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VVASHINGTONE - NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO 10 METŲ JUBILIEJUI 

SKIRTI RENGINIAI

KRETINGIŠKIS BĖGIKAS 
AUSTRALIJOJE TIKISI 

PAGERINTI SAVO REKORDĄ

- Kovo 19 d. Lietuvoje vyko 
maždaug 60 savivaldybių ta
rybų rinkimai. Manoma, kad, 
dėl paskutinius 18 mėn. trun
kančios krizės ir nusivylimo pri- 
-vatizacijos strategija, šie rinki
mai nebus sėkmingi šalies poli
tikoje vyraujančioms centro- 
dešiniosioms partijoms. Tačiau 
apžvalgininkai pažymi, jog tie
sioginis rinkimų poveikis ne
bus ypatingai didelis. Lietuvoje 
opozicija susiskaldžiusi į daug 
nedidelių partijų, o ir savival
dybių tarybos yra finansiškai 
palyginti varganos ir nesudaro 
atsvaros vyriausybei Vilniuje. 
Savivaldybių rinkimai šiais me
tais vyko žymiai aktyviau negu 
1997 m. 2 v.p.p. balsavo jau 
33% (1997 m. - 23 %). Vietos 
stebėtojai mano, kad aktyvumą 
lemia ne tik geras oras, bet ir 
rinkėjų nepasitenkinimas socia- 
line-ekonomine padėtimi.

- Rusijos Užsienio reikalų 
ministerija (URM) išreiškė nu
sistebėjimą dėl antirusiškų Lie
tuvos Seimo pirmininko Vytau
to Landsbergio pasisakymų. Ru
sijos URM informacijos ir spau
dos departamento pranešime sa
koma: “neseniai kalbėdamas 
parlamente ...Landsbergisjam 
būdinga maniera vėl gąsdino su
sirinkusius “grėsme iš Rytų”, 
“Maskvos pinklėmis”, kuriomis 
siekiama atkurti naują Sovietų 
Sąjungą, neatsisakant “funda
mentalaus komunistinio-nacio- 
nalinio tikėjimo prievarta”; “šie 
ir kiti atvirai antirusiški V. 
Landsbergio prasimanymai, ta
pę jo kalbos motyvu, atrodo 
kaip anachronizmas ir Mas
kvoje yra sunkiai suvokiami”.

- Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija Baltarusijos amba
sadai Vilniuje įteikė notą, kuria 
prašo paaiškinti, kodėl Bal
tarusija, iš anksto neįspėjusi 
Lietuvos, nuo kovo 15 d. įvedė 
vizų režimą Lietuvos pilie
čiams, vykstantiems į Rusijąper 
Baltarusijąir turintiems Rusijos 
vizas. Toks netikėtas sprendi
mas jau sukėlė problemų Lietu
vos piliečiams, vykstantiems į 
Rusiją ir grįžtantiems išjos per 
Baltarusijos teritoriją. Baltarusi
jos ambasados atstovas, priim
damas notą, atsiprašė, kad Lie
tuva nebuvo iš anksto informuo
ta apie Baltarusijos sprendimą 
sustabdyti 1992 m. Nepriklau
somų valstybių sandraugos šalių 
sutarties “Dėl abipusio vizų pri
pažinimo” veikimą. Pagal šią 
sutartį, Lietuvos, kaip ir kitų 
šalių piliečiai, turėdami Rusijos 
vizas, galėjo be vizų tranzitu 
vykti per Baltarusijos teritoriją.

- Andriaus Kubiliaus vado
vaujama Lietuvos Vyriausybė 
pritarė įstatymo projektui, ku
riuo Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis būtų pripažintas 
pirmuoju valstybės vadovu bei 
prilygintas valstybės preziden
tui. Vytautas Landsbergis, bū
damas Aukščiausiosios Tarybos 
- Atkuriamojo Seimo pirminin
ku, ne tik vadovavo Parlamen
tui, bet ir realiai ėjo valstybės 
vadovo pareigas - atstovavo Lie
tuvai tarptautiniuose santykiuo
se. Valstybės vadovu Vytautą 
Landsbergį tuomet pripažino ir 
laikinasis šalies pagrindinis įsta
tymas.

Kovo 12 d., minint Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
10-ąsias metines, Washingtono 
pagrindinėje katalikų baziliko
je aukotos Padėkos Mišios. Wa- 
shingtono Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Šventovėje 
mišias aukojo ir susirinkusius 
sveikino JAV Vyskupų Konfe
rencijos vykdantysis sekreto
rius monsinjoras George Ša- 
rauskas. Po mišių vyko iškil
minga procesija į Šiluvos Mer
gelės Marijos koplyčią, kurią 
bazilikai 1966 metais pado
vanojo Amerikos lietuviai ka
talikai. Kaip ir lygiai prieš 10 
metų į kiekvienam lietuviui 
ypatingą vietą - Šiluvos ko
plyčią- susirinkę JAV lietuviai, 
Lietuvos diplomatai, garbingi 
svečiai sugiedojo “Marija, Ma
rija” ir “Tautinę giesmę”. “Is
toriniu prieš 10 metų paskelb
tą Kovo 11 d. Nepriklausomy
bės atstatymo aktą pripažįs
tame ne tik mes, lietuviai, bet 
ir JAV Kongresas”, - sakė Lie
tuvos ambasadorius Stasys Sa
kalauskas, primindamas susi
rinkusiems apie Kongrese pa
skelbtą sveikinimo rezoliuciją, 
kurioje įvertinta istorinė Lietu
vos reikšmė Sovietų Sąjungos 
žlugimui.

Padėkos mišiose dalydavo 
ne tik Washingtono apylinkėse 
gyvenantys lietuviai,-bet ir 
gausus būrys Lietuvos jaunimo

Vilnius

JAV KONGRESAS
PAMINĖJO KOVO 11-osios AKTĄ

POKALBIS SU EMANUELIU ZINGERIU
Lietuvos atstatytos nepriklau

somybės dešimtmetis buvo 
šventiškai paminėtas Amerikos 
sostinės šerdyje. Kovo 8 d. JAV 
Kapitolijuje, Kongreso rūmuo
se, Atstovų Rūmų pirmininko 
Dennis Hestaert’o vardu sureng
toje vakarienėje buvo pagerbtas 
prof. Vytautas Landsbergis už jo 
vaidmenį Lietuvos išsilaisvi
nime. Vakarienė sutraukė ir val
džios atstovus. Taip pat dalyva
vo Seimo pirmininko pavaduo
tojas Rimantas Dagys, Seimo 
Žmogaus teisių komiteto pirmi
ninkas Emanuelis Zingeris, Lie
tuvos ambasadorius JAV Stasys 
Sakalauskas, JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovai ir kt.

“Nieko tokio jaudinančio ne
su patyręs savo gyvenime, kaip 
šį vakarą”, prieš pat išskrisda
mas į Vilnių LER koresponden
tui kalbėjo Emanuelis Žingeris. 
“Jokiai kitai panašią sutartį mi
ninčiai šaliai nebuvo suteikta 
tokia garbė. Tą vakarą buvo 
švenčiamas Lietuvos grįžimas į 
Vakarų civilizaciją. Apie Lietu

iš tolimesnių JAV vietų, kurie 
Lietuvos ambasados kvietimu 
atvyko į Washingtoną atšvęsti 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dešimtmetį. Kovo 11 d. Lietu
vos ambasada į jau tradiciniu 
tapusį susibūrimą sukvietė JAV 
studijuojančius studentus iš 
Lietuvos. Šių metų susitikimas 
ambasadoje sutapo su Jaunimo 
metais. Kaip žinoma, Lietuvos 
Respublikos Seimas 2000-uo
sius metus yra paskelbęs Lie
tuvos Jaunimo metais. Pami
nėti Nepriklausomybės atkū
rimą, susipažinti, padiskutuoti, 
pasidalinti informacija apie stu
dijų JAV galimybes, aplanky
ti Lietuvos ambasadą Washing- 
tone bei susipažinti su JAV dir
bančiais Lietuvos diplomatais 
susirinko virš 70 studentų. Lie
tuvos studentų geografija Jung
tinėse Valstijose: Illinojaus, 
New Yorko, Vermonto, Flori
dos, New Jersey, Virginijos, 
Marylando, Connecticuto, Mi- 
nnesotos, Carolinos ir Arizonos 
valstijos.

Smagiausia kovo 11 d. šven
tinių renginių programos Wa- 
shingtone dalimi tapo Lietuvos 
diplomatų pastangomis sureng
tas ir organizuotas krepšinio 
NBA lygos rungtynių tarp Wa- 
shingtono “Wizards” ir Portlan- 
do “Trail Blazers” stebėjimas 
Washingtono MCI centre. Port- 
lando “Trail Blazers” koman

vą buvo kalbama su nepaprastu 
rimtumu ir įdomumu. Jei a.a. 
Stasys Lozoraitis būtų stebėjęs 
šį vakarą, jis pasakytų, kad mūšį 
už įsitvirtinimą Vakaruose Lie
tuva jau laimėjo”.

Panašų įspūdį Zingeriui pa
liko Lietuvos delegacijos susi
tikimai su JAV Kongreso ir val
džios nariais. Su valstybės 
sekretorės pavaduotoju Strobe 
Talbotf u buvo kalbamasi apie 
Lietuvos NATO narystę, jos 
saugumą, kai kurių jos skolų 
Amerikai nurašymą. Lietuva, 
tvirtino Zingeris, yra antroje 
NATO plėtimo bangoje - aišku, 
jeigu ji išpildys savo prisiimtus 
įsipareigojimus.

Seimo atstovas taip pat išgir
do daug gerų žodžių apie Lietu
vos įstatymo dėl karo nusi
kaltėlių pataisą - tai buvęs įro
dymas, kad Lietuva sugeba su
derinti humaniškumą su savo 
įsipareigojimais tarptautiniam 
teisingumui.

Zingeris patyrė ir didelį JAV 
verslo atstovų dėmesį Lietuvai, 

doje žaidžia visų laikų geriau
sias Lietuvos krepšininkas Ar
vydas Sabonis. Į rungtynes Lie
tuvos ambasada išplatino 360 
bilietų su didele nuolaida, kurią 
suteikė “Wizards” administraci
ja. Visi šio organizuoto būrio 
dalyviai Arvydo Sabonio palai
kymui ir kovo 11 d. paminė
jimui buvo raginami apsirūpin
ti lietuviškomis vėliavėlėmis ir 
kita tautine atributika bei A. Sa
bonį palaikančiais šūkiais. Po 
rungtynių pasisveikinti su lietu
viais buvo atėjęs pats A. Sabo
nis. Aktyvus lietuvių palaiky
mas neliko nepastebėtas JAV ži- 
niasklaidos. Oregon Live lai
kraštis cituoja A. Sabonio žo
džius, jog jis “jautėsi kaip per 
Olimpiadą”.

Kaip ambasada jau yra anks
čiau informavusi, Washingtone 
toliau veikia Baltijos šalių meno 
paroda bei lietuvio fotomeninin
ko iš Chicagos Algimanto Ke
zio darbų paroda “Lietuva: tau
ta tarp tautų”. Algimantas Ke- 
zys šią savo darbų parodą skiria 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo dešimtmečiui. Parodą 
surengė Lietuvos ambasada Wa- 
shingtone, JAV Lietuvių Ben
druomenės Washingtono apy
linkės valdyba bei specialus ko
mitetas ir Tarptautinio valiutos 
fondo Meno draugija.
Lietuvos Respublikos 
ambasada Washingtone 

kurios žengimas į Europos Są
jungą ir NATO tvirtina šalies 
stabilumą ir daro ją daug pa
trauklesnę investicijoms. Su
tarties su Williams Internatio- 
nal pasirašymas taip pat, esą, su
kūrė palankesnę atmosferą to
kioms Lietuvos ūkiui taip 
reikalingoms investicijoms.

Paklaustas apie Rusijos vaid
menį, Zingeris atsakė nemanąs, 
jog ji Lietuvai taikys Čečėnijos 
receptą. Maskva, greičiausiai, 
mėgins paveikti Lietuvą per jos 
vidinius įvykius. Bet koks ra
dikalumas, nuožmumas, dema
gogiškos akistatos kompromi
tuoja Lietuvą ir stumia atgal į 
Rytus - į Baltarusijos modelį, į 
ten, kur nėra defrnokratijos, ci
vilizacijos, ekonominio ger
būvio. Visos Lietuvos politinės 
partijos turėtų pasirašyti pa
reiškimą, kad jos nerems tokių 
radikalių jėgų - su Washingtonu 
atsisveikindamas kalbėjo kovo
11-osios Nepriklausomybės ak
to signataras Emanuelis Zin
geris. LER

Kretingiškis Petras Silkinas 
šią savaitę Nanango mieste Aus
tralijoje dalyvauja 1000 mylių 
bėgime. Prieš 2 metus Petras 
Silkinas šiose varžybose iško
vojo I vietą ir tapo pasaulio re
kordininku. 1000 mylių (1609 
km) jis nubėgo per 11 parų, 13 
vai. 54 min. 58 sek. Šiemet jis 
tikisi pagerinti savo rekordą. Per 
treniruotes 58 metų Petras Sil
kinas Kretingos apylinkėse nu
bėgo apie 17 tūkst. km per pū
gas ir žvarbius pamario vėjus. 
Australijoje Nanango mieste 
dabar alinantis karštis. Tad bėgi

LIETUVIŠKO ALAUS PRISTATYMAS 
BALTIMORĖS GOLFO KLUBE

Prestižiniame Baltimorės 
“Elkrige” golfo klube Jungti
nis alaus centras pristatė “Kal
napilio” ir “Utenos alaus” pro
dukciją. Baltimorės Pasaulinės 
prekybos centro vadovas Ge
orge Mikalonis teigė, kad lie
tuviškas alus buvo populiariau
sias renginio alus. “Utenos

LIETUVOS RINKĖJAI 
IŠTROŠKĘ PERMAINŲ

Kovo 19 d. baigėsi saviv
aldybių tarybų rinkimai. Beveik 
dešimt tūkstančių kandidatų, 
atstovaujančių 28 partijoms, 
varžėsi dėl 1562 vietų 60 savi
valdybių tarybų.

Beveik pusė visų rinkėjų 
(49,63%) likus valandai iki bal
savimo pabaigos jau buvo bal
savę.

Per ankstesnius savivaldy
bių tarybų rinkimus prieš trejus 
metus 7 vai. vak. buvo balsavę 
tik 35,6 % rinkėjų, o 1995

PADAUGĖJO GYVENTOJŲ, 
MATANČIŲ LIETUVOS 

ATEITĮ EUROPOS SĄJUNGOJE
Kovo mėnesį atlikus vi

suomenės nuomonės apklausą, 
paaiškėjo, kad dauguma šalies 
gyventojų sieja Lietuvos ateitį 
su naryste Europos Sąjungoje 
(ES). Pritariančiųjų stojimui į 
Europos Sąjungą kovo mėn. 
padaugėjo ir šiuo metu jų yra 
61,3% (sausį šis skaičius buvo 
59,9%, o 1999 m. lapkritį šis 
skaičius siekė 56,8%). Didžioji 
dalis narystei pritariančiųjų res
pondentų pasisako už greitą 
šalies įstojimą į ES (15% 
norėtų, kad tai įvyktų “kuo 
greičiau”). Kategoriškų euro
skeptikų kovo mėnesį sumažė
jo ir šiuo metu Lietuvoje yra 
keliskart mažiau nei pritarian
čių narystei (17,5%-“niekada” 
nestotų į ES). 21,2% šalies 
gyventojų neturi nuomonės 
šiuo klausimu.

Europos komiteto prie LRV 
užsakymu visuomenės nuo
monės tyrimų centras “Vilmo- 
rus” kovo mėnesį atliko re
prezentatyvią 1015 gyventojų 
apklausą, kuri bus skelbiama

ŠIAURĖS AIRIJOS PARTIJOMS NEPAVYKSTA 
PAŠALINTI TARPUSAVIO NESUTARIMŲ

Nepasiekus jokios apčiuopia
mos pažangos baigėsi dar viene- 
rios Šiaurės Airijos politinių par
tijų konsultacijos dėl taikos proce
so atnaujinimo.

Nuosaiki katalikų Socialdemo
kratų ir darbininkų partija (SDLP) 
atskirai tarėsi su Airijos respubli
konų armijos (1RA) politinio spar
no “Sinn Fein” bei probritiškųjų 
Olsterio sąjungininkų atstovais.

Krizė Šiaurės Airijos taikos pro
cesą ištiko vasario mėnesį, kai Di
džiosios Britanijos Šiaurės Airijos 
reikalų ministras Peter Mandelson, 
IRA nesudėjus ginklų, sustabdė 

kas bėga dažniausiai naktimis. 
Petras Silkinas, gyvendamas Li
etuvoje, bėgiodamas ilsisi, iki 
savo darbo vietos kuriame nors 
kelio ruože - jis dirba kelių staty
boje - taip pat bėga, bėga ir į 
svečius pas uošvę Plungėje. Į 
svečius ir iš jų jis išsiruoša 4 
valandomis anksčiau nei šeima, 
važiuojanti automobiliu. Atei
tyje jau numatytas bėgimas ap
link Europą. Petras Silkinas ke
tina ją apibėgti per vienerius 
metus kasdien nubėgdamas po 
60 - 70 km.

Valstiečių laikraštis

alui”, kuris jau kelerius metus 
eksportuojamas į JAV ir nuolat 
plečia platintojų tinklą, rengi
nys tapo puikia reklama. “Kal
napiliui”, renginyje pelniusiam 
pasisekimą, šis žingsnis turėtų 
tapti akstinu bandyti skverbtis į 
JAV rinką.

Verslo žinios

metais 7 vai. vak. buvo atėję tik 
39,93% visų rinkėjų.

Aktyviausi buvo Neringos 
rinkėjai, kurių balsavo 71,97%. 
Mažiausiai balsuotojų atėjo 
Jonavos rajone - tik 40,93%.

Lietuvoje balsavimo teisę tu
ri daugiau kaip 2 mln. 600 tūkst. 
žmonių.

Vyriausiosios rinkimų komi
sijos vadovas Zenonas Vai- 
gauskas teigė, kad rinkimai 
vyko labai sklandžiai.

Lietuvos rytas

artimiausiame Europos komite
to informacinio leidinio “Inte
gracijos žinios” numeryje. Ap
klausos metu buvo užduodamas 
klausimas “Kada, Jūsų manymu, 
Lietuvai būtų tikslingiausia įstoti 
į Europos Sąjungą?”.

Pateikiame 2000 m. kovo ir 
sausio mėn. apklausų rezultatus:

2000 m. kovo mėn, duome
nys:

Kuo greičiau'. 15,0 % 
2002-2005: 11,7% 
2006-2010: 14,7% 
2011-2020: 8,8% 
Vėliau negu 2020: 11,1% 
Niekada: 17,5%
Neturiu nuomonės: 21,2% 
2000 m. sausio mėn. duo

menys:
Kuo greičiau: 16,6%
2002-2005: 10,7%
2006-2010: 12,3% 
2011-2020: 8,2%
Vėliau negu 2020: 12,1% 
Niekada: 18%
Neturiu nuomonės: 22,1% 

Europos komitetas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės

provincijos bendrų savivaldos ins
titucijų įgaliojimus. Oficialieji 
Londonas ir Dublinas dabar siekia 
išgauti iš protestantų ir katalikų 
kompromisų, kurie leistų išeiti iš 
aklavietės.

Peter Mandelson paragino kon
flikto šalis pasinaudoti išvyka į 
JAV abipusiams kompromisams 
pasiekti.

Kita vertus, tiek “Sinn Fein”, 
tiek probritiškieji sąjungininkai 
skeptiškai vertina galimybes arti
miausiu metu susitarti dėl su
karintų grupuočių nuginklavimo.

Reuters-ELTA
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“Ir vėl namuose bus ramu...

Aktyvus Los Angeles veikėjas 
ir žurnalistas Juozas Kojelis

Daugel metų Tėvynėje buvo 
labai neramu, kai joje šeimi
ninkaudavo pasikeisdami bol
ševikai, naciai ir vėl bolševikai. 
Išeiviai svetimų kraštų baž
nyčiose giedodavo rašytojo Pau
liaus Jurkaus žodžiams kom
pozitoriaus Juozo Strolios su
kurtą giesmę “Kaip grįžtan
čius namo paukščius parveski, 
Viešpatie, ir mus”. Giesmė 
baigiasi žodžiais: “Ir vėl namu
ose bus ramu”.

Praėjo dešimt metų nuo ne
priklausomybės atgavimo. Sve
timos kariuomenės nebėra, Lie
tuvą valdo sava valdžia, ir iše
ivijai atsivėrė platus kelias grįž
ti į Tėvynę. Bet grįžo nedaug. 
Kodėl? “Nėra ko dailinti”, būtų 
pasakęs Kalifornijoje neseniai 
miręs tarpplanetarinio susisie
kimo ir kosmoso tyrinėjimo dar
buose daug nuveikęs lietuvis 
inžinierius Julius Jodelė, dauge
lis grįžti nebenori. Savo pali
kuonių ateitį jau riša su Ame
rika ar kita užsienio valstybe. Už 
tai jų barti nereikia. Gyvendami 
svetur, gali būti naudingi Lietu
vai. Dalis negrįžo, nes jautė esą 
nepageidaujami. Dar kiti, ypač 
sulaukę gilios senatvės, grįžimą 
atidėlioja ir laukia, kol namuose 
pasidarys visai ramu. Bet visi, 
kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių yra palikę gyventi 
svetur, gali dalyvauti išsilaisvi
nusios Tėvynės rūpesčiuose, ka
da nori ją lankyti, tapti Lietuvos 
piliečiais ir vėl jaustis lyg savo 
namuose.

Paveikiausiai Tėvynės atkū
rimo darbuose išeiviai gali da
lyvauti per religines bei ideolo
gines bendruomenes, labdaros 
organizacijas, profesines gru
pes, politines partijas. Atsiradę 
tarp vienminčių, visi jaučiasi esą 
namie, tarp savųjų, nežiūrint ko
kiose sąlygose teko pragyventi 
praeities dienas. Lietuvos poli
tinės partijos turėtų organizuoti 
išeivijoje savo rėmėjų tinklus, 
su partijų įstatuose nariams nu
matytomis teisėmis ir pareigo
mis. Iš to būtų dviguba nauda: 
iš vienos pusės išeiviai tiesio
giai savo patirtimi ir finansais 
įsijungtų į tautos rūpesčius, o iš 
antros, traukdamos gyvybės sy
vus iš Lietuvos, stiprėtų tautos 
diasporos šaknys ir ilgiau bei ve-

STATĖ OFNEW YORK 
EXECUTIVE CHAMBER 
GEORGE E. PATAKI, GOVERNOR 

Govemor George E. Pataki issued the follovvingproclamauon in honor ofLithuanian Independence 
Day.

P R O C L AM A TION

WHEREAS, the United Statės is a worldwide symbol of freedom and democracy and a renowned leader 
in the fight against forms of govemment thatpromote tyranny, dictatorship and the deniai of basic human rights; 
in light of Nevv York State’s prominent and historic role as a haven of freedom and safety for millions of people, 
we are proud to join in observances that celebrate the liberation of people who have defeatcd forces opposed to 
democracy; one such historic milestone is observed on March 11* - a day that remains in the hcarts and minds 
of people of Lithuanian ancestry and which marks the 10u' anniversary of the declaration to re-establish a free and 
sovereign Republic of Lithuania, following the fall of communism; and

WHEREAS. after 50 years ofSoviet occupation and oppression. and upon the Soviet Unkm’s dissolution, 
the Lithuanian parliament announced its intention to create a government guaranteeing self-determination, free 
and democratic elections, and many other rights associated with the We$tem World; the new govemment was 
successful in doing so and, since then, March 11* has represented one of the mosi significant and joyous days 
for Lithuanians wbo as a people with a distinct culture and unique language, had long sought to establish their 
own national identity; and

WHEREAS, the sovercignty of the Republic of Lithuania has been buttressed by subsequent positive 
developments, including admission to the United Nations in 1991, the full withdrawal of Russian soldiers in 1993, 
and entry into the Council of Europe; today, the Republic of Lithuania is also seeking full membership in the 
North Atlantic Treaty Organization (N.A.T.O.) and is currently a participant in the Partnership for Peace; and

WHEREAS, Lithuania’sacceptance of minorities, which include many Poles and Russians, is furthcrmore 
an encouraging sign of its peace toward other countries and people of the region; both Lithuanians and citizens 
of other Eastern European countries share an understanding of the difficulties of the life they endured under 
communist dominadon; and

WHEREAS, Lithuanians everywhers consider their national symbol, the "Vytis," or White Knight, as 
a familiar, emotional reminder of their proud history of overcoming invasion and prevailing as a nation; with 
each passing year the "Vytis" becomes more revered both as a national symbol and an historically-accuratc 
illustration of the Lithuanian people’s long history of securing their individuality and security; and

WHEREAS, the tenth anniversary of this truly meaningful event in Lithuania’s history is an opportunity 
for all people throughout the globė to reflect upon the profound changes and momentous developments achieved 
in the past decade in both Lithuania and in other Eastern European nations; it is fitting that Nevv Yorkers join 
people of Lithuanian heritage living in our Statė and Nation, as well as those around the vvorld. as they observe 
the day on which the light of hope and freedom was kindled in Lithuania and has since burned brightly, in its 
emancipation and rebirth;

NOW, THEREFORE, 1, George E. Pataki, do hereby proclaim March 11, 2000 as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

in the Empire Statė.

šliau žaliuotų svetimose žemėse 
lietuvybės medžiai.

Nevisai ramu ir Lietuvos po
litinėse partijose. Krikščioniš
kos orientacijos žmonėms abie
jose Atlanto pusėse rūpestį ke
lia didėjanti įtampa Lietuvos 
Krikščionių demokratų parti
joje-

Prieš 1999 m. lapkričio 27- 
sios LKDP ataskaitinę konfe
renciją, kuri išrinko partijos 
pirmininką, valdybą ir tarybą, 
buvau susitikęs su 7 skyrių ir 2 
rajonų valdybų nariais, daly
vavęs rugsėjo mėnesį partijos 
valdybos posėdyje ir spalio 2 d. 
tarybos suvažiavime.

Į Ameriką grįžau spalio 
pradžioje, su nuotaikomis parti
joje neblogai susipažinęs. Kai 
kurie ženklai kėlė nerimą, bet 
apsiraminau, ir į artėjančią atas
kaitinę konferenciją dėjau ne
maža vilčių, kai tarybos su
važiavime spalio 2 d. buvo už
gesintos žalos nespėjusios pa
daryti konflikto kibirkštys ir jau 
Ameriką pasiekusioje spaudoje 
buvo padaryti atsakomingų 
partijos veikėjų pranešimai. 
“Nėra ko dailinti”, nepatiko vos 
figos lapu pridengtas tos spau
dos tendencingumas “nesavišk- 
ių” atžvilgiu, bet tokių dalykų 
visur ir visada pasitaiko. Neiš
mintingų batalijų netrūko ir išei
vijoje. Gal ir pačiam jaunose 
dienose pasitaikė prašauti pro 
šikšnelę. Bet abejonės pradingo, 
kai paskaičiau tokius užtikrini
mus: seimo vicepirmininko: 
“Kas bebūtų išrinktas partijos 
pirmininku - nuoširdžiai jį pa
sveikinsiu, palinkėsiu sėkmės 
atsakingame darbe, pasiūlysiu 
savo pagalbą”; arba valdybos vi
cepirmininko: “Dabar yra nuo
monių įvairovė - mes keliame 
rankas, balsuojame. Toks de
mokratinis procesas. Nubalsuo-

jy j a - gal tavo nuomonė ir kitokia, 
bet tu turi vadovautis daugumos 
nuomone, ir nieko čia nepadary
si. Reikia kreipti dėmesį, žino
ma, ir į mažumos teises”.

Deja, praėjus ataskaitinei 
konferencijai, viešai tarti įsipa
reigojimai tuoj pat buvo pa
miršti ir laimėtojai pasveikinti 
nepagarbiais žodžiais. Taip atsi
tiko Amerikoje 1976 m., kai de
mokratų kandidatas į preziden
tus Morris Udall, daug vilčių dė
jęs į rinkėjus, bet pirminius rin
kimus pralaimėjęs, pasakė: “Sa
vo žodį tarė balsuotojai, tie nie
kingi padarai (bastards)”.

Krikščionių demokratų parti
joje įvyko skilimas, bet noras 
partijos vienybę atstatyti liko. 
Pamiršę vieni kitiems daromus 
kaltinimus, sustokime prie dvie
jų dokumentų: LKDP pirminin
ko Zigmo Zinkevičiaus kalbos, 
pasakytos 1999 m. gruodžio 4 
d. tarybos posėdyje, ir MKDB 
(Moderniųjų krikščionių de
mokratų bloko) vardu 2000 m.

Politinių studijų savaitgalio 
išvados

Los Angeles Lietuvių Fronto 
bičiulių š. m. sausio 29-30 die
nomis surengtose 33-čiose poli
tinėse studijose buvo nagrinėja
mos šios temos:

- Lietuvos okupacijų laikotar
pio nusikaltimai tautai ir valsty
bei: priežastys ir atsakomybė,

- Rezistentai ir kaloborantai 
Lietuvos valdžioje po 1990 me
tų,

- Priežastys, stabdančios Lie
tuvos Laikinosios vyriausybės 
įteisinimą,

- Dešiniosios partijos Lietu
vos Seime,

- Poezija ir politika,
- Vidaus ir išorės grėsmė Lie

tuvos nepriklausomybei.
Studijų paskaitininkai, refe

rentai ir koreferentai: poetas 
Bernardas Brazdžionis, doc. dr. 
Algirdas Katkus (Lietuvos Sei
mo saugumo ir gynybos komite
to pirm.), dr. Kazys Ambrozai- 
tis, Darius Udrys (politinės filo
sofijos doktorantas), adv. Povi
las Žumbakis, Juozas Kojelis, 
Algis Raulinaitis, Gediminas 
Leškys. Savo nuomones sakė 
studijų organizatoriai, svarstybų 
vadovai ir gausi auditorija. Iš 
visų pasisakymų pirštųsi tokios 
išvados:

1. Nežiūrint teisės aktų, ribo
jančių kolaborantų teises dirb
ti strateginiuose objektuose ir 
svarbiosiose valdžios įstaigose, 
iš jų gniaužtų nėra išsivadavęs 
Lietuvos ūkis, ypač energetikos 
sektorius ir žiniasklaida. Lėtai iš 
jų įtakos laisvinasi ir švietimo 
sistema. Milžiniškos pinigų su
mos, turinčios nueiti į valstybės 
iždą, patenka į nomenklatūros ir 
į grynai kriminalinių nusikal
tėlių grupuočių rankas. Palygi
nus kolaborantų ir rezistentų tu
rimą įtaką ekonomikoje, poli
tikoje ir kultūroje, pastarieji at
siduria nežymioje mažumoje.

2. Vidaus grėsmę Lietuvos 
nepriklausomybei sudaro jėgos, 
kurios siekia: (a) sužlugdyti Lie
tuvos kariuomenės kūrimą ir gy
nybinės sistemos organizavimą 
ir (b) Lietuvos įstojimą i NATO, 
(c) stengiasi pakreipti ekono
miką į Rytus, (d) nukreipti vi
suomenės dėmesį nuo kovos su 
korupcija, šešėline ekonomika 
bei kontrabanda ir (e) įteisinti 
nomenklatūros neteisėtai pasi
savintą (prichvatizuotą) Lietu
vos žmonių turtą.

Išorės pavojų kelia Rusijos ir 
Baltarusijos ekonominis ir poli
tinis nestabilumas, nors Lietu
vos nacionalinio saugumo pa
grindų įstatyme nė viena užsie
nio valstybė nėra įvardinta kaip 
galima agresorė. Tągrėsmę Lie
tuvai pašalintų Baltijos valsty- 

sausio 2 d. rašyto laiško LKDP 
pirmininkui.

Partijos pirmininkas, akcen
tuodamas vienybės ir susiklau
symo svarbą, daro konkrečius 
siūlymus tai vienybei atstatyti: 
(a) skelbti dviejų mėnesių pa
liaubas ir (b) sudaryti bendrą 
komisiją nesutarimams išsiaiš
kinti, kompromisams surasti, 
rinkiminei strategijai aptarti. 
Reikia tik apgailestauti, kad 
priekaištai vidaus opozicijai per 
stipriais žodžiais išsakyti. Pir
mininko pareigos nedėkingos: 
tenka išklausyti ir nepagrįstų 
priekaištų, kartais ir nekultū
ringos kalbos, bet tenka atlai
kyti lygsvarą ir net nepagarbio
je kalboje suprasti ir įvertinti 
pateiktus argumentus.

Opozicijos pateiktas laiško 
forma dokumentas irgi pabrėžia, 
kad “dialogas būtinas”, nors 
neatsiliepia į pirmininko siū
lymą sudaryti bendrą komisiją 
ir nepasiūlo kito būdo. Iš tikro, 
visas laiškas skirtas partijos 

bių įstojimas į NATO.

3. Iš okupacijos metų Lietu
vos poetų vieni atsilaikė prieš 
okupacinių jėgų smurtą, sumo
kėdami didelę asmeninę kainą, 
dauguma darė pateisintinus 
kompromisus, o kai kurie, kad 
ir bijodami teisingumo ištarmės, 
tapo kolaborantais, stoję į Lie
tuvos priešų melo tarnybą.

Moralinės ir istorinės atsa
komybės nuostatos turėtų liesti 
ir juos.

4. Kriminalinės teisės prin
cipu užbaigti okupacijų laiko
tarpio nusikaltimus, praėjus 10 
metų nuo Nepriklausomybės at
kūrimo, labai sunku: tų nusikal
timų metu Lietuvos įstatymai 
faktiškai nebegaliojo, o oku
pantų įstatymai teisiškai buvo 
niekiniai. Be to, nusikaltėliai da
bar daugiausiai mirę arba teis
mams nepasiekiami, arba dėl 
senatvės ir ligų nebegali daly
vauti teismų procesuose. Ar ne
būtų geriausia skelbti visuotinę 
amnestiją, atleidžiančią nuo 
bausmės, bet ne nuo moralinės 
ir istorinės atsakomybės. To lai
kotarpio tyrinėjimai gali dar 
nusitęsti kelis dešimtmečius.

5. Lietuvos 50-ties metų oku
pacijų lakotarpis nėra vien tau
tos istorija, bet ir gyva atmintis. 
Kol dar tebėra gyvų liudininkų, 
mūsų generacijos pareiga ištirti 
tautžudystes nusikaltimų ir pa
sipriešinimo tikruosius faktus. 
Šiuo metu yra iškilęs pavojus, 
kad tendencingi svetimieji ir 
jiems pataikaują savieji istorikai 
ruošiasi Lietuvai primesti iš
kreiptą to laikotarpio istoriją. Jei 
tas pavojus nebus pašalintas, iš
eivija turėtų prisiimti atsakomy
bę suteikti kompetentingų ir są
žiningų Lietuvos piliečių kole
ktyvą tikrai 1940-1990 metų 
Lietuvos istorijai parašyti.

6. Dabartinės Lietuvos val
džios nenorą įstatymiškai įtei
sinti 1941-jų metų Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą ir Lai
kinosios (Sukiliminės) Vyriau
sybės sudarymą reikia vertinti 
kaip nepripažinimąpirmojo bol
ševikmečio rezistencijos ir su
dėtų aukų dėl Tėvynės laisvės. 
Ateinančio Seimo sesijoje turė
tų būti svarstoma seimo nario 
Algio Kašėtos paruošta rezoliu
cija sukilimui ir Laikinajai Lie
tuvos vyriausybei įteisinti. Tau
tai lygiai brangios ir vertingos 
gyvybių aukos, nežiūrint dėl 
kurios - 1918, 1941 ar 1990 - 
paskelbtos nepriklausomybės 
įtvirtinimo jos sudėtos.

(nukelta į 4psl.) 

pirmininko ir jį remiančiųjų kri
tikai ir priekaištams. Tarp tų 
priekaištų, mano nuomone, yra 
du, kuriuos partijos vadovai ge
ranoriškai turėtų priimti, jei fak
tai pateikti teisingi:

1. Po konferencijos buvo su
ruošta puota, į kurią buvo pa
kviesti “teisingai” balsavę. To
kia puota - tai tinkamiausia pro
ga į bendradarbiavimą pakvies
ti opoziciją. Jei naujai išrinktas 
pirmininkas tuo metu būtų taręs: 
“Visiems jums tiesiu ranką”, gal 
vėliau ir komisijos siūlyti san
tykiams išlyginti nebūtų reikėję;

2. Laiškas atkreipia dėmesį, 
kad iki šiol Lietuvoje nenaudo
tas didžiulis krikščioniškos de
mokratijos potencialas: “Pasy
vumas dabartinėje situacijoje 
tolygus krikščioniškosios demo
kratijos išdavimui”. Ši pastaba 
galbūt labiau tiktų buvusioms 
partijos vadovybėms, bet dabar
tinė turėtų atkreipti rimtą dė
mesį. Su savo įnašu į partijos 
potencialo išnaudojimą galėtų 
ateiti ir išeivija. Laiške nėra, bet 
galėjo būti pastaba dėl per ilgo 
užsibuvimo TS/LK šešėlyje.

Kategoriškai atmesčiau kal
tinimą dėl “valymų”. Jų nėra. 

NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, 1NC. 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 Nevv Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų teL; (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė Nevv 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 valstijojeir 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, 
Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172. 
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgewood, 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.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

t
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

]<asoliDo
* MEM0BIALS '

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

PHONES (718) 326-1282; 326-3150 
■ TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA - 

- GAUSI PARODŲ SALĖ -V

Valymai vyktų, jei nariai būtų 
šalinami iš partijos, paleidžia
mos skyrių valdybos, atleidžia
mi pirmininkai. Bet naujoji 
valdyba teisėtai keičia sekreto
rius, teisėtai nori turėti lojalius 
leidinių redaktorius ir kitus ad
ministracijos pareigūnus. Jų pa
keitimai nėra valymai.

Visi kiti priekaištai nekon
kretūs, dažnai vienašališki, ne
pagrįsti faktais, vieno antro 
žmogaus netaktas apibendrina
mas. Daugelyje Europos valsty
bių gerbiamas žmogus prof. 
Zigmas Zinkevičius kaltinamas 
fariziejiškumu. Laiško stilius 
atvirkščiai proporcingas pasi
rašiusiųjų inteligencijai.

Ar nebūtų naudinga partijos 
harmonijai atstatyti į siūlomą di
alogą įtraukti ir išeivius? Išei
vijos dešinieji žino, kokią žalą 
atneša toks skaidymasis. Nefor
malūs KD rėmėjų būreliai vei
kia Chicagoje, New Yorke, Cle- 
velande ir gal kur kitur. Kandi
datų į tokią komisiją atsirastų. 
Susikalbėti reikia. Juk, poeto 
Bernardo Brazdžionio žodžiais, 
“vienodai turime tilpti po tuo 
pat, po tuo pilku tėvynės dan
gum”.

KVEČAS
JONAS

193311976

J

aol.com
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Lietuviai - 
keliautojai

Dabar nieko nenustebinsi: lietuvių esama atokiausiuose Ame
rikos kampeliuose, Afrikoje, Azijoje, jau nekalbant apie kitus 
žemynus. Tačiau kaip būta anksčiau?

Pirmieji duomenys apie emigraciją iš Lietuvos siejami su XVII 
a., kai 1654 m. riteriui iš Kuršo Jokūbui Kelteriui jo krikštatėvis 
Anglijos karalius Jokūbas Ipadovanojo Tobago salą Karibųjūroje, 
kurioje buvo [kurta naujakurių kolonija iš Kuršo.

Vėliau istoriniuose šaltiniuose kalbama apie emigrantų ban
gą po 1831 ir 1863 m. sukilimų prieš rusus. Didžioji dalis emi
grantų - dvasininkai ir smulkūs bajorai. 1867-1868 m. emigruoti 
vertė badas, 25 metų privaloma tarnyba Rusijos armijoje, tauti
nė priespauda, silpna ekonomikos ir gamybos plėtra bei gyven
tojų perteklius kaimo vietovėse. XIX a. pabaiga, pasak sociolo
gų, - tai pirmosios masinės emigracijos į Vakarus, daugiausia 
JAV, pradžia. Tuomet į JAV persikraustė apytikriai 50 tūkst. 
žmonių. Beje, lietuviai nebuvo originalūs. Amerikon migravo 
daugelio Rytų Europos šalių gyventojai.

Per pirmuosius 14 dvidešimtojo amžiaus metų į JAV iš Lietu
vos emigravo per ketvirti milijono žmonių. Tai buvo darbo mi
gracija. Daugiausiai tarp išvykėlių buvo kaimo gyventojų ir be
darbių. Vyrų bemaž dvigubai daugiau nei moterų. Amerikos, kaip 
išsvajotosios lietuvių žemės, kultas pasireiškė jau tada. Palygi
nimui galima pasakyti, kad tais metais į Didžiąją Britaniją te
buvo išvykę 10 tūkst. žmonių. Kita kryptimi - į Rytus ar Šiaurę 
judėjimas buvo taip pat vangesnis. Sankt Peterburge tuo metu 
gyveno apie 30 tūkst. lietuvių.

Po Pirmojo pasaulinio karo JAV nustatė labai nedidelę imi
gracijos kvotą lietuviams - 382 per metus. Lietuviai, nors ir ne 
taip gausiai, vyko ir į kitas Amerikos šalis. Tarpukariu daug jų 
išvyko po 1926 m. perversmo.

Lietuviai XX amžiuje emigracijos rungtyje buvo tarp pirmau
jančiųjų pasaulyje. 10 tūkst. gyventojų - 47 emigrantai. Lietuvą 
lenkė tik Airija su 101 emigrantu. Tuo tarpu Estijoje šis rodiklis 
tesiekė 22, o Vokietijoje -10 emigrantų 10 tūkst. gyventojų. Kau
ne 1920-1940 m. veikė biurai, teikdavę pagalbą norintiesiems 
emigruoti į PietųAmerikos valstybes. Neturtingi ar bežemiai vals
tiečiai bei bedarbiai sudarė daugumą.

Iš visų išsiskyrė 1940-1944 m. politinės emigracijos banga, 
iššaukta sovietinės okupacijos. Ji padvigubino išeivių lietuvių 
bendruomenę.

Julius Keleras

Nors mano rašinio tema tie
siogiai susijusi dar su dvidešim
tuoju amžiumi, rašant šias ei
lutes jau sparčiai, nors ir nele
pindamas, įsibėgėja pirmasis 
naujojo amžiaus pavasaris. Iš 
pusmetinio atstumo pažvelgti į 
66-ąjį Pasaulinio PEN (poetų, 
prozininkų, dramaturgų, kritikų, 
leidėjų, redaktorių ir vertėjų) 
klubo kongresą, praėjusį birželį 
vykusį Varšuvoje, skatina ne tik 
negailestingai bėgantis laikas, 
blukinantis įvykių kontūrus ir 
gramzdinantis juos archyvinėn 
užmarštin. Verta ir siektina bent 
iš dalies atkurti praūžusio kon
greso dvasią bei pagrindinius 
įvykius, kurių sūkurin buvo 
įsukti ne tik iš visur suskridę 
žinomi pasaulio rašytojai, bet ir 
Lenkijos vyriausybės vadovai, 
nuoširdžiai dalyvavę kone vi
suose renginiuose.

Kiek teko patirti, veik kiek
viena šalis, balsavimo keliu gau
nanti teisę rengti pasaulinį PEN 
kongresą savo teritorijoje, vi
suomet mėgina pasirodyti kuo 
geriau, kadangi tarptautinis 
PEN - vienintelė ir neabejotinai 
aukščiausio prestižo tarptautinė 
nepolitinė ir nevyriausybinė 
rašytojų organizacija, vienijan
ti 150-ties centrų rašytojus. Tad 
nenuostabu, jog kongresui, 
pradėtam Lenkijos premjero 
Jerzy Buzeko surengtu itin iš
kilmingu priėmimu Varšuvos 
karališkoje pilyje, buvo skirtas 
išskirtinis lenkų spaudos bei 
tarptautinių žurnalistų dėmesys. 
Varšuvos universiteto didžio
joje auloje kongreso dalyviams 
buvo perskaitytas Lenkijos pre
zidento Aleksandro Kwas- 
nievvskio sveikinimas, kalbas 
pąsakė universiteto rektorius, 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nistras ir Lenkijos PEN centro 
narys Bronislavv Geremek, pa
brėžęs, jog dvidešimtasis am
žius neįgyvendino šimtmečio 
pradžioje puoselėtų godų. Ta
čiau gražių pasikeitimų šalyje 
neabejotinai esama: vietoj ko
munistinio CK Varšuvos centre 
dabar puikuojasi birža, pavydė
tinai vykusiai atrestauruotas se
namiestis, mažne kas antras už
kalbintas praeivis kalba angliš
kai, Varšuvos miestas, kaip ir vi
sa Soviętijos gniaužtuose ilgai 
tvėrusi valstybė, sparčiai vaka
rėja (nors šurmuliuojantis elgetų 
būrys špitolėse akimirkai tuo 
leistų suabejoti),..
. Tarptautinio PEN prezidentui 

Meksikos rašytojui Homero 
Aridjis, šiuo metu gyvenančiam 
Londone, atidarius kongresą, 
buvo pagerbtas mirusių - Škoti
jos PEN centro narių Sidny 
Harison, Naomi Mitchison, 
Marie Muir, Anglijos PEN cen
tro narės lris Murdoch, Pietų 
Afrikos PEN centro prezidento 
Gerald Gordon ir dar kelių mi
rusių rašytojų atminimas, buvo 
išklausytos Tarptautinio sekre
toriaus Terry Carlbom, iždinin
ko Jan Honout, Rašytojų už 
taiką, Kalinamų rašytojų, Mo
terų rašytojų, Vertimo ir kalbos 
teisių komitetų darbo ataskaitos. 
Atskirų komitetų posėdžiuose, 
dažnusyk vykusiuose vienu me
tu, buvo plačiai aptarti įvairūs 
organizaciniai klausimai, kurių 
per metus susikaupė geroka šūs
nis, tačiau ir šiame kongrese 
nieku būdu nebuvo apleistas 
vienas pagrindinių tarptautinio 
PEN uždavinių-ginti persekio
jamus, kalinamus rašytojus. 
Irane, Kinijoje, Konge, Kosove, 
Kuboje, Turkijoje, Meksikoje, 
Rusijoje, Peru ir dar, deja, daug 
kur žurnalistai ir rašytojai yra 
varžomi sakyti tiesą, priešingu 
atveju jiems keliamos sufa
brikuotos bylos. Tibete kinų val
džia neleidžia vaikų mokyti 
gimtąja kalba. Per 1998-uosius 
pasaulyje nužudyti 48 rašytojai 
ir žurnalistai, 22 dingo be žinios, 
64-iems iškeltos bylos, 197 per
sekiojami, 211 sulaikyti, 156 
užpulti, 1 pagrobtas, 79 laukė 
teismo nuosprendžių. Kalinamų 
rašytojų komiteto nariai, nebo
dami grėsmės, lankė žurnalistus 
bei rašytojus kalėjimuose, sava
rankiškai tyrė bylas, bandyda
mi valdantiesiems sluoksniams 
pareikšti.savo požiūrį į bylas. 
Kosovo konflikto metu dauge
lis tautinių PEN cen
trų skelbė deklaraci
jas apie tragišką šio 
Balkanų regiono situ
aciją, tačiau bendra 
rezoliucija dėl dauge
lio skirtingų požiūrių 
nebuvo priimta. Tarp
tautinio PEN klubo 
66-asis kongresas pa
skelbė pareiškimą, 
kuriame apgailestau
jama dėl materialinės, 
kultūrinės ir dvasinės 
žalos, padarytos Bal
kanų tautoms, kvie
čiama visus pasaulio 
rašytojus ir intelektu
alus skleisti toleran
tiškumo dvasią, jau

Dienraščio “Gazeta VVyborcza” surengtame priėmime 
J. Keleras kalbėjosi su Lenkijos Prezidentu Aleksan
dru Kwasviewskiu

čiant atsakomybę kiekvienu 
žmogaus teisių pažeidimo at
veju.

Žinoma, ir šio kongreso cen
tre svarbesnis buvo rašytojų 
bendravimas nei dažnai perne
lyg užsitęsę ginčai dėl rezoliu
cijų formulavimo. Tarptautinio 
PEN klubo kongresai yra nepa
mainoma proga ne tik aptarti 
bendruosius pasaulinės rašytojų 
bendrijos organizacinius klausi
mus, bet ir susipažinti su įvai
rių tautų literatūra. Lazenky par
ko oranžerijoje buvo proga pa
klausyti Nobelio premijos lau
reatų Czeslavvo Miloszo, Wis- 
lawos Szymborskos ir kitų len
kų poetų eilių. Tomas Venclova 
lietuviškai perskaitė eilėraštį 
“Komentaras”, o Czeslaw Mi- 
losz perskaitė kitojo eilėraščio 
lenkišką vertimą. Be minėtojo, 
dar vyko ir kiti poezijos skaity
mai, kuriuose dalyvavo ir šių 
eilučių autorius, Lietuvos PEN 
prezidentė dr. G. Baužytė-Če- 
pinskienė skaitė pranešimą 
“Poezija kaip pranašystė”.

Kongreso dalyviai turėjo pro
gą susipažinti su vienos seniau
sių Lenkijos leidyklų “Czy- 
telnik” leidiniais pačioje leidyk
loje, buvo apsilankyta populia
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Lietuvių PEN klubo atstovai: Tomas Venclova, Galina Baužytė 
Cepinskienė, Julius Keleras

riausio Lenkijos dienraščio “Ga
zeta Wyborcza” redakcijoje, kur 
priėmimą surengė jo leidėjas 
Adam Michnik (gražus netikė
tumas ten buvo Lenkijos prezi
dento Aleksandro Kwasniews- 
kio pasirodymas; teko pasinau
doti palankia proga ir paben
drauti su populiariausiu Lenki
jos politiku, kuris, be kita ko, 
domėjosi JAV lietuviais išei
viais, naująja išeivija, šių eilučių 
autoriaus požiūriais ir vertini
mais). Nepamirštamas atsisvei
kinimo vakaras vyko Fryderyko 
Chopino muziejuje, koncertas 
pliaupiant lietui radijo studijos 
salėje, ekskursija (Krokuvą, Va- 
velį, Jogailos universitetą... Bu
vo gerų progų patirti Lenkijos 
praeities šlovę (beje, muzieji
ninkai nepagrįstai vengia minėti 
Lietuvą ir buvusius bendruosius 
Žečpospolitos reikalus!), tačiau 
kita vertus ir pasimokyti pakan
tumo kitaip mąstančiam, jau
čiančiam, gyvenančiam.

Šia proga norėčiau nuošir
džiai padėkoti lietuviams, padė- 
jusiems man dalyvauti šiame 
reikšmingame kongrese, ku
riame buvo atstovaujamas ir 
Lietuvos PEN, ir Lietuvos PEN 
skyrius JAV.

Tomas_ Saka/auskasį

noriu suprasti kitokį žmogų... 4

(pradžia Nr. 9)
Tomas Sakalauskas: Tai aš darau išvadą, kad tie dalykai 

didžiajai visuomenės daliai yra nebeįdomūs. Poezija domisi tik 
tam tikras sluoksnis žmonių. Visi kiti domisi, atvirai kalbant, 
kažkokiu šlamštu, geltonąja literatūra, visais tais kitais dalykais. 
Gal jie irgi reikalingi, nesakau, kad ne. Bet toks žmogus kaip 
Milošas! Tai ką kalbėt apie nedidelę Lietuvą, ten jeigu poezijos 
knyga išeis 500 egzempliorių tiražu, tai labai gerai.

Julius Keleras: Mano paskutinę knygą prestižinė Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos leidykla išleido tūkstančio tiražu.

T.S. Tai dar pasisekė, dabar jau nebeišeitų taip. Nebent jei pats 
finansuosi.

J.K. Kai pats finansuoji, tas Amerikoje vadinama “vanity press” 
- tuštybės leidyba. Tuomet jau gali viską leisti... Kongreso Bib
lioteka turi tokius savo numerius ir yra tam tikra pirma raidė to
kiems leidiniams... Ir kai yra tas kodas, jokia rimta biblioteka, 
joks rimtas universitetas tavęs nepirks.

T.S. Žinau, kad ir čia, Amerikoje, yra lietuvių rašytojų, kurių 
čia niekas neišleido, bet jie nuvažiavo į Lietuvą, sumokėjo leidyk
loms ir jos išleido. Man, tarp kitko, čia, Amerikon atvažiavus bu
vo toks atvejis. Mes kadaise Lietuvoje gyvenome viename name, 
vienoje aikštelėje su tokia šeima, paskui joje įvyko pokyčiai - sky
rybos, ir ta moteriškė, su dukra, išvažiavo į Ameriką, ten ištekė
jo ir gyvena Chicagoje. Dabar, man išvažiuojant į New Yorką, 
ji skambina (mes prieš tai dar kažkada Lietuvoj vėl buvom susi

tikę) ir sako, jei tu atvažiuosi, tai būtinai aplankyk ir mus Chi
cagoje. Aš atsakiau, kad gal ir galėčiau, bet vienas dalykas, kad 
turiu nedaug laiko, o kitas, kad man žmonės sakė, jog bilietas iš 
New Yorko į Chicagą kainuoja tiek pat, kiek į Lietuvą...

J.K. Na, tai jau netiesa!
Laima Sprangauskaitė: Brangiausias tarifas - 300 dolerių.
T.S. Ak, taip? Na, kaip bebūtų, aš jai pasakiau, kad finansiš

kai negaliu, nors labai norėčiau. Tada ji atsakė: žinai, aš turiu idė
ją, tave parems, tik tu paskambink, kai atvažiuosi... Tai aš taip ir 
padariau, atvažiavau į Nevv Yorką ir jai skambinu. Ji sako, gerai, 
važiuok į Chicagą, aš suradau sponsorių. Bet už tai aš turiu kai 
ką padaryti: vienas lietuvis, Chicagoje, kažkada rašinėdavęs, kaž
ką rašydavęs, dabar sugalvojo iš tų rašinėlių išleisti knygą. Tai 
jis mane parems, jeigu aš, atvažiavęs, parašysiu tai knygai įžan
gą. Aš sūglumstu ir sakau: klausyk, tu mane su kažkuo baisiai 
sumaišei! Vienas dalykas, aš to žmogaus nepažįstu, nežinau nei 
apie ką jis rašė, nei aš turiu laiko, kad susipažinčiau su tuo, na, ir 
noro... Aš turiu įsigilinti, susipažinti, o gal negalėsiu ir nenorėsiu 
apie tai parašyti, kaip aš dabar galiu prižadėti? Labai ačiū, sakau, 
bet man tokio rėmėjo tikrai nereikia. Suprantu, čia, Amerikoje 
žmonės labai praktiški, niekas nieko už dyka nedaro. Be to, aš 
dabar esu toks, kaip mane pristato - memorialistas, monografis- 
tas... Ir štai vis atsiranda žmonių, kurie gyvena, dirba, kažką tik
rai nuveikia - ir niekas apie juos neparašo, o patys jie negali, 
nesugeba...

Tai šiuo atveju gal ir toks “samdymas” pasiteisintų... Bet ta
da jau aš turėčiau pereiti prie amerikietiško būdo: aš toje srity
je jau patyręs, turiu praktiką, ir reikia gaminti prekę, kurią kas 
nors perka. Žodžiu, žmogus mane perka keliems metams, ir aš 
rašau knygą. Bet aš dar niekada nerašiau knygos už kažkokį tai 
atlygį!

J.K. Na, o sakykim, Mocarto Reguiem, ar tai blogas daiktas?

T.S. Taip, Reųuiem buvo užsakytas, bet pas Mocartą atė
jo žmogus ir pasakė: “Man reikia Reąuiem”. Mocartas buvo visiš
kai neįpareigotas kaip tai padaryti, jis galėjo rašyti operą, sim
foniją, jis galėjo rašyti reąuiem. O aš turiu rašyti apie tam tikrą 
žmogų ir tikriausiai taip, kad jam patiktų...

J.K. Jei jauti psichologinį spaudimą rašydamas, tada neapsi
moka ir pradėti.

T.S. Aš ir nepradėjau, ir nepradėsiu...
J.K. Vienas emigracijos rašytojas man yra pasakojęs, kad kuo

met jis čia atvažiavo ir jam sunku buvę pragyventi, rašė kažkam 
knygas, kas publikavo savo vardu. Tas vadinasi “ghost vvriting”. 
Jis sakėsi nemėgstąs to atsiminti, bet tuo metu tai buvo neišven
giama.

T.S. Mes dar neįpratę prie tokių dalykų... Galima verstis ir be 
šito.

J.K. Dalis mano rašančiųjų draugų ir pažįstamų Lietuvoje gy
vena iš valstybinių stipendijų, honorarų, paskaitų universitetuo
se. Jie rašo apie ekologiją, filosofiją, menotyrą, publikuoja savo 
poeziją, prozą, essay. Iš to nepragyvena pilnai, bet jaučia malo
numą, kad ir taip gali užsidirbti duoną. O Amerikoje tas nepraei
tų... Sakoma, dėl to Amerika neturi svajotojų ir poetų. Užtat kad 
čia darbo kultas yra beprotiškas. Turi dirbti, dirbti ir dirbti. O lai
ko pažiūrėti į žvaigždes nebelieka. Viena prasme tai gerai, kita - 
abejotina.

T.S. Aš, atvažiavęs į Nevv Yorką, dabar beveik kasdien lan
kausi Antologijoje ir mane Arūnas [Kulikauskas - J.K.J su
pažindina su tenykščiais lietuviais. Tai Julius Ziz, Augis Var- 
kulevičius ir kiti... Ir aš kažkaip įsidėmėjau Varkulevičiaus si
tuaciją. Aš su juo labai norėjau susitikti rašydamas apie Mikutį, 
nes jis buvo labai artimas Mikučiui žmogus.

L.S. Naujokaitis irgi...

(nukelta į 4 psl.)
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pasaulį J
■ Kovo 18 d. Pietvakarių 

Ugandoje, manydami, jog artė
ja pasaulio pabaiga, susidegi
no keli šimtai Judėjimo už De
šimties Dievo įsakymų atkūri
mą sektos narių. Kai kurie kar
tu į pražūtį nusivedė ir savo 
vaikus. Dauguma kulto sekėjų 
anksčiau buvo katalikai. Kovo
15 d. pardavę didžiąją dalį savo 
turto, apsigobę baltais, žaliais ir 
juodais apsiaustais, jie su vai
kais atvyko į nedidelį atokų Ka- 
nungu miestelį. Čia įsikūrusi šio 
judėjimo bažnyčia. Kovo 16 d. 
jie miestelyje surengė didžiulį 
pokylį, per kurį, pasak vieti
nių gyventojų, buvo išgerta 70 
dėžių sodos vandens ir suvalgyti 
trys dideli jaučiai. Tada kulto 
nariai į vieną krūvą sumetė 
likusią nuosavybę - rūbus, pini
gus, lagaminus bei bažnyčios 
reikmenis - ir viską sudegino. 
Nuo kovo 18 d. ryto bažnyčioje 
susirinkę tikintieji užsidarė ir 
užkalė langus, kelias valandas 
giedojo, dainavo, o vėliau su
sidegino.
■ Popiežius Jonas Paulius II 

kovo 20 d. atvyko į Jordaniją, 
iš kurios pradėjo savaitę truk
siančią piligriminę kelionę po 
Šventąją Žemę. Ši kelionė gali 
tapti dideliu išbandymu popie
žiaus diplomatiniams sugebėji
mams ir silpnai sveikatai. Pats 
Jonas Paulius II sakė, kad jo pili
grimystės tikslas politinių ir 
konfesinių konfliktų krečiama
me regione yra tik religinis. Po
piežius keliaus Mozės bei Kris
taus pėdomis Jordanijoje, Izrae
lyje ir palestiniečių teritorijose.
■ Iš patikimų šaltinių NATO 

būstinėje sužinota, kad pakeis
toje NATO doktrinoje (doku
mentas MC 400/2) pasiliekama 
teisė panaudoti pirmiesiems 
branduolinį ginklą prieš val
stybes, kurios grasina NATO 
valstybėms masinio naikinimo 
ginklu. Tarp galimų priešininkių 
nurodomos RF, Irakas, Iranas, 
Libija ir valstybės, disponuojan
čios cheminiu ar biologiniu gin
klu.
■ Indijoje kovo 19 d. popie

tę, laukiant atvykstant pirmojo 
per 22 metus Jungtinių Valstijų 
prezidento, vyko tikras pava
sarinis valymas, tuo tarpu akty
vistai paskutinę akimirką gat
vėse sukėlė protestus.

Ką daryti, kad Baltijos valstybės 
taptų NATO narėmis?

Kalifornijos lietuviams res
publikonams pavedus, dėjau 
pastangas iš kandidatų į JAV 
prezidentus, šen. John McCain 
ir gub. George W. Bush, išgau
ti pažadą, kad išrinktasis prezi
dentu remtų Baltijos valstybių 
įstojimą į NATO. Parašiau mo
tyvuotus laiškus kandidatams, 
asmeniškai susisiekiau su rin
kimų štabų vadovais, ieškojau 
talkos pas jų patarėjus. Nors 
šen. John McCain kovo 3 d. 
pareiškė, vardais nepaminė
damas Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, kad tapęs prezidentu jis 
“NATO išplėtimą padarytų 
svarbiausiu užsienio politikos 
tikslu”, bet stipraus įsipareigo
jimo nepadarė. Gub. Bush vi
sai neatsakė. Atsimušame į kie
tą realybę: Amerikos valdžia pa
lankius sprendimus užsienio po
litikos klausimais daro tada, kai 
pajunta savo piliečių tokiam 
sprendimui pritarimą. Žinoda
mas Amerikos lietuvių istoriją 
ir turėdamas asmenišką 40 metų 
patirtį Baltijos valstybių laisvi
nimo darbe, darau tokį teigimą: 
kol baltų kilmės amerikiečiai 
Baltijos valstybių įstojimo į 
NATO nepadarys savo veiklos 
pagrindimu tikslu ir kol Lietu
vos vyriausybė šio klausimo 
rimtai neaptars su politinio dar
bo Amerikoje ekspertais, vargu 
ar galima tikėtis, kad JAV įsi
pareigotų į savo gyvybinių inte
resų zoną įvesti Baltijos val
stybes.

Prisiminkime, kaip buvo 
praeityje. Vasario 16-osios aktu 
atkurtą Lietuvos nepriklauso
mybę Amerika de facto pripa
žino tik 1922 m., Amerikos 
lietuviams paspaudus su mili
jono parašų peticija. Tais laikais 
surinkti milijoną parašų buvo 
milžiniškas darbas. 1940 m. 
bolševikams užėmus Baltijos’ 
valstybes, visų Amerikos lietu-

Lietuvos vaikams reikia saugios ateities V. Strauko nuotr.

Antanas (Tony) Mažeika

vių, išskyrus komunistus, tikslas 
buvo, kad Amerika pasmerktų 
okupaciją. Visose kolonijose 
vyko demonstracijos, visame 
krašte buvo renkamos aukos. 
Tikslas buvo pasiektas, kai 1940 
m. liepos 23 d. Summer Welles 
vyriausybės vardu pareikšta, 
kad Amerika nepripažįsta So
vietų Sąjungos įvykdytos Balti
jos valstybių okupacijos. Šiuo 
principu Amerikos lietuviai, 
taip pat latviai ir estai, rėmėsi 
per visą okupacijos laikotarpį, 
vykdydami laisvinimo darbus.

Kai išeivijos laisvinimo veik
sniai negarbingais keliais pate
ko į tuščių garbėtroškų rankas 
ir visai nusilpo, patriotinę išei
viją suvienijo privati iniciatyva, 
pasiekusi du labai svarbius poli
tinius laimėjimus: 1965-66 m. 
JAV Kongresas priėmė rezoli
uciją, rekomenduojančią Ame
rikos vyriausybei Jungtinėse 
Tautose ir kituose tarptautiniuo
se forumuose kelti Sovietų Są
jungai bylą dėl Baltijos valsty
bių okupacijos, ir 1981 m. Kon
grese laimėta Baltų laisvės die
nos rezoliucija ir prezidento 
Reagan proklamacija. Tuos lai
mėjimus visuomenė parėmė di
delėmis pinigų sumomis ir šim
tais tūkstančių laiškų į Washing- 
toną.

Lietuvių politinės vadovybės 
beveik visai nebeliko 1990 m., 
kai prezidentas Bush delsė pri
pažinti Lietuvos nepriklauso
mybę. Vieni metė dideles su
mas, kad įsiteiktų Prunskienei, 
kiti sapnavo apie Lietuvos pre
zidento, ministrų ar ambasado
rių kėdes, dar kiti, politiniai 
neišmanėliai, šokosi mokyti 
Landsbergio. Galima priekaiš
tauti Bush’ui, kad pataikavo 
Gorbačiovui ir Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimą atidė
liojo, bet jokiu būdu negalima 

pateisinti tų, kurie buvo pa
sišovę būti vadais Delegacijos, 
kurios neparėmė disciplinuota 
visos išeivijos valia, pastangos 
Washingtone nebuvo sėkmin
gos. Tuo metu bent pusmečiui 
būtų reikėję profesinės viešųjų 
santykių firmos talkos ir kelių 
tūkstančių laiškų į Kongresą ir 
Prezidentūrą, ir rezultatai būtų 
buvę kiti.

Man neseniai teko kalbėtis su 
vienu amerikiečiu, buvusiu JAV 
atominės komisijos nariu, kuris 
praėjusio dešimtmečio viduryje 
su delegacija lankėsi Baltijos 
valstybėse, ir įspūdžiai nerami
nantys. Jam nebuvo aišku, kas 
tose valstybėse yra valdžios au
toritetas ir kas atsakingas už 
energetikos ūkį. Jam buvo pa
teikta faktų apie baisiąkorupciją 
ir sovietinio palikimo mafijos 
grupių įsigalėjimą. Teismų sis
tema korumpuota, vyriausybės 
nestabilios, didelė bedarbystė. 
Matęs tose tautose norą patekti 
į NATO. Tik pastangos turėtų 
būti labiau motyvuotos noru pa
tiems pasiruošti gintis, o ne pa
tekti po Amerikos apsaugos skė
čiu.

Mano nuomone, visos baltiš
kos grupės Amerikoje turėtų su
sitelkti vieninteliam tikslui - pa
dėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
tapti NATO narėmis. Baltijos 
valstybių vyriausybės turėtų pri
pažinti, kad išeivijos rolė tame 
procese labai svarbi. Iki šiol jos 
to nėra supratusios. Vienas už
sienio reikalų ministras net yra 
išsireiškęs, kad baltų kilmės 
Amerikos piliečiai į užsienio 
reikalų politiką neturėtų kištis. 
Tai fatali klaida. Mes puikiai ži
nome, kaip Amerikos piliečiai 
padeda Izraeliui. Jų politikai 
nuolat su savo rėmėjais Čia ta
riasi. Antra vertus, kultūros link
me pasinešusios baltų organiza
cijos įklimpusios į saviveiklą ir 
koncertų organizavimų marato
nus, visai pamiršusios praeityje 
turėtą kovos dėl laisvės dvasią. 
Gal ir nepamiršo, nes daugelio 
organizacijų dabartiniai vadai 
išeivijos rezistenciniuose sąjū
džiuose nėra dalyvavę ir neturi 
ne tik patirties, bet ir supratimo.

Amerikos lenkai, vengrai ir 
čekai atliko didelį vaidmenį tų 
tautų kelyje į NATO. Jų vyri
ausybės naudojosi savo išeivių 
patirtimi ir entuziazmu. Tai 
akcijai į išeiviją atėjo ir finan
sinė parama. Baltijos valstybių 
vyriausybės savo išeivius turėtų 
ne tik pakviesti, bet ir akciją 
kartu rimtai planuoti.

Politinių studijų savaitgalio 
i š v a d o s

(atkelta iš 2 psl.)
7. 1993 metų pradžioje įsi

kūrė demokratinė politinė parti
ja, pasivadinusi Tėvynės Atgi
mimo sąjunga (TAS). Jos inici
atoriai balandžio mėnesį paskel
bė idealistinės dvasios dekla
raciją, atsakančią į Sąjūdžio 
įžiebtus tautos lūkesčius. Dek
laraciją pasirašė Egidijus Ja- 
rašūnas, Vytautas Landsbergis, 
Vytautas Kubilius, Mečys Lau
rinkus, Antanas Stasiškis ir Sau
lius Šaltenis. Bet už 10-ties sa
vaičių vietoje TAS atsirado an
tidemokratiškas hibridas - Tė
vynės Sąjunga/Lietuvos Kon
servatoriai (TS/LK). Antide
mokratiškų įstatų TS/LK atsi
kratė tik 1999 m. lapkričio 13 d.

TS/LK įstatų raidė ir dvasia 
iki 1999 m. lapkričio 13 d. žeidė 
elementarias demokratines nuo
statas ir įteisino partijos valdy
bos pirmininko vienvaldišku- 
mą. Partijos primininko 2000 m. 
sausio 7 d. pasakytais žodžiais, 
“beveik pusantrų metų užtruko 
pakeisti tą stilių kartu su par
tijos struktūra, bet tas laikas 
brangiai kainavo”. Brangiai kai
navo Lietuvos žmonėms, nes 
sunkiu laikotarpiu valstybė 
neturėjo pastovios vyriausybės: 
nuo 1996 m. kelis kartus keitė
si ministrai pirmininkai ir rak
tinių ministerijų vadovai, nors 
valdančioji koalicija Seime tu
rėjo parlamentinę daugumą.

TAS iniciatoriai turėtų viešai 
paaiškinti, kas lėmė, kad 1993 
m. vietoj TAS atsirado TS/LK 
ir dėl to Lietuva patyrė sunkių 
nuostolių.

8. Vienvaldystė ir nedemo
kratiški TS/LK įstatai turėjo 
poveikį ir išeivijoje. Kur šios 
partijos rėmėjai susiorganizavo, 
pašaukti Sąjūdžio idealizmo, ir 
šiandien veikia demokratiškai 
besitvarkančios grupės, kur lė
mė buv. valdybos pirmininko 
valia, ten judėjimas vyksta tirš

Poezijos konkursas jaunimui
Skelbiamas Balio Gaidžiūno 

kasmetinis lietuviškos patrioti
nės poezijos konkursas JAV lie
tuvių jaunimui.

Konkursą globoja Lietuvių 
rašytojų draugija ir mecenato 
a.a. Balio Gaidžiūno testamen
to vykdytojas Jonas Kazlauskas.

Konkurso dalyviai:
I grupė - jaunuoliai nuo 10 

iki 13 metų;
II grupė - jaunuoliai nuo 14 

iki 18 metų.
Konkursui skirtus 500 dol. 

konkurso komisija paskirsto 1, 
2, 3, premijoms. 

tose miglose: be susirinkimų, be 
rinkimų ir viešų ataskaitų ku
riamos valdybos, tarybos, gal 
kokios komisijos, bet visa 
“veikla” vengia dienos šviesos.

Viltį kelia naujoji partijos va
dovybė ir pertvarkytas ministrų 
kabinetas. Demokratinė dvasia 
turėtų pasiekti ir rėmėjus už
sienyje.

9. Lietuvos Krikščionių De
mokratų partija Lietuvoje turi 
geras perspektyvas tapti stipria 
politine jėga. Tvirtas idėjines 
šaknis turi ir išeivijoje. Šitos 
galimybės nebuvo išnaudotos, 
kai partijos vadovybėje buvo su
sitelkę žmonės iš Vilniaus ir 
Kauno. Po ataskaitinės konfer
encijos 1999 m. lapkričio 27 d., 
išrinkus partijos pirmininku 
akad. Zigmą Zinkevičių ir su
darius visas Lietuvos sritis re- 
prezentuojančiąvaldybąbei pa
darius pakeitimus spaudos 
leidyboje ir technikiniame per
sonale, reikia laukti, kad krikš
čionių demokratų idėjos pavei
kiau pasieks plačiąją Lietuvos 
visuomenę. Naujoji vadovybė iš 
esmės turėtų persvarstyti san
tykius su TS/LK, ir įsiklausyti į 
vidinės opocizijos, moderniai
siais pasivadinusių kd, kritikos 
argumentus.

10. Visos politinės partijos, 
parinkdamos kandidatus į Sei
mą ir savivaldybes bei siūlyda
mos atstovus į Vyriausybę bei 
kitas atsakomingas tarnybas, 
turėtų prisiminti IV Lietuvos 
prezidento gen. Jono Žemaičio- 
Vytauto žodžius: nepasitikėkite 
nė vienu, kuris yra negrynos 
sąžinės ir neturi tvirtos moralės, 
ir neužmirškite, kad žmonių su 
gryna sąžine ir aukšta morale 
Lietuvoje yra daug. Tik jie nus
tumti į šalį.

Išvadas redagavo 
Juozas Kojelis

Prašome lietuviškų mokyklų 
vadovus ir mokytojus paraginti 
mokinius dalyvauti šiame kon
kurse.

Kūrinys, niekur nespausdin
tas, pasirašomas slapyvardžiu, 
atskirame užklijuotame voke
lyje įdedama autoriaus pavardė, 
adresas, telefonas ir amžius.

Kūrinius reikia atsiųsti iki 
2000 m. gegužės 1 d. vertinimo 
komisijos narei mokyt. Hedvi- 
nai Dainienei šiuo adresu: 
Hedvina Dainienė, 9613 S. Kil- 
bourn Avė., Oak Lawn, IL 
60453; tel.: (708) 425-8967.

Tomas Sakalauskas:

noriu suprasti kitokj žmogų... 4

(atkelta iš 3 psl.)
T.S. Su Naujokaičiu aš buvau susitikęs, bet va, su Varkulevi- 

čium... ilgai bandžiau, rašiau laiškus į Vokietiją, kuomet jis ten 
gyveno, ir niekaip negalėjau susitikti. Na ir dabar pamačiau, kaip 
jis gyvena, Antologijoje, gana sunkiomis sąlygomis, pusrūsyje... 
Čia pat už sienos salė, vyksta filmų demonstravimas... Taigi aš 
nesuprantu tiktai vieno dalyko, kas jį čia laiko? Juk jis čia baisiai 
vienišas, ir materialiai sunkiai gyvena. Ir jis turi žmoną Vokie
tijoje, kuri jį kviečia... Jis yra talentingas dailininkas, gražus 
žmogus... Kodėl jis čia naikina savo kūrybą? Dar mane Arūnas 
nuvežė į Brooklyną supažindinti su dviem jaunais dailininkais 
lietuviais, jų neradom, bet pamačiau jų būstą: šalta neišpasakytai. 
Iškabinti paveikslai, gabūs žmonės, aiškiai matyti, bet sąlygos 
klaikios...

L.S. Bet čia gal tik atvykusio žmogaus iš Lietuvos akimis taip 
atrodo, kad sąlygos tokios baisios... O čia tai laikoma savotiška 
prabanga.

T.S. Nežinau... Kad jie čia išsilaikytų, jie turi dirbti ir kitus, 
įvairiausius darbus. Tai ką, jie Lietuvoje to negali daryti? Kas juos 
čia laiko, man yra nesuprantama... Susidaro toks įspūdis, kad jei 
čia jie gyvens, tai bus kūrybingi...

J.K. Na, palaukit, o kaip Mačernis: “Būk, gyvenime, man 
neteisingas / Būk versmė praradimų karčių...” Argi tai buvo po
za?

T.S. Mačernis... Jis nenorėjo niekur išvykti, jis juto... Na, 

tai mano tokia mistiška hipotezė... Jo 90 procentų eilėraščių pa
rašyti Šamelėje, jo gimtojoje žemėje. Nors jis gyveno Kau
ne, mokėsi universitete, gyveno ir Vilniuje, mokėsi universitete... 
Bet 90 procentų jo eilėraščių sukurti Šamelėje! Jo gyvenime le
miamas momentas buvo kada artėjo frontas ir jie sprendė, pasi
traukti, ar ne. 40-tųjų metų vežimai... Visi kaimynai, visa Lietu
va per šiaurinį kraštą, nuo Šiaulių traukė į vakarus, bėgo iš Lietu
vos. Visi tik ir šnekėjo: na, tai kada? Kada mes kylam? Mačer
nis visą laiką sakė: ne, aš iš savo žemės neisiu. Jis juto, kad tik
tai ten jis gali kurti. Bet vis dėlto reikėjo apsispręsti, vis dėl
to nugalėjo ta žmogaus baimė išnykti, būti kankinamam. Ir jis ap
sisprendė važiuoti, kartu su Jurkum [Paulium Jurkum - J.K.], tie
sa, dar ir aktorius Banionis. Miltinis su Blėdžiu išvažiavo į sa-vo 
Žemaitiją, jie nusprendė, kad nesitrauks. Taigi, Mačernis 
nusprendžia bėgti iš savo žemės, nors jam tas apsisprendimas bu
vo labai sunkus. Man jo kaimynai, tokie Karpauskai, pasakojo, 
kaip ateidavo Mačernis, atsisėsdavo ant žolės ir vis klausdavo; ką 
man daryti? Jis visą laiką sprendė tą klausimą. Sakydavo: “Kar
pauskai, tai jūs važiuojat su manim, ar ne?” Karpauskas jam at
sakydavęs, kad jis turi aštuonis vaikus, kad jis tai negali paju
dėti... Ir man atrodo, kad tas pagrindinis Mačernio klausimas bu
vo toks: palikti savo žemę ir išgelbėti savo gyvybę, ar likti čia 
ir išgelbėti savo poeziją, bet prarasti savo gyvybę. Jie susitarė trauk
ti į vakarus. Mačernis su Banioniu susiruošia iš Šamelės, o Jur
kus gyveno Žemaičių Kalvarijoje, kokių keturių kilometrų ats
tumu. Kadangi Mačernis buvo iš turtingos šeimos, tai jis pasikin
ko kumelaitę, bričkelę, pasisodina Banionį... Banionis jam sako: 
reikia ir tavo eilėraščius vežtis, reikia saugoti kūrybą. Mačer
nis atsako: ne, gali nedėti - aš visą savo kūrybą prisimenu min
tinai. Bet Banionis vis tiek įdeda lagaminėlį su poezija... Jie 
važiuoja susitikti su Jurkumi į Žemaičių Kalvariją ir.pakelyje su

tinka vokiečių samdytus lietuvius kareivius (plechavičiukus), ku
rie traukia priešpriešiais. Tie kareiviai ir sako: “Kur, vyrai, jūs 
traukiat?” “Mes važiuojam į Žemaičių Kalvariją”, atsako. “Tai 
ką, mirties ieškot? Ten rusai tuoj ateis!” Man Banionis visa tai 
pasakojo. Po tų kareivių žodžių, sakė jis, Mačernis taip pasikei
tė, taip susijaudino!.. Sprendžiamas jo likimas. Jis sako, Banio- 
ni, tu išlipk, aš nuvažiuosiu pas Paulių, jis ten laukia, ir mes pas
kui čia atvažiuosim. Man atrodo, tada Mačernis sprendė tokį 
klausimą: jeigu mane žemė išleis, vadinasi, aš buvau neskirtas tai 
žemei. Gal tai mano fantazijos vaisius, bet tokį vaizdą aš susi
dariau iš Banionio pasakojimo. Mačernis buvo be galo jautrus, jis 
matė savo ateitį, be galo viską jautė. Ir jis palieka Banionį ir 
vyksta pas Jurkų į Žemaičių Kalvariją su tuo vežimu. Jurkaus so
dyba yra pačiam pakrašty miestelio, jau jo arkliukas ir pats ži
no kelią... Ir - Jurkaus nėra. Jurkaus mama sako: Paulius nebe
sulaukė ir išvažiavo. Tada Mačernis nuvažiavo į miestelio cen
trą, kur gyveno toks vienas pagyvenęs žmogus, toks šviesuolis, 
pas kurį jie susirinkdavo. Tai Mačernis pagalvojo, gal ten Pau
lius jo laukia... Nuvažiavo ten, bet nėra, o ir tas žmogus jau pa
sitraukęs... Tai ką gi, jis grįžta pas Banionį tuo pačiu keliuku... 
Ir tada, bevažiuojant tuo keliuku, vienintelis rusų iš tanko pa
leistas sviedinys, tikrinantis, ar yra vokiečių - nors vokiečių ne
bebuvo - krito šalia jo ir jį užmušė. Arkliukas prie Jurkaus na
mų atvežė nebegyvą Mačernį... Banionis laukė laukė, nesulau
kė ir pradėjo ieškoti Vytauto, atėjo į Jurkaus sodybą ir pama
tė - guli vežimėlyje negyvas Mačernis. Banionis sakė bėgęs iš 
to kiemo kaip paklaikęs... Jis pirmas pranešė Vytauto motinai... 
Kai reikėjo laidoti, kapinėse - nors jos ten visai šalia buvo, 
Žemaičių Kalvarijoje - jie net negalėjo laidoti, nes artėjo ru
sai... Tai jie nutarė laidoti prie savo sodybos, toks kaimynas 
padarė karstą... (bus daugiau)
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Sveikatos kertė
v

Žmogaus atsiradimas žemėje 
ir genetinė inžinerija

Žmogaus atsiradimo Žemėje 
problema tebėra neišspręsta, ir 
greičiausiai artimoje ateityje 
nebus galutinai išspręsta. Yra 
dvi teorijos:

1. Žmogų, jo kūną ir sielą, 
sukūrė kūrėjas - Dievas. Kūrė
jo teoriją skelbia ir skelbė kiek
viena religija ir jos atstovai.

2. Kita teorija yra ta, kad 
žmogus - jo kūnas ir siela, tiks
liau, antrasis “aš” - išsivystė 
evoliucijos būdu. Aiškinama, 
kad prieš daug bilijonų metų 
pirmykštis žmogus išėjo iš van
dens į sausumą, pradėjo vysty
tis ir tebesivysto. Si teorija skel
bia, kad: a) nebūtinai tik vie
name Žemės taške tai atsitiko, 
ir b) ne tuo pat momentu, bet 
įvairiose vietose vyko žmogaus 
kitimas. Šita teorija priimtina 
tiems, kurie pripažįsta rasių 
skirtumą.

Nesakyčiau, kad slepiama, 
bet ir neplatinama idėja, kuri 
bando tas dvi teorijas sujungti. 
1950 metais popiežius Pijus XII 
savo enciklopedijoje paskelbė, 
kad, jei rimtas mokslas be abe
jonių įrodys, jog žmogaus kū
nas atsirado ir išsivystė evoliuci
jos keliu, Katalikų Bažnyčia su 
tuo sutiks, tačiau Ji visada pa
siliks prie nepajudinamo prin
cipo, kad kiekvieno žmogaus 
siela yra sukuta ir kuriama tik 
Dievo.Tai įvyksta tuo momen
tu, kada vyriška sėkla - sperma 
susijungia su moterišku kiau
šinėliu. Tas apvaisinimas ne
būtinai turi įvykti žmogaus - 
moters kūne.

Žmogus vystėsi ir tebesivys
to, eina pirmyn, labai palengva, 
bet nesustojamai, kas reiškia, 
kad mes ir dabar tebesivystom. 
Įrodyta, kad mūsų vaikai, bend
rai paėmus, yra gudresni ir iš
mintingesni už mus. Žmogus 
pralaužė intelektualines užt
varas, kada išmoko uždegti ug
nį ir pasigamino ratą. Rato pa
gaminimas įžiebė technologijos 
kibirkštį, kuri ir toliau nesus
tojamai progresuoja. Ir štai per 
milijonus, o gal net bilijonus 
metų, technologijos dėka žmo
gus surado tiek kūno, tiek inte
lekto pačią mažiausią dalelę 
“geną” ir sukūrė genetinę in- 
žinieriją. Genes - graikiškas 
žodis, reiškiąs giminę, kilmę, 
šaknis.

Genetikos inžinieriai gali pa
keisti ne tik žmogaus išorę, bet 
ir jo antrąjį “aš”, jei norit, sie
lą. Geras genetikos inžinierius 
pakeičia nesveiką žmogaus

Per Atlantą su 
futbolo kamuoliu

Pereitą rudenį su kuprine ant 
nugaros, su lagaminu vienoj 
rankoj ir su futbolo kamuoliu 
kitoj, atskrido iš Vilniaus įNevv 
Jersey oro uostą Vytautas Len
kutis. Atskrido į Farleigh Di- 
ckinson universitetą, norėda
mas patobulinti savo sportinius 
talentus ir aukštesnių mokslų 
pasiekti.

Per pastaruosius dešimt me
tų panašiai atkeliavo daug spor
tininkų iš Lietuvos. Jiems kelią 
atidarė Artūras Karnišovas, ga
vęs krepšinio stipendiją Steton 
Hali universitete. Nuo to laiko 
iki dabar į Amerikos universi
tetus yra atvažiavę apie 50 krep
šininkų iš Lietuvos.

1996 m. Jurga Marcikevi- 
čiūtė, gavusi lengvosios atleti
kos stipendiją Vii ano vos univer
sitete, atidarė panašias duris 
Lietuvos lengvosios atletikos 
sportininkams. Iki šiol jau ke
turi lengvaatlečiai yra gavę sti

užuomazgą į sveiką. Pavyzdys: 
širdies ligos yra įgimtos ir įgy
tos. Jei vienas iš tėvų turi geną, 
kuris perduoda tą įgimtą širdies 
ligą vaikui, tai genetikos inži
nierius tą geną pašalina ir tuo 
būdu apgina naujagimį nuo 
įgimtos širdies ligos. Stiprų, 
gerą širdies geną gali paimti iš 
kokio žinduolio (nebūtinai žmo
gaus) ir įdėti į ką tik prasidėjusią 
naują gyvybę. Ta nauja gyvybė 
turės sveiką širdį. Šiuo atveju 
greičiausia, kad “geras” genas 
nugalėjo “blogą”.

Dideli ginčai ir nesutikimai 
vyksta tarp pačių medikų, fi
losofų, na, žinoma, ir religijų at
stovų: ar šitokią pažangą gene
tinėje inžinerijoje etiškai ir mo
raliai galima leisti vystyti ir nau
doti. Nėra jokios abejonės, kad 
genetikos inžinieriai, keisdami, 
manipuliuodami genais, gali 
pakeisti žmogaus kūną ir jo dva
sines bei protines ypatybes, pa
kreipdami jas į teigiamą ar nei
giamą pusę - sakysim, sukurti 
labai fižiškai sveiką stiprų žmo
gų su ribotais dvasiniais porei
kiais, ir priešingai. Labai jau 
trumpai bandysiu pristatyti, 
kaipgi tai vyksta. Girdėjome ter
minus DNA, chromosoma, ge
nas. DNA - tai tam tikra rūgštis 
(deoxyribonucleid acid). Šita 
rūgštis ypatinga kiekvienam as
meniui ir ji su genais ir dar ke
liais priedais suformuoja chro
mosomas. Chromosomos - tai 
rykštelių pavidalo figūros. Jų 
yra 22 poros, t. y. 44-rios, prie 
kurių dar reikia pridėti lyties 
(vyrišką ir moterišką - Y ir X) 
chromosomas, tad visoju gau
sime 46-ias. Prie tų rykštelių 
tam tikra tvarka, dalyvaujant 
DNA rūgščiai, pritvirtinti genai 
- šaknelės. Genetikos inžinierius 
juos pašalina - supjausto, arba 
įsodina naujus, arba pakeičia tų 
genų tvarką, sukeisdamas jų vie
tas chromosomoje. Tuo būdu 
pakeičiamas būsimas žmogus. 
Chromosomos yra sunumeruo
tos maždaug pagal dydį. Yra ži
noma, prie kurios chromosomos 
pritvirtinti genai, sukeliantys 
įgimtas ligas. Sakysim genas, 
dėl kurio kraujyje padidėja cho
lesterolio kiekis, yra pritvirtin
tas prie 19-tos chromosomos. 
Taip pat žinoma, prie kurių 
chromosomų pritvirtinti genai, 
nustatantys dvasines, protines, 
jausmines ypatybes.

Apie tai tačiau garsiai nekal
bama net ir bendro pobūdžio 
medicinos žurnaluose.

Alfonsas Viliūnas

pendijas Amerikos universite
tuose.

Vytautas Lenkutis, kurį dabar 
jau galima prijungti prie šių pi
onierių sportininkų, yra pirma
sis Amerikos universitete sti
pendiją gavęs Lietuvos futboli
ninkas.

Vytautui 22 metai. Jis futbo
lą pradėjo žaisti nuo antros 
klasės, kaijo tėvelis atvedė jį į 
Vilniaus “Žalgirio” futbolo mo
kyklą. Su šia komanda Vytau
tas žaidė kol baigė vidurinę mo
kyklą. Per tą laikotarpį jis bu
vo išrinktas žaisti Lietuvos jau
nučių rinktinėje (jaunesn. negu 
16 metų amžiaus), po to perėjo 
į U-l8 metų rinktinę ir daly
vavo keturiose Europos jaunių 
čempionatų atrankinių varžybų 
ratuose.

Vėliau Vytautas buvo išrink
tas žaisti Lietuvos olimpinėje 
rinktinėje (U-21), bet tik pra
dedant atrankinį ciklą Vytą iš-

Padažai vegetarams

Cukinijos padažas
Pakepinkite smulkiai sup

jaustytą ropinį svogūną, įpil
kite vandens, įdėkite smulkiai 
sutarkuotos cukinijos, priesko
nių, įberkite druskos. Jei netu
rite cukinijos, galite dėti mor
kų.

Prancūziškas padažas
1 šaukštas citrinos sulčių, 1 

šaukštas dirbtinio medaus, 1 
šaukštas aliejaus, 2 šaukštai 
vandens. Viską sumaišykite. 
Galima užpilti ant šviežių 
pjaustytų žolių.

Raudonas grietinės 
padažas

3 šaukštai aštraus pomidorų 
padažo, 200 g grietinės, džio

Geros žinios iš Havajų 
apie lietuvius krepšininkus

Žiemos mėnesiais Havajuose 
mums, šaltame klimate gyve
nantiems mirtingiesiems, būtų 
smagu pabuvoti. Bet apie tai tik 
pasvajoti galime. Tačiau iš ten 
atėjusios geros žinios apie lie
tuvių krepšininkų porą mus ge
rokai sušildo!

Gavome iškarpų apie mūsų 
jaunuosius krepšininkus, žai
džiančius Honolulu universi
teto rinktinėje. Tai Dainora ir 
Nerijus Puidai, kurie nuo pra
ėjusio rudens toj tolimojoje 
Amerikos valstijoje garsina 
lietuvių ir Lietuvos vardą.

Iš Šiaulių kilusi Dainora, ku
ri žaidžia Havajų universiteto 
centro puolėjos pozicijoje, 
dažnai būna geriausia taškų 
medžiotoja savo komandoje. 
Jos rinktinė dalyvauja JAV 
Western Athletic Conference 
pirmenybėse, kurios kitos eki
pos yra iš Amerikos kontinen
to. Šį sezoną su mūsiškės tal
ka, kaip rašo spauda, rinktinei 
gali pavykti iškovoti čempio
nių titulą.

Neseniai Dainoros nuotrau
ką įdėjo Honolulu “Star-Bulle- 
tin” dienraštis, paminėdamas 
neeilinius jos gabumus.

Havajų spauda dar plačiau 
rašo apie jos vyrą - Nerijų Pui

v

Žaidimo metu

tiko didelė nelaimė - trūko ke
lio raiščiai. Po šios traumos jo 
gyvenimas pasikeitė.

Prieš gaudamas šią sunkią 
kelio traumą Vytas jau viene
rius metus lankė Vilniaus Pe
dagoginį universitetą. Per šiuos 
metus jis norėjo pažiūrėti, ar 
jam pasiseks suderinti sportą su 
mokslu. Po traumos jis pradė
jo rimtai galvoti apie savo atei
tį. Pasibaigus pirmiems metams 
universitete jis pamatė, kad 
Lietuvoje yra tikrai labai sunku 
suderinti mokslą su sportu, kad 
ten paprasčiausiai reikia pa 
sirinkti arba mokytis, arba spor
tuoti.

Galvodamas apie savo ateitį,

vintų prieskonių žolių grietinę 
sumaišykite su pomidorų pa
dažu, įdėkite prieskonių žolių

Svogūnų padažas
Smulkiai supjaustytą ropinį 

svogūną pakepinkite neutralaus 
aromato aliejuje, įpilkite van
dens ir įdėkite grietinės. Įberki
te truputį prieskoninės druskos, 
mairūno.

dą kuris žaidžia to paties Ha
vajų universiteto vyrų rinktinė
je. Honolulu “Midweek” laik
raštis sausio 12 d. laidoje įdėjo 
visą puslapį užimantį rašinį apie 
Nerijų ir jo komandos draugą iš 
Jugoslavijos - Predrag Savovič, 
kurie yra vieni iš geriausių pa
grindiniame penketuke.

Čia rašoma, kad Puida, 23 
metų amžiaus, kilęs iš Šakių ra
jono, yra labai subrendęs ir at
letiškas. Anksčiau yra buvęs bė
gikas, taigi ir dabar krepšinio 
aikštėje jis gali bėgioti geriau 
negu kiti žaidėjai. Taip pat jis 
turi labai gerą reakciją ir pui
kiai perdavinėja arba pagauna 
kamuolius. Pagavęs “pakly
dusį” kitam komandos draugui 
skirtą kamuolį ir paskutinę 
žaidimo sekundę pelnęs du taš
kus, Nerijus padėjo komandai 
laimėti rungtynes prieš Bradley 
universitetą.

Straipsnyje negailima gražių 
žodžių Nerijui. Įdėta ir viena 
nuotrauka, kurioje Nerijus ma
tomas rungtynių prieš Colorado 
universitetą metu. Po nuotrau
ka paminėta, kad lietuvis taip 
pat yra lengvosios atletikos 
žvaigždė.

Kiek mažiau vietos rašinyje 
yra skirta kitam užsieniečiui -

Vytas mąstė, jog sportinis kelias 
gali pasibaigti bet kurią aki
mirką, tad verčiau užbaigti uni
versitetą ir idealiausia vieta tą 
padaryti buvo Amerika, nes čia 
galima sėkmingai sportuoti ir 
mokytis tuo pačiu metu. (Pa
staba: taip mano visi Lietuvos 
sportininkai, atvažiavę į Ame
riką su kuriais man teko kal
bėtis. - R.G.)

Dar įdomu yra tai, kad Vytas 
nėra gynėjas, nei puolėjas, bet 
vartininkas. Paklausus, kodėl jis 
pasirinko šią poziciją Vytas at
sakė pradėjęs su metais vyres
niais vaikais ir treneris tada pa
sakęs, kad jei jis nori žaisti su 
šia komanda, tai yra tik viena

Jūs turite 
tai žinoti!

Ant produktų pakuočių gausu 
įvairių simbolių, skaičių ir 
raidžių. Ar žinote, ką šios žymės 
reiškia?
Užsienio gamintojai paprastai 

gamina tris vienos prekės vari
antus: vidaus rinkai, eksportui 
ir eksportui į neišsivysčiusias 
šalis. Trečiai kategorijai priklau
so 80% maisto produktų, ciga
retės, gėrimai, 90% vaistų. To
kios prekės dažnos ir Lietuvoje. 
Skiriamieji žymėjimai ant jų 
pakuočių nurodo, kad prekė turi 
konservantą žymimų raide E ir 
triženkliu skaičiumi. Dauguma 
šių konservantų žalingi sveika
tai:

• E 102, E 110, E 124, E 127, 
E 160 A, E 450 A pavojinga.

• E 123 labai pavojinga!
• E 104,E 122,E 141, E 150, 

E 151, E 161, E 171, E 173, E 
180, E 240, E 241, E 477 abe
jotina.

• E 103,E 105,E 106,E 111, 
E 120, E 125, E 126, E 130, E 
152, E 191 - uždrausta.

• E 131,E142,E210,E215. 
E 339, E 271, E 330 kancero
geninis produktas.

• E 220 ardo vitaminą BĮ.
• E 221, E 224, E 226, E 338, 

E 340, E 341, E 407, E 450, E 
453, E 455, E 456, E 461, E 462, 
E 463, E 465 - trikdo virški
nimą.

• E 230, E 231, E 232 ken
kia odai.

■ E 250, E 251, E 252 hiper- 
tonikams nevartoti.

• E 311, E 312 gali išberti.
• E 320, E 321 sudėtyje daug 

cholesterino.
Internetas

Havajų universiteto rinktinės 
nariui jugoslavui P. Savovič, 
kuris į Havajus yra persikėlęs iš 
Alabamos - Birminghamo ko
legijos. Ir jis, rašoma, yra geras 
taškų medžiotojas.

Beje, medžiagą iš Havajų, 
kaip ir anksčiau, mums atsiun
tė buvusi Cicero gyventoja 
Bronė Jameikienė, kuri palaiko 
ryšį su mūsų krepšininkų pora 
ir “serga” už juos.

E. Šulaitis

galimybė - tapti vartininku.
Dvylika Amerikos univer

sitetų siūlė Vytui stipendijas. 
Apgalvodamas visas galimybes, 
Vytas nusprendė įstoti į Fair- 
leigh Dickinson Universitetą.

Praeitą rudenį, tik šeši mėne
siai po operacijos, Vytas pradė
jo pirmąjį sezoną Amerikoje. 
Nors žaidė dar nepilnai atgavęs 
sportinę formą jis vis dėlto ga
vo aukštus trenerių įvertinimus.

Vytas dabar darbščiai ir inten
syviai treniruojasi, nekantriai 
laukdamas ateinančio sezono, 
nes tik tada visi galės pamaty
ti, kaip jis gali žaisti pilnai pa
sveikęs. Laukiame ir mes.

Rimas Gedeika

Vasario 22 d. Huettenfelde, 
Vasario 16-osios gimnazijoje, 
po sunkios ligos, sulaukęs 90 
metų, mirė Justinas Lukošius, 
ilgametis Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės reikalų vedėjas. 
Velionio palaikai bus laidojami 
Lietuvoje.

JAV sostinės ir apylinkų 
lietuviškoji skautija kviečia 
visus lietuvius ir jų draugus at
silankyti į š. m. balandžio 9 d. 
jų rengiamą Kaziuko mugę. 
Šis metinis renginys vyks Saint 
Elizabeth’s School, 917 Mon- 
trose Rd., Rockvvell, MD. 
Kviečiame ir visų lauksime 1 
vai. p.p.

JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė primena, kad Švie
timo tarybos paskelbti piešinių 
ir rašinių konkursai baigiasi ko
vo 31 dieną. Konkursų taisyk
lės buvo išsiųstos visų lituanis
tinių mokyklų vedėjams. Pasa
kų tekstus ir knygeles kietais 
viršeliais (ketvirtajai piešinių 
konkurso gurpei) galima gauti 
Švietimo taryboje: 13648 Kic- 
kapoo Trail, Lockport, IL 
60441. Turint klausimų, prašom 
kreiptis į Švietimo tarybos pir
mininkę Reginą Kučicnę, tel./ 
faksu (708)301-6410.

Filmas apie a.a. archeologę 
prof. dr. Mariją Gimbutienę, 
pasaulinio garso mokslininkę, 
buvo pristatytas 1999 m. lap
kričio 13 d. Philadelphijoje. Jau 
filmo pavadinimas “Didžiosios 
Motinos atradimas: Marijos 
Gimbutienės gyvenimas ir pa
likimas” (Excavating the Great 
Mother: The Life and Legacy of 
Marija Gimbutas) trumpai iš
reiškia mokslininkės teoriją, kad 
Europos priešistorinė kultūra 
buvo matriarchalinė ir garbino 
Deivę Motiną, gyvybės davėją. 
Filmas esąs pirmas būsimos do
kumentinių filmų serijos ra
dinys, skirtas žemės ir moters 
svarbai pabrėžti. Filmą įgarsino 
žymi aktorė Olimpia Dukakis. 
Pristatyme dalyvavo garsioji 
menininkė ir rašytoja Christi- 
na Biaggi, kurios skulptūra 
“Deivės palikimas” numatoma 
pastatyti Lietuvoje, Europos 
skulptūrų parke.

Lietuvos kultūros fondą 
(LKF) 1999 m. lapkričio 13 d. 
pasirašyta sutartimi įsiparei
gojo trejus metus remti JAV 
bendrovė “Megamec”, gami
nanti vaikų žaislus ir savo veik
lą pradedanti Lietuvoje. Nu
matoma, kad ši bendrovė, plės
dama savo verslą Europoje, per 
ateinančius dvejus metus Lie
tuvos kultūros fondą galės 
paremti trimis milijonais litų. 
Pasak LKF darbuotojų, susi
laukus tokios paramos būsią ga
lima atgaivinti kai kurias pro
gramas, nebeveikiančias dėl 
lėšų stokos, tokias kaip talen
tingų vaikų bei jaunų meninin
kų rėmimas ir kt.

Pinigai - didžiausia ne vien 
Lietuvos televizijos, bet ir Chi
cagoje veikiančios išeivijos lie
tuvių televizijos problema. Tai 
200-osios laidos proga dienraš
tyje “Draugas” pabrėžė Ameri
kos lietuvių televizijos (ALTV) 
atkūrimo iniciatorius ir vadovas 
Arvydas Reneckis. Greitai bus 
jau ketveri metai, kai Chicagos 
ir jos apylinkių lietuviai savo 
televizorių ekranuose gali maty
ti lietuviškas laidas. Šios valan
dos trukmės laidos 23-iuoju 
kanalu rodomos ketvirtadienių 
vakarais ir šeštadienių rytais. 
200-oji laida rodyta vasario 17 
dieną
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Vaišėse po premjeros 
dalyvavo ir lietuviai

Turbūt nedaugelis žino, kad 
Algirdas Gustaitis, gyvenantis 
Los Angeles, CA, atstovauja 
Lietuvai užsienio spaudos aso
ciacijoje Hollyvvoode. Jis yra 
vienintelis oficialus spaudos at
stovas iš Pabaltijo šalių di
džiausiame pasaulio kino pra
monės centre. Jo dėka dviejų 
lietuvių šeimų vaikai buvo pa
kviesti dalyvauti filmo “Run the 
Wild Fields” premjeroje, kuri

įvyko š. m. vasario 23 d., 7 vai. 
vak., Los Angeles, CA. Šį filmą 
pastatė kino studija “Show- 
time”, režisierius - Paul A. 
Kaufman.

Po premjeros buvo puikios 
vaišės. Atvykę lietuviukai ga
lėjo susitikti ir nusifotografuo
ti su vaidinusia šiame filme mer
gaite, jaunąja aktore Alexa Ve
ga (filme jos vardas buvo Pug).

E. A.

Įžvalgios mintys
Pirmadieniai yra pati baisiausia diena, kuriai, deja, skirtas sep- 

tintadalis viso mūsų gyvenimo.
Kuo greičiau kąnors darydamas atsiliksi, tuo daugiau laiko turėsi 

pasivyti.
Švari sąžinė paprastai reiškia prastą atmintį.
Jei tenka rinktis vieną iš dviejų blogybių, imk tą, kurios dar 

nebandei.
Visados planuok būti spontanišku rytoj.
Jei galvoji, kad niekas tavimi nebesirūpina, kokį kartą 

nesumokėk laiku skolos...
Sąskaitas paštas pristato dvigubai greičiau, negu užmokesčio 

laiškus.
Pinigus reikia skolintis iš pesimistų - jie nesitikės skolą atgauti. 

99 nuošimčiai advokatų likusiems gadina gerą profesijos vardą.
Internetas

Aktorė AIexa Vega ir lietuvaitė Elėj a

Bėgiojimas svaigina...
Anot anglų mokslininkų, bė

giojant hipofizė gamina endor- 
finus (kartais vadinamus sme
genų opiatais), kitaip tariant, 
medžiagas, panašias į morfiną. 
Endorfmai „svaigina“ bėgiką ir 
sukelia malonių pojūčių. Seniai 
žinoma, jog endorfmai malšina 
skausmą, sukelia euforiją, ža

dina apetitą, mažina įtampą ir 
dirglumą.

Kasdienę endorfinų dozę ga
lima „užsidirbti“ bėgiojant ry
tais. Tačiau mokslininkai įspėja 
neperlenkti lazdos. Mat pabė
giojus ilgiau nei pusvalandį, 
smegenys nepajėgia „išspausti“ 
nė lašelio endorfmo.

Vakarų ekspresas

Lietuviškas alus
Baltimorėje tyrė JAV rinką

RigaVen Travel Ine. 
. We have GREAT CRUISES .

• Toursto Ireland, Scotland, Englarrd and En^ope i 
• Discover Costa Rica *

L
SPECIAL REDUCED FARES 

to VILNIUS 
starting ai $406.00 

with

Talį for Details"

Call 
INESE ZAK1S 

1X5 W. Malu SL, Bwy Store, NY 11706
Tel. 516-665-4455 Fex 516-665-6164 
1-8OG-291-8311 
E-mail: Rlga Vcn4tworldnetuitt.net

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

• VISŲ SUINTĖJŲ DĖMESIUI: Tikimės, kad visi 
mūsų siuntėjai jau yra gavę paštu naujus siuntinių su
rinkimo tvarkaraščius. Kaip ir pernai, siuntinių surin
kimo datos yra sudarytos visiems 2000 metams, pa
pildomo datų siuntimo paštu rudenį nebus. Jeigu jūsų 
adresas pasikeitė ir negavote naujo tvarkaraščio ar no
rėtumėte gauti papildomų tvarkaraščio kopijų, prašo
me kreiptis į “Vilties” įstaigą. Siuntinių surinkimo ir 
konteinerių datos bus taip pat skelbiamos “Dar
bininko” laikraštyje.

• Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE 
programą

• Perkraustymo į Lietuvą paslaugos

• Pinigų persiuntimas į Lietuvą

• Pigios telefono paslaugos

• Telefono kortelės skambinti į Lietuvą

• Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos į Ameriką 
tik didesniais kiekiais)

• Perkraustymas iš Lietuvos į Ameriką

• Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką

Great Necko, NY, lietuviai Stasė ir Aleksandras Vasiliaus- 
-kai, kurių pastangomis į Lietuvos bibliotekas buvo 
pasiųsta šimtai knygų

VILNIUS

Š. m. kovo 9 d. prestižiniame 
Baltimorės, MA, Elkridge 
Golfo klube vyko verslo rengi- 
nys-priėmimas, kuriame užsie
nio valstybės pristatė savo vy
nus ir alų. Priėmimą, į kurį sus
irenka didžiausių Baltimorės 
regiono kompanijų vadovai 
(taip vadinami CEO - ChiefEx- 
eeutive Officersj, kasmet or
ganizuoja Baltimorės Pasaulio 
Prekybos Centras. Kovo antrą 
savaitę vykusiame priėmime da
lyvavo virš 200 (CEO) vadovų. 
Tarp 20 šalių, gavusių pakvie
timus reprezentuoti savo vynus 
bei alų, Lietuvos ambasados 
Washingtone pastangomis jau 
antri metai iš eilės dalyvavo ir 
Lietuva. Lietuvos diplomatai, 
bendradarbiaujant su Pane
vėžyje įsikūrusiu Jungtiniu 
Alaus Centru, renginyje prista
tė “Utenos alaus” bei Panevė
žio “Kalnapilio” produkciją.

Lietuviškas alus, kurio pristaty
mas vyko pagrindinėje klubo 
salėje, priėmime sukėlė didelį 
susidomėjimą ir iškart subūrė 
savų gerbėjų ratą. Kaip paste
bėjo Baltimorės Pasaulio Preky
bos Centro vadovas George 
Mickalonis, lietuviškas alus bu
vo populiariausiu renginio alu
mi. “Utenos alui”, kuris jau ke
linti metai yra eksportuojamas į 
JAV bei palaipsniui plečia savo 
distribucinį tinklą šioje mil
žinišką rinką turinčioje valsty
bėje, renginys tapo puikia rek
lama Baltimorės regione. Tuo 
tarpu bendrovei “Kalnapilis” 
akivaizdus jos produkcijos pa
sisekimas renginio metu tapo 
geru rinkos tyrimu bei dar vienu 
akstinu bandyti skverbtis į JAV 
rinką.

Lietuvos Respublikos 
ambasada Washingtone

Žiemos kainos pirmyn ir atgal 
spalio 1 - kovo 31 

išskyrus kalėdinį laikotarpį
Nevv York $406
Chicago S450
Seattle $560

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų

Vytis Travel
40-24 235 St.

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

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

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

> -J

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

f NERINGOS“ STOVYKLOS 2QQ0|
LIETUVIŲ KALBA liepos 9-23 d.d. - vaikams 10-16 metų 

liepos 23-29 d.d.-vaikams 6-10 metų f £ 
liepos23-29d.d.-vaikams 13-16metų 
liepos 30 - rugpjūčio 5 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais 

ftNGLŲ KALBA-LIETUVIUKO^
birželio 30 - liepos 4 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais 
rugpjūčio 6-19 d.d. - vaikams 7-16 metų ______________

W|NFORMACUA-REGISTRACklA 
kreiptis į Daną Grąjauskaitę:

66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472 
617-923-4583 neringai@yahoo.com

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
MARCH AND APRIL PICK-UP SCHEDULE

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu Įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!
Pilnas ir draugiškas patarnavimai, iškaitant

* Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA 
* Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines 

* Paskolas - namų, namų remonto, 
Home Eąuily ir automobilių

* ATM naujų mašiną ir korteles
* t iesiogini 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)

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

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

April 6 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

April 7 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

April 18 New Haven, CT 12-1 pm
Nevv Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

April 20 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

April 21 Philadelphia, PA 11-12 noon
April 22 Brooklyn, NY 12-1 pm
April 25 Putnam, CT 1-2 pm

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

Vcn4tworldnetuitt.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:neringai@yahoo.com
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Putnam, CT
Dalyvaukime “Neringai” 

ruošiamame koncerte-vajuje
Jau skelbėme apie Putname 

rengiamą koncertą-vajų “Nerin
gos” stovyklai paremti. Rengė
jams labai rūpi, kad apie kon
certą sužinotų kiek galima dau
giau žmonių, kad atvyktų ir 
pasidžiaugtųjį išgirdę. Buvo iš
siuntinėti kvietimai, bet ne visus 
jie pasiekia. Tad per radiją, 
bažnyčią ir, svarbiausia, laik

Kvietimus į “Neringai” skirtą koncertą-vajų ruošia seselė Paulė, vienuolijos Amerikoje vadovė, Dana Grajauskaitė, stovyk
los administratorė, ir rėmėjų valdybos nariai: Z. Sakalienė , R. Drazdauskas ir Gintaras Čepas

Philadelphija švenčia
Lietuvos nepriklausomybę

Vasario 20 d., sekmadienį, 
Philadelphijos ir jos apylinkių 
lietuviai rinkosi į savo didžią
ją metinę šventę - Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo iš
kilmes. Tą dieną minėjome dvi 
svarbias datas -1918 metų vasa
rio 16-osios Nepriklausomybės 
akto 82-ąsias metines ir dešimt
meti nuo 1990 metu kovo Įl
osiąs Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo.

Minėjimas buvo pradėtas iš
kilmingomis sv. Mišiomis. Šie
met jos vyko Philadelphijos lie-

Amb. Oskaras Jusys, Irena Mauricienė, dr. Nijolė Žambaitė, 
Vytautas Bagdonavičius ir Vytas Mašalaitis P. Vaškio nuotr.

tuviškoje Šv. Jurgio bažnyčioje, 
kur gausiai susirinko visų trijų 
lietuviškų parapijų nariai. Šv. 
Mišios prasidėjo iškilmingu vė
liavų paradu, kurį lydėjo tauti
niais rūbais pasipuošęs jauni
mas ir moterys. Mišias koncel- 
ebravo monsinjorai Leon Peck- 
Peciukevičius ir Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas Juozas Ander
lonis, STD, kuris pasakė paki
lų, patriotišką pamokslą. Ja
me skambėjo Lietuvos vardas: 
prisimintas nelengvas kelias 
į nepriklausomybę, patirtos 
kančios ir praradimai, kova, 
džiaugsmas ir pagaliau - per
galė. Monsinjoro lūpose skam
bėjo pasididžiavimas Lietuvos 
dukromis ir sūnumis, ir viltis - 
geresnio gyvenimo mūsų Tė
vynei šiandien.

Lietuvių namai, kuriuose vy
ko iškilmingas minėjimas, su
rengtas Philadelphijos Apy
linkės LB ir Lietuvių Namų 
valdybų, jau nuo pusiaudienio 
šurmuliavo susirinkusiais žmo
nėmis. Čia galėjai sutikti ir 
vietinių lietuvių, ir tik neseniai 
atvykusių iŠ Lietuvos, ir bran- 

raščius, skambiname varpais, 
visiems iš anksto dėkojame už 
jo pagarsinimą ir... atvykimą!

Koncertas įvyks balandžio 2 
d., 2 vai. p.p., sekmadienį, Put
name, N.Pr.S. vienuolyno ko
plyčioje. Tai Gavėnios vidurys 
ir Velykoms pasiruošimo lai
kas. Būtų tauru, kad malda - re
liginiais muzikos kūriniais ir 

daus amžiaus žmonių, ir jau
nimo, ir visai jaunų lietuviško 
medžio atžalėlių - visi atvyko į 
didžiąją metinę lietuvių šventę.

Prieš oficialią dalį susirin
kusieji galėjo pasistiprinti lietu
viškais bulviniais blynais ir ce
pelinais, pasėdėti lietuviškoje 
kavinėje, pasišnekučiuoti su 
senais pažįstamais ar užmegzti 
naujų pažinčių su neseniai at
vykusiais ar besisvečiuojančiais 
Amerikoje.

Šventiniam minėjimui visi 
pakilo į antrąjį aukštą, Čiurlio

nio salę, šventės proga papuoštą 
Lietuvos trispalvėmis ir tauti
nių spalvų gėlių vainiku. Ofi
cialioji dalis prasidėjo, įnešus 
JAV ir Lietuvos Respublikos vė
liavas.

Prelatas monsinjoras J. An
derlonis savo invokacijoje dė
kojo Viešpačiui už suteiktą pa
laimą Lietuvai tapti nepriklau
soma ir prašė stiprybės jos pil
nam įgyvendinimui.

Lietuvių Namų prezidentas 
Vytautas Karalius sveikindamas 
susirinkusius pabrėžė šių namų 
svarbą lietuviškoje veikloje ir 
skatino žmones juos remti savo 
aukomis.

Philadelphijos apylinkės LB 
pirmininkas Vytautas Bagdo
navičius, pasveikinęs susirin
kusius, pristatė atvykusius gar
bės svečius: dr. Oskarą Jusį - 
Lietuvos Respublikos nepa
prastąjį ir įgaliotąjį ambasado
rių Jungtinėse Tautose, dr. Ni
jolę Žambaitę - Lietuvos amba
sados ministrę-patarėją. David 
Hyman - Philadelphijos miesto 
mero atstovą, Tomą Blizniką - 
Lietuvos misijos prie Jungtinių 

geru darbu - auka padarytume 
šią gavėnią veiksminga sau ir 
jaunimo stovyklai “Neringa”. 
Aukojame tam, kas mums yra 
arčiau širdies. O kaip su Nerin
ga, kuri ugdo jaunimo krikš- 
čioniškas-tautines vertybes?.. 
Jai jau 31 metai! Stovyklauto
jų nameliai dar senesni, jiems 
tikrai reikia daugiau nei “face 
lift”. O kur dar savo atostogų 
atsižadančių, kai kurių net pro
fesionaliai pasiruošusių vado
vų bent minimalūs atlygini
mai?..

Koncerto programą atliks trys

Tautų sekretorių, ir kun. Petrą 
Burkauską- Philadelphijos lie
tuviškų šv. Andriejaus ir Šv. 
Kazimiero parapijų kleboną.

David Hyman, Philadelphi
jos miesto mero atstovas, pers
kaitė mero proklamaciją, ku
rioje pabrėžta Lietuvos, kaip ne
priklausomos vastybės, teisė 
siekti narystės ir būti priimtai į 
NATO.

Amb. Oskaras Jusys savo kal
boje prisiminė Lietuvos istori
ją nuo seniausių laikų iki šių 
dienų, išskirdamas tris svarbias 
datas - Mindaugo karūnavimo 
dieną, 1918-ųjų vasario 16-os- 
ios bei 1990 m. kovo 11-osios 
Nepriklausomybės aktus. Po to 
ambasadorius išsamiai apžvel
gė Lietuvos užsienio politiką ir 
jos prioritetus Jungtinėse Tau
tose. Dr. Jusys savo kalbą bai
gė akcentuodamas būtinybę 
Lietuvai tapti NATO nare.

Susirinkusiai publikai buvo 
pristatytas fotomontažas “Šim
tas metų Philadelphijos lietuvių 
gyvenime”. Didžiuliame ekra
ne viena kitą keitė istorinės fo
tografijos, kai kurios šimtme
čio ar pusės amžiaus senumo - 
lietuvių bendruomenei nusipel
niusių organizatorių ir kultūros 
veikėjų veidai, meno kolektyvų, 
organizacijų narių, pastatų nuo
traukos ir pan. Akys gėrėjosi 
vaizdais, be priekaištų sukom
ponuotais kompiuteriu, papil
dytais dar ir laiko skale, o 
kur dar šaunūs Romos Kru- 
sinskienės ir Vytauto Bagdo

Cicero gyvenanti tautietė 
peržengė 100 metų slenkstį

Jadvygai Jelmokienei - jau 102!
Cicero lietuviai gali didžiuotis 

savo miestelyje turėdami ilgaam
žę tautietę. Tai Jadvyga Jelmo- 
kienė, kuriai kovo 2 d. suėjo 102 
metai.

Jos sukaktis buvo atžymėta Ci
cero lietuvių susirinkime po lie
tuviškų mišių Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje kovo 5 d. Čia Jad
vyga buvo pagerbta, jai sugiedota 
ilgiausių metų, įteikta gėlių puokš
tė, pasveikinta, palinkėta dar daug 
sveikų metų.

Ši mūsų tautietė Amerikoje gy
vena jau daugiau nei 50 metų. Nuo 
1967-ųjų, mirus jos vyrui Juozui, 
ji viena tvarkosi savo namuose, 
esančiuose nelabai toli nuo Šv. An
tano parapijos bažnyčios, kurios 
lietuviškas pamaldas ji lanko kiek
vieną sekmadienį. Tik dabar, su
žinojus, jog negailestingas parapi
jos klebonas lietuviams paskyrė 
ankstyvą 9 valandos ryto mišių 
laiką, ji nesuspės čia atvykti, nes į 

iškilios menininkės, Amerikos 
lietuvaitės, šiame krašte pa
siekusios aukšto muzikinio išsi
lavinimo, koncertavusios Ame
rikos miestuose lietuvių ir 
amerikiečių publikai, taip pat 
ir Lietuvoje, jai atgavus Ne
priklausomybę. Tai solistė Au
dronė Simonaitytė-Gaižiūnie- 
nė, pianistė dr. Dalia Sakaitė 
ir smuikininkė Linda Veleckytė.

Rengėjai tikisi, kad atvy
kusieji įšįreliginės rimties kon
certą giliau pajus Gavėnios 
prasmę ir Velykų džiaugsmą.

ap

navičiaus komentarai!..
Lietuvių Fondo įgaliotinė Da

lia Jakienė priminė, kad 1960 m. 
įsteigto Fondo pagrindinis tiks
las buvo ir yra lietuvybės iš
laikymas užsienyje. Trumpai 
apžvelgusi Fondo 40 metų 
veiklą ir jo paramą Philadelp
hijos apylinkės lietuviškoms in
stitucijoms, D. Jakienė pasi
džiaugė, galėdama Fondo ir Lie
tuvių Bendruomenės Švietimo 
Tarybos sprendimu įteikti fi
nansinę paramą Philadelphijos 
lituanistinei Vinco Krėvės var
do mokyklėlei. Publika šiltais 
plojimais palydėjo mokyklos di
rektorei D. Surdenienei perduo
damą Lietuvių Fondo čekį.

Po oficialios dalies sekė me
ninė programa. Scenoje pasi
rodė lituanistinės V. Krėvės mo
kyklos mokiniai, sudainavę 
“Tėvynė bus laisva” ir “Aš esu 
lietuvis” (vadovė V. Razgai- 
tienė) ir pelnę publikos simpa
tijas. Tos pačios mokyklos jau
nimas šoko smagius, nuotaikin
gus ir judrius tautinius šokius 
(vadovė E. Washofsky), o žiū
rovai kaskart dėkojo šokėjams 
plojimais!

Judrųjį jaunimą scenoje pa
keitė vyresnio amžiaus šokėjai 
- “Žilvino” šokėjų grupė (va
dovė E. Washofsky). Jų šokami 
lėto tempo, plastiški lietuvių 
liaudies šokiai mus, žiūrovus, 
vėlgi žavėjo. Ypatingo dėmesio 
susilaukė jaunosios kanklinin
kės, kurios gražiai susigroju
sios pakankliavo keturias liau-

bažnyčią ją atveždavo dukra.
Beje, Cicero gyvena jos dvi duk

ros: Olimpija Baukienė ir Natalija 
Sodeikienė, kurios turi atskirus na
mus ir savo šeimas. Jos dažnai pa
gelbsti šimtą metų slenkstį per
žengusiai mamai: atneša paval
gyti, nuperka produktų ir pan.

Jadvyga Jelmokienė labai mėg
sta darbuotis darže, prie jos namų 
visada žydi įvairios gėlės, kurias ji 
labai prižiūri ir jomis džiaugiasi. 
Be to, Jadvygai labai patinka megz
ti ir ją dažnai galima pamatyti vis 
kažką berezgančią. Taip pat ji skai
to lietuvišką spaudą, klausosi lie
tuviškų radijo programų, lietuviš
kos muzikos įrašų, stebi savaitinę 
lietuvių televizijos valandėlę. Tai
gi visą laiką yra užsiėmusi ir ne
turi laiko galvoti apie senatvę.

Palinkėkime šiai ilgaamžei mū
sų tautietei dar daug malonių aki
mirkų jos gyvenimo saulėleidyje!

Edvardas Šulaitis

Lietuvos Vyčių 87-sis seimas
Jau praėjo šeši mėnesiai nuo 

86-jo Lietuvos Vyčių seimo, kai 
133 kuopa, veikianti Los An
geles, CA, pasisiūlė globoti 
2000 metais vyksiantį 87-jį sei
mą. Pasiruošimai jau vykdomi. 
Metinis suvažiavimas įvyks š. 
m. liepos 27-30 dienomis She
raton Universal viešbutyje, 333 
Universal Terrace Parkway, 
HollywoodHills, CA; tel. (818) 
509-2755. Seimo komiteto pir
mininkė yra Marytė Šepikaitė, 
133 kuopos pirmininkė.

Suvažiavimo metu liepos 26 
d. (trečiadienį) pageidaujan
tiems numatyta ekskursija au
tobusu per Los Angeles miestą 
ir dalyvavimas televizijos pro
gramoje. Ekskursijos kaina, įs
kaitant transportaciją, 25 dol. 
vienam asmeniui.

Paroda
Per anksti mirusio naujojo 

meno judėjimo “Fluxus” kūrėjų 
Jurgio Mačiūno vieno pirmųjų 
kolegų 7-tame dešimtmetyje, 
tarptautiniu mastu pripažinto 
menininko, daugiašakės žinia
sklaidos pionieriaus Nam June 
Paik paroda nuo vasario 12 iki 
balandžio 26 d. veikia Solomon 

Philadelphijos Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos mokinu
kai dainuoja per Vasario 16-tos minėjimą P. Vaškio nuotr.

dies dainas (vadovai B. ir J. Ka- 
sinskai). Visą popietę klausė
mės nepailstančios kaimo ka
pelos (vadovė L. Cox), kuri 
akompanavo ir tautiniams šo
kiams.

Dr. Nijolė Žambaitė, Lietu
vos ambasados ministrė-pata- 
rėja, pakomentavo fotomontažą 
“1999-2000 Lietuvos laisvės 
dešimtmetis” sujuostoje užfik
suotais tragiškais Lietuvos ne
senos praeities momentais ir 
viltį teikiančiais neabejotinais 
jaunos nepriklausomos šalies 
pasiekimais.

Minėjimą šauniai pravedė 
Irena Mauricienė ir Vytas Ma
šalaitis, lietuviškai ir angliškai 
pristatę programos eigą ir nei 
minutei nepamiršdami šypso
tis.

Pirmosios ilgalaikės 
paskolos Lietuvoje

Vilniaus bankas pirmasis Bal
tijos šalyse pradėjo teikti pasko
las būstui 20-čiai metų. Iki šiol 
bankas skolino ilgiausiai 10- 
čiai metų. Ilgalaikės paskolos 
bus teikiamos tik nuo 1992 metų 
pastatytiems butams bei na

A. + A.
Mjr. JUOZUI GRUODŽIUI

užbaigus šią žemišką kelionę, jo liūdinčių žmoną 

VIKTORIJĄ, sūnus ROMĄ, ALGIRDĄ ir GEDIMINĄ SU 

šeimomis bei visus Artimuosius giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

Angelė ir Jonas Jonynai
Rūta ir Vidminas Leikai 
Stasė ir Antanas Leikai 
Vlada ir Juozas Stankai

Seime dalyvaujančių regis
tracijos mokestis: suaugusiems
- 160 dol. asmeniui, užsiregis
travusiems iki birželio 1 d.; po 
tos dienos - 165 dol. asmeniui; 
jaunimui iki 18 metų amžiaus - 
80 dol. asmeniui. Į šią kainą įs
kaitoma: susipažinimo vakaras
- ketvirtadienį, kultūros vaka
ras - penktadienį, pokylis - šeš
tadienį ir priešpiečiai - sekma
dienį, bei autobuso transporta- 
cijos išlaidos.

Suvažiavimo dalyvių regis
traciją tvarko Marytė Šepikaitė, 
6143 Fulton Avė., Valley Glen, 
CA 91401; tel. ir faksas: (818) 
782-1248.

Laukiame visų gausaus atsi
lankymo ir dalyvavimo. Iki pa
simatymo 87-tame seime!

Regina Juškaitė-Švobienė

Guggenheim muziejuje (5 Avė 
ties 89 Str., NYC). Pasak The 
New York Times, Nam June Paik 
įrodė, kaip meninė vizija deri
nasi su technine išmone, išplės
damas video sampratą, įvesda
mas sąvoką “elektroninė auto
strada” ir kt. Parodą globoja gar
si investicijų bendrovė Merrill 
Lynch.

Nepriklausomybės šventės 
proga buvo surinkta virš 3,000 
dol. Lietuvių Bendruomenės 
tikslams.

Minėj imą baigėme visi atsis
toję dainuodami “Lietuva bran
gi, mano Tėvyne...” - šokėjai ir 
muzikantai ant scenos, o mes, 
žiūrovai, salėje. Mokinukų ran
kose gyvai plazdėjo mojuoja
mos trispalvės, nušviestos be
sisukančių prožektorių šviesų. 
O mes, žiūrovą^ laikėmės 
rankomis susikabinę - visi šioje 
salėje vienos Tėvynės, mūsų 
nedidelės, bet drąsiai į priekį 
žengiančios nepriklausomos 
šalies - Lie-tu-vos - vaikai!..

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Philadelphijoje bu
vo tikrai įsimintina šventė.

Dalia Kairiūkštienė

mams pirkti ir tik sumokėjus 
30% būsto vertės. Paskolos tei
kiamos doleriais arba eurais, o 
mažiausia suma - 60 tūkst. litų. 
Metinės palūkanos šiemet 
svyruoja tarp 10 ir 13 %.

Lietuvos aidas
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Balandžio 2 d., sekmadienį, 
reikia laikrodį pasukti vieną va
landą pirmyn.

Apreiškimo parapijos 
žinios

Lietuviškos mišios Ap
reiškimo parapijoje pradedant 
kovo 26 d. bus aukojamos 10 vai. 
ryto. Jas aukos kun. Vyt. Voler- 
tas, Viešpaties Atsimainymo par. 
vikaras.

Stasė Šlepetienė 
išgyveno 107 metus

1999 m. lapkričio mėnesį mirė 
Stasė Šlepetienė, sulaukusi 107 
metų amžiaus. Velionė gimė 1892 
m., devynioliktame šimtmetyje, 
pergyveno beveik visą dvidešim
tąjį ir nedaug trūko, kad būtų su
laukusi dvidešimt pirmojo.

S. Šlepetienės ilgametis gyve
nimas turėjo ir skaidrių prošvais
čių, ir sunkaus vargo. Gimė caro 
valdomoje Liepojoje, mokėsi ru
siškose mokyklose. Praėjus Pirma
jam pasauliniam karui ir bolše
vikų revoliucijai, ji su grupe lietu
vių repatriantų atvyko Lietuvon. 
Kaune baigė "Saulės" mokytojų 
kursus. Ištekėjusi už karininko 
Juozo Šlepečio, mokytojavo Uk
mergėje ir pradėjo auginti šeimą - 
dukterį Rūtą ir sūnų Algimantą. 
Vėliau, vyrui gavus tarnybinius 
paskyrimus, gyveno Raseiniuose 
ir Vilniuje.

Bolševikų okupacija išardė ve
lionės šeimą. Vyras Juozas su 
didžiuma likusių Lietuvos ka
rininkų 1941 m. buvo ištremtas į 
Sibirą, kur mirė 1943 m. Likusi 
viena su vaikais, Šlepetienė grįžo 
mokytojauti, iki susilaukė pensi
jos. Karas jai sudavė kitą skaudų 
smūgį: 1944 m. vasarą staigiai ar
tėjant rytų frontui prie Vilniaus, 
susidariusi suirutė ją atskyrė nuo 
vaikų. Duktė ir sūnus atsidūrė 
Vokietijoje, ji liko Lietuvoje. Ilgą 
laiką jie neturėjo ryšio ir nežinojo 
apie vienas kito likimą. Laikui 
bėgant, sūnaus pastangomis, S. 
Šlepetienė 1963 m. atvyko į JAV, 
kur gyveno su sūnumi ir marčia 
Regina (Linden ir Brick, NJ). Sve
čiavosi daug kartų pas dukterį 
Olandijoje. Sveikatai silpnėjant, 
ji persikėlė Nekalto Prasidėjimo 
Seserų globon, į Putnamą, CT, iš 
pradžių į Vilią Maria, o paskui į 

. Matulaičio namus, kur ir mirė.
S. Šlepetienė paliko dukterį 

Rūtą Olandijoje, sūnų Algimantą 
su žmona Regina (Brick, NJ), tris 
anūkus ir du proanūkius. Palai
dota Dangaus Vartų kapinėse Ne
kalto Prasidėjimo Seserų vie
nuolyne, Putnam, CT.

Lietuviškos radijo pro
gramos iš Vilniaus praneša, kad 
nuo kovo 26 d. jos girdimos 9855 
kz dažniu arba 31 metro bangos 
ruože. Laikas nepakeistas - 7 vai. 
vak.

IŠKILIŲ SOLISTŲ

KONCEETAS
įvyks sekmadieni, balandžio 2 d., 3:30 vai. popiet

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Programoje:

solistas-bosas VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS 
solistė-sopranas JUDITA LEITAITĖ

, akompaniatorė NIJOLĖ RALYTĖ 

Įėjimo auka 15 dol., jaunimui iki 18 m. nemokamai 

Visus atsilankyti kviečia

NY LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS APYGARDA

E-mail: Darbininka@aol.com

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

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

Sol. Juditos Leitaitės ir sol. 
Vladimiro Prudnikovo kon
certas įvyks š. m. balandžio 2 
d. 3:30 vai. popiet Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Solistai 
šiuo metu sėkmingai gastroliuoja 
didesniuose JAV lietuvių telki
niuose. Koncertą rengia Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos valdyba. Žiūr. skelbimą šio 
puslapio apačioje.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Gavėnios laikotarpyje iš

pažintys lietuvių ir anglų kalbo
mis bus klausomos šeštadieniais 
4-4:45 vai. popiet.

Brooklyno vyskupijos 
maldos diena kovo 25 d. įvyks 
Cunningham parke. Ją praves 
vysk. Th. Daily. Pradžia 10 vai. 
ryto.

Kovo 15 d., 8 vai. vak. kun. 
Vytautas Volertas su kandidatais į 
krikščionybę Kęstučiu Grinevi
čium ir Egle Jasilioniene dalyvavo 
Šv. Luko parapijoje Whitestone, 
NY, "Rite of Election" apeigose, 
kurias pravedė vysk. Thomas V. 
Daily.

Pietūs Šv. Kazimiero gar
bei ir Vidurio Atlanto rajono Vy
čių suvažiavimas rengiami kovo 
26 d., tuojau po 11:15 vai. mišių. 
Mišių metu bus prisimintos a. ai 
prel. Prano Bulovo, buv. Lietuvos 
Vyčių 110 kuopos dvasios vado, 
pirmosios mirties metinės. Bilie
to kaina 15 dol.

Pradedant kovo 26 d. lie
tuviškos mišios mūsų parapijo
je bus aukojamos 11:30 vai. ryto. 
Klebonas kun. James T. Rooney 
gavo oficialų prašymą iš Apreiški
mo par. administratoriaus Msgr. 
David Cassato ateiti į pagalbą su
teikiant pastoracinius patarnavi
mus lietuviams tikintiesiems. 
Vikaras kun. Vytautas Volertas 
mielai sutiko aukoti Apreiškimo 
parapijoje lietuviškas mišias 10 
vai. ryto.

A. a. Alfonso Stankaičio 
atminimui žmona Olga Stan- 
kaitienė atsiuntė 100 dol. paramą 
"Darbininkui". Nuoširdžiai dėko
jame už paramą mūsų spaudai. 
Olgai Stankaitienei reiškiame gi
lią užuojautą netekus mylimo 
vyro. Amžiną atilsį duok jo sielai, 
Viešpatie!

Hartfordo skautai ir 
skautės dėkoja visiems, bet kuo 
prisidėjusiems prie jų rengtos 
mugės. O prisidėjo daug kas: kas 
darbu, kas dovanomis, kas nau
dingais patarimais. Ačiū taip gau
siai mugę aplankiusiems. Prie 
mugės pasisekimo prisidėjo ir 
Darbininkas. Jam prie skautiš
ko ačiū pridedam ir 50 dol. do
vanėlę.

(pas.) J. Beniunas
Hartfordo skautų(-čių) vardu.

IŠKILIŲJŲ SOLISTŲ KONCERTAS NEVV YORKE

Sekmadienį, balandžio 2 d., 3:30 vai. popiet Kultūros Židinio (Brooklyne, NY) didžiojoje 
salėje įvyks iškiliųjų Lietuvos solistų koncertas. Solistus į JAV pakvietė ir koncertus suorganizavo 
JAV LB Kultūros Taryba, kurig sudaro: Marija Remienė - pirm., Violeta Drupaitė - sekretorė; 
Dalia Anysienė - iždininkė; Juozas Žygas - žurnalistas; Regina Jautokaitė - narė; Aušrelė 
Sakalaitė - narė; Dalia Šlenienė - narė; Loreta Venclauskienė - narė; Laima Petrauskaitė- 
Vanderstop - narė specialiam projektui; Laima Šileikytė-Hood - narė specialiam reikalui.

Solistai iki šiol jau koncertavo: St. Petersburg, FL, Los Angeles, CA,Seattle, WA, Omaha, NE, 
Detroit, MI, Cleveland, OH, Chicago, IL, Washington, DC, ir Hartford, CT. Paskutinis jų 
koncertas prieš grįžtant į Lietuvę įvyks balandžio 2 d. Kultūros Židinyje Brooklyne, NY.

VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS
Solistas, bosas Vladimiras Prud

nikovas savo muzikos karjerą 
pradėjo 1959 m. Hermano Perel- 
šteino vadovaujamame berniukų 
ir jaunuolių chore "Ąžuoliukas". 
Vėliau įstojo į muzikos akademiją 
ir baigė prof. Zenono Paulausko 
dainavimo klasę. Nuo 1979 m. 
kuria vaidmenis Operos ir baleto 
teatre ir kartu dėsto dainavimą 
Lietuvos muzikos akademijoje. 
Yra laimėjęs premijų tiek Lietuvo
je, tiek užsienyje. V. Prudnikovas 
yra plačiai žinomas už Lietuvos ri
bų. Jo balsas skambėjo daugelyje 
teatrų. Atlikėjas turi didelę operos 
patirtį, kurdamas vaidmenį, jau
triai išgyvena dramą. 1992 m. V. 
Prudnikovas tapo Lietuvos muzi
kos akademijos dainavimo kate
dros vedėju, o po metų jam buvo 
suteiktas profesoriaus vardas.

DARBININKUI PAREMTI
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus.

(pradžia "Darbininko" 11 Nr.)
Po 15 dol.: J. Strungys, Water- 

bury, CT; E. Kireilis, Wethersfield, 
CT; Therese Jacąues, Bayonet 
Point, FL; Aldona Dulskis, Cocoa 
Beach, FL; Vanda Bagdonas, Day
tona Beach, FL; J. Daniliauskas, 
Gulfport, FL; A. Gudaitis, Ormond 
Beach, FL; Elena Jasaitis, St. Pe
tersburg, FL; M. Kiemaitis, St. Pe
tersburg, FL; Vyt. Gružas, St. Pe
tersburg, FL; V. Valiusaitis, Sun 
City Center, FL; Kun. L. Musteikis, 
Sunny Hills, FL; J. Savaitis, Sunny 
Hills, FL; P. Gruodis, Chicago, IL; 
Laimutė Tomau, Chicago, IL; J. 
Rugelis, Maywood, IL; A. Grush- 
nys, Wichita, KS; B. Neverauskas, 
Sterling Hts, MI; E. Sakalauskas, 
Elicott City, MD; A. Jankauskas, 
Elkton, MD; B. Banaitis, Abing- 
ton, MA; Ramunė Shubert, Bel- 
lingham, MA; J. Starinskas, Bel- 
mont, MA; Ona Andriulionis, 
Boston, MA; S. Eiva, Brockton, 
MA; Sophhie Stašaitis, Brockton, 
MA; J. Ensins, Canton, MA; Jose- 
phine Lapsys, Dedham, MA; Sofi
ja Galdikas, Dorchester, MA; Te
resė Juška, Millbury, MA; Dalia 
Ivaška, N. Falmouth, MA; P. 
Šimkus, Quincy, MA; L. Gražulis,

rę
Travel Company anticipating representation 

agreement vvith

Lithuanian Airlines
seeks highly motivated individual agent vvith 

at least two-three years experience in the travel 
business. Knovvledge of SABRE or WorldSpan or 
Gabriel required. Mušt speak Lithuanian and 
English fluently. Please apply in confidence 
and fax resume to

(212) 279-6602
V -................ ...... ...... ... —- -------

JUDITA LEITAITĖ
Solistė, mezzosopranas Judita 

Leitaitė yra dviejų tarptautinių 
konkursų laureatė. Dalyvauja tarp
tautiniuose muzikos festivaliuose 
ir yra publikos labai mėgstama. 
Nors jai artimesnė kamerinė mu
zika, bet ji vis dažniau atlieka 
operų ir operečių arijas, duetus. 
Dainininkės repertuaras yra įvai
rus. Solistė Judita Leitaitė į savo 
repertuarą įtraukia dvasingą, me
lodingą muziką, svarbiausia - nėra 
kažko šalto, dirbtinai sukoncen
truoto. Dainuoja labai lengvai, 
išgaudama įvairių spalvų ir di
namikos gamą. Turi nepaprastai 
gerą stiliaus pojūtį. Jos aksominis 
tembras tiesiog užburia klausyto
jus. Per metus ji išeina į sceną 
daugiau nei tris šimtus kartų, radi
jo įrašų archyvuose įrašyta netoli 
šimto pavadinimų kūrinių.

Sharon, MA; V. Kamaitis, Sutton, 
MA; Bronė Tender, Wellesley, MA; 
Zita Zaranka, Westwood, MA; J. 
Molis, Worcester, MA; H. Ulri- 
chas, Worcester, MA; Birutė Gir
nius, Allen Park, MI; Asta Dabrila, 
Dover, NH; Eugenija Raudys, Bay- 
ville, NJ; Marija Melynis, Kearny, 
NJ; J. Lukošius, Brooklyn, NY; 
Regina Jonušis, Calverton, NY; 
Eleonora Pugh, Long Beach, NY; 
Danguolė Mrozinskas, Middle Is- 
land, NY; T. Lora, Rego Park, NY; 
A. Česnavičius, Richmond Hill, 
NY; Jadvyga Leleiva, Richmond 
Hill, NY; Vita Simonaitis, Rich
mond Hill, NY; Milda Newmari, 
Williamsville, NY; Margaret Svar- 
plaitis, Wingdale, NY; A. Jankaus
kas, VVoodhaven, NY; P. Švitra, 
VVoodhaven, NY; M. Palunas, 
Akron, OH; A. Liutkus, Euclid, 
OH; J. Baltrus, Jefferson Hills, PA; 
A. Šimonis, VVest Chester, PA; P. 
Tribuisis, Providence, RI; A. Droge- 
lis, Brentvvood, TN.

Po 12 dol.: Albina Belazaras, 
So. Windsor, CT; J. Grinius, VVeth- 
ersfield, CT; Ona Merkis, So. Bos
ton, MA.

Po 10 dol.: Nijolė Levenson, 
Dauphin Island, AL; Marija New- 
som, Beverly Hills, CA; Birutė Pra- 
sauskas, Lomita, CA; V. Prizgin- 
tas, Los Angeles, CA; J. Kojelis, 
Santa Monica, CA; Dalilė Poli-

NIJOLĖ RALYTĖ
Pianistė-akompaniatorė Nijolė 

Ralytė baigė M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą, vėliau Lietuvos 
konservatoriją (Muzikos akademi
ją) fortepijono specialybę. Jau nuo 
antro kurso pradėjo dirbti kon
certmeistere operos studijoje, o 
po baigimo - dainavimo katedro
je. Su daugeliu jaunų atlikėjų da
lyvavo tarptautiniuose konkur
suose, kur dažnai, kaip koncert
meisterė, buvo apdovanota diplo
mais. Paruošė daugybę vokalinės 
muzikos repertuarų, įrašų televi
zijoje, radijuje, plokštelėse. Kon
certavo daugelyje pasaulio šalių - 
JAV, Anglijoje, Vokietijoje, Ja
ponijoje, Graikijoje. Stažavosi 
Vokietijoje. Šiuo metu dėsto kon
certmeisterio discipliną pianis
tams Lietuvos muzikos akademi
joje.

AUKOJO:
kaitis, VVestlake Village, CA; Z. 
Merkevičius, East Haven, CT; Liu
da Gudelis, Greenwich, CT; S. 
Zabulis, Manchester, CT; S. Mar- 
cavage, Milford, CT; P. Rizauskas, 
New Britain, CT; V. Juozokas, 
Nevvington CT; A. Zdanys, New- 
ington, CT; J. Rygelis, Thomp- 
son, CT; I. Simonaitis, Thomp- 
son, CT; Kasimira Kulisauskas, 
VVaterbury, CT; Jūratė Gied
raitienė, VVest Hartford, CT; Irene 
Jalinskas, VVest Hartford, CT; Tere- 
sa Bakanas, VVilmington, DE; G. 
Grajauskas, Daytona Beach 
Shores, FL: Izabel Ramanauskas, 
Daytona Beach, FL; Irena Lukaus- 
kas, Fort Myers, FL; S. Kligys, Ho- 
mosassa, FL; Stasė Kavaliūnas, New 
Smyma Bch, FL; V. Salciunas, Port 
St. Lucie, FL; A. Karnius, St. Pe
tersburg, FL; Kleofa Gaižauskas, S. 
Pasadena, FL; Viktorija Dėdinas, 
Sunny Hills, FL; A. Žukauskas, 
Teąuesta, FL; Neda Girnys, Can
ton, GA; Regina Narušis, Cary, IL; 
Enata Skrupskelis, Chicago, IL; V. 
Eringis, Baltimore, MD; A. Siauru- 
saitis, Ellicott City, MD; J. Vitė- 
nas, Oxon Hill, MD; Aldona Ais
tis, Temple Hills, MD; M. Šermukš
nis, Boylston, MA; P. Radzevičius, 
Brockton, MA; Anna Adams, Cen- 
terville, MA; V., Rastenis, Center- 
ville, MA; Ina Nenortas, Dorches
ter, MA; Danutė Balta, Hyannis, 
MA; Sadie Balčiūnas, Rockland, 
MA; J. Statkus, Randolph, MA; P. 
Molis, Shrevvsbury, MA; V. Lalas, 
VVeymouth, MA; J. Dionas, VVest- 
field, MA; V. Garsys, VVorcester, 
MA. (bus daugiau)

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI. Laikraščio atei
tis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų galima 
išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

(SKELBIMAI j

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

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Pasinaudokite šia pro
ga, kreipkitės: Vilią Maria, P. O. 
Box 155, Thompson, CT. 06277.

Parduodamas vienos šei
mos namas: 7 kambariai, 3 
miegamieji, 2 prausyklos, 2 auto- 
mob. garažas, mažo judėjimo 
gatvė, arti lietuvių vienuolyno 
Putnam, CT. Tel. (860) 928-7434 
(po 6 vai. vak.); arba į vienuolyno 
raštinę (860) 928-7955. (sk.).

Kearny, NJ, parduodamas 
gerame stovyje namas: 3 mie
gamieji, 11/2 vonios kamb., salo
nas, valgomasis, didelė virtuvė. 
Priglaustas garažas, didelis kiemas, 
Siūlykite kainą. Skambinti Eleono
rai Rokas (Danzi & Rokas Real- 
tors) 973-762-4450. (sk.)

Kviečiame privačiai mo
kytis anglų kalbos Woodside, 
NY rajone. Kaina 300 dol. dviems 
mėnesiams. Dėl daugiau infor
macijų skambinti tel. (718) 847- 
7452. Kreiptis į Jūratę. (sk.).

LIETUVOS STUDENTU 
CENTRAS

patikimai ir garantuotai
** keičia vizas JI, BĮ -B2įFl 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: 
metams - 360 dol.; pusei metų -180 
dol. Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir siunčiami: "Lietuvos aidas", 
Maironio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 011-370-2-610-544, Fax011-370- 
2-224-876.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo: kun. Jonas Pakalniškis, 
Little Neck, NY -100.00 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. 
balandžio 29 d., šeštadienį, ir 
nuo 12 iki 4 vai. p.p. priims siun
tinius Kultūros Židinio kieme, 
buv. spaustuvės patalpose. Brook
lyne 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 25 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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