė Europos Sąjungoje 
gerokai apribotų Lietuvos vy
riausybės galimybes tiesiogiai ir 
netiesiogiai kištis į ūkio funk
cionavimą ir suteiktų daugiau 
laisvių ir galimybių Lietuvos 
įmonėms bei vartotojams.

Lietuvos padėtį šiuo metu bet 
kuriuo atveju lemia Europos 
Sąjungos sprendimai, o ji pati tų 
sprendimų pakeisti negali. Ta
pusi nare, Lietuva turėtų dau
giau galių lemti ES sprendimus 
bei politiką.

Pagrindinė nauda Lietuvai, 
kurią ji gautų iš stojimo į ES -

Europos Sąjungos šalių vėlia
vos — 
tai naujų rinkų atsivėrimas, de- 
monopolizacija, efektyvumo 
padidėjimas, prekių ir paslaugų 
pasiūlos padidėjimas. Taigi di
džiausią naudą šiuo atveju gau
tų vartotojai.

Fiskalinė nauda
Fiskaliniai kaštai, susiję su 

įnašais į Europos Sąjungos biu
džetą ir jo išlaidų paskirstymu. 
Konkrečiai šaliai, t.y. Lietuvai, 
tai reiškia įnašų į ES biudžetą 
ir iš jo gautų lėšų sumos skirtu
mą.

Tapusi Europos Sąjungos 
nare, Lietuva į ES biudžetą 
turėtų įmokėti 1% valstybėje 
surenkamos PVM sumos, visus 
Lietuvoje surenkamus muito 
mokesčius bei 1,27% BVP.

Išmokos iš Europos Sąjungos 
biudžeto skiriamos pagalbai 
ekonomiškai mažiau išsivys- 
čiusiems regionams teikti. Šis 
išsivystymo lygis nustatomas 
pagal atskirų regionų bendrą 
vidaus produktą, ir pagalba ski
riama regionams, kurių BVP 
mažesnis nei 75% ES vidurkio 
(O Lietuvoje 1997 metais BVP 

(nukelta į 4 psl.)

ALISA RUPŠIENĖ
Išeivijos organizacijų vaduojamoji 
veikla. Šaltinių publikacijos

Ieškodami pagalbos Lietuvos išlaisvinimui, mums visiems pa
žįstami, seni ir patyrę politikai yra išvykę į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Vyriausiasis Išlaisvinimo Komitetas teikia tai misijai 
ypatingą reikšmę Lietuvos laisvinimo darbe. Tos misijos sėkmin
gumui reikia, kad mes visi ją remtume kuo kas galime. Ypač didelės 
paramos mūsų delegatams laukiame iš brolių amerikiečių, kurie 
visada sunkiomis Lietuvių Tautai valandomis pirmieji ateidavo 
pagalbon.

Lietuvių Tautos laisvės kova reikalauja nemažai ir materiali
nių išteklių. Atsirandant vis naujiems uždaviniams, Tautos Fondo 
išlaidos didėja, o pajamos dėl vykstančio tremtinių kilnojimosi 
mažėja. 16 Vasario šventės proga Vykdomoji Taryba skelbia 
tradicinį Lietuvos laisvinimui aukų vajų. Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas kviečia visas Europoje ir kituose pasaulio 
kontinentuose esančias lietuviškas organizacijas ir paskirus as
menis aktingai prisidėti prie vajaus organizavimo ir aukų rinki
mo, o visus lietuvius -pagal išgales paremti Tautos Fondą.

Esantieji tremtyje lietuviai skirstosi po visą pasaulį ieškodami 
laikinos prieglaudos. Šia proga su dideliu dėkingumu minime tuos 
kraštus, kurių vyriausybės plačiau pravėrė tremtiniams duris ir 
teikia jiems darbą bei pastogę. Išbarstytųpasaulyje lietuviųjėgos 
be jungiančios organizacijos bus menkos. Šioms jėgoms stiprinti 
kuriama Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kuri jungs visus lietu
vius. Tat kiekvieno lietuvio šventa pareiga dalyvauti ben
druomenėje ir veikliai įsijungti į Lietuvių Tautos kovą prieš jos 
naikintojus kuo kas gali: gyvu žodžiu, spauda, organizaciniu dar
bu, materialine parama. Kurdamiesi svetimuose kraštuose, mes 
niekad neturime pamiršti kelio Tėvynėn ir tęsti Lietuvos laisvini
mo darbą. Mes turime vengti kelių, kurie veda į nutautėjimą ir 
kliudo grįžti išlaisvinton Tėvynėn.

Trisdešimt pirmąją Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šven
tę mes sutinkame susirūpinimo, susikaupimo ir gedulo ženkle, 

šaukdamiesi Aukščiausiojo pagalbos ištesėti tą kovą ligi visiškos 
pergalės. Laimėjimą mums laiduoja mūsų bylos teisingumas. Iš 
šito kieto bandymo išeisime užgrūdinti ir neišsenkančiomis jėgo
mis išlaisvintoje demokratinėje Lietuvoje imsimės atstatymo ir 
kūrybos darbo.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
Tremtyje, 1949 m. vasario mėn. 16 d.
ISC,f. 1, ap. 1/7, b. 6152/1699. Mašinraštis, originalas. 2 lapai.

Išvados
1. Paskelbti dokumentai rodo, kad labai aktyviai veikė oficia

lios Lietuvos įstaigos, kurias JAV pripažino kaip teisėtas. Tai Lie
tuvos pasiuntinybė, Lietuvos konsulatai New Yorke, Chicagoje. 
Jie stengėsi padėti DP stovyklose esantiems lietuviams. Buvo su
daromos įvairios komisijos, kurios tiesiogiai rūpintųsi šalpų fin
ansais, šalpų perdavimo kanalais, zonduotų įmanomus būdus DP 
stovyklose esantiems lietuviams atvykti į JAV.

2. Buvo rūpinamasi paskelbti Vyriausybę svetur, tačiau tam rei
kėjo ne tik noro, asmenų, bet ir palankios politinės situacijos Eu
ropoje bei palankaus JAV valstybinių institucijų požiūrio į šią Lie
tuvos problemą.

3. Lietuvos konsulatai savo veiklą derino su kitų tautų išeivijos 
organizacijomis, kiek tai buvo palanku lietuviams. Tam reikėjo 
diplomatinio jautrumo, subtilumo, kad tie tarpusavio ryšiai nepa
kenktų ir nenutrūktų.

4. Reikėjo derinti įvairių išeivijos organizacijų veiklos tikslus 
ir toleruojant skirtingus partinius siekius bei užmojus palaikyti 
darbingus tarpusavio santykius.

5. Iškilmingais šventimais atsišaukimais konsulatai stengėsi 
konsoliduoti visus kovai dėl nepriklausomybės, bent morališkai 
paremti Lietuvos partizanus.

Paaiškinimai
Vytautas Abraitis - Amerikos lietuvių tarybos (ALT) atstovas New Yorke, Ameri
kos lietuvių tautinės sąjungos (ALTS) pirmininkas.
Kazimieras Barauskas - kunigas, laikraščio „Draugas“ redaktorius. 
Fortūnatas Bogočius - Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) pirmininkas. 
Jonas Budrys — Lietuvos generalinis konsulas New Yorke.
Kotryna Bulotienė - ateitininkė.

Petras Povilas Daužvardis - Lietuvos konsulas Chicagoje.
Antanas Deksnys - kunigas, ateitininkas.
Stasys Gabaliauskas — „Lietuvių žinių“ redaktorius, Amerikos lietuvių krikščio
nių demokratų sąjungos (ALKDS) centro komiteto narys.
Pijus Grigaitis - ALT sekretorius.
Pik. Kazys Grinius - Amerikos lietuvių informacinio centro New Yorke steigė
jas, „Amerikos balso“ Lietuvių skyriaus darbuotojas.
Jonas Januškis — žurnalistas, savaitraščių „Keleivis“ ir „Naujoji gadynė“ re
daktorius.
Jedrzejewskis - vienas iš lenkų emigrantų bendruomenės veikėjų.
Juozas Kajeckas - Lietuvos pasiuntinybės Washingtone patarėjas, neoficialus 
pasiuntinybės stebėtojas Jungtinių Tautų (JT) posėdžiuose New Yorke.
Kazys Karpius - SLA narys, Lietuvai vaduoti sąjungos (LVS) valdybos sekre
torius.
Prof. Kazys Pakštas - Lietuvių kultūros instituto įkūrėjas (1941 m.) ir vadovas, 
ALKDS centro komiteto narys.
Jonas Paukštis - darbo ir socialinės apsaugos tarėjas nacių okupuotoje Lietu
voje.
Juozas Prunskis - kunigas, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos (AL- 
RKF) narys, laikraščio „Draugas“ redaktorius.
Jokūbas Robinzonas - advokatas, JAV teisinis patarėjas Niurnbergo procese. 
Juozas Sagys - SLA Amerikos lietuvių tautininkų klubo pirmininkas, laikraščio 
„Vienybė“ redaktorius.
Elžbieta Samienė — ALRKF narė, ALT narė.
Antanas Skirius (Skyrius) - ALRKF narys.
Julius Smetona - Lietuvių tautinės sąjungos (LTS) skyriaus vadovas.
Antanas Starkus - Bendro Amerikos lietuvių fondo (BALF) įgaliotas asmuo. 
Ksaveras Strumskis - ALRKF generalinis sekretorius.

Dr. Jurgis Šaulys - Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotas ministras 
Šveicarijoje.
Leonardas Šimutis - ALT pirmininkas; Lietuvos piliečių taryba oficialiai neb
uvo įkurta.
Antanas Vaičiulaitis - rašytojas, „Amerikos balso“ Lietuvių skyriaus darbuoto
jas, mėnraščio,,Aidai“ redaktorius.
Mykolas Vaidyla - ALT iždininkas, „Sandaros“ redaktorius.
Petras Vileišis - ALT rėmėjas.
Povilas Žadeikis - Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotas ministras JAV. 
KV-kunigų vienybė. (pabaiga)
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pasaulį J
■ Žurnalas “Time” vasario 27 

d. pranešė, kad Čekijoje gimu
si JAV valstybės sekretorė 
Madeleine Albright galvoja apie 
dalyvavimą šios šalies preziden
to rinkimuose. Tačiau jos atsto
vas spaudai suabejojo tokia ga
limybe. Remdamasis nenuro
dytais šaltiniais, žurnalas ‘ fišė, 
kad Čekijos prezidentas Vaclav 
Havel prieš pusantrų metų iš
sakė M. Albright pageidavimą, 
kad ji taptų j o įpėdine.
■ Mirtį nešantis Filipinų ugni

kalnis vasario 26 d. vėl spjaudė 
lavos gabalais ir pelenais, nors 
prieš tai buvo aprimęs ir moks
lininkai teigė, kad artimiausiu 
metu jis neišsiverš. Vulkanų ty
rinėtojas Ted Sandoval “Reu
ters” telefonu pasakojo, kad pe
lenų stulpas iškilo maždaug. į 
dviejų kilometrų aukštį, girdėti 
dundesys. Ugnikalniui išsiver
žus, vasario 24 d. iš savo namų 
Majono šlaituose išsikėlė per 40 
tūkst. kaimiečių. Tuomet pelenų 
debesys buvo nusidriekę per 10 
kilometrų, ir diena pavirto į nak
tį. Majon, vienas iš 22 šalyje 
veikiančių ugnikalnių, laikomas 
bene pavojingiausiu. Ugnikalnis 
yra už 330 kilometrų į pietryčius 
nuo Manilos. Vietovė penkių ki
lometrų spinduliu aplink kalną 
vasario 24 d. paskelbta negyve
nama, tačiau kai kurios šeimos 
kitą dieną trumpam buvo grį
žusios patikrinti savo namų, 
ūkių ir gyvulių. Pats baisiausias 
Majono išsiveržimas įvyko 
1814 m., kai po pelenais buvo 
palaidotas ištisas miestelis ir 
žuvo 1200 žmonių.
■ Vokietijos kancleris Ger- 

hard Schroeder pasisakė už pa
keitimus Europos Sąjungoje 
(ES) sprendimų priėmimo pro
cese, ragindamas atsisakyti 
sprendimų priėmimo vienbal
siai. Kancleris pažymėjo, kad 
augant ES narių skaičiui, Są
jungos veikla nebus įmanoma, 
jei nebus pereita prie sprendimų 
priėmimo kvalifikuota daugu
ma.
■ JAV Valstybės departamen

tas metiniame pranešime apie 
žmogaus teisių padėtį visame 
pasaulyje griežtai pasmerkė 
žmogaus teisių pažeidimus Ru
sijoje, apkaltino Rusijos pajėgas 
žiaurumais Čečėnijoje.

Lietuvos stojimo į
Europos Sąjungą reikšmė

(atkelta iš 3 psl.) 
sudarė tik 24% Europos Sąjun
gos vidurkio) .

Įvairūs apskaičiavimai, kiek 
Lietuva gautų išmokų iš Euro
pos Sąjungos biudžeto, skiria
si, tačiau galima prognozuoti, 
kad išmokos Lietuvai net kele
tą kartų viršytų jos įnašus.

Socialinės pasekmės
Ko gero, šias pasekmes sun

kiausia įvertinti vienareikšmiš
kai. Kaip būdinga socialiniams 
reiškiniams, jos yra sunkiai 
prognozuojamos ir gali plėtotis 
viena ar kita linkme, atsi
žvelgiant į daugybę įvairių, kar
tais net neapčiuopiamų veiks
nių.

Pirmiausia, reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad Lietuvai tapus 
ES nare, joje įsigalės Sąjungos 
nuostatos šalių-narių gyventojų 
atžvilgiu. Visų šalių-narių pilie
čiai kartu yra ir ES piliečiai. 
Kiekvienas ES pilietis turi:

a) nevaržomo judėjimo ir 
apsigyvenimo ES šalių-narių 
teritorijoje teisę;

b) teisę balsuoti ir kandida
tuoti vietiniuose ir Europos 
rinkimuose toje šalyje, kurioje 
gyvena;

c) teisę būti ginamas diplo
matinių ir konsulinių kiekvienos 
šalies-narės įstaigų;

d) peticijos (kolektyvinio pra
šymo) Europos Parlamentui 
teisę.

Basajev už Putino galvą skiria
2,5 min. dolerių apdovanojimą

Čečėnijos karo vadas Šamil 
Basajev, kuris buvo sunkiai su
žeistas per pasitraukimą iš 
Grozno, vasario 16 d. interneto 
tinklalapyje paskelbė fetvą, ku
rioje už laikinai Rusijos prezi
dento pareigas einančio Vladi
miro Putino galvą pažadėjo 2,5 
min. dolerių apdovanojimą.

Pasiremiant Korano aiški
nimu, leidžiančiu žudyti neti
kėlius, kurie sudarė su musul
monais paliaubas ir jas vėliau 
sulaužė, www.jikhad.org pus
lapyje išplatintoje fetvoje sako
ma, kad “nusikaltėliui Putinui 
paskelbta mirties bausmė”. 
Nuosprendžio įvykdytojo lau

kia Alacho malonė, sakoma fet
voje, nes “čečėnų tautos krau
jas bus nuplautas Putino krau
ju”.

Visiems tikratikiams musul
monams adresuotoje fetvoje, 
kurią pasirašė imamas Šamil

Dar galima pridurti, kad 
narystė Europos Sąjungoje yra 
siejama su stabilumu tų ins
titucijų, kurios garantuoja 
demokratiją, įstatymų virše
nybę, žmogaus teises ir pagar
bą mažumų apsaugai. Jau da
bar egzistuoja daugybė ne
didelių, bet vis dėlto labai 
reikšmingų PHARE progra
mų, kurios yra 
nukreiptos į demo
kratijos institucijų 
stiprinimą bei pi
lietinės visuome
nės plėtotę.

Kalbant apie so
cialines pasekmes, 
galima daryti tam 
tikras prielaidas ir 
prognozes:

Pasekmės mi
gracijai - Lietuvai 
tapus ES nare, jos 
piliečiai galės lais
vai keliauti po vi
sas Europos Sąjun
gos šalis-nares. Tai 
nebūtinai lems ne
paprastai išaugu
sias migracijos 
apimtis - gali būti, 
jog emigracija net
gi sumažės dėl pa
didėjusių įsidarbinimo galimy
bių bei ekonomikos augimo Lie
tuvoje.

Nacionalizmo-kosmopolitiz- 
mo problema. Šiuo klausimu so
cialinių mokslų atstovų nuo

Nuosprendžio Vladimirui Putinui tekstas arabų rašmenim

Basajev, sakoma, kad “mūsų is
lamo organizacija skelbia apie 
2,500,000 dolerių apdovanoji
mo išmokėjimą tam, kas savo 
rankomis įvykdys šią fetvą”.
Norintiems sužinoti išmokėji

mo procedūros smulkmenas, 
fetvoje nurodamas faksas ir ele
ktroninio pašto adresas.

Šią fetvą komentuojančio Ru
sijos elektroninio laikraščio 
“www.gazeta.ru” nuomone, tai, 
kad fakso numeris prasideda 
skaičiais 44, rodo, kad fakso 
aparatas yra Didžiojoje Britani

monės išsiskiria. Vienų nuo
mone - integracija skatintų na
cionalizmo augimą. Kitų ma
nymu, stojimas į Europos Są
jungą, priešingai, lemtų plintantį 
kosmopolitizmą, kuris silpnin
tų nacionalizmą ir ksenofobiją.

Ekonomistų bei socialinių 
mokslų atstovų teigimu, eko
nomikos augimas sudarys prie
laidas išaugti viduriniajai kla
sei. Tai mažins mažiausių ir 
didžiausių pajamų grupių 
atotrūkį ir prisidės prie ekono

Tikirnasi, jog netrukus čia atsiras vieta 
ir Lietuvos vėliavai

minio ir socialinio valstybės sta
bilumo didėjimo.

Politinės pasekmės
Galima išskirti keletą reikš

mingų pokyčių: 

joje.
Laikraščio žurnalistai, pasiun

tę laišką pateiktu elektroninio 
pašto adresu ir pasiteiravę dau
giau detalių, atsakymą gavo 
nepraėjus nė 3-4 minutėms. Re
dakcijos darbuotojų nuomone, 
atsakymą, kuriame žadama 
“faksu ar elektroniniu paštu 
atsiųsti išsamias apdovanojimo 
išmokėjimo instrukcijas per 
artimiausias dienas”, greičiau
siai pasiuntė pašto robotas.

”www.gazeta.ru” spėja, kad 
netikėtas S. Basajevo pasirody

Dalyvavimas Europos Sąjun
gos institucijose leis Lietuvai 
lemti Europos Sąjungos spren
dimus. Tiesa, mažai tikėtina, 
kad Lietuva turės savo komi
sarą, tačiau ji gaus kelias vietas 
Europos Parlamente bei tam 
tikrą Europos Sąjungos ins
titucijų biurokratų kvotą. Taigi, 
nors pavienės šalies įtaka Eu
ropos Sąjungos sprendimams 
priimti nedidelė, tačiau Vidurio 
ir Europos šalių pozicijos tam 
tikrais, joms visoms aktualiais 
klausimais, sutaps, taigi jų ko
lektyvinė galia padidės. Tikė
tina, kad Europos Sąjungoje 
stiprėjant regionalizacijos ten
dencijoms, susiformuos Baltijos 
bei Vidurio Europos šalių blo
kas, kuris turės specifines savo 
problemas ir balsuodamas Ta
ryboje galės pakreipti sau nau
dinga linkme tam tikrus jos 
sprendimus.

Įsijungimas į ES, t.y. ir įjos 
Bendrą užsienio ir saugumo 
politiką, gerokai padidintų Lie
tuvos užsienio politikos poten
cialą ir padėtų atsverti kai
myninių šalių įtaką regione. 
Dalyvavimas Bendroje užsie
nio ir saugumo politikoje pa
reikalaus iš Lietuvos sustiprin
ti ir. modernizuoti institucinį 
Lietuvos užsienio politikos me
chanizmą, jos biurokratines 
struktūras, išplės galimybes 
gauti ir perduoti informaciją. 
Be to, reikia nepamiršti, kad ry
tinė Lietuvos siena taps išorine 
ES siena, todėl padidės Lietu
vos strateginė svarba Europos 
Sąjungai.

mas internete gali reikšti, kad 
tarp Čečėnijos kovotojų kilo 
rimtų nesutarimų (pavyzdžiui, 
tarp Š. Basajevo ir Movladi 
Udugovo, kuris redaguoja se
niai veikiantį interneto informa
cinį tinklalapį “Kavkaz”), arba 
kad Š. Basajev su šia iniciatyva 
visiškai nėra susietas.
Paskesnių atveju, jo vardu gali 

dengtis viena proislamiška britų 
organizacija, kuri dar rudenį 
pradėjo verbuoti samdinius ka
riauti su Rusija.
Svetainė www.jikhad.org, pra

dėjusi veikti vasario 11 dieną, 
yra įregistruota bendrovėje “Co- 
gnigen Corporation”, įsikūru
sioje Washingtono valstijos sos
tinėje Seattle.
Vis dėlto, laikraščio nuomone, 

negalima atmesti ir versijos, kad 
“imamo Basajevo” vardu yra 
prisidengusios Rusijos specia
liosios tarnybos, kurios tokiu 
būdu mėgina nustatyti išties po
tencialiai grėsmę keliančius as
menis, ar tiesiog dar kartą pa
gąsdinti Rusijos gyventojus če
čėnų teroro baubu. BNS

Pasekmės saugumui
Narystė ES dažnai siejama su 

saugumo garantijomis - saugu
mas nurodomas kaip vienas 
svarbiausių narystės motyvų. 
Pažymėtina, kad narystė ES 
nesuteikia jokių formalių sau
gumo garantijų, tačiau pati 
narystė jau gali būti kaip tam 
tikra apsauga nuo išorinės 
agresijos. Be to, narystė sustip
rina ir vidinį saugumą, kadangi 
ekonomikos augimas mažina 
visuomenės socialinius prieš
taravimus, didina socialinį sta
bilumą, o tai stiprina demo
kratiją ir šalies vidaus saugumą.

Spartesnis ekonomikos au
gimas leistų daugiau lėšų skir
ti ne tik socialinėms reikmėms, 
bet ir krašto saugumo sistemai. 
Tai ateityje padidintų Lietuvos 
stojimo į NATO galimybes.

Be to, dalyvavimas bendruo
se ES vidaus ir teisingumo rei
kaluose padidins galimybę ko
voti su tokiomis tarptautinėmis 
(šalies mastu sunkiai sprendžia
momis) problemomis kaip ne
legali migracija, organizuotas 
nusikalstamumas ir terorizmas.

Baigiant verta pasakyti, kad 
šiuo metu vykstantis Europos 
Sąjungos plėtros procesas - di
džiausias per visą tiek Europos 
Bendrijos, tiek Europos Sąjun
gos istoriją. Stojančioms šalims 
keliami aukšti visų sričių rei
kalavimai, tačiau kartu šalys- 
narės besiruošiančioms stoji
mui valstybėms ir teikia pagal
bą. Šiuo metu Lietuvos įstoji
mas į ES - svarbiausias Lietu
vos užsienio politikos siekis.

Lietuvoje artėja 
savivaldybių 

rinkimai
Dalyvauti savivaldybių rin

kimuose pareiškė norą rekor
dinis 29 partijų ir politinių 
organizacijų skaičius. 1995 m. 
savivaldybių rinkimuose da
lyvavo 17 partijų ir organiza
cijų. 1997 m. dalyvavo 24 par
tijos. Dalyvauti visose 60 
rinkimų apygardų ketina po
puliariausia apklausų duome
nimis Lietuvos liberalų sąjun
ga, LDDP, Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai), Nau
joji sąjunga (socialliberalai), 
Lietuvos centro sąjunga. Social
demokratai savo kandidatus 
kels 58 apygardose, krikščio
nys demokratai - 57, Valstie
čių partija - 49 apygardose. 
Savivaldybių rinkimai įvyks 
kovo 19 d.

Respublika

Tomas Sakalauskas:. 

noriu suprasti kitokį žmogų... 1

Neseniai New Yorke lankėsi 
žurnalistas, penkiolikos niono- 
grafijų apie lietuvius meninin
kus autorius Tomas Sakalaus
kas. Mėnesi gyvendamas Jolan
tos ir Arūno Kulikauskų namuo
se, jis rinko medžiagą apie gar
sųjį New Yorko kultūrinį triukš
madarį Jurgį Mačiūną. Vieną 
gražią pavakarę, vakarodamas 
dailininkės Laimos Sprangaus- 
kaitės būste, svečias sutiko pa
sikalbėti su "Darbininku”. Po
kalbyje dalyvauja Laima 
Sprangauskaitė ir Julius Ke
leras.

*

J.K. Gerbiamas Tomai, sakykit, kodėl Jūs susidomėjot Jurgiu 
Mačiūnu? Ar legenda patraukė Jus, ar jo menas?

T.S. Aš apie Mačiūną jau esu rašęs - išėjo tokia mano knyga 
Homo Creator, eseistikos rinktinė. O aš apie jį išgirdau, kuomet 
buvau pirmą kartą New Yorke, pas Jonyną, 1986 metais. Nuvežė 
tuomet mane Jonynas pas Almu Šalčių, o Šalčius su Mačiūnu... 
jie buvo įsteigę pirmiausia tokią galeriją “AG”, Madison Avenue, 
ir iš ten prasidėjęs tas dalykas... Žodžiu, aš sužinojau apie Mačiū

ną iš Almaus Šalčiaus. Jonynas irgi pažinojo Mačiūną. Tai ten 
būdavo visokių įdomių dalykų: štai, Mačiūnas sugalvojo pirkti 
salą, Karibų jūroj. Sužinojo, kad yra didelė sala, o šalia jos mažy
tė - ta maža sala yra tik viena ferma, o toje didžiojoje nusileidžia 
lėktuvai. Žodžiu, puiki sala, galima nuvažiuoti su menininkais, 
jie ten dirbs, kurs, bus meno rojus... Jis buvo iliuzionierius ir fan
tazuotojas. Na ir ką gi, reikia dabar pirkti tą salą, o kadangi savi
ninkas gyvena Anglijoje, tai jie sutaria kažkokią kainą, už kurią 
jis parduoda. Nuvažiavo Mačiūno sesuo apžiūrėti tą salą. Ap
žiūrėjo, grįžusi sako, viskas tvarkoje, galima gyventi. Dabar Ma
čiūnas ieško kompaniono, kadangi reikia pinigų, o jis pinigų netu
rėjo niekada (juokiasi)... Ir sugundė Jonyną, o Jonynas buvo tur
tingas žmogus. Jis ir profesoriavo, ir turėjo savo vitražo studiją, ir 
visa kita... Na, susigundė Jonynas, ir dar kažką prikalbino. Bet tuo 
metu mirė tos salos šeimininkas, liko žmona našlė. Tai ta našlė 
ėmė ir pakėlė kainą, ar tai išvis atsisakė parduoti... Ir tuomet skam
bina Jonynas jai, sako, gaila, mes jau norėjom pirkti ir jau bu
vom visi įnešę pinigų... Kaip tai įnešę, tik jūs vienas įnešėt, niekas 
dar nesumokėjo, sako šeimininkė. Ką, sako Jonynas, ir Mačiū
nas ne? O Mačiūnas buvo sakęs jam, kad jau nusiuntė savo da
lį... Tai Jonynas vos atgavo savo įnašą ir labai džiaugėsi, kad atga
vo. O Mačiūnas visuomet turėjo milžiniškų projektų - tai pirks 
laivą, tai plauks aplink pasaulį, tai skris lėktuvu... Na, kai aš apie 
tai išgirdau, ir parašiau tokį gabaliuką, tokį esė, ir įdėjau į tą kny
gą, tarp kitų.

J.K. Kelintais metais?
T.S. Ta knyga išėjo 1986 metais. Tuo aš tada ir užbaigiau su 

Mačiūnu... O su Šalčium, kadangi jis vis retkarčiais atvažiuoda
vo į Lietuvą ir aš tada dirbau “Švyturio” žurnale, mes sutarėm - 
kadangi jis “pradėjo tą galeriją” - kad jis parašys platų straipsnį, 
prisiminimus apie Mačiūną... Taigi, kai išėjo ta knyga, kurią aš 

jums dabar čia padovanojau, vyko tos knygos pristatymas Mo
kytojų namuose. Ateina toks aukštas vyriškis, jau po pristatymo, 
kuomet aš daliju autografus, ir sako, aš norėčiau autografą gauti. 
Gerai, sakau, ir klausiu, tai kam aš čia turiu užrašyti? Tai ką, sako, 
Tomai, jau nebepažįsti manęs? Buvojau praėję apie 10 metų nuo 
1986-tų... Taigi aš Almus Šalčius! Ir jis tuomet man sako: tai aš to 
straipsnio apie Jurgį Mačiūną nebeparašysiu, kadangi ir sveika
ta, ir šiaip neturiu ūpo... Sakau, ir nebereikia, kadangi ir “Švy
turys” užsidarė. Tada jis man sako, tai tu parašyk! Na, sakau, jei 
atsiras, kas mane paglobos... nes aš pats neturiu galimybių - turi 
kažkas paremti ir priglausti, o Šalčius, žinojau, pats ankštai gy
vena... Gerai, sako, aš parvažiuosiu ir paorganizuosiu. Po kiek 
laiko ateina laiškas, rašo, aš susiskambinau su Mačiūno seserim 
Nijole, ji sutinka tave pagloboti pirmą savaitę atvykus ir apmo
kėti kelionę. Tai rašai, ar ne?!.. Paskambinau Jonui Mekui, su ku
riuo irgi kiek bendravau, dariau tokius pasikalbėjimus... - tai jis 
irgi pritarė. Aš susimąsčiau, nes iš esmės tie dalykai, tas “fluxus”, 
man buvo svetimoki. Jau buvau nusprendęs nebesutikti. Bet pas
kui pagalvojau - o juk labai įdomu stengtis suprasti visiškai kito
kį žmogų. Juk jis išjudino visą masę, paleido didžiulę idėją. Ir 
galų gale sutikau. Įeiti į žmogų ir pabandyti suprasti jį, visai ki
taip galvojantį... Kodėl jis turi būti blogesnis? Jis kitoks. Bet pas
kui atsitiko taip, rašo man e-mail Šalčius, kad toji Nijolė, kuri 
pradėjo mane remti, kad jos du sūnūs gyvenantys Lietuvoj, Klai
pėdoj, misijonieriai, Audrius ir Giedrius, kad jiems ar tai kažkas 
nutiko, ar ką, ar jie neteko darbo, kad jiems trūksta dabar pinigų ir 
ji nebegalinti manęs remti, finansuoti. Tai aš vėl mąstau, ką čia 
daryti... Tada gavau iš Jono Meko faksą, kuriame jis prašo manęs 
parašyti trumpą savo kūrybinę biografiją, ką aš esu parašęs... Pa
sirodo, jis tikisi, kad parems Mačiūno draugai. Tai taip aš ir 
atvažiavau, apsistojau pas Arūną Kulikauską... Na, iš bado nenu
mirsiu (juokiasi), kažką susirinksiu ir padarysiu, (bus daugiau)

http://www.jikhad.org
http://www.jikhad.org
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Sveikatos kertė

Cholesterinas ir trigliceridai 
žmogaus organizme

Nesuklysiu pasakęs, kad cho
lesterino ir trigliceridų, tiksliau 
sakant, riebalų, esančių krau
jyje, problema iškilo per pa
skutinįjį dešimtmetį. Iš kraujyje 
esančių riebalų daugiausiai 
žinomi keturi. Tai cholesterinas, 
trigliceridai, HDL - aukšto ly
ginamojo svorio riebalai ir LDL 
- žemo lyginamojo svorio rie
balai. Žinomiausias yra choles
terinas ir apie jį daugiausiai 
kalbama. Daug mažiau kalba
ma apie trigliceridus ir kitus 
du HDL, LDL. Paprastai žmo
nės nežino, kad aukšto lygi
namojo svorio riebalai yra geri 
riebalai. Jie “geri” todėl, kad 
prie kraujo arterijų sienelių ne
leidžia prisiklijuoti cholesteri
nui ir trigliceridams. Normaliai 
HDL kiekis kraujyje svyruoja 
nuo 0,9 m mol/L iki 1,7 m mol/
L. Jeigu HDL yra mažesnis nei
5,5 m mol/L, tada žmogaus svei
kata yra tam tikros rizikos būk
lės ir ypač greitai į tai reaguoja 
širdis. LDL riebalai yra blogi, 
nes kaip tik jie padeda choles
terinui ir trigliceridams prisik
lijuoti prie kraujo arterijų siene
lių.

Taigi žemas HDL (mažiau 
nei 0,9 m mol/L), aukštas LDL 
(daugiau nei 3,5 m mol/L) bei 
didelis cholesterino bei trigli
ceridų kiekis labai kenkia žmo
gaus sveikatai.

Kas yra cholesterinas ir 
trigliceridai?

Atsakymas labai paprastas: 
tai yra riebalinė medžiaga, kurią 
gamina pats organizmas iš rie
balų, kuriuos žmogus suvalgo. 
Tačiau kai kurių žmonių orga
nizmai iš tokio pat suvalgyto 
riebalų kiekio pagamina dau
giau cholesterino ir trigliceridų 
nei kiti. Pasitaiko, kad mažiau 
valgančių riebalų žmonių orga
nizmas pagamina daugiau cho

Antroji “Lituanicos” 
futbolininkų pergalė

Paskutinis sausio mėnesio 
sekmadienis atnešė antrąją per
galę Chicagos “Lituanicos” fu
tbolo ekipai, dalyvaujančiai 
“Metropolitan” lygos aukštosios 
divizijos salės futbolo pirmeny
bėse. Į Chicagos šiaurės 
vakarinėje pusėje esančio Vilią 
Park miestelio “Odeum” salę 
atėjusi saujelė lietuvių ir gana 
didelis būrys kitataučių matė 
“Lituanicos” ir “Green-White” 
komandų susitikimą, kuris 
baigėsi 4:3 mūsiškių pergale.

Reikia pasidžiaugti, kad lie
tuvių ekipa sustiprino savo po
zicijas pirmenybių lentelėje, iš 
keturių susitikimų sugriebusi 6 
taškus. Pergalė nebuvo lengvai 
pasiekta, nes varžovai priešino
si kiek galėjo. Jie jau ketvirtą 
minutę pelnė pirmąjį įvartį. Ir tik 
po penkiolikos minučių mū
siškiai Laimono Bytauto 
“šūviu” įstengė išlyginti.

Antroje žaidimo pusėje ne
trukus “Green-White” vėl įsi
veržė į priekį. Tačiau čia padėtį 
dar kartą gelbėjo tas pats Bytau
tas, kuris vėl išlygino 2:2. Šis 
šiemet naujai į komandą įsi
jungęs vyras vėliau dar du kar
tus nuginklavo varžovų var
tininką, ženklindamas 4:2 mū
siškių naudai. Atrodė, kad taip 
rungtynės ir baigsis, tačiau, 
sulig baigminiu teisėjų švil
puku, varžovai įstengė rezultatą 
sušvelninti iki 3:4.

Taigi šių rungtynių herojumi 
buvo Bytautas, išnaudojęs be
veik visas progas. Tuo tarpu 
negalima to pasakyti apie kitus 
“Lituanicos” vyrus. Daugeliui iš 
jų trūko ryžto, na, ir susižai- 
dimo. Kai kurie atrodė gerokai 
nuvargę, žaidę be kovos dva

lesterino ir trigliceridų.
Australijoje yra priimta ir 

laikoma norma tokie riebalų 
kiekiai (paprasčiau sakant, tam 
tikrų vienetų kiekis 1 litre krau
jo): cholesterinas - 3,2-5,5 m 
mol/L; trigliceridai - 0,2-2,0 m 
mol/L; HDL - 0,9-1,7 m mol/L; 
LDL -1,7-3,5 m mol/L.

Australijoje gana aštriai iš
siskiria du požiūriai, kaip su
mažinti cholesterino ir trigli
ceridų kiekį kraujyje.

Vieni mokslininkai teigia, 
kad reikia laikytis dietos ir vais
tai nereikalingi bei nepriimtini. 

■Jie mano: jeigu pacientas lai
kysis griežtos dietos, cholesteri
no ir trigliceridų kiekis kraujyje 
sumažės. Kiti tvirtina, kad rei
kia gydytis vaistais, nes, kaip 
minėta, yra žmonių, valgančių 
mažai riebalų, bet jų choleste
rino ir trigliceridų kiekis krau
jyje yra didelis. Taigi choleste
rino ir trigliceridų kiekis žmo
gaus kraujyje nepriklauso nuo 
dietos, nes kai kurių organizmų 
medžiagų apykaita (metaboliz
mas) net ir iš mažo kiekio su
valgytų riebalų pagamina daug 
cholesterino ir trigliceridų. To
dėl nereikia žmogaus kaltinti 
dieta, o vaistais paveikti choles
terino ir trigliceridų gamybą- 
kraujyje arba juos sunaikinti.

Vaistų, mažinančių choles
terino ir trigliceridų kiekį arba 
sustabdančių jų gamybą orga
nizme, yra keletas rūšių. Pa
grindinės yra dvi: statinai - cho
lesterinui ir gemfibrozilai - 
trigliceridams. Statinųyra kele
tas, bet iš esmės jie mažai’kuo 
skiriasi. Pavyzdžiui, alus yra 
alus, bet jo yra įvairių rūšių. 
Lygiai taip pat yra su gemfi- 
brozilais, bet šiuo atveju varian
tų yra mažiau.
(pabaiga kitame numeryje) 
Alfonsas Viliūnas 

sios. Kiti gal dar neįsisąmo
nino, kad žaidimas salėje gero
kai skiriasi nuo lauke žaidžia
mo futbolo.

Aukščiausios (major) lygos 
lentelės viršūnėje stovi “United 
Serbs” vyrai, nors jie ir pra
laimėjo prieš “Kickers” 2:4, su
rinkę 9 taškus. Antroje vietoje 
eina “Pegasus”, su 8 taškais, 
nors sausio 30 d. sužaidę tik 
lygiomis su paskutinėje vietoje 
stovėjusia (ir ten likusia) 
“Wings” ekipa. Trečiąja atsisto
jo “Kickers”, su 7 taškais. To
liau seka komandos: “Lituani
ca” (“Liths”), “Zrinski” ir “Ma- 
roons”, turinčios po 6 taškus. 7- 
8 vietas dalinasi “Eagles” ir 
“Schvvaben”, turinčios po 4 taš
kus. O lentelės pabaigoje ri
kiuojasi “Green-White” (9-ta 
vieta, 3 taškai) ir <;Wings” (10- 
ta vieta, 2 taškai).

Sausio 30 d. teko matyti iki 
to laiko dvi pergales ir lygiąsias 
turėjusią “Pegasus” ekipą, žai
dusią su tik vienu tašku pasiten
kinusia ukrainiečių “Wings”. 
Netikėtai ši be laimėjimų ėjusi 
komanda užkūrė tokią pirtį len
telės viršūnėje esantiems “Pe
gasus” žaidėjams, kad jie pirmą 
kėlinį pralaimėjo 0:2. Tik po 
pertraukos jie pajėgė išlyginti 
ir išgelbėti vieną tašką.

Taigi “major” divizijos ko
mandų pajėgumas yra beveik 
vienodas (išskyrus gal “Litu- 
anicą”, kuri jokiu būdu negali 
“suvirškinti” salės futbolo plo
nybių). Tad kiekvieną sekma
dienį būna nemažų sensacijų ir 
netikėtumų. Lauksime, kad ir 
mūsiškiai pateiktų kokią nors 
sensaciją, tarkim, laimėtų prieš 
“United Serbs”! E. Š.

M almės salotos

viskas gerai išmaišoma. Šias 
salotas reikia palaikyti 1 valandą 
šaldytuve, o po to valgyti.

50-sios Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės

į

Sudėtis:
200 g. pievagrybių
200 g. kumpio
2 rūgštūs obuoliai
2 rauginti agurkai
2 šaukštai juodųjų alyvuogių be kau
liukų
2 šaukštai alyvų aliejaus
1 šaukštelis cukraus 
pusės citrinos sultys 
druska, pipirai, petražolės

Pievagrybiai apverdami pasū
dytame vandenyje, atvėsinami, 
susmulkinami. Obuoliai nulu
pami, išimami sėklalizdžiai, 
supjaustomi kubeliais. Agurkai 
nulupami, supjaustomi kube
liais. Kiaulienos kumpis su
pjaustomas juostelėmis.

Dedamos alyvuogės, cukrus, 
prieskoniai, išspaudžiamos cit
rinos sultys, pilamas aliejus ir

50-sios jubiliejinės Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto žai
dynės įvyks 2000 m. gegužės 5, 
6 ir 7 d. Baltimorėje, MD. 
Visuotinio ŠALFASS-gos suva
žiavimo nutarimu ir ŠALFASS 
centro valdybos pavedimu, žai
dynes vykdo Baltimorės Lietu
vių Atletų klubas, kurios pir
mininkas yra Viktoras Sajaus
kas.

jetas, moterų dvejetas, mišrus 
dvejetas ir komandinės var
žybos (2 vyrai ir 1 moteris). Sta
lo teniso varžybos numatomos 
šeštadienį. Koordinatorius - Vy
tas Brazauskas.

Šachmatų pirmenybės bus 
vykdomos šveicarų sistema, 
šeštadienį ir sekmadienį. Galu
tinis formatas bus nustatytas 
vietoje, atsižvelgiant į žaidėjų 

Programoje - 2000 m. skaičių. Bus atžymėti ir jauniai 
(jaunesni kaip 18 m.). Koordi
natorius: John Pocius; tel.: (410) 
945-2322.

Plaukimo pirmenybės vyks 
šeštadienį, 25 j ardų baseine, šio
se klasėse: vyrų ir moterų (15- 
24 m. imtinai), senjorų - vyrų ir 
moterų (25 m. ir vyresnių), 
berniukų ir mergaičių: 13-14 m., 
11-12 m., 9-10 m., 8 m. ir jau
nesnių. Programoje - visi sti
liai. Šuolių į vandenį nebus. 
Amžiaus klasifikacija - pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. 
Svečių teisėmis kviečiami daly
vauti latvių ir estų plaukikai. 
Plaukimo varžybų koordinato
rius: Arvydas Barzdukas, 3322 
Hartwell Ct., Falls Church, VA 
22042. Tel.: (703) 560-1410 
namų, (703) 241-2500 darbo; 
faksas: 703-241-9114; E-mail: 
arvydas@earthlink.net

Kėgliavimo (Bowling) pir
menybės bus komandinės ir in
dividualios. Komandą sudaro 4 
mišrios lyties žaidėjai(-jos). Bus 
atžymėti jauniai ir mergaitės 16 
metų ir jaunesni varžybų die
ną. Varžybos numatomos šešta
dienį. Koordinatorius: Neriman
tas Radžius; tel.: (410) 727- 
1935.

Raketobolo pirmenybės nu
matomos šeštadienį. Planuo
jama vienetų ir dvejetų varžy
bos vyrams, moterims ir vyrams 
senjorams (50 m. ir vyres
niems). Galutinė klasifikacija 
bus nustatyta paaiškėjus da
lyvių skaičiui ir amžiui. Koor
dinatorius: Vincas Dūlys; tel.: 
(410) 987-5275; E-mail: vin- 
centas@iuno.com

ŠALFASS-gos pirmenybės šių 
sporto šakų: a) krepšinio - vyrų 
A ir B, moterų ir jaunių bei mer
gaičių A (1981 m. gimimo ir 
jaunesnių), b) tinklinio - vyrų ir 
moterų, c) stalo teniso, d) šach
matų, e) plaukimo, f) kėglia
vimo, g) raketobolo ir h) rankų 
lenkimo.

Vyrų krepšinio A klasę suda
ro iškilesnės komandos, atrink
tos ŠALFASS-gos krepšinio ko
miteto. Likusios vyrų komandos 
žaidžia B klasėje, kur gali daly
vauti ir vyrų A klasės koman
das turinčių klubų antrosios ir 
t.t. komandos. Vyrų A klasėje 
gali dalyvauti ne daugiau kaip 
8 komandos. Kitose klasėse ko
mandų skaičius neribojamas.

Iš principo jaunių A klasės 
žaidėjams yra leižiama kartu 
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o 
mergaitėms A - moterų klasėje, 
jei sąlygos leidžia.

Vyrų A ir B krepšinio var
žybas numatoma pradėti penk
tadienį, gegužės 5 d., apie 5 vai. 
p.p. Jaunių bei mergaičių A ir 
moterų krepšinis vyks tik šešta
dienį ir sekmadienį.

Krepšinio koordinatorius: 
Vytautas Brazauskas; tel.: (410) 
727-5693, E-mail: vytz@iu- 
no.com

Tinklinis numatomas šešta
dienį. Koordinatorius: Charles 
Loscam; tel.: (410) 592-5251; 
E-mail: moel2@flash.net

Stalo teniso programa: vyrų 
vienetas, moterų vienetas, vyrų 
senjorų (virš 55 m.) vienetas, 
jaunių/mergaičių (jaunesnių 
kaip 18 m.) vienetas, vyrųdve-

Bitininkystes muziejaus senoviniai aviliai Aukštaitijos nacionaliniame parke
A. Balbieriaus nuotr.

1
l
Tamsus alus 
sveikesnis

Japonų mokslininkai pa
taria gerti alų, bet tik tamsų. 
Šis gėrimas gali apsaugoti nuo 
vėžį sukeliančių junginių, pa
sigaminančių maiste jį ver
dant arba kepant.

Mokslininkai ištyrė ir kitus 
gėrimus - brendį, baltąjį ir rau
donąjį vyną, taip pat nealko
holinį alų. Jie nustatė, kad nė 
vienas iš šių gėrimų neturi to
kių savybių. Dabar moksli
ninkai bando nustatyti, koks 
naudingas junginys yra tamsia
jame aluje.

“Vakarų ekspresas”

Rankų lenkimo varžybos 
vykdomos dešine ir kaire ranka, 
vyrų ir moterų, įvairiose kate
gorijose pagal svorį ir amžių. 
Galutinė programa bus nusta
tyta vietoje, atsižvelgiant į da
lyvių skaičių bei amžių. 
Varžybos greičiausiai įvyks šeš
tadienį. Koordinatorius: Gin
taras Buivys; tel.: (410) 276- 
4598; E-mail: gbuivys@hot- 
mail.com

Dalyvavimas žaidynėse yra 
atviras visiems Š. Amerikos lie
tuvių sporto vienetams ir pa
vieniams asmenims, atliku- 
siems 2000 metų metinę ŠAL
FASS-gos narių registraciją.

Pradinė (preliminari) krepši
nio ir tinklinio komandų regis
tracija - iki 2000 m. kovo 1 d. 
imtinai.

Pradinė likusių individualių 
sporto šakų (stalo teniso, šach
matų, plaukimo, kėgliavimo, ra
ketobolo ir rankų lenkimo) da
lyvių registracija - iki 2000 m. 
balandžio 1 d. imtinai.

Registracijos ir informacijos 
centro adresas'. Viktoras Sajaus
kas, 9184 Windflower Dr., Elli- 
cott City, MD 21943; tel.: (410) 
418-8344; faksas: (410) 418- 
5525; E-mail: rsaiauskas@- 
msn.com

Po pradinės registracijos, 
atsižvelgiant į gautus duomenis, 
bus galutinai nuspręsta, kurios 
sporto šakos bus žaidynėse vyk
domos, paskelbtos tolesnės de
talės bei galutinės dalyvių re
gistracijos datos.

Išsamesnė informacija pra
nešama ŠALFASS-gos klubams 
bei pavieniams asmenims, da
lyvavusiems ankstyvesnėse var
žybose. ŠALFASS-gai nepri
klausantieji vienetai ar indivi
dai prašomi kreiptis į Viktorą 
Sajauską arba į atitinkamos 
sporto šakos koordinatorių.

Labai svarbu atlikti 
pradinę registraciją laiku ir kuo 
pilniau!

Šios žaidynės vyks 50 metų 
jubiliejaus ženkle. Ta proga klu
bai ir pavieniai sportininkai 
kviečiami kuo gausiau dalyvau
ti, o rengėjams linkime kuo sėk
mingiau jas pravesti.

ŠALFASS-gos centro valdyba
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Rimantas Šidlauskas, nau
jasis Lietuvos Respublikos ne
paprastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Kanadai, vasario 16- 
sios minėjime Toronte, Missis- 
saugoj, kalbėjo tema “Vasario 
16-toji ir Lietuva naujame tūks
tantmetyje”. Naujasis Lietuvos 
ambasadorius 1980-1985 m. 
studijavo Vilniaus universitete, 
Filologijos fakultete, prancūzų 
kalbą ir literatūrą; 1992 m. 
stažavosi Paryžiaus tarptauti
niame viešosios administracijos 
institute. 1989-1992 m. R. Šid
lauskas dirbo Užsienio reikalų 
ministerijos (URM) konsulinių 
sutarčių skyriaus vedėju, URM 
pasų ir vizų skyriaus vedėju ir 
URM spaudos bei informacijos 
skyriaus pirmuoju sekretoriumi. 
1992-1994 m. - URM konsuli
nio departamento direktoriaus 
pavaduotojas, vėliau direkto
rius; 1994 m. - užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas; 1994- 
1997 m. - URM sekretorius, 
konsulinio departamento direk
torius; 1994-1999 m. vadovavo 
Lietuvos Respublikos valstybi
nei komisijai Lietuvos sienoms 
nustatyti; vedė derybas su Len
kija, Latvija, Rusija, Gudija.

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas įvyks 2000 
m. rugpjūčio 16-20 dienomis 
Vilniuje, Seimo rūmuose.

“Cleveland Clinic” chirur
gai - dr. James Sferra ir dr. John 
Bergfeld - neseniai operavo 
“Cavaliers” krepšinio koman
dos žaidėją Žydrūną Ilgauską. 
“Cavaliers” praneša, kad į 
Žydrūno kairės kojos pėdą įdė
ti du sraigtai ir atliktas kaulo 
papildymas. Panaši dešinės ko
jos operacija jam buvo padary
ta 1997 m. Dėl abiejų pėdų 
sužeidimo Žydrūnas Ilgauskas 
negalėjo žaisti 169 rungtynėse 
iš 256. Chirurgai tikisi, kad Ž. 
Ilgauskas jau po keturių mėne
sių galės pradėti makštintis.

“Dainava”, Chicagos lietu
vių meno ansamblis, kartu su 
Toronto “Volungės” ir Clevelan
do “Exultate” chorais koncer
tuos balandžio 2 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p. Toronto universi
teto MacMillan teatro salėje.

Prelatas Juozas Prunskis 
92-ojo gimtadienio proga Lie
tuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus dekretu ap
dovanotas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino trečio
jo laipsnio ordinu.

Kanados lietuvių fondas pa
kartotinai praneša, kad prašant 
paramos lietuviškai veiklai Ka
nadoje, anketas galima gauti 
fondo raštinėje asmeniškai arba 
skambinant telefonu bei faksu 
(416) 239-0995. Primenama, 
kad užpildytos anketos turi pa
siekti fondo raštinę ne vėliau 
kaip š.m. balandžio 1 d. Čekiai 
bus išrašomi organizacijos var
du. Prašymai Lietuvoje rašomi 
laiško forma.

Hartford, CT

JAV LB Connecticut 
apygardos metinis 

suvažiavimas
JAV LB CT apygardos meti

nis suvažiavimas įvyks sekma
dieni, kovo 26 d., 1 vai. p.p., Sv. 
Trejybės Bažnyčios salėje, Hart
ford, CT.

Visi kviečiami dalyvauti. Dėl 
daugiau informacijų kreiptis į 
pirm. Laimą Karosienę, tel. 
(203)469-8365.

mailto:arvydas@earthlink.net
mailto:vin-centas@iuno.com
mailto:vytz@iu-no.com
mailto:moel2@flash.net
mailto:gbuivys@hot-mail.com
msn.com
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Nepriklausomybės minėjimas 
ir ambasadoriaus Sakalausko 

viešnagė Los Angeles
Gerbiamieji,
(...)Norėčiau dar paminėti, kad Jūs prikišate “Darbininke” 

nemažai svetimžodžių, juos būk tai sulietuvindami. Taip pat norite 
ne lie-tuvius sulietuvinti pridėdami prie jų pavardžių lietuviškas 
galū-nes. Pagaliau, kai kuriuos žmones ir suklaidinate: pagalvoja, 
kad tai tikrai lietuvis.

Toks kalbos ir pavardžių darkymas tikrai neatleistinas. Per 50 
metų išlaikėme kalbos grynumą spaudoje ir knygose, o dabar štai 
pradedame ją luošinti. Kodėl? Jei Lietuvoje mūsų kalba sudar
kyta, tai galime suprasti: 50 metų priespaudos ne tik fizinės, bet ir 
psichologinės - dvasinės. Rašykit svetimtautiškas pavardes kaip 
jos tikrovėje yra ir svetimtautiškus žodžius kabutėse. O jei ma
note, kad kai kam būtų sunku teisingai ištarti, tai paprastai įra
šykite ištarimą šalia to žodžio skliausteliuose. Kiek skaičiau Jūsų 
laikraštyje, tai visi pavartoti svetimžodžiai galima buvo pakeisti 
visai taisyklingais lietuviškais žodžiais.

V. Macys, Chipley, FL

Naujas kelias Varėnos rajone
Varėnos rajone vasario pra

džioje oficialiai atidarytas 3.91 
km ilgio žvyrkelis, per Čepke
lių raistą - valstybinį rezerva
tą - sujungęs Krakšlės ir Kat
ros kaimus. Nuo šiol neberei
kės du kartus kirsti Baltarusi
jos sieną tiems, kurie iš Lietu
vos nori patekti į Lietuvos pa
kraštyje esantį Katros kaimą. 
Šis projektas valstybės biu
džetui kainavo daugiau kaip 
2 mln. litų. Kelias buvo pradė
tas tiesti dar 1998 metais. Ta
čiau netrukus Čepkelių pelkė
se buvo aptikti akmens am
žiaus gyvenvietės pėdsakai. Ar
cheologai čia tyrinėjo beveik 
metus. Po to sutrukdė nesu
tvarkyti sklypo keliui nuosavy
bės reikalai. Pavasarį kelio tie

sėjai negalėjo dirbti, nes būtų 
trukdę į rezervatą parskridusių 
paukščių ramybę ir trikdę pe
rėjimą. Tad pagrindiniai darbai 
buvo atlikti tik praėjusį rudenį 
ir gruodį. Kelią tiesė Varėnos 
melioratoriai, laimėję konkursą. 
Jiems teko įveikti 5.5 m gylio 
pelkes, iškirsti apie 10 tūkst. 
medžių, įrengti smėlio karjerą 
Paramėlio kaime. Kelio dangai 
sutvirtinti buvo naudojama nau
ja medžiaga - geotckstilė. Pen
kiasdešimt Katros kaimo, ku
riame yra 21 sodyba, gyvento- 
jų kelio atidarymo iškilmių 
dalyvius pasitiko prie laužo ir 
padėkojo visiems, padėjusiems 
nutiesti jiems tiesioginį kelią į 
Lietuvą.

Lietuvos rytas

Rengiant Vasario 16-sios mi
nėj imą Los Angeles, C A, Lietu
vos Nepriklausomybės 82-jų 
metinių proga gauti sveikinimo 
laiškai iš abiejų Kalifornijos 
senatorių - Dianne Feinstein ir 
Barbara Boyer, iš kongresmenų 
Ed Royce ir Chris Cox, kongres
meno Henry Waxman ir Demo
kratų partijos Amerikoje vice
pirmininkės, Kongreso atstovės 
Lorettos Sanchez.

Kongresmenas Chris Cox, 
Lietuvos Prezidento apdovano
tas aukščiausiu ordinu užsienie
čiui, parašė ilgą 2-jų puslapių 
laišką. Kadangi Lietuvai bus la
bai reikalinga Amerikos Kon
greso parama siekiant narystės 
NATO, būtų gražu, jeigu jiems 
pasiųstume porą padėkos žo
džių. Laiškus siųskite: kongres
menams: Honorable Chris Cox, 
Ed Royce, Henry Waxman, 
Loretta Sanchez - U.S. House 
of Representative, Washing- 
ton, D.C.; senatorėms: Dianne 
Feinstein, Barbara Boyer - U.S. 
Senate, Washington, D.C.

Š. m. vasario 6 d. The Orange 
County Register paskelbė ve
damojo (Editorial) papildymą - 
pokalbį su LB Vakarų Apygar
dos pirmininke Angele Nel- 
siene. Tai neilgas, bet stiprus 
straipsnis su svarbiausiomis ži
niomis apie Lietuvos pažangą

stiprinant demokratiją, privati
zuojant valstybės objektus ir 
apie didžiulių Amerikos kom
panijų atėjimą į Lietuvą su stam
biom investicijom. Vedamaja
me sakoma, kad būtinai reika
linga žinoti, kaip toli Baltijos 
valstybės pažengė pirmyn per 
vieną dešimtmetį nuo Nepri
klausomybės atstatymo. Rašo
ma apie būsimą Nepriklauso
mybės 82-sios sukakties minė
jimą Los Angeles ir apie amba
sadoriaus Stasio Sakalausko ap
silankymą.

Viešėdamas Los Angeles 
mieste, LR ambasadorius Saka
lauskas vasario 14 d. susitiko su 
milijoninio tiražo dienraščio 
The Orange County Register 
vedamųjų (t.y. Editorial Board) 
redaktoriais. Lydimas LB Vaka
rų Apygardos pirmininkės An
gelės Nelsienės, ambasadorius 
Sakalauskas ilgokai su jais kal
bėjosi apie Lietuvą. Vasario 17 
d. The Orange County Register 
paskelbė vedamąjį “Baltic Up- 
date”. Būtų taip pat gerai, jei lie
tuviai parašytų bent trumpą pa
dėką jiems (Editorial Director 
and vice-pres. Cathy L. Taylor, 
Alan Bock ir John Seiler, The 
Orange County Register, 700 
Center Drive, Santa Ana, CA 
92711; E-mail: www.ocregis- 
ter.com/libertyL A.N.

Įžvalgios mintys
Žinome, kad šviesos greitis 300,000 km per sekundę. O koks 

tamsos greitis?
Depresija yra paprasčiausiai pyktis be entuziazmo...
Už darbą atlyginamąjį užbaigus; už tinginiavimą atpildą gauni 

tuoj pat.
Visi turi fotografinę atmintį, tačiau kai kurie neturi filmo juos

telės...
Blauzdikaulis - naudingas daiktas, ieškant kokio baldo tamsoje. 
Daugelis nustoja ieškoti darbo, jį radę.
Dienoje 24 valandos, alaus dėžėje 24 buteliai. Ar tai atsitik

tinumas?
Mechanikas: “Negalėjau šiandien pataisyti jūsų automobilio 

stabdžių, tai padariau, kad signalas garsiau trimituotų”.
Jei iš karto kas nors nepavyksta, sunaikink bet kokį įrodymą, 

kad išvis bandei.
Patirtis paprastai ateina po to, kaį jos jau sykį reikėjo.
Juo šaltesnis rentgeno aparato stalas, juo tiesiau reikia ant jo 

išsitiesti.
Gamtos dėsnis: šalto sviesto kietumas yra proporcingas duo

nos riekės minkštumui.
Pasisavinti kito asmens sumanymą ar mintį yra plagiatas, savin

tis iš daugelio - jau tyrinėjimas. Internetas

f VILNIUS 1
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

spalio 1 — kovo 31 
išskyrus kalėdinį laikotarpį

New York $406

Chicago S450
Seattle $560

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų

Britų karalienė įstatymą
galbūt pasirašys kompiuteryje

RigaVen Travel Ine.
. We have GREAT CRUISES .

• Tours to Ireland, Scotland, England and Enrope 
• Discover Costa Rica •

SPECIAL REDUCED FARES 

to VILNIUS 
starting at $406.00 

with

"Call for Details"

Call 
INESE ZAKIS 

136 W. Malu St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311 
E-mail: Rlga Ven9worldnet.att.net

Didžiosios Britanijos karalienė Eliza
beth II

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

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

E-MAIL: VYT1OURS@EARTHL1NK.NET 
web site: www.vytistours.com

Atlantic Express corp.

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

EASTER CONTAINER TO LITHUANIA
LEAVES ON MARCH 14

MARCH P1CKUPS

March 1 Kennebunkport, ME 12-1 pm
March 2 Brocton, MA 3:30-5:30 pm
March 3 LoweII, MA 12-1 pm
March 3 Nashua, NH 4-5 pm
March 4 Worcester, MA 12-3 pm
March 6 Putnam, CT 1-2 pm
March 6 Providence, RI 4-5:30 pm
March 7 Norwood, MA 6-7 pm
March 8 Cape Cod, MA 3:30-5:30 pm
March 9 Albany, NY 7-8 pm
March 10 Binhampton, NY 9-10 am
March 10 Scranton, PA 12-2 pm
March 10 Frackville, PA 5:30-6:30 pm
March 11 Philadelphia, PA 9:30-11 am
March 11 Brooklyn, NY 2-6 pm
March 11 Bridgeport, CT 8-9 pm
March 12 VVaterbury, CY llam-12:30pm
March 12 Hartford, CT 1-2 pm

Didžiosios Britanijos 
karalienė Elizabeth II 
gali sulaužyti 600 
metų tradiciją ir vieną 
įctatymii pasirašyti 

virtualioje erdvėje. 
Prekybos ir pramonės 
departamentas papra
šė karalienės pritari
mą vieno įstatymo 
projektui išreikšti ko
mpiuteryje, rašo britų 
spauda. “Tai dar ne
nuspręsta. Dar svar
stome”, bulvariniam 
laikraščiui “The Mir-
ror” sakė Buckinghamo rūmų 
atstovas spaudai.

Dokumentas, kurį karalienė 
raginama pasirašyti kompiu
teryje, yra įstatymo projektas 
dėl elektroninės komunikacijos. 
Juo elektroninis parašas teisiš
kai būtų prilyginamas įprastam.
Vyriausybės pareigūnai svars

to galimybę projektą į Bukin- 
hamo rūmus nusiųsti elektro
niniu paštu ar standžiajame dis
ke.

Visiems Britanijos parlamen
te priimtiems įstatymų projek

tams turi būti duotas karališka
sis pritarimas. Tik tada jie tam
pa įstatymais.

Tradiciškai pritarimą karalie
nė išreiškia parkeriu pasirašy
dama “Elizabeth R”.

Nepaisant griežto ir senama
diško karalienės įvaizdžio, 
rūmai naudojasi naujausiomis 
technologijomis. Asmeninis 
Elizabeth II biuras turi elektro
ninio pašto adresą, o britų mo
narchijos oficialus tinklalapis 
yra www.royal.gov.uk.

BNS

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu išteisto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, Nevv Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!

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

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

Home Equity ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesioginį pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

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

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

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 
į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION., 
PICK-UP SCHEDULE MARCH OF 2000

* - Pakeistos valandos

March 7 Nevv Haven, CT 
Nevv Britain, CT 
Waterbury, CT

12-1 pm*
2-3 pm*
4-5 pm

March 9. Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

March 10 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

March 12 Brooklyn, NY 12-1 pm
March 21 Nevv Haven, CT 12-1 pm*

New Britain, CT 2-3 pm*
Waterbury, CT 4-5 pm

March 23 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

March 24 Philadelphia, PA 11-12 noon
March 25 Brooklyn, NY 12-1 pm
March 28 Putnam, CT 1-2 pm

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

-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $368r.t.

One way to Vilnius $305

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

http://www.ocregis-ter.com/liberty
Ven9worldnet.att.net
mailto:VYT1OURS@EARTHL1NK.NET
http://www.vytistours.com
http://www.royal.gov.uk
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14911 127th Street 
flbk. Lemont, IL 60439

Lietuviai esame visi - Tel.: (630) 257-1616
Lietuvių Fonde ar esi? L-F Fax.: (630) 257-1647 

UHUVIIL FONDAS Z^ilIltOANIAI FOUNDAUON

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 
aukotojas, įm.= įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų 
iš viso. ---------------------------------------

1999 m. lapkričio mėn.
1 x $5 - Smolinskas Kęstutis, $5.
2 x $15 - Buntinaitė Aldona, $15; Kulbis Tadas ir Rūta, $170.
1 x $20 - Sved George ir Dana, $170.
1 x $25 - Keblys Kęstutis ir Vitalija, $675.
6 x $30 - Buntinas Martynas ir Rūta, $30; Buntinas Ramūnas, 

$30; Meilė Vladas ir Irena, $130; Mockaitis Algis ir Daiva, $30; 
Pakalniškis dr. Aloyzas, $30; Trumjonas Vilius ir Danutė, $30.

1 x $40 - Venclova Tomas, $680.
4 x $50 - Radas Julius atm. įn.: Tack Regina, $245; Švenčio

nių apskrities partizanų atm. įn.: Pakalka Julius ir Pranė, $200; 
Uginskis Juozas ir Ann, $505; Ukmergės apskrities partizanų atm. 
įn.: Pakalka Julius ir Pranė, $200.

2 x $75 - Skladaitis Juozas, $175; Variakiojis Petras ir dr. Dai
na, $475.

17 x $100 - Barškėtytė Ofelija, $300; Čekauskas Algis ir Ga
na, $300; Januškis Vytas ir Dalia, $600; X, $2,500; JAV LB Cle
velando Apylinkė, $3,000; Kirvelaitis Vytenis, $800; Koncė dr. 
Arvydas, $900; Lukas Vincas ir Ramunė, $300; Lukošiūnienė Jad
vyga atm. įn.: Šlenys Liudas ir Dalia, $400; Prialgauskas Bronius 
(miręs) ir Stasė, $800; Prialgauskas Vytautas ir Stefa, $400; Re
gis Algis ir Irena, $400; Sušinskas Albertas atm. 10-tų mirties 
metinių proga: Sušinskienė Irena, $1,200; Tautkus Adomas, $200; 
Utz John ir Marytė, $100; Vitkus Aleksas ir dr. Danguolė, $2,300; 
Žlioba dr. Aras ir Lina, $ 1,30Q.

15 x $200 - Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $8,530; Balzekas 
Stanley III ir Sigita, $455; Dočkus Kostas ir Jadvyga (mirusi), 
$1,800; Kriaučiūnas Kazys irdr. Eugenija, $800; Krištopaitis kapt. 
Bronius atm. įn.: Krištopaitienė Marija, $200; Liubinskas Juozas 
ir Daila, $200; Miknaitis Sigitas ir Janina, $200; Momkus Vac
lovas ir Margarita, $3,860; Narutis Pilypas ir Elvyra, $500; Pra- 
sauskas Justinas ir Danutė, $300; Saulis Algirdas ir Aušra, $2,600; 
X, $3,750; Sidrys dr. Jonas ir Judy, $1,200; Šležas dr. Adolfas ir 
Algė, $3,500; Sutkuvienė Ada, $4,485.

1 x $300 - Girnius dr. Juozas atm. 5-tų mirties metinių proga: 
Gimiuvienė Ona, $500.

2 x $500 - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas, $500; pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, $500.

1 x $550 - JAV LB Švietimo Taryba, $1,150.
1 x $600 - Dženkauskas Vaclovas atm.: Dzenkauskienė Eugenija 

$500; Janušaitis Jurgis ir Veronika $100, $800.
1 x $1,000 - Kazakauskas Paul C. atm. įn.: Kazakauskas Carl F. 

ir Eve, $4,100.
1 x $30,000 - Skirmantas Francis X. testamentinis palikimas, 

$412,790.60.
Iš viso: $38,800.00

1999 m. gruodžio mėn.
3 x $5 - Bubnys Edvardas ir Dalia, $230; Dziakonas Alfonsas, 

$130; Skaisgirys Kazys, $175.
2 x $10 - Knataitienė Marcelė atm. įn.: Laurinaitis Ant., $215; 

Vailokaitis Julia, $180.
5 x $20 - Bublys Algimantas, $320; Kontautas Jonas, $1,285; 

Kregždė Jokūbas, $135; Radas Julius atm. įn.: Nelsas Elena, $265; 
Tomkutė Milda, $175.

3 x $25 - Bray Bertulytė Ina, $175; Kolupaila prof. Steponas ir 
Janina atm. įn.: Kdlupailaitė Eugenija, $1,850; Kučiūnas Aleksan
dras ir Jūra, $400.

4 x $30 - Brokas Jonas atm.: įm. 3 asm., $180; Linkus Kazys 
atm.: Linkus Mėta, $2,030; Paužuolis Antanas ir Emilija, $200; 
Venclova Tomas, $710.

8 x $50 - Brazis Algirdas irAldona, $2,575; Grayson Šimėnas 
Vida, $875; Keblinskas Algirdas, $1,150, Keblinskienė- 
Krikščiūnaitė Vida, $1,150; Masiulienė Paalksnytė Stefanija atm.: 
Mockus Zigmantas ir Liuda, $100; Maurukas Kazimieras atm. įn.: 
Maurikienė Stasė, $600; Mikuckis Algis ir Vaida, $450; Elia Spur- 
gis Mary, $225.

1 x $55 - Šimo liūnas Stasys atm.: Zaparackas Algis ir Yolanda 
$25 ir 2 kt. asm., $205.

1 x $67 - Vardys Vytautas atm. įn.: Vardys Nijolė, $600.
22 x $100 - Anonis Vytautas ir Danutė, $3,400; Balzekas Fa- 

mily Foundation: Balzekas Stanley III, $100; Budelskis Zigmas 
atm.: Budelskis Eugenija, $1,500; Černius Rimas, $2,800; Džiugas 
Stasys ir Sofija, $1,600; Eitmanas Linas, $400; Grudzinskas Vla
das ir Elena atm. įn.: Treimanienė Eugenija $50, Grinis dr. Gedas 
ir Aldona $50, $1,000; Janušonis Vytautas ir Palmira, $2,150; Jatu
lis Izidorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $900; Karaičio Algirdo 
Stipendijų Fondas: Karaitis Viktorija, $10,100; Lembertas Pranas 
atm. įn.: Lembertas Monika, $2,900; Lembertas Vitalis ir Danu
tė, $1,310; Maželis Vytautas, $1,150; Mikulskis Jonas atm. įn.: 
Eitmanas Algirdas ir Laimutė, $400; Paškus Juozas ir Eleonora, 
$500; Šerpe Eitmanaitė Maria Rasa, $400; X, $3,200; Vaikutis 
Vytautas ir Stefa, $1,100; Vaišnys J. Rimas ir Elona M., $1,600; 
Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stanley, $1,900; Vasys 
Dalius P., $550; Žiūrys Lina E., $100.

7 x $200 - Adaravičius Jonas atm. įn.: Gustienė Ona, $200; 
Bilėnas Jonas ir Dana, $ 1,200; Karaška Maksiminas, $ 1,600; Kauf- 
manas Petras ir Auksė, $1,200; Mackevičius Bernardas, $1,350; 
Prackaila Bigelis Agnės, $900; Sealey prof. Raphael, $2,700.

2 x $300 - Kisielius dr. Alfonsas, $5,205; Vilutis Edvardas 
atm. įn.: Vilutienė Marija, $1,100.

1 x $315 - Petrulienė Gražina atm. įn.: Čekauskas W. $50, 
McGinnis Daiva $50, Petrulis A. $35, Laita W. $25, Nakas A. 
$25 ir 9 kt. asm., $1,015.

3 x $500 - Gliaudą Jurgis ir Marija atm. įn.: Gliaudys George 
J. Jr., $1,500; X, $2,150; Raišys dr. Vladas atm. įn.: Raišys Vid
mantas ir Nijolė, $1,200.

1 x $870 - Pabilionis Felixas ir Izabelė atm. įn.: Barran Antony

ir Cora $100, Barran Dan $100, Makaitis Regina $100, Šulskis 
Donna $100, Love John ir Marija $50, Jaudegis Petras ir Valerija 
$40, Antanėlis Algis ir Laima $25, Reškevičius Albinas ir Graži
na $25, Reškevičius Audrius $25, Reškevičius Rimas $25, Oma- 
ha Lithuanian Women’s Club $25, Watson Reškevičiūtė Gailė $25 
ir 18 kt. asm., $870.

2 x $1,000 - Balanda Gediminas $2,000; X, $4,550.
1 x $2,000 - Vieraitis Kazimieras atm. įn.: Vieraitis Zenonas, 

$2,225.
1 x $2,200 - Vidugiris Vytautas ir Elena, $4,200.
1 x $6,000 - Dr. Aldona K. Rugis Fondas, $6,000.
1 x $8,000 - Cibas muzikas Mykolas atm. 19-tų mirties meti

nių proga: Steponis Balis ir Eufemija, $10,000.
1 x $25,312.50 - Russas Jokūbas ir Pranciška atm. įn.: Russas 

Alffed V. testamentinis palikimas, $131,562.50.
1 x $100,000 - Miami Lithuanian American Citizens Club, Ine. 

Fondas, $100,000.
Iš viso $153,249.50.

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1999.XII.31 - 9,882,020 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lie
tuvišką švietimą, kultūrą, jaunimą 6,681,673 dol. Palikimais gau
ta 4,967,756 dol.

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

Vasario 16-osios minėjimo Detroite metu ambasadorius Stasys 
Sakalauskas su ponia Jūrate Sakalauskiene (kairėje) ir JAV 
senatorius Spencer Abraham su žmona Jane (dešinėje)

Lietuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimas New Yorke

Lietuvos nepriklausomybės šventę - Vasario 16-tą - Nevi> Yorko lietuviai paminė
jo vasario 20 d. iškilmingomis pamaldomis. Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje 
Maspethe, NY, ir akademine dalimi Kultūros Židinyje Brooklyne, NY.

Paulius Jurkus

Iškilmingos pamaldos
Šiemet su iškilmingomis 

šventės pamaldomis iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios 
Brooklyne nusikelta į Viešpa
ties Atsimainymo parapijos baž
nyčią Maspethe, NY.

Čia yra graži, stilinga para
pijos bažnyčia, kurią pastatė 
buvęs klebonas prel. Jonas 
Balkūnas. Bažnyčia ištisai lie
tuviška savo stiliumi, pastatyta 
tik lietuvių jėgomis. Jos ar
chitektas Jonas Mulokas, dai-

Pietaujama K. Židiny
Tokių švenčių proga'Židi

nyje, dažniausiai apatinėje sa
lėje, rengiami pietūs. Salė bu
vo gražiai šiai šventei išdeko- 
ruota, pakabinta stilizuota vy
tis, nutapyta dail. Jurgio Juoz- 
džio. Prie stalų anksti susirin
ko norintys papietauti. Judėjo 
krutėjo žmonių pilni koridoriai, 
laiptai ir Židinio kiemas.

Akademinė dalis
Minėjimo akademinė dalis 

pradėta 3 vai. p.p. Vasario 16- 
osios minėjimus New Yorke

ningą ir demokratinę visuo
menę, palaiminimo jos vado
vams, kurie tarnauja žmonėms, 
vesdami tautą į šviesenį rytojų, 
taip pat Dievo palaiminimo ir 
mums, išeiviams lietuviams, 
kad išliktume kūrybinga ir vie
ninga bendruomenė, puoselė- 
tume tautišką ir krikščionišką 
solidarumą.

Gen. konsulo žodis
Naujas Lietuvos generalinis 

konsulas dr. Rimantas Morkvė- 
nas šioje salėje jau buvo kal
bėjęs, kai čia vyko buvusio gen.

Koncertinę dalį atlikęs Bostono sekstetas (iš k. į deš.): Norbertas Lingertaitis, Hel
mutas Lingertaitis, Daiva Navickienė (vadovė), Bronius Banaitis, Vytautas Bazikas, 
Gintas Simonaitis. Gėles įteikia Gabija Butkevičiūtė Salvijaus Kungio nuotr.

lininkas - Vytautas K. Jonynas, 
rangovas - inž. Stankus. Pasta
tyta 1963 metais ir tuo laiku 
pripažinta gražiausiu pastatu 
Queens apskrityje, buvo apra
šyta The New York Times.

Iškilmingos nepriklausomy
bės šventės pamaldos įvyko va
sario 20 d., sekmadienį, 11:15 
v. r. Mišias koncelebravo lietu
vių vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, asistavo tos parapijos ku
nigai - klebonas Rooney, vika
ras Virginijus Volertas.

Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Virgi
nijaus Barkausko. Pamokslą pa
sakė vyskupas, kuris paprastai 
rūpestingai jį pasirašo, palies
damas dabarties religines, tau
tines aktualijas, stiprindamas 
klausančiųjų tikėjimą, tautiš
kumą. Jis tikrai yra išeivių lie
tuvių vyskupas, savo nuošir
dumu stiprinąs visus.

Mišiose dalyvavo apie 70- 
100 žmonių. Čia susirinkusieji 
turėjo kiek sunkumų surasti 
vietą, kur pastatyti automobilį.

Po pamaldų visi persikėlė į 
Kultūros Židinį Brooklyne.

rengia trys organizacijos: Lie
tuvių Bendruomenės NY apy
gardos valdyba, ALTo New Yor
ko skyrius ir Tautos Fondas. 
Pirmininkaujama rotacine tvar
ka. Šiemet buvo LB NY apy
gardos valdybos eilė. Ji or
ganizavo programą, salės pa
puošimą, svečių priėmimą, vai
šes.

Renginiui vadovavusios JAV 
LB New Yorko apygardos val
dybos pirmininkas šiuo metu yra 
Kęstutis Bileris. Savo rūpestin
gai paruoštu žodžiu jis ir pra
dėjo minėjimą. Toliau progra
mai vadovauti pakvietė Fausti
ną Šinkūnienę.

Vėliavų įnešimui vadovavo 
šaulys Algis Jankauskas. Him
nus sugiedojo Apreiškimo ir 
Viešpaties Atsimainymo para
pijų chorai, vadovaujami Astos 
ir Virginijaus Barkauskų. Su
sikaupimo minute pagerbti žu
vusieji dėl Lietuvos laisvės.

Invokacijąsukalbėjo vysk. P. 
Baltakis, OFM. Invokacija bu
vo giliai prasminga. Baigdamas 
vyskupas prašė Dievo palai
minimo Lietuvai, kuriant vie-

konsulo dr. Petro Anuso išleis
tuvės.

Jo kalbėjimo būdas papras
tas, ramus. Tas jo nuoširdumas 
ir jaukumas ir patraukia žmo
nes, daro jį savu visiems.

Lietuvos atsikūrimo metu 
konsulas gyvenęs Vilniuje, da
lyvavęs mitinguose už Lietuvos 
laisvę, pergyvenęs tuometinius 
tautos vargus ir džiaugsmus. 
Savo kalboje jis ir grįžo į tuos 
Sąjūdžio laikus, kai Lietuva vėl 
atstatė savo nepriklausomybę. 
Pradžioje prisiminė, kad tokio
mis progomis kalbėdavo apie 
tris šventes: vasario 16-tą - Lie
tuvos nepriklausomybės dieną, 
kovo 11 -tą, kai vėl buvo atsta
tyta Lietuvos nepriklausomybė, 
ir liepos 6-tą - Mindaugo ka
rūnavimo dieną.

Toliau prisiminė šio tautinio 
atbudimo svarbesnius momen
tus. Sovietai buvo užgniaužę 
Vasario 16-tos minėjimą. Bet 
ir tais laikais atsirasdavo aki
brokštų valdžiai, šūkių ant tvo
rų - “Laisvė Lietuvai!”. Dvasi
nį pasipriešinimą stiprindavo 
katalikiškos šventės, ypač

Kūčios. Jų negalėjo uždrausti. 
Taip Kūčių vakarai buvo tautos 
paguoda ir stiprybė.

Atgimimas prasidėjo 1988 
metais. Laisvės dar nebuvo pa
siekta, bet jau buvo įvairių reiš
kinių, simbolizavusių laisvės 
siekimą. Įsikūręs Sąjūdis 1989 
metų Kūčių vakarą pakvietė 
žmones savo namų languose 
pastatyti žvakutes. Kai jos su
temus užsidegė, buvo didelis 
įspūdis - nebylus visuotinis lais
vės noro išreiškimas. 1988 m. 
Vilniuje buvo tikras apsiausties 
stovis. Visose įstaigose, or
ganizacijose dieną ir naktį budė
jo vietiniai komunistai. Buvo 
laukiama, kad turi kažkas įvyk
ti, bet tada nieko neįvyko. So
vietų valdžia apsiriko keliais 
mėnesiais. Tų metų vasario 
mėn. dar nieko neįvyko, bet 
birželį buvo įkurtas Sąjūdis, 
sukėlęs visos tautos pasiprieši
nimą. Po trijų savaičių nuo jo 
įkūrimo, birželio 24 d., įvyko 
pirmasis Sąjūdžio mitingas. 
Kad mitingas bus, nepranešė nei 
laikraščiai, nei radijas ar televi
zija. Žmonės susižinojo vienas 
iš kito. Visi buvo įspėti, kaip 
reikia elgtis, jei milicija užpultų 
ir su savo “bananais” pradėtų 
mušti: kad nuo mušimo apsisau
goti reikia gulant ant žemės...

Mitingas įvyko 7 vai. vak. 
Katedros aikštėje. Susirinko 
apie 20 tūkstančių žmonių. Pa
kyla buvo papuošta Gorbačio
vo portretu. Tuo metu buvo ren
giamasi išlydėti delegatus į So
vietų Sąjungos komunistų eili
nį suvažiavimą. Tad ir buvo su
planuota - to palydėjimo metu 
surengti mitingą.

Mitingą pradėjo prof. Vytau
tas Landsbergis, pasakydamas 
svarbų žodį. Toliau kalbėjo Al
girdas Brazauskas. Jo kalbos 
metu minia iškeldavo tautines 
vėliavėles. Jis savo kalbą per
traukdavo ir paprašydavo vė
liavėles nuleisti, nes “dabar taip 
nedaroma”. Minia tą. sykį Bra- 
z-ausko nenušvilpė, nes jis pa
žadėjo uždaryti Ignalinos trečią 
bloką.

Po jo kalbėjo partijos pirma
sis sekretorius. Minia jį nu
švilpė.

Kitas Sąjūdžio mitingas įvy
ko rugpjūčio 23 d. Vingio parke. 
Susirinko apie 300 tūkst. žmo
nių. Mitinge dabar buvo išsa
kyta viskas, kas ligi šiol slėgė 
tautą. Prisimintas Ribbentropo 
paktas, kurio sukakties proga ir 
buvo surengtas šis mitingas. 
Pasisakyta apie okupaciją, apie 
Sibiro tremtį.

1989 m. įvykiai klostėsi la
bai greitai. Kodėl? Todėl, kad 
nepriklausomybės aktas jau 
egzistavo - jis buvo pasirašytas 
1918 meti),vasario 16 dieną. 
Tikras stebuklas Lietuvos isto
rijoje yra 1918, 1919 ir 1920 
metai, kai Lietuva tapo valstybe!

(nukelta į 8 psl.)
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Daugiau New Yorko žinių Vysk. Paulius Baltakis,
yra 7-ame puslapyje. OFM, vasario 27 d. išvyko į Pa-

Užgavėnės - kovo 7 d., antra- šaulio lietuvių jubiliejinių metų
dienį.

Gavėnios pradžia - Pelenų 
diena šiemet bus kovo 8 d., trečia
dienį. Tą dieną prasideda gavėnia 
- atgailos laikotarpis, kuris baigia
si Kristaus Prisikėlimo švente - 
Velykomis, balandžio 23 d. Gavė
nios metu katalikai, sulaukę 14 
metų, privalo susilaikyti nuo mė
sos valgymo Pelenų dieną ir kiek
vieną gavėnios penktadienį. Ti
kintieji nuo 18 iki 59 metų dar 
privalo Pelenų dieną ir Didįjį penk
tadienį pasninkauti, t. y. valgyti 
tiktai tris kartus per dieną, pilnai 
privalgant tik vieną kartą, o kitus 
du kartus lengvai užkandant. 
Gavėnios metu tikintieji yra ragi
nami daryti ir savanorišką atgailą, 
pav., kasdien išklausyti mišias 
arba, būnant namuose, susilaiky
ti nuo blogų įpročių, vykdyti ge
rus darbus ir kt.

Pranciškonų vadovybės 
metiniai posėdžiai šiemet vyks 
kovo 9 - 11 d. Kennebunkport, 
ME, vienuolyne. Dalyvauja iš Lie
tuvos: provincijolas Tėv. Benedik
tas Jurčys; patarėjai: Tėv. Astijus 
Kungys, Tėv. Antanas Grabnic- 
kas; iš JAV: viceprovincijolas Tėv. 
Placidas Barius; patarėjai: Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, Tėv. Jo
nas Bacevičius ir provincijos iž
dininkas Tėv. Rafaelis Šakalys.

Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo dešimt
mečiui paminėti Lietuvos Res
publikos Generalinis konsulatas 
New Yorke ir Lietuvių Bend
ruomenės New Yorko apygarda 
rengia vargonų virtuozo Virgini
jaus Barkausko koncertą, 
kuris įvyks š. m. kovo 12 d., 6 vai. 
vak. AliceTully Hali, Lincoln Cen
ter, NY. Žiūr. skelbimą šio pusla
pio apačioje.

Kaziuko kavinė rengiama 
kovo 5 d., sekmadienį, 12:30 vai. 
popiet Kultūros Židinio apatinėje 
salėje. Bus pietūs, kavutė ir atgai
va. Veiks loterija ir bus galima 
apsipirkti lietuviškų dirbinių. Įėji
mas nemokamas. Kavinę ruošia 
New Yorko skautai. Žiūr. skel
bimą šio puslapio apačioje.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovės, atstovas į Brooklyną 
atvyks ne kovo 11 d., kaip buvo 
anksčiau skelbta, bet kovo 12 d. 
ir siuntinius priims nuo 12 vai. 
Kultūros Židinio kieme.

iškilmes Romoje. Į New Yorką 
grįžta kovo 6 d. Kovo 14 d. - 
balandžio 13 d. veda rekolekcijas 
Atlanto pakraščio lietuvių ben
druomenėms.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios 
Suaugusiųjų įvedimo į 

krikščionybę programos kan
didatų apeigos įvyks kovo 15 d., 8 
vai. vak. Šv. Luko parapijoje, 
Whitestone, NY. Vysk. Th. Daily 
praves apeigas.

Vasario 14 d. mūsų parapijos 
patalpose įvyko svarbus penkių 
parapijų grupuotės posėdis. Ši gru
puotė apima tris parapijas Mas- 
pethe ir dvi - Middle Village. Buvo 
aptarti klausimai, kaip geriau 
aptarnauti tikinčiuosius nauja
jame tūkstantmetyje. Svarbiausia 
problema - tai kunigų trūkumas. 
Tikimės, kad Brooklyno vyskupi
jos parapijų susigrupavimas padės 
lrngviau išspręsti tikinčiųjų ap
tarnavimą šiuolaikinėje kunigų 
trūkumo krizėje. Klebonas kun. 
James T. Rooney yra šios gru
puotės organizatorius.

Džiaugiamės savo tarpe turė
dami talentingą muziką Virgi
nijų Barkauską, kuris Alice 
Tully Hali Lincoln Centre kovo 
12 d., 6 v. v. vargonų rečitaliu 
atžymės Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo dešimtmetį.

Frances Gagas, gimusi 
Brooklyne, NY, gyvenusi Far 
Rockaway, NY, po ilgos ligos mirė 
š. m. vasario 8 d. Šv. Jono ligo
ninėje, sulaukusi 70 metų am
žiaus. Buvo pašarvota Shalins lai
dojimo įstaigoje, Woodhaven, NY. 
Atsisveikinimas įvyko vasario 11 
d., o vasario 12 d., po mišių 
Apreiškimo par. bažnyčioje, palai
dota Šv. Jono kapinėse Middle 
Village, NY. Velionė turėjo labai 
gražų balsą ir ilgus metus giedojo 
Apreiškimo par. chore. Liko sesuo 
Adelė, brolis Petras ir daug brolė
nų ir seserėčių. Viena jų - Berna
deta ir rūpinosi šermenimis.

Autobusas į Virginijaus 
Barkausko koncertą, kuris 
įvyks sekmadienį, kovo 12 d. 
Alice Tully Hali, Lincoln Centre, 
išvyks nuo Marytės Šalinskienės 
namų. Autobuse dar yra kele
tas vietų. Registruotis pas Vidą 
Jankauskienę, tel. (718) 647-2434, 
vakarais (718) 849-2260.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS KONSULATAS NEW YORKE

13 įr y.CT-

JAV LB NEW YORKO APYGARDA 
maloniai kviečia Jus dalyvauti 

VIRGINIJAUS BARKAUSKO 
vargonų muzikos 
KONCERTE,

skirtame
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

DEŠIMTMEČIUI PAMINĖTI.
Koncertas įvyks

2000 m. kovo 12 d., 6 vai. vak.
ALICE TULLY HLALL - LINCOLN CENTER

1941 Broadway, New York City, NY 
Bilietus platina šie asmenys:

A. Barkauskienė (516) 671-7526; K. Bileris (718) 847- 
8735; Ž. Jurienė, (718) 847-3133; A. Kepalaitė (212) 724- 
5720; A. Kiausaitė (908) 354-9583; D. Norkienė (718) 258- 
6432; E. Matulionytė (718) 326-3398; M. Šalinskienė (718) 
296-2244; L. Šileikytė-Hood (212) 982-1335; J. Vaitkienė 
(718) 739-8257; J. Veblaitis (908) 687-4943; I. Vilgalienė 
(516) 482-6684.

Lietuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimas New Yorke

(atkelta iš 7-to psl.)
Toliau konsulas savo kalboje 

prisiminė 120 metų trukusią ru
sišką okupaciją, prieš tai buvusias 
nevykusias vedybas su Lenkija, 
kuomet šviesieji Europos protai 
jau buvo palaidoję lietuvių tautą 
ir jos kalbą. Bet štai Lietuva vėl 
atgimė ir 1918 metais vasario 16- 
tą padėjo pamatus naujam at
gimimui.

Per 20 laisvės metų buvo su
kurta Lietuvos pilietinė visuo
menė, kurios jau nesugebėjo su
ardyti nauja sovietinė 50 metų 
okupacija.

Okupacijos metu lietuvių tau
ta turėjo pakelti didelius smūgius, 
trėmimus į Sibirą. Tauta labai 
nukentėjo, kai 1944 m. beveik 
visa išsilavinusi visuomenės dalis 
pasitraukė iš okupuojamos Lietu
vos, kadangi, jeigu nebūtų pasi
traukę, jie būtų buvę ištremti.

Atėjo naujos kartos, kurios 
kovo 11 d. pasisakė už atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos. Pirmiausia 
atsiskyrė Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės, vėliau jų pėdomis pa
sekė Gruzija, Ukraina ir kt.

Lietuvoje Vasario 16-tos 
šventės tradicijos dar palyginti 
mažos, sakė konsulas. Vyksta para
dai, sakomos kalbos, koncertuo
jama, bet ten džiaugsmo mažai. 
Yra likęs kažkoks liūdesys. Gal tą 
liūdesį sukelia žiemos metas, gam
ta, gal jis kyla iš mūsų vidaus, iš 
mūsų dainų? Gal reikėtų pasimo
kyti optimizmo iš amerikiečių, 
kurie moka džiaugtis tokiomis 
progomis? Reikia Lietuvai daugiau 
linksmumo, kalbėjo konsulas, 
reikia žurnalistų, kurie parodytų 
Lietuvos gyvenimo šviesiąsias pu
ses.

Lietuviai diplomatai nuolatos 
susitinka su kitų tautų diploma
tais, kurie geriau pastebi Lietuvos 
pažangą, pvz., kad Lietuvos preky
ba pagerėjo. Sovietiniais laikais 
Lietuvos prekyba su Vakarais buvo 
menka. Dabar prekiaujama dau
giau ir plačiau. Daugelis pavydi 
Lietuvos prekybos su Rusija.

Lietuva dabar yra žymiai ge
resnėje geopolitinėje padėtyje nei 
1918,1919 metais, pažymėjo kon
sulas. Anais laikais neturėjome nė 
vienos draugiškos didesnės vals-

Ernest C. Duben, Kew Gar- 
dens, NY, suprasdamas sunkią 
"Darbininko" finansinę padėtį, 
šiemet padidino savo kasmetinę 
dosnią paramą, apmokėdamas 
prenumeratą su 205 dol. čekiu. 
Nuolatiniam mūsų spaudos rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

Paulius Jurkus

tybės. Europa buvo susiskaldžiusi, 
buvome apsupti priešiškai nusi
teikusių valstybių, tokių kaip Len
kija, Sovietų Rusija.

Dabar situacija yra kitokia. Eu
ropoje vyksta vienijimosi proce
sas, veikia Europos Sąjunga. Lie
tuvos suartėjimas su Lenkija ne
turi tokių pavojų, kokie buvo prieš 
70 ar 80 metų. Didžiosios valsty
bės daugiau dėmesio skiria Balti
jos kraštams.

Lietuvoje galima didžiuotis, 
kad panaudojama lietuvių išeivi
jos patirtis. Lietuva yra pirma 
valstybė, importavusi prezidentą 
iš Amerikos - Valdą Adamkų. Jis 
yra amerikietiško auklėjimo žmo
gus, padeda Lietuvai suartėti su 
Amerikos valdžios sluoksniais.

Iš Amerikos yra atvykęs ir ge
nerolas Jonas Kronkaitis, vicemi
nistras Romas Kulikauskas. Tos 
trys pavardės Lietuvoj e daug pasa
ko.

Jei Lietuvos ūkyje šiuo metu 
yra tam tikra duobė, tai neturėtų 
mūsų gąsdinti - gyvenime viskas 
banguoja ir keičiasi. Lietuvos pro
gresas visiems akivaizdus. Jau 
mažai Lietuvoje likę tokių, kurie 
norėtų grįžti į Maskvos globą.

Baigdamas savo kalbą, konsu
las palinkėjo linksmesnės nuotai
kos, geresnių žinių iš Lietuvos.

Generalinio konsulo kalba 
buvo palydėta nuoširdžiais ploji
mais. Išeivijai visada rūpėjo ir visa
da rūpės Lietuva, visada ją rem
sime, kad stiprėtų ir pasidarytų 
tvirta ir kultūringa valstybė.

Šventės rengimo komitetas 
buvo parengęs rezoliucijas, jas 
angliškai perskaitė Giedrė Stan
kūnienė. Susirinkusieji plojimu jas 
priėmė.

Baigiant minėjimo akademinę 
dalį, išneštos vėliavos.

Koncertinė dalis
Koncertinę dalį atliko Bosto

no sekstetas, kurį sudaro: Bronius 
Banaitis - baritonas, Helmutas Lin- 
gertaitis ir Norbertas Lingertaitis - 
tenorai; Vytautas Bazikas - barito
nas; Gintas Simonaitis - bosas. Jų 
vadovė - Daiva Navickienė.

Atliktos dainos: "Tėvynė Lie
tuva" (muz. A. Bražinsko, žodž. V.

Apolonija Andrasiunas, 
Orland Park, IL, tęsdama savo vyro 
a. a. Broniaus Andrasiuno įprastą 
nuolatinę paramą "Darbininkui", 
ir šiemet apmokėjo prenumeratą 
su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už nuolatinę dosnią paramą 
mūsų spaudai.

Juozas Milukas, Pensacola, 
FL, kasmet remia "Darbininką", 
apmokėdamas prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Ir šiemet gavome 
tokią pačią paramą mūsų spaudai, 
už kurią nuoširdžiai dėkojame.

Kun. Jonas Pakalniškis, 
Little Neck, NY, kaip kasmet, taip
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KAZIUKO KAVINĘ
SEKMADIENĮ- KOVO 5 D.

Kultūros Židinio mažojoje salėje
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY

PRADŽIA - 12:30 vai. popiet

Skanūs pietūs, atgaiva, kavutė, naminiai^ 
kepsniai 

ir... gera nuotaika

VEIKS LOTERIJA
Mažojoje salėje įvairios tautinės prekės vilios pirkėjus

(SKELBIMAI
, y)

Dr. R. Morkvėnas

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

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

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping - maintenance) ben
drovės savininkas Washington, DC, 
ieško dvieju darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo lei
dimas. Suteikiamas pigus butas -130 
dol. mėnesiui. Tel. (202) 244-2373.
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Bložės); Maironio "Trijų dainų 
pynė"; "Tyliai leidžias pavargusi 
saulė" (kompozitorius ir autorius 
nežinomi); "Tėviškėlė" (muz. Br. 
Budriūno, žodž. P. Stelingio); "Pa- 
reinam į tėviškę brangią" (muz. V. 
Bliūdžiaus, žodž. J. Andriuške
vičiaus); "Antroj pusėj Nemuno" 
(harm. M. K. Čiurlionio); "Marių 
pakrantėj" (muz. G. Purilio, žodž. 
B. Sruogos); "Laivine" (muzika ir 
žodžiai A. Mikulskio); "Dar širdy 
ne sutema" (muz. A. Raudonikio, 
žodž. P. Gaulės); "Prisiminimų 
valsas" (muz. M. Vaitkevičiaus, 
žodž. P. Gaulės); "Prie Dusios" 
(harm. D. Navickienės); "Kaip 
grįžtančius namo paukščius" 
(muz. J. Strolios, žodž. P. Jurkaus); 
"Gromatėlę parašiau" (muz. V. 
Juozapaičio, žodž. S. Žlibino); 
"Barkarolė" (muz. J. Gaidelio, žodž. 
St. Santvaro); "Subatos vakare" 
(harm. D. Navickienės).

Šias skaidrias lietuviškas pra
mogines dainas publika priėmė 
labai šiltai, negailėdama plojimų, 
Svečiai net tris kartus išėjo bisui.

Programos dalyviams įteiktos 
gėlės. Pabaigos žodį tarė Tautos 
Fondo valdybos pirmininkas Al
gis Vedeckas.

Sceną ir salę dekoravo Žydrūnė 
ir Gintas Butkevičiai bei Ramutė 
Česnavičienė.

Publikos atsilankė apie 250- 
300 žmonių. Dalyvavo ir ambasa
dorius Anicetas Simutis su žmona.

Prie įėjimo buvo renkamos au
kos. Jas paskelbs rengėjai.

Apatinėje salėje dar ilgai vyko 
vaišės programos dalyviams ir 
svečiams.

ir šiemet apmokėjo prenumeratą 
su 125 dol. čekiu. Už nuolatinę dos
nią paramą mūsų spaudai nuošir
džiai dėkojame.

Charles A. Gabalis, Bayside, 
NY, šiemet padidino savo nuola
tinę paramą "Darbininkui", ap
mokėdamas prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už dosnią paramą mūsų spaudai.

Vytautas ir Paulina Verše
liai, Norwood, NJ, kasmet parem
davo mūsų spaudą didesne auka, 
o šiemet apmokėjo prenumeratą 
su 125 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už "Darbininko" stiprinimą.

Jaunimo

DISKOTEKA 
penktadienį, kovo 10 d. 

ir kiekvieną antrą 
mėnesio penktadienį 

Kultūros Židinyje 
361 Highland Blvd.

Brooklyn, NY 
Pradžia 8 vai. vak.

Kviečiame švęsti gimtadienius 
bei sukaktuves.

Įėjimas - 4 dol.

NY Lietuvių Atletų Klubas
Tel. Aldona Augylienė 

718-805-3893

Parduodamas butas Day- 
tona Beach, FL, ant jūros kran
to: 2 miegamieji, 2 vonios, virtu
vės langas išeina į jūros pusę. Du
rys iš virtuvės ir salono išeina į 
balkoną ir taip pat į jūros pusę. 
Miegamųjų durys išeina į balkoną, 
į vakarus - Halifaxo upę. Gražus 
vaizdas. Butas apstatytas, dėl ligos 
skubiai parduodamas. Skambinti:
1- 904-761-2968; arba 1-904-756- 
4971; arba 1-904-677-6944.

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo: gali tvarkyti namus, 
prižiūrėti vaikus, pagelbėti pagyve
nusiems. Profesionali muzikė, gali 
mokyti skambinti pianinu, pa
tyrusi akompaniatorė, groja vargo
nais. Skambinti Vilijai (718) 331- 
5217. ____________

Kearny, NJ, parduodamas 
gerame stovyje namas. Kaina 
160,000 dol. 3 miegamieji, 1 1/2 
vonios, salonas, valgomasis, didelė 
virtuvė. Priglaustas garažas, kie
mas. Skambinkite Eleonorai Ro
kas (Danzi & Rokas Realtors) 973- 
762-4450. (sk.).

LIETUVOS STUDENTŲ 
CENTRAS 

patikimai ir garantuotai 
** keičia vizas II. BĮ -B2iFl arba 

Ll;
** padeda gauti Sočiai Security su 

leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo doku

mentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomų informacijų teirau

kitės telefonu nuo 1 vai. p.p. 212- 
725-8807. (sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vilniuje 
leidžiamas patriotinės minties ir 
plačios informacijos dienraštis, siun
tinėjamas oro paštu kas savaitę po 5 
numerius viename voke, skaitytoją 
pasiekia per 7 dienas. Išaugus pašto ir 
leidybos išlaidoms, "Lietuvos aido" 
metinė prenumerata JAV kainuoja: 
me-tams - 360 dol.; pusei metų -180 
dol. Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir siunčiami: "Lietuvos aidas", 
Maironio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 011 -3 70-2-610-544, Fax 011 -3 70-
2- 224-876.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo: G. Podgalsky, Watchung, 
NJ - 30.00 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi au
kas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai. ___________

VILTIES siuntinių agen
tūra praneša, kad į Brooklyną 
Vilties atstovai atvyks š. m. 
kovo 11 d., šeštadienį, ir nuo 2 
iki 6 vai. p.p. priims siuntinius 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Brooklyne 
mūsų atstovas yra Alg. 
Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Susitarus paims siuntinius 
iš namų. ___________

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

mailto:Darbininka@aol.com
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