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LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO 
AŠTUONIASDEŠIMTMEČIO 

MINĖJIMAS KAUNE

- Lietuvos Generalinė 
prokuratūra gegužės 1-ąjąpa- 
tvirtino gavusi Seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio pra
šymą iškelti bylą dėl jo parašo 
suklastojimo bei apšmeižimo. 
Kad iškeltų bylą, prokurorai turi 
nustatyti pareiškėjo tvirtinimų 
teisingumą: procesinis sprendi
mas turi būti priimtas per de
šimtį dienų. Sprendimui priim
ti gali būti skiriamos dokumentų 
ekspertizės. Prašymą iškelti bylą 
dėl klastojimo ir šmeižto V. 
Landsbergis Generalinei proku
ratūrai parašė balandžio 28 d., 
kai neseniai į laisvę išėjęs vers
lininkas Jonas Urka paskelbė, 
esąjis prieš penkerius metus per 
dabar jau mirusį akademiką Rai
mundą Rajecką paskolino V. 
Landsbergiui 100 tūkst. dolerių. 
J. Urka kaip V. Landsbergio sko
los tariamą įrodymą pateikė 
1995 m. gegužės 20-sios “pa
skolos sutartį”, neva pasirašytą 
V. Landsbergio. Tariamoje su
tartyje trūksta tokiems doku
mentams būtinų - skolintojo ir 
skolininko adresų, asmens ko
dų. Be to, joje klaidingai nuro
dyti V. Landsbergio gimimo me
tai. V. Landsbergis tvirtinimus 
apie tariamą jo skolą pavadino 
“kliedesiais”.

- Lietuvos kariuomenės va
das brigados generolas Jonas 
Kronkaitis dalyvaus NATO pa
jėgų Europoje pasikeitimo ce
remonijoje, kuri įvyks Briusely
je. Gegužės 3 d. JAV generolą 
Wesley Clark oficialiai pakeitė 
generolas Joseph Ralston, iki 
šiol ėjęs JAV Jungtinio štabo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojo pareigas.

- Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjungos (MKDS) 
pirmininku menka persvara iš
rinktas parlamentaras Vytautas 
Bogušis. Tai paaiškėjo po antro
jo rinkimų rato, kuris surengtas 
balandžio 29 d. Lietuvos Seime 
vykusiame MKDS steigiama
jame suvažiavime. Už V. Bo- 
gušį, kuris buvo laikomas nefor
maliu moderniųjų krikščionių 
demokratų vadovu, balsavo 93 
suvažiavimo delegatai, už poli
tologą ir diplomatą Egidijų Va- 
reikį - 87.

- Nuo balandžio 30 d. be
veik sustabdyta Mažeikių naf
tos perdirbimo gamykla gegužės 
1 d. vėl pradėjo gauti žaliavą ta
čiau kada bus atnaujintas naftos 
perdirbimas, kol kas neskelbia
ma. Koncerno “Mažeikių nafta” 
Komunikacijos tarnybos vado
vė Virginija Kristinaitienė pra
nešė, kad balandžio 30 d. dėl ža
liavos trūkumo buvo sustabdy
ta visa gamykla, išskyrus vieną 
įrenginį, kuris palaiko neper
traukiamą bitumo gamybą.

- Komunistinė Kuba gali 
suardyti Lietuvos planus šiemet 
sėkmingai baigti derybas dėl 
stojimo į Pasaulio prekybos or
ganizaciją (PPO). Dienraštis 
“Kauno diena” pranešė, kad 
prieš kelias savaites Kuba ne
tikėtai paprašė derybų su Lietu
va dėl laisvos prekybos. Nuo
gąstaujama, kad daug cukra- 
švendrių auginanti ir PPO pri
klausanti valstybė gali pareika
lauti išskirtinių sąlygų ekspor
tuoti savo cukrų į Lietuvą.

LIETUVOS PREZIDENTO
METINIS PRANEŠIMAS,

SKAITYTAS Š.M. BALANDŽIO 20 D. LIETUVOS SEIME

Pone Seimo Pirmininke, di
džiai gerbiamas Lietuvos Res
publikos Seime, pilietės ir pi
liečiai,

Jau antrą kartą kreipiuosi į Jus 
savo metų kalba, mėgindamas 
aptarti klausimus: kokia mūsų 
dabartinė padėtis, ką šiandien 
bendromis pastangomis turė
tume nuveikti savo ir savo vaikų 
gerovei?

Naujo amžiaus ir naujo tūk
stantmečio išvakarėse šie klau
simai mums, Lietuvos tautai, yra 
itin svarbūs. Jau dešimtį metų 
išgyvename esmingų permainų 
laiką: keičiasi visuomenės gy
venimo sankloda, ūkiniai žmo
nių santykiai, tautos kelio kryp
tys. Šios permainos tokios grei
tos, kad ne visada spėjame jas 
apmąstyti, paveikti, nukreipti 
norima linkme.
Daliai žmonių jos atrodo nesu

prantamos ir bauginančios, 
įprastą gyvenimą griaunančios. 
Skaitydamas Lietuvos piliečių 
laiškus, pastebiu juose vis dau
giau netikrumo ir nusivylimo. 
“Mes grįžtame į balanos gady
nę”, “tikėjomės gerų permainų, 
bet gyvenimas smarkiai pablo
gėjo ir eina dar blogyn”, “anks
čiau neturėjom laisvės, bet buvo 
duonos; dabartine laisve naudo
jasi tik valdininkai”, - tai auten
tiškos Lietuvos žmonių mintys.
Sparti mūsų tikrovės kaita kar

tais išmuša iš pusiausvyros net 
intelektualus ir politikus. Todėl 
darosi būtina atitolti nuo emoc
ingų retorikos kovų ir ramiai, 
blaiviai analizuoti dabarties 
pokyčius, projektuoti tolimesnį 
tautos ir valstybės kelią.

Praėję 1999-ieji metai mums 
buvo sunkūs. Per šiuos metus 
kaip niekad išryškėjo ir neprik
lausomybės dešimtmečio laimė
jimai, ir sudėtingos mūsų visuo
menės bei valstybės problemos.

Lietuvos ūkis, kad ir patyręs 
didelių nuostolių, išlaikė Rusi
jos krizės egzaminą. Deją šio 
egzamino neišlaikėme mes, ša
lies valdžia. Nesugebėjome ne 
tik suformuoti realaus praėjusių 
metų biudžeto, bet ir laiku jo 
pataisyti.

Tik tada, kai kilo akivaizdi 
grėsmė valstybės finansiniam ir 
ūkiniam stabilumui, Seimo dau
guma, kad ir vėluodama, kad ir 
patyrusi rimtą vidaus krizę, pri
siėmė atsakomybę už padėtį ša
lyje-

Vyriausybės darbe ėmė ryškė
ti naujo tvarkymosi galimybių.

Vilnius, Baltupiai A. Balbieriaus nuotr.

Prezidentas Valdas Adamkus ruošiasi skaityti metinį 
pranešimą ______________

Tikiuosi, kad dabartinis minis
trų kabinetas prireikus pajėgs 
laiku taisyti savo klaidas, jei bus 
būtina, patikslinti ir šių metų 
biudžetą.

Mūsų valstybės raidą pernai 
įvertino tarptautinė bendruo
menė. Balandžio mėnesį Wa- 
shingtone NATO valstybių va
dovai įvardijo Lietuvą kaip ak
tyviai narystės siekiančią šalį ir 
suteikė vilties, kad mūsų pri
ėmimo įšiąorganizacijąklausi- 
mas bus svarstomas jau 2002 
metais. Gruodžio mėnesį Hel
sinkyje Lietuva buvo pakviesta 
derėtis dėl narystės Europos Są
jungoje. Tai viena - viltingoji 
praėjusių metų pusė. Kita - daug 
sudėtingesnė ir skaudesnė, pa
žymėta krizės ženklais.

Pernai net 4,1 nuošimčio su
mažėjo Lietuvos bendrasis vi
daus produktas. Didėjo ir šiuo 
metu iki 13 milijardų litų išaugo 
valstybės skola. Ir paradoksalu, 
ir dėsninga, kad krizės ženklai 
išryškėjo dešimtaisiais nepri
klausomybės metais. Jie rodo ne 
ką kita, o neįgyvendintų refor
mų kainą. Kainą politikos, 
pataikavusios praeities inercijai 
ir permainų baimei.

Šiandien vis aiškiau matyti, 
kiek daug netekome, laiku ne
pertvarkę savo energetikos ūkio 
ir kitų valstybinių monopolijų, 
neįdiegę efektyvios vadybos 
pagrindinėse valstybės gyveni
mo srityse. Kiek praradome, tuš
čiais pažadais maitindami Lie
tuvos kaimą. Kiek jaunimo pali
kome be išsilavinimo ir profesi
jos, sulėtinę numatytus švietimo 

reformos darbus. Kiek žmonių 
ateityje neteks saugesnės senat
vės, delsiant pertvarkyti socia
linės apsaugos sistemą. Ar turė
tume dabar tiek bedarbių, jei 
daugiau dėmesio būtume skyrę 
smulkiam ir vidutiniam verslui 
plėtoti?

Kaip demokratinės šalies pi
liečiai turėtume pamąstyti, ar 
dalies abejotinų politinių spren
dimų nesame įtakoję patys. Juk 
nerealų praėjusių metų valsty
bės biudžetą Vyriausybė pa
rengė atsižvelgdama ne į ūkio 
išgales, bet į šalies institucijų 
prašymus.

Manau, kad dabartinis valsty
bės gyvenimas būtų daug sta
bilesnis, jei politikų ir visuome
nės dialogas išvengtų tuščių pa
žadų ir nepagrįstų lūkesčių. Tik 
nuoga tiesa šiandien gali apsau
goti mus nuo dar didesnių ryt
dienos klaidų.
Ilgokai nepripažintas pernykš

tis ūkio nuosmukis sukėlė skau
džių socialinių padarinių. Žlu
gusio praėjusių metų biudžeto 
skolos ir šių metų nepritekliai 
prislėgė švietimą socialinę ir 
sveikatos apsaugą, policiją. 
Neregėtai padidėjo bedarbystė. 
Padaugėjo skurdo.
Ūkiniai ir socialiniai sunkumai 

dar labiau išryškino senokai 
užsitęsusią atskirų valstybės 
sričių valdymo krizę. Nusikal
stamas neūkiškumas, būtinų 
sprendimų atidėliojimas, as
meninės atsakomybės vengimas 
- akivaizdžiausi šios krizės 
bruožai. Nugyventos valstybi- 
(nukelta i 4 psl.)

Per Atvelykį Kaune vyko Ne
priklausomos Lietuvos Steigia
mojo Seimo 80-ties metų sukak- 
tis-v

Šalies Steigiamasis Seimas 
1920 metais buvo išrinktas tie
sioginiuose rinkimuose visų Li
etuvos gyventojų, o pirmajame 
jo posėdyje 1920 metų gegužės 
15 d. buvo priimta Nepriklau
somybės deklaracija. Iki išren
kant Seimo pirmininką Alek
sandrą Stulginskį, pirmininkavo 
Marija Petkevičaitė-Bitė. Stei
giamasis Seimas priėmė Lietu
vos Konstituciją įvedė naciona
linę valiutą litą priėmė ir iš es
mės įvykdė žemės reformą 
pasiekė Lietuvos valstybės pri
pažinimą tarptautiniu mastu. 
Tuometinis Seimas vyko buvu
sioje Mergaičių gimnazijoje 
(dabartinėje Maironio vidur
inėj emokykloj e).

Steigiamojo Seimo sukakties 
proga Kauno arkikatedroje ba
zilikoje buvo aukojamos šven
tos Mišios už Steigiamojo Se
imo narius. Skambant A. Bra
žinsko melodijai, kurią atliko 
“Ainių” ansamblis, buvusios 
Prezidentūros sodelyje padėta 
gėlių prie Steigiamojo Seimo 
pirmininko, prezidento Alek
sandro Stulginskio paminklo. 
Gėlės taip pat padėtos prie pir
mojo ir paskutiniojo tarpukario 
Nepriklausomos Lietuvos prez
idento Antano Smetonos bei 
prezidento Kazio Griniaus pa
minklų. Ta proga gėlės buvo pa
dėtos ant Prezidento Aleksandro 
Stulginskio, kitų Steigiamojo 
Seimo narių Mykolo Sleževi
čiaus, Jono Staugaičio, Kazio 
Škirpos ir Stepono Kairio kapų 
Panemunės ir Petrašiūnų kapi
nėse.

Buvusioje devintojoje bate
rijoje - dabartinės Kauno aukš- 
teniosios meno mokyklos teri
torijoje Steigiamojo Seimo gar
bei 1920 metais buvo pasodinti 
penki ąžuoliukai. Dabar šia
me miesto kampelyje buvo pri
siminti vyskupo Juozo Tumo- 
Vaižganto atsiminimų žodžiai: 
“Miškų galvos, žinomojo gam
tos žinovo ir mėgėjo P. Matulio- 
nies sumanymu, IX baterijoje, 
gale Malūnų gatvės, ten už Pre
zidento namų, kur pats gra
žiausias Kauno reginys, kalna- 
galyje padaryta bulvorkiukas: 
išvedžiota takeliai, pridiegta lie
pelių. Ir Lietuvos savaranku

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
UŽSIBRĖŽIA LIETUVIŲ KALBĄ 
ĮTVIRTINTI KOMPIUTERIUOSE

Lietuvos vyriausybė patvirtino 
Lietuvių kalbos informacinėje 
visuomenėje 2000-2006 metų 
programą. Tikimasi, kad ji pa
dės vieną seniausių indoeuro
piečių kalbų įtvirtinti kompiu
terių programinėje įrangoje. 
Valstybinės kalbos komisijos 
pirm. Danguolės Mikulėnienės 
teigimu, ši programa reikalinga 
tam, kad lietuvių kalba patektų 
į kompiuterinę erdvę, antraip j ai 
gresia išnykimas.

Absoliuti dauguma Lietuvoje 
naudojamų kompiuterių turi 
programas, kurių aprašymai ir 
vartotojo sąsaja yra anglų kal
ba.

Kaip svarbiausią programos 
uždavinį D. Mikulėnienė pa
brėžė kompiuterinių programų 
sulietuvinimą. Tai, jos teigimu, 
yra Vyriausybės lygio už
davinys, nes reikia derėtis su 
bendrovėmis, tiekiančiomis į 
Lietuvą kompiuterinę techniką.

Programoje užsibrėžiama su
lietuvinti “Windows” ir “Mi
crosoft Office” programas, in
terneto elektroninio pašto ir nar
šymo, telekonferencijų progra
minę įrangą.

Valstybinės kalbos komisijos 

mui, ir jo Seimui paminėti 
sumanyta [diegti penki ąžuo
lėliai, lazdos drūtumo. Visas 
bulvorkiukas skendo vainikuo
se, elegantiškai Jomantos su
darytuose. Visas sumanymas ir 
atlikimas turėjo grynai mis- 
tikinę reikšmę ir pobūdi. Daly
vavo ir svetimtaučiai, visai ne
bodami oro. Medelius [sodino 
Prezidentas Smetona ir Vyriau
siasis vadas Galvydis. Kalbėjo 
tam tikroje dvasioje pats Prezi
dentas, Mykolas Biržiška vil
niečių vardu, Vydūnas, Ysakas 
ir “Tautos”redaktorius Tumas. 
Dalyvavo Laisvasis universite
tas, skautai ir šauliai su savo 
orkestru. Kalbomis jie atsakinė
jo “Valio” ir Tautos himnu”.

Deja, po poros metų laikraš
tis “Lietuvos žinios” rašys: “Bet 
užlipkite į tą kalną ir paregė
sime, kad tų ąžuolėlių jau taip, 
kaip nėra. Palikti be priežiūros 
jų didžiuma sunykę, ožkos juos 
turbūt nugraužė. Argi Steigia
mojo Seimo prezidiumas neiš
ras priemonių tam mūsų pamin
klui apsaugoti?” Balandžio 30 
d., toje vietoje, kurioje, pasak 
amžininkų ir miškininkų liudiji
mo, esąs išlikęs vienas Steigia
mojo Seimo pasodintas ąžuolas 
(jis buvo apjuostas tautine juos
ta), Seimo kancleris Jurgis Raz
ma, Kauno miesto meras Vytau
tas Šustauskas ir mero pavaduo
tojas Gedminas Jankus, Lietu
vai pagražinti draugijos pirmin
inkas Juozas Dringelis, garbės 
pirmininkė Birutė Federavi- 
čienė ir Kauno skyriaus pirmi
ninkas Gintaras Slavinskas bei 
Lietuvos skautųpirmijos pirmi
ninkas, Lietuvos šaulių sąjungos 
Kauno skyriaus vadas Romual
das Dunauskas pasodino pen
kis ąžuoliukus. Jų sodinimo 
metu grojo miesto pučiamųjų 
orkestro “Ąžuolynas” muzikan
tai, šoko šokėjos.

Prie Kauno valstybinio mu
zikinio teatro atidengta Atmini
mo stela, skelbianti, kad “Šiuo
se rūmuose 1920 m. gegužės 15 
d. įvyko Lietuvos Steigiamojo 
Seimo pirmasis posėdis, kuria
me buvo paskelbta Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo dek
laracija. Posėdžiui pirmininka
vo Gabrielė Petkevičaitė”. Stelą 
(skulptorius Stasys Žirgulis) ati
dengė Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis ir Kauno 

(nukelta į 6 psl.)

pirmininkės teigimu, jau yra 
pavyzdžių, kai kompiuterinės 
programos parengiamos ne
didelių tautų kalbomis. Kaip 
pavyzdį ji minėjo “Microsoft” 
bendrovės baskų kalba pareng
tą operacinę sistemą “Win- 
dows’95" arba katalonų kalba 
parengtą “Windows’98".

Vyriausybės programoje užsi
brėžiama sukurti kompiuterių 
programas, kurios automatiškai 
verstų tekstus į lietuvių kalbą iš 
anglą vokiečių ir prancūzų kal
bų ir atvirkščiai.

Pasak D. Mikulėnienės, Eu
ropos Sąjunga yra pasiryžusi iš
laikyti daugiakalbystę ir daugia- 
tautiškumą tačiau sakė ne
žinanti, kiek lėšų reikės šešerių 
metų trukmės programos įgy
vendinimui.

”Kalba yra tautinė vertybė, ir 
jos išsaugojimas taip pat kai
nuoja”, sakė D. Mikulėnienė.

Pasak jos, šių metų Lietuvos 
biudžete programos pradžiai yra 
numatyta 100 tūkst. litų. Taip 
pat ketinama ieškoti papildomų 
finansavimo šaltinią nes ES ir 
Europos Taryba remia nacio
nalinių kalbų išsaugojimą.

ELTA
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Žemaičių kultūrinis sąjūdis
Lietuvoje tęsiasi

(pradžia nr. 15)

Akademinio žemaičių 
jaunimo korporacija 

“Samogitia”
Žemaičių akademinio jauni

mo korporacija “Samogitia” 
Lietuvos Respublikos teisingu
mo ministerijoje įregistruota 
1996 m. gruodžio 24 d.

Korporacija “Samogitia” - 
nepolitinė, nevyriausybinė, sa
varankiška visuomeninė orga
nizacija, kurios veikloje gali da
lyvauti įvairių tautybių, religijų 
ir pažiūrų žmonės nuo 16 metų 
amžiaus.

Žemaičių akademinio jauni
mo korporacijos “Samogitia” 
įsteigimas - pirmas bandymas 
atkurti(1920-1940m.) Lietuvos 
aukštosiose mokyklose veikusių 
žemaičių studentų korporacijų 
kultūrinio ir švietėjiško darbo 
tradicijas, įtraukti besimokantį 
Žemaitijos jaunimą į žemaičių 
kultūrinį ir mokslinį judėjimą, 
kelti švietimo lygį Žemaitijoje, 
gerinti j aunu žmonių užimtumą, 
skatinti juos studijuoti geriau
siose Lietuvos aukštosiose mo
kyklose.

Svarbiausias jos tikslas - vie
nyti Žemaitijos jaunimą ir kitus 
žmones, kurie rūpinasi jaunimo 
švietimo ir ugdymo reikalais, 
sudaryti geresnes sąlygas mo
kytis ir bendrauti Žemaitijos 
krašto istoriniu ir kultūriniu 
paveldu besidomintiems ir šį 
paveldą saugantiems, jį popu
liarinantiems jauniems žmo
nėms, nukreipti gabų akade
minį ir kitą jaunimą studijuoti 
ne tik savo krašto praeitį ir da
bartį, bet ir užsienio šalių re
gionų kultūrinio judėjimo, eko
nomikos tradicijas ir pasieki
mus, populiarinti, ugdyti būsi
mus Žemaičių krašto tyrinėtojus 
ir mokslininkus, visuomenės 
veikėjus, stiprinti nepriklauso
mą ir vieningą Lietuvos vals- 
tybę.”Samogitia” centras įsikū
ręs Vilniuje: Mėsininkų g. 5, 
Vilnius LT-2001. Tel./faksas: 
619670.

Korporacijos nariai yra įvai-

riose Vilniaus aukštosiose mo
kyklose besimokantys studentai 
bei akademinis jaunimas, be
simokantis ir dirbantis įvairiose 
Žemaitijos apskrityse. Korpo
racijos pirmininkė - etnomu
zikologe, Lietuvos Muzikos 
akademijos magistrante Loreta 
Mukaitė. Ji vadovauja ir že
maičių jaunimo folkloro grupei 
“Virvytė”, kuri sudaro korpo
racijos branduolį. Ansamblis 
nemažai koncertuoja, dalyvau
ja Žemaičių kultūros draugijos 
ir Žemaičių akademijos bei ki
tuose renginiuose. 1997 m. va
sarą korporacija organizavo ko
mpleksinę ekspediciją Mosė
dyje (Skuodo raj.), dalyvavo 
tarptautiniame baidarininkų są
skrydyje Lenkijos respublikoje 
(organizatorius - Gdanske vei
kiantys Švento Maksimiljano 
namai).

1998-1999 metais korporaci
ja įgyvendino kultūrinius-švie- 
čiamuosius projektus “Žemai
čių akademinio jaunimo kul
tūriniai sambūriai XVIII-XX 
amžiais”, “Lietuvos ir Lenkijos 
ilgamečio bendradarbiavimo 
pėdsakai senuosiuose Žemai
tijos dvaruose”, “Žurnalistikos 
ir atskirų jos žanrų samprata 
Lietuvoje ir Lenkijoje”. Ta pro
ga 1998 m. rugpjūčio 6-16 
dienomis organizuota Žemai
tijos jaunimo ir Lenkijos Res
publikos Pamario kašubų kul
tūrinio susivienijimo Studentų 
keliautojų klubo ekspedicija po 
senuosius Žemaitijos dvarus ir 
miestelius. Ekspedicijoje daly
vavo ir 11 Žemaitijos vidurinių 
mokyklų kraštotyrininkų. Kor
poracija daug kuo prisidėjo ir 
įgyvendinant projektą “Kašubai 
ir žemaičiai vieningoje Eu
ropoje”, kuris 1998 m. spalio 5- 
9 dienomis vyko Gdanske. 1999 
metais kartu su Lenkijos pama
rio kašubų kultūriniu susivien
ijimu, Gdansko Šv. Maksimil
jano Kolbės namais įgyvendin
ti 6 bendri tarptautiniai kultūri
niai projektai. Toks bendradar
biavimas vyksta ir 2000-aisiais 
metais: pirmosiomis sausio mė-

nėšio dienomis grupė Žemai
tijos regiono jaunųjų žurnalistų 
buvo pasiųsta į Gdanską, kur 
vyko tarptautiniai jaunųjų žur
nalistų, rašančių savivaldybių 
gyvenimo klausimais, kursai. 
Šio projekto turiningo darbo re
zultatas - vokiečių, lenkų ir 
lietuvių kalbomis išleistas ben
dras kursų dalyvių žurnalas.

Korporacija aktyviai priside
da rengdama spaudai žemai
tiškus leidinius. Kartu su Že
maičių kultūros draugija ir Že
maičių akademija korporacija 
leidžia ketvirtinį “Žemaičių 
žemės” žurnalą, rašo mokslo 
darbus, straipsnius, Žemaitijos 
istorijos, kultūros temomis Lie
tuvoje ir užsienyje.

Per pastaruosius du metus 
korporacijos sukaupta patirtis 
parodė, kad ji yra pajėgi įgy
vendinti ir didesnės apimties 
projektus. Palaipsniui keičiasi ir 
pagrindinės korporacijos veik
los kryptys. Artimiausiais me
tais planuojama daugiau įgy
vendinti socialinių-edukacinių 
projektų, nes Lietuvoje gana 
aktuali jaunų žmonių bedar
bystės problema. 1998 m. kor
poracija įsijungė į Žemaičių 
kultūros, akademinio jaunimo ir 
vaikų paramos fondo veiklą, yra 
šio fondo viena steigėjų.

Žemaičių kultūros, 
akademinio jaunimo ir 
vaikų paramos fondas 
Žemaičių kultūros, akade

minio jaunimo ir vaikų paramos 
fondas - ne pelno organizacija, 
juridinis asmuo, kuris laikosi 
Lietuvos Respublikos įstatymų. 
Fondas įsteigtas 1998 m. 
gegužės 11 d. Fondas yra narių 
neturinti organizacija, kurios 
veiklos tikslas - parama moks
lo, kultūros, švietimo, meno, 
socialinės globos ir rūpybos sri
tims, kultūrinė ir edukacinė 
veikla.

Fondo valdybos pirmininkė - 
literatūrologė, Lietuvos nacio
nalinės ir “santarvės” premijos 
laureatė, profesorė Viktorija 
Dauj otytė-Pakerienė.

Žemaičių kultūros, akade
minio jaunimo ir vaikų paramos 
fondo adresas: Mėsinių g. 4, 
Vilnius 2001. Tel./fax: (8-22) 
619670. (pabaiga kitame nr.)

V. Magio nuotr.Velykų stalas

Lietuvos Seimo rinkimai
vyks spalio 8 dieną

Eiliniai Lietuvos Seimo rinki
mai vyks spalio 8 dieną. Dekretą 
dėl parlamento rinkimų surengi
mo prezidentas Valdas Adam
kus pasirašė balandžio 28 d. 
Konstitucija skelbia, kad eili
niai Seimo rinkimai rengiami ne 
anksčiau kaip prieš du mėne
sius ir ne vėliau kaip prieš 
mėnesį iki pasibaigiant Seimo 
narių įgaliojimams. Šio parla
mento kadencija baigiasi lap
kričio 25 dieną, todėl rinkimai 
turi vykti tarp rugsėjo 25 ir spa-

lio 25 dienos.
Įstatymai numato, kad Seimo 

rinkimai turi vykti sekmadienį.
Prezidento patarėjo Dariaus 

Kuolio teigimu, pasirinkdamas 
spalio 8-ąją, šalies vadovas 
siekia užtikrinti stabilumą vals
tybėj e, keičiantis Seimo sudė
čiai ir Vyriausybei.

Pasak patarėjo, spalio pra
džioje įvyksiantys rinkimai 
leistų gruodžio viduryje Lietu
vai turėti naują ministrų kabi
netą. Naujoji Vyriausybė turėtų

laiko peržiūrėti 
2001-ųjų metų biu
džetą ir prisiimti 
atsakomybę už jo 
bei Vyriausybės ko
mpetencijoje esan
čių valstybės rei
kalų tvarkymą.

Balandžio 28 d. 
V. Adamkus laišku 
informavo Vyriau
siąją rinkimų ko
misiją apie savo
sprendimą dėl rinkimų datos bei 
pasiūlė pakartotinius rinkimus 
rengti po dviejų, o ne po trijų, 
kaip iki šiol, savaičių.

Teisės aktuose pakartotinių 
rinkimų data nėra apibrėžta,

Lietuvių Fondo narių suvažiavimo 
nutarimai

2. Suvažiavimas pritaria, re
mia ir kviečia visus lietuvius pa
dėti Lietuvių Fondo Tarybai ir 
Valdybai ateityje padėti pasiek
ti dvidešimties milijonų dolerių 
pagrindinį kapitalą, kad būtų 
galima dar daugiau remti litu
anistinį švietimą, kultūrą, jau
nimą, aukštąjį mokslą ir kitus 
svarbius išeivijos bei Lietuvos 
reikalus.

3. Suvažiavimas pasisako, 
kad LF Pelno skirstymo komisi- 
ja ir toliau ypatingą dėmesį 
kreiptų į išeivijos lituanistinį 
švietimą, mokyklines priemo
nes, knygas, mokytojų studijas 
ir pačių mokyklų paramą.

4. Suvažiavimas primena, 
kad vienas iš Lietuvių Fondo 
tikslų yra remti lietuvišką 
kultūrą, ir todėl prašo LF va
dovybę, ypač LF Pelno skirsty
mo komisiją, kreipti dėmesį ir 
dosniai remti lietuvių ansamb
lius, chorus, dainų vienetus, 
šokių grupes, muzikus ir kitus 
kultūrinės veiklos vienetus.

5. Suvažiavimas pasisako, 
kad ir šiais metais LF Pelno

Lietuvių Fondo 37-sis meti
nis narių suvažiavimas, įvykęs 
2000 m. balandžio 15 d. Pa
saulio Lietuvių Centre Lemon
te, IL, išklausęs Lietuvių Fondo 
Tarybos, Patikėtinių tarybos, 
Valdybos, Kontrolės komisijos ir 
kitų komisijų bei įgaliotinių 
pranešimus bei suvažiavimo da
lyvių pasisakymus, priėmė 
šiuos nutarimus:

1. Suvažiavimas dėkoja Lie
tuvių Fondo nariams už nuola
tines aukas didinant pagrindinį 
kapitalą, testamentu sudaryto
jams už palikimus Lietuvių Fon
dui, spaudai, radijui ir televizi
jai už informacijas visuomenei. 
Visų dėka Lietuvių Fondo pa
grindinis kapitalas šių metų pra
džioje peraugo dešimties mili
jonų dolerių sumą. Suvažiavi
mas džiaugiasi 1999 metais gau
tais įnašais ir dėkoja Lietuvių 
Fondo vadovybei, ypač Tarybos 
ir Valdybos pirmininkams Al
girdui Osčiui ir Rūtai Staniulie
nei bei jų talkininkams už pa
stangas pasiekti ir perviršyti 
dešimtį milijonų dolerių.

skirstymo komisijos reikšminga 
pinigų dalis būtų paskirta lietu
vių spaudai, radijui, televizijai 
ir kitoms informacijos įstai
goms, nes jos buvo ir yra pagrin
diniai visos lietuviškos veiklos 
palaikytojai.

6. Suvažiavimas dar kartą 
prašo visus lietuvius sudaryti 
testamentus, atidaryti bankuose 
”trust” sąskaitas, arba kitokiais 
būdais dalį ar visą savo turtą 
palikti Lietuvių Fondui, kad jų 
įnašai bei palikimai ir toliau 
remtų išeivijos ir Lietuvos švie
timą, kultūrą ir jaunimą.

7. Suvažiavimas pakartotinai 
prašo, kad visos lietuvių šeimos 
kviestų arba patys naujais Lietu
vių Fondo nariais įrašytų savo 
vaikus, vaikaičius, giminaičius 
ir Lietuvių Fondo stipendijas ga
vusius studentus, nes tuo pratę
sime Lietuvių Fondo ir išeivi
jos gyvastį.

Nutarimų komisija: dr. Ka
zys Ambrozaitis, dr. Gediminas 
Balukas, Vytautas Kamantas, dr. 
Ferdinandas Kaunas, Vytenis 
Kirvelaitis, dr. Petras Kisielius

Konkursas Lietuvos 
moksleiviams

Šiaulių Juliaus Janonio gim
nazijoje nuo šiol kasmet bus 
rengiamas amerikietės rašytojos 
Janet Bonn anglų kalbos kon
kursas. Pirmosios keturios jo 
nugalėtojos laimėjo nuo 90 iki 
55 dolerių. Visas prizinis fondas 
buvo 295 doleriai. Konkurso su
manytoja mokytoja Alma Čy- 
vienė laimėjo Lietuvos anglų 
kalbos mokytojų ir dėstytojų 
asociacijos konkursą, ir buvo 
apdovanota kelione į Ameriką. 
Ten ji buvo apgyvendinta 70- 
metės rašytojos Janet Bonn na
muose. Vėliau Rašytoja, mėg
stanti keliauti, apsilankė Lietu
voje. Tuomet ir gimė mintis 
rengti tokius konkursus. Šiaulių 
gimnazijose ir mokyklose jau 
pagarsėjęs Australijoje gyve
nančios tautietės Izoldos Pože- 
laitės-Davis finansuojamas raši
nių konkursas. Lietuvos aidas

Pieno rinka 
Lietuvoje bus laisva
Nuo gegužės 1 d. Lietuvoje 

nebus reguliuojamos pieno su
pirkimo kainos. Dėl kainos tar
sis Pieno gamintojų asociacjja 
ir pieno perdirbimo įmonės. Že
mės ūkio ministerija iki birže
lio 15 d. stebės šį procesą ir po 
to pateiks išvadas, ar reikalin
gas tolesnis Vyriausybės kišima
sis į šią rinką. Pereiti prie lais
vos rinkos pienininkystėje pa
skatino pieno perdirbėjų nesu
gebėjimas laiku atsiskaityti su 
žaliavos tiekėjais. Iki šiol už 
aukščiausios rūšies pieną mokė
jo Vyriausybės nustatytą kainą 
- 650 lt. už toną, o už pirmos rū
šies - 560 lt. Dabar deramasi dėl 
kainos, kuri svyruoja nuo 500 
iki 900 lt. už aukščiausios rūšies 
pieno toną. Pastarąją kainą siū
lo žemdirbių atstovai.

Lietuvos rytas

NEW JERSEY NEVV JERSEY NEW JERSEY NEVV 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 New 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 New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.

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

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

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių ap
draudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj - 
OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, 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 Seimo rūmuose prezidentas 
Valdas Adamkus pasirašė dekretą dėl 

sekančių parlamento rinkimų

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

tačiau iki šiol tradiciškai jie vyk
davo po trijų savaičių.

Prezidento rinkimų antrasis 
turas vyksta, praėjus dviem 
savaitėms nuo pirmojo.

BNS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Musų Emaus
Emaus mokinių istorija, papasako

ta evangelisto Luko, yra iš tą kurios 
visuomet kliudo taikini (ars‘ taiklaus 

strėlė. Kurių nepavyksta pamiršti ar
apsimesti nieko neišgirdus, nieko nesupratus. Si istorija moka mus 
pagauti. Jai skirta per amžius dovanoti [kvėpimą poetams bei 
menininkams. Ir visai nekeista, nes ją užrašęs žmogus pats buvo 
didis poetas ir menininkas, kad ir kaip mes stengtumės evange
listą Luką vadinti tai gydytoju, tai Bažnyčios istoriku. Mokslo vy
rai negadina popieriaus panašiems dalykams. Reikia būti men
kam istorikui, kad imtum domėtis saulėlydžiais ir paprastą atsi
tiktinę vakarienę paverstum kažin kokiu stebuklu ir ženklu visoms 
ateinančioms krikščionių kartoms. Tai jau poeto pašaukimas.

Evangelistas Lukas ir nevaizduoja rašęs laikraščio reportažą 
apie vieną pomirtini Jėzaus pasirodymą apaštalams. Jam visai 
nerūpi pateikti smalsiam skaitytojui kuo gausiau įdomių, intri
guojančių smulkmenų apie tokį nekasdienišką nutikimą. Pasakoji
me iš tiesų daugiau užuominų, mįslių bei nutylėjimų negu 
konkrečios faktų kalbos. Antrasis Emauso mokinys, Kleopo drau
gas, regis, tyčia paliekamas be vardo. Dar labiau nusiviliame Lu
ku istoriku, kai pamėginame išsiaiškinti, kur yra pats Emaus kai
mas, tapęs nuostabaus Viešpaties apsireiškimo vieta. Nors Evan
gelija pažymi, kad jis buvęs 60 stadijų (maždaug 12 km) atstumu 
nuo Jeruzalės, šiandien bergždžiai ieškotume sostinės apylinkių 
vietovės, kurią būtų galima tapatinti su Emausu. Tiesa, kartais 
linkstama Emausu laikyti dabartinį Amvas miestelį į Vakarus nuo 
Jeruzalės, tačiau jis yra trigubai toliau, nei nurodyta Evangelijos 
tekste. Vargu ar anie du mokiniai būtų įstengę per pusdienį du 
kartus nueiti tokį kelią. Emauso ‘jišnykimą ” galėtume vadinti li
kimo ironija ir apgailestauti, jog Šventosios žemės maldininkų ma
ršrutuose nėra "tikrojo ” Emauso. Tačiau Evangelija pranašiš
kai kužda kitokį atsakymą: istorinis kaimas, konkreti geografinė 
vietovė pasitraukė, pasislėpė, kad tikrasis Emaus būtų atranda
mas ten, kur susirinkę Jėzaus mokiniai klausosi Dievo žodžio ir 
dalijasi Eucharistijos duona.

Atrasti savąjį Emausą ir atpažinti prisikėlusį Viešpatį - tai pa
grindinė šios nuostabios istorijos mintis. Suklystume evangelistą 
Luką apdovanodami tik poeto ir menininko laurais. Jis - pir
miausia tikėjimo žmogus, Dievo pašauktas skelbti ir liudyti Gerąją 
naujieną. Dėl to jis rašo Evangeliją tikėjimo knygą galima sa
kyti - pirmąjį katekizmą jaunai krikščionių bendruomenei, kuri 
nepažinojo istorinio Jėzaus, nesėdėjo su juo prie vieno stalo, ne
dalyvavo jo susitikimuose su mokiniais po nukryžiavimo ir mirties. 
Ar įmanoma šiems žmonėms įgyti tąpačią Velykųpatirtį, kuri prieš 
kelis dešimtmečius aukštyn kojom apvertė apaštalų gyvenimus ir 
subūrė juos į prisikėlusio Jėzaus bendriją? Evangelistas Lukas 
tiki ir drąsiai išpažįsta: Prisikėlimo tikrovė negali būti ribojama 
laiko ar nuostolių - Jėzus visada ir visur dovanoja žmogui savo 
artumo ir meilės ženklų.

Tokia teologinė pasakojimo prasmė svarbi ir mūsų dienų 
krikščionims, kurie mėgina Velykųlaikotarpiu atnaujinti savo gyvą 
sąmoningą tikėjimą Prisikėlimo paslaptimi, o ne vien džiūgauti 
sulaukus tradicinės pavasario šventės. Bet ir teologija dar nėra 
paskutinis žodis Emauso mokinių istorijoje. Net pati gražiausia, 
giliausia teologinė įžvalga netaps mūsų tikėjimo dalimi, jeigu ne
pajusime, kad religinė patirtis nenusileidžia iš debesų, bet gims
ta čia, žemėje, iš paprastų kasdieninių [vykią kai įjuos padvel
kia Dievo Dvasia ir paverčia malonės stebuklais.

Aušrininko Jono Šliūpo sūnus 
nori padėti Lietuvos ūkininkams

[Lietuvą iš JAV atvyko Vytautas Jonas Šliūpas. Jo tėvas žinomas visuomenės veikėjas, aušri
ninkas Jonas Šliūpas kartu su Jonu Basanavičiumi spaudos draudimo laiku, 1883 metais, išleido 
"Aušrą”, pirmąjį lietuvišką žurnalą lotynišku šriftu, aktyviai kovojo už lietuvybę. Jis buvo me
dicinos, humanitarinių ir teisės mokslų garbės daktaras, daugelio knygų autorius.

O su kokiais rūpesčiais į Lietuvą atvyko jo sūnus?

- Jūsų tėvą daktarą Joną 
Šliūpą Lietuvoje žino kiekvie
nas išsilavinęs žmogus, [domu 
būtų daugiau sužinoti ir apie 
Jus.

- Gimiau 1930 metais Pa
langoje. 1944 m. kartu su tėvais 
pasitraukiau į Vakarus. 1947 m. 
atvykau į JAV. Ten įgijau 
inžinieriaus specialybę. Po to 30 
metų su šeima buvau siuntinė
jamas po visą pasaulį. Dirbau 
Liberijoje, JAV, vėliau po trejus 
metus - Bangladeše ir Tailande. 
1979 m. pasakė, kad reikia 
trumpam nuvykti į Saudo Ara
biją. Tas “trumpai” užtruko 7 
metus.

Visur važiuodavau su žmona, 
buvusia mažeikiete Vanda Fabi- 
jonavičiūte. Turime sūnų Kęs
tutį Joną. Jis irgi vedė lietuvai
tę, tik iš Australijos. Jis - ko
mpiuterių specialistas. Augina 
sūnų Viesulą Roką. Visi šne
kame lietuviškai. Mokome tė
vų kalbos ir Viesulą. Beje, ga
liu ir žemaitiškai pašnekėti...

- Iš tarsenos nepasakysi, kad 
tiek daug metų gyvenote sve
tur.

- Tai tėvo nuopelnas. Jis la
bai mylėjo Lietuvą norėjo, kad 
ir mes mylėtume.

Būdamas 55 metų išėjau į 
“pensiją”. Šį žodį vartoju ka
butėse, nes ilsėtis negalvojau. 
Norėjau visą laiką paskirti lie
tuviškai veiklai.

1987 m. Burlingame, kur 
gyvenu, oficialiai įkūriau Au
šrininko daktaro Jono Šliūpo 
archyvą. Į šią iniciatyvą atsilie
pė labai daug iš Amerikos, ki
tų šalių lietuvių. Per 10 metų 
susikaupė tiek dokumentų, ran
kraščių, fotografijų, knygą jog 
archyvas tapo gausesnis už 
esantį Lietuvoje. Panokiu atsi
imti tėvo namus Palangoje, 
Vytauto gatvėje, ir juose įkurti 
Jono Šliūpo memorialą. Pa
našiai kaip Čiurlionio ar Mai
ronio. Bet Kultūros ministerija, 
tiksliau Nacionalinis muziejus, 
tam labai prieštarauja. Dabar 
šiame name du kambariai skir
ti Jonui Šliūpui, trys - kitiems 
asmenims, o 15 kambarių nau
dojami vasarojimui. Todėl ir ne
nori man atiduoti tėvo namo.

- Prieš karą Jūsų tėvas buvo 
Palangos burmistras. Ar dabar 
į Lietuvą atvykote dėl savo tė
vo namo?

- Ne, nors šis klausimas dar

nebaigtas. Esu susirūpinęs Auk
sučiais, esančiais Kuršėnų se
niūnijoje. Ten tėvas turėjo že
mės. Atgavau pusę jos - 56 hek
tarus. Kitą pusę, irgi 56 hek
tarus, atgavo mano giminės. 
Aš nupirkau ne tik tą žemę, bet 
dar ir 38 hektarus kitos že
mės.

Tęsdamas tėvo tradicijas, kar
tu su kitais entuziastais Kali
fornijoje užregistravau pelno 
nesiekiančią organizaciją“Auk- 
sučiai Foundation”. Jos tikslas 
- Auksučiuose įsteigti moko
mąjį ir parodomąjį ūkį. Nesu 
ūkininkas, todėl kreipiausi į 
Kalifornijos Universitetą žino
mą aukšto lygio žemės ūkio 
mokslų centrą Ten sužinojau, 
jog įvairiose pasaulio šaly
se yra įsteigti mokomieji cent
rai. Man patarė panašų centrą 
įkurti ir Lietuvoje. Atsirado 
entuziastų. Į mūsų projekto 
valdytojų tarybą įėjo lietuvių 
kilmės kooperacijos žinovas 
Leinad Ruth (Rutkauskas), 
žinomi Universiteto žemės ūkio

Pakeliui į “Auksučių” įkurtuves. Vyt. Šliūpas (pačiame gale, centre) tarp Egėliškių kaimo 
mokinių ir mokytojų. 1999 m. liepos 16 d., netoli Auksučių ūkio

specialistai Calvin Qualset ir 
Lawrence Clement. Pastarasis 
beveik metus dirbo panašiame 
ūkyje Rusijoje, netoli Sankt Pe
terburgo. Įtraukiau į šią veik

lą ir sūnų.
1997 metų vasarą atvykome 

į Lietuvą. Kalifornijos Univer
siteto specialistai pamatė, kad 
Lietuvos ūkininkams reikia sku
bios pagalbos, nes dauguma 
žemdirbių nesupranta Vakarų 
rinkos, į kurią anksčiau ar vėliau 
teks įsilieti. Trūksta ūkininkams 
ir gamtos apsaugos, miškų 
ekologijos žinių. Tada galutinai 
buvo nutarta Auksučiuose įkur
ti žemdirbiams skirtą mokymo 
ir tyrimų centrą kartu su miško 
priežiūros padaliniu.

- Kaip manote Auksučiuose 
ūkininkauti?

- Mūsų tikslas - padėti 
smulkiems ūkininkams, turin
tiems 5-10 hektarų ar mažiau 
žemės. Dideli ūkiai patys suras 
galimybių, kaip išsiversti. O 
smulkieji ūkininkai nežino, kaip 
produktyviai dirbti, puola į 
depresiją pradeda girtauti.

Auksučiuose auginsime tai, 
apie ką norės žinoti vietiniai 
mažažemiai ūkininkai. Lietu

viai žemdirbiai, kaip ir kitose ša
lyse, nepasitiki patarėjais. Jie tu
ri savo akimis viską pamatyti. 
Todėl bandysime auginti tai, 
ko Lietuvoje dar nėra, arba pri
statysime pagerintas rūšis to, 
kas jau auginama. Norime dirb
ti taip, kad ūkininkai galėtų 
ateiti, pažiūrėti, pačiupinėti, 
paragauti, pasikalbėti ir įsitikin
ti.

Planuojama dirbti dviem 
kryptimis - žemės ūkio ir miš
ko ekologinio tvarkymo.

Parodomajam žemės ūkiui 

užtektų ir 10 hektarų. Bet šį ūkį 
kažkas turi išlaikyti. Vien iš 
amerikiečių aukų bus nelengva 
veikti. Todėl likusioje žemėje 
norime pradėti kokį nors verslą. 
Kad iš to gavę pelną galė
tumėme geriau išlaikyti ir pa
rodomąjį mokomąjį ūkį. Tai 
mano kelionės tikslas.

Beje, Auksučių projekto gar
bės rėmėįa sutiko būti Alma 
Adamkienė, Lietuvos Respub
likos Prezidento žmona.

- Tikėkimės, kad Jūsų planai 
sudomins Lietuvos žemdirbius. 
Kur jiems tada kreiptis?

- Išsamesnės informacijos 
galima kreiptis šiuo adresu:

Auksučiai Foundation for 
Agricultural and Forest Deve- 
lopment c/o Vytautas Šliūpas, 
P.E., 2907 Frontera Way Bur
lingame, CA 94010, USA.

Galima kreiptis ir felektroni- 
niu paštu: sliūpasvyt@earth- 
link.net

Kalbėjosi
Vytautas Zeimantas

Istoriniai pakaruokliai
ANTANAS MUSTEIKIS 3

(pradžia Nr. 16)

Antanas Musteikis Vyt. Maželio nuotr.

Sekant “Vilnijos” draugijos duomenimis, reikia išsamiai įvertinti 
spalio 9 d. Lenkijos kariuomenės įsiveržimą į Lietuvos Respub
liką jos rytinės dalies ir ilgaamžės istorinės sostinės Vilniaus ok
upaciją ir aneksiją 55,000 civilių gyventoją karią policininką 

partizanų žudymą žalojimą kalinimą trėmimą persekiojimą 
kultūrinį genocidą kolonizaciją 1938 m. Lenkijos ultimatumą 
Armijos krajovos 1944 m. 4,000 civilių ir 500 Vietinės rinktinės 
karią policininkų nužudymą.

Šių ir kitų problemų lenkiški atliepiai - ne tik eilinių žurnalistą 
bet ir istoriką neskaitant labai retų išimčią - yra paradoksiški, 
propagandiški, pakaruokliški.

Kaip rodo Darius Vilimas, lenkai piktinasi, kad lietuvių tauta 
yra savarankiška (!). Aiškiną kad lietuvių tautinis atgimimas buvo 
inspiruotas rusų ir vokiečių (?!), tartum ir vieni, ir kiti nebandė 
mūsų nutautinti. Apgailestauja, kad dėl “įgimto lenkų liberaliz
mo” (?!?) lietuvių kalba išliko valstiečių sluoksnyje, tartum bajo
rai buvo iškritę iš mėnulio ir negalėję susikalbėti lietuviškai.

Abejotina, ar tokie istorikai, kaip K. Gorskis, išrasdami “lietu
vių brutalumo, kvailumo, niekšiškumo” apraiškas, pakelia savo 
orumą. Savų ydų priskyrimas kitiems sąžinės neglosto. Ir tie mok
slininkai, kurie išreiškia nešališką išvadą apie lietuvius, nors 
apšaukti “degeneravusiais” ar “apmokamais rusų agentais”, gali 
iš tikrųįų apgailėti savųjų šovinistinę propagandą. Tokių pavyzdžių 
apstu. Štai lenkas, kolchozo pirmininkas, išgirdęs kolchozininką 
lietuviškai šnekant, “įgimtu lenkų liberalizmu” vadovaudamasis 
nubaudžia j į penkrubline. Štai gen. L. Želigovskis “aiškina” Vilni
jos užgrobimą. Esąpo karo “mes, tikrieji gimtinės Lietuvos gyven
tojai, nebegalėjome sugrįžti į savo namus, kuriuose įsikūrė sveti
ma, vokiečių remiama žemaičių tauta (?!?), priešiška visiems, tar
navusiems lenkų armijoje”... Ar ne pakaruokliška?

Ir dabartinėje pietryčių Lietuvoje lenkų tautinė mažuma 
tebevaržo normalaus švietimo gaires, saugančias visų mažumų 
teises, ir kuria “tautinę autonomiją”. Iš Dieveniškių, Tetėnų len
kiškų mokyklų buvo atleisti darbuotojai, leidžiantys vaikus į lie
tuvišką darželį. O anais L. Bocianskio laikais lietuviai katalikai 
buvo užrašomi lenkais ir vadinami pagoniais. Ne veltui tokią len
kų mažumą patys išimtiniai lenkai (“Kultūros” red.) vadina “gy
vačių lizdu”.

Lenkų neapykanta kitataučiams vargiai turi sau lygių. Jau 1890 

m. sausį Plymouth (Massachusetts) lenkai išrausė iš bendrų lietu
vių-lenkų kapinių porą lietuvaičių palaikų... Ar tai ne pakaruokliš
ka? Tad amerikiečiai gal ne be priežasties vartoja “polacką” 
keiksmažodžio vietoje, o jų apklausos duomenys rodo, kad lenkų 
kilmės amerikiečiai yra nemėgiamiausi baltosios rasės gyventojai 
Amerikos visuomenėje.

VI. Žydiškos šmėklos
Žydai tebereikalauja, kad Lietuva atiduotų pirmuoju bolševik- 

mečiu žydams priklausiusį turtą kuris buvo “nacionalizuotas”. 
Ar tai ne paradoksas bei pakaruoklis?

Pirma, Lietuva tuo metu buvo sovietinės Rusijos okupuota, tad 
neatsakinga už blogio imperijos piktadarybes. Teisiškai pati Rusija 
privalėtų atsilyginti visiems, kurių turtas buvo konfiskuotas, neretai 
išgabentas į “plačiąją tėvynę”. Antra, naujasis Vakarų okupantas 
nusavinto turto niekam negrąžino, nors pats pasinaudojo. Tad ir 
Vokietija turėtų atsilyginti nukentėjusiems. Trečia, pats Izraelis 
turėtų jausti tą pačią pareigą atsilyginti tiems, kurių turtas pirmuoju 
bolševikmečiu buvo “nacionalizuotas”. Nes pagrindiniai to meto 
vietiniai “nacionalizatoriai” dažnai buvo patys žydai, sudarę LKP 
daugumą, kai lietuviai, rusai, lenkai ir kiti buvo mažumos. Toje 
partijoje, beje, žydų dauguma dominavo per visą nepriklausomą 
laikotarpį, agituodama nelegaliomis priemonėmis nuversti Lietu
vos vyriausybę.

Norėdamas pagerinti kaimyninius santykius, prez. A. Brazaus
kas atsiprašė Izraelį, kad kai kurie lietuviai nacimečiu padėjo vo
kiečiams šaudyti žydus. Bet tai vienašališka. Iš tikrųjų pirmieji 
pagrindiniai vietiniai tautžudystės kolaborantai Lietuvoje buvo 
žydai. Nors jie sudarė tik 7.6% krašto gyventojų (Nepriklausomy
bės pabaigoje tas skaičius paaugo iki 10 %), LKP jų buvo 50% ir 
daugiau. Tačiau Izraelis neatsiprašė už procentiškai didžiausios 
žydų dalies dalyvavimą Lietuvos pavergėjų pareigose pirmuoju 
bolševikmečiu.

Šia tema žydų straipsniai ar studijos pagrindžiai naudojasi vi-
(nukelta į 4 psl.)
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pasauli J
■ Vietnamas, pažymėdamas 

25-ąsias karo pabaigos metines, 
balandžio 30 d. surengė iškil
mingą paradą, tačiau šventę 
temdė didėjantis nerimas dėl 
šalies ateities. Dešimtys tūks
tančių žilagalvių veteranų, karių 
bei vaikų per dvi valandas tru
kusias iškilmes Ho Shi Mino 
mieste, kuris per dešimtmetį tru
kusį karą buvo vadinamas Sai- 
gonu, sveikino komunistų per
galę prieš Jungtinių Valstijų re
miamą Pietų Vietnamą. Iškilmės 
buvo griežtai atribotos nuo pla
čiosios visuomenės.
■ Izraelis, ruošdamasis pradėti 

lemiamą taikos derybų etapą, 
planuoja perduoti visiškai pales
tiniečių kontrolei netoli Jeruza
lės esantį kaimą, kurį svarstoma 
ateityje paskelbti Palestinos sos
tine. Vyresnysis ministras Haim 
Ramon, kuriam tenka aiškinti 
premjero Ehudo Barako poli
tiką, patvirtino, kad Izraelis ke
tina perduoti palestiniečių savi
valdai Abu Disą bei dar du kai
mus Jeruzalės priemiesčiuose.
■ “Hizbollah” savižudis sprog

dintojas balandžio 28 d. surengė 
išpuolį prieš Izraelį remiančios 
Pietų Libano armijos (PLA) 
postą, per kurį žuvo keturi ir su
žeisti trys šios milicijos kariai. 
“Į poziciją įvažiavo lengvasis 
sunkvežimis, ir vairuotojas j į su
sprogdino, sunaikindamas di
delę posto dalį”, pranešė vienas 
PLA atstovas. Sis postas yra 
Aramtoje, Izraelio okupuotos 
Pietų Libano zonos rytiniame 
sektoriuje.
■ Lenkijos vidaus reikalų mi

nistras Marek Biemacki balan
džio 27 d., po karštų debatų apie 
didėjantį nusikalstamumą ša
lyje, laimėjo balsavimą dėl pa
sitikėjimo žemesniuosiuose par
lamento rūmuose. Nepasitikėji
mo pareiškimui nepritarė 240 
deputatų, o pritarė 155.
■ Turkijos vyriausybės remia

mas pasaulietiškas teisėjas Ah- 
met Necdet Sezer yra pirmau
jantis kandidatas į prezidentus, 
kurį parlamentas gali patvirtin
ti jau pirmadienį. Toks balsavi
mo rezultatas leistų Turkijos 
premjerui Bulentui Ecevitui 
tvirtai paimti į savo rankas par
lamentą ir užtikrinti didelio 
masto ekonominių reformų pro
gramos įgyvendinimą.

Lietuvos Prezidento 
metinis pranešimas, 

skaitytas š.m. balandžio 20 d. Lietuvos Seime

(atkelta iš 1 psl.) 
nės įmonės ir nepakankamai 
veikli teisėsauga - liūdniausi jos 
padariniai.

Šiandien negalime nematyti 
ir tam tikros visuomenės savi
vokos sumaišties. Vis dažniau 
imama pasigesti aiškesnių ben
dro gyvenimo orientyrų. Da
barties klaidos ir sunkumai da
lį žmonių verčia abejoti strate
ginėmis Lietuvos kelio gairė
mis. Lietuvos spaudoje pasi
rodo kategoriškų pareiškimų: 
“kąbalsuoti per artėjančius rin
kimus, kad nepatektume į NA
TO?”
”Štai kaunietis Valentinas 

Sventickas man rašo: “Lietuva 
stebisi, kad ir Tamsta už Lietu
vos įstūmimą į naują vergiją - į 
Europos Sąjungą ir NATO. Ka
da baigsis tos patyčios. Kuo la
biau sunaikinta Lietuva, tuo la
biau Europos Sąjungos ir NATO 
emisarai giria savo vasalus, 
skelbia, kad Lietuva jau “pa
siruošusi” į jų vergiją. Ir Tams
ta, pone Prezidente, tam ne tik 
pritariate, bet ir pats propa
guojate. Ko mes Europos Sąjun
goje pasigedome, ką jie mums 
atnešė? Pornografiją, narko
maniją, banditizmą, egoizmą, 
tautinės kultūros griovimą”.

Deja, tai nėra pavienės nuo
monės. Todėl noriu į jas išsa- 
miau atsakyti. Juo labiau kad at
siranda politikų ir intelektualų, 
kurie stengiasi tokioms nuo
monėms pataikauti, mėgina 
grįžti į tautinio atgimimo dienas 
ir iš naujo leistis į ano meto dis
kusijas dėl Lietuvos raidos kryp
ties.

Norėčiau, kad aiškiai supras
tume: dabartis mums duoda is
torinę galimybę įveikti sovieti
nės praeities trauką seno mąsty
mo, seno elgesio įpročius ir at
sakingai imtis naujo bendrų 
reikalų tvarkymo. Imtis naujos 
politikos. Ji šiandien mums bū
tina. Tikiu, jog esame pajėgūs 
ją formuoti ir įgyvendinti.

Nauja politika - tai visų pirma 
nauji reikalavimai, kuriuos tu
rime išsikelti patys sau, išsikelti 
kaip piliečių bendruomenė. Tai 
racionalus, ūkiškas, viešas ir į 
ateitį orientuotas valstybės bei 
visuomenės reikalų tvarkymas. 
Demokratinis bendro gyvenimo 
tvarkymas, kuris turi būti pagrįs
tas asmens iniciatyva ir atsako
mybe. Noriu pabrėžti: be šios 
esminės sąlygos Lietuvos de
mokratija niekada nebus stipri,

nebus veikianti.
Nauja politika turi remtis mūsų 

sutarimu dėl strateginių tautos 
kelio gairių ir pilietiniu įsipa
reigojimu pagrindiniams valsty
bės siekiams. Norėčiau, kad šie 
siekiai Lietuvos žmonėms būtų 
aiškūs ir suprantami, kad tektų 
ginčytis tik dėl jų įgyvendinimo 
būdų.

Iš tiesų, piliečiams jau dabar 
reikia žinoti, kaip mūsų gyve
nimą pakeis euroatlantinė inte
gracija, kokiems naujiems gy
venimo iššūkiams būtina pasi
rengti. Manau, kad šiais klausi
mais visuomenę informuoti 
daug atsakingiau privalėtų val
stybės institucijos.
Tikiuosi, kad čia dar svarbesnį 

vaidmenį atliks žiniasklaida. 
Lietuvos politikams ir tarnauto
jams neturėtume leisti savo ne
vykusių sprendimų dangstyti 
tariamais Europos Sąjungos rei
kalavimais, o žmonių permainų 
baimės paversti Europos baubu.
Ar galime šiandien spekuliuo

ti NATO ir Europos Sąjungos 
klausimais? Manau, kad nei tra
giška dvidešimtojo amžiaus 
Lietuvos patirtis, nei dabarties 
tikrovė mums neleidžia naiviai 
šnekėti apie tautos saugumą be 
sąjungininkų. Neužmirškime 
Balio Sruogos perspėjimo: is
torija mums lėmė “statyti namus 

Lietuvos arimai A. Balbieriaus nuotr.

ant Vezuvijaus”.
Mūsų, visų Lietuvos piliečių, 

istorinė pareiga - užtikrinti sau
gią atkurtos valstybės ateitį. 
Užtikrinti laisvą, demokratinį 
gyvenimą savo vaikams ir anū
kams. Gerai suprantame, kad 
Lietuva nesukurs tokios kariuo
menės, kuri viena įstengtų ją 
apginti esamoje geopolitinėje 
erdvėje. Bet mes galime tapti 
Vakarų gynybinės sąjungos - 
NATO - nariais, įnešę į šią są
jungą savo indėlį.

Tai reali mūsų ir ateities kartų 
saugumo kaina. Juo greičiau įsi
jungsime į Vakarų demokratijos 
gynybos bendriją juo greičiau 
šios investicijos atsipirks: da
bartinis mūsų gyvenimas taps 
stabilesnis, krašto ūkinė ir so
cialinė pažanga - spartesnė ir 
labiau užtikrinta.

Manau, kad Europos Sąjunga 
- ne mažiau svarbus mūsų pa
žangos ir ateities gerovės garan
tas. Žinoma, šiandien galime 
mėginti dešimtmečių atotrūkį 
nuo Vakarų gyvenimo laimėji
mų įveikti patys, be kitų para
mos. Tik neužmirškime, kad 
Vakarų pasaulis nestovi vietoje. 
Dažnu atveju jis atsinaujina 
daug sparčiau už mus. Todėl 
vienintelis realus būdas Lietu
vai išvengti provincijos atsiliki
mo - įlipti į greitąjį Europos 
traukinį, tapti visateise šio trau
kinio keleive. Žinoma, šiandie
nos derybose su Briuseliu turi
me siekti kuo geresnių Lietuvos 
narystės sąlygų.
Būtume naivūs, jei manytume, 

kad kas nors iš šalies dirbtinai 
spartins mūsų žingsnius Euro
pos linkui - prievarta vers mod
ernizuoti valstybę, efektyviau 
tvarkyti ūkį, spręsti socialines 
žmonių problemas. Mūsų kraš
to reformos ir aukštesni gyve
nimo standartai visų pirma bū
tini mums patiems, o ne Euro
pos Sąjungai. Nuo mūsų pačių 
pastangų jie iš esmės ir priklau
so. Turime aiškiai suprasti: na
rystė Europos Sąjungoje savai
me neduos mums geresnio gy
venimo. Ji tik sudarys palan
kesnes sąlygas, kurioms esant, 
savo gerovę kursime patys. 
Niekam negalėsime perduoti ir 
atsakomybės už savo likimą.

Šiandien mes neturime lėtinti 
šalies euroatlantinės integraci
jos darbų dėl antivakarietiškų 
emocijų proveržių ar kai kurių 
politinių partijų rinkimų takti
kos.

Noriu priminti, kad Jūs, ger
biamieji Seimo nariai, jau šian
dien galite pašalinti išlikusiątei- 
sinę Lietuvos įsijungimo į Euro
pos Sąjungą kliūtį - pataisyti kai 
kurias Respublikos Konstituci
jos nuostatas. Todėl dar kartą 
kviečiu visas parlamentines par
tijas: susitarkime dėl Konsti
tucijos pataisų ir dar iki šio Sei
mo kadencijos pabaigos pa
darykime valstybės rytdienai 
būtinus sprendimus. Tai būtų 
išties prasmingas naujos politi
kos ženklas.

Manau, kad mūsų politika 
šiandien turi būti laisva nuo se
nų prietarų ir mitų. Lietuvos 
ateitį ji privalo aiškiai projek
tuoti Europos dvasios ir ūkio er
dvėje. Jokiu būdu negalime to
leruoti antisemitizmo, neapy
kantos kitų kultūrų ir kitokio 
mąstymo žmonėms. Esu įsiti
kinęs, kad to apraiškos laiki
nojoje sostinėje tėra laikinos, 
kad jas atmeta Lietuvos vi
suomenė.

Šiandien vis aiškiau supran
tame: takoskyra tarp vidaus ir 
užsienio reikalų išnyksta. Da
bartiniame krašto raidos etape 
mums būtina vieninga, integra
li, vidaus bei išorės klausimus 
jungianti ir sumaniai spren
džianti valstybės politika.
Lietuvos ūkio strategija jau da

bar turi remtis nišų Europos ir 
pasaulio ekonomikoje paieška. 
Mums kuo greičiau reikia perei
ti prie šiuolaikinės “rinkų di
plomatijos”. Ir čia privalome 
būti tokie pat atkaklūs ir veržlūs, 
kokie buvome, siekdami savo 
nepriklausomybės įtvirtinimo. 
Konkrečių darbų šioje srityje 
visų pirma laukiu iš diploma
tinės krašto tarnybos.

Stiprus, dinamiškas Lietuvos 

ūkis ir juo pagrįsta žmonių ge
rovė - vienas svarbiausių valsty
bės siekių. Šiandien turime dėti 
pagrindus ilgalaikiam ūkio au
gimui. Atrodo, kad ta kryptimi 
stengiasi eiti dabartinė Vy
riausybė. Jai tenka padaryti tai, 
ko nepadarė ankstesnės vyriau
sybės, turėdamos ir geresnes są
lygas, ir daugiau laiko.

Todėl ypatingai svarbu, kad 
ministrų kabineto darbai nebūtų 
vilkinami, kad jie būtų visiems 
aiškūs ir orientuoti į ateitį, kad 
nuosekliai remtųsi naujos poli
tikos principais. Manau, kad ši 
politika kuo didesnę verslo lais
vę turi derinti su strateginėmis 
šalies ūkio plėtotės nuostatomis. 
Ir ne tik. Ji privalo diegti są
žiningą konkurenciją bei mo
kestinę drausmę.

Turime Lietuvoje sukurti pas
tovias ir palankias, dirbtinių biu
rokratinių kliūčių nevaržomas 
verslo sąlygas. Mano supratimą 
tokios sąlygos - tai pagrindinė 
prielaida verslui atsigauti, kar
tu - ir žmonių gerovei augti. Šį 
uždavinį savo metiniame prane- 
šime kėliau jau pernai, bet 
tuometinės Vyriausybės likau 
nesuprastas.

Dabartinio ministrų kabineto 
sudaryta “Saulėtekio” komisija 
pateikė pirmuosius siūlymus, 
kaip supaprastinti mokesčių sis
temą pagyvinti kapitalo rinką 
patobulinti muitinės darbą. Vis 
dėlto raginčiau Vyriausybę šiose 
srityse neapsiriboti vien dali
niais sprendimais.

Manau, kad dabartinė mo
kesčių sistema reikalauja nebe 
dalinių pataisų, bet esminio per
tvarkymo. Ją turime suderinti su 
civilizuotuose kraštuose nusis
tovėjusiais standartais ir padary
ti adekvačią šių dienų ūkio tik
rovei. Tą įstengsime, tik sukūrę 
naujus ir atsisakę atgyvenusių 
mokesčių įstatymą kurie nere
tai atspindi penkerių ar net de
šimties metų senumo ekonomi
nę ir socialinę realybę.

Vienu svarbiausių Vyriausybės 
uždavinių šiandien išlieka vals
tybinių monopolijų pertvarky
mas. Ilgai nereformuotos ir 
prastai valdomos, šios mono
polijos, užuot tapusios tvirta 
atrama Lietuvos ūkio plėtrai, 
virto sunkiais, mūsų ūkį skan
dinančiais svarsčiais.

Iš sovietinių laikų paveldė- 
jome nepaprastai didelį, Lietu
vos poreikius gerokai prašokan
tį, energetikos ūkį. Sėkmingam 
jo tvarkymui reikėjo ir teberei- 
kia ne tik modernios bei sąži
ningos vadybos, bet ir labai di
delių investicijų. Ir vieno, ir kito 
pritrūkome.

(tęsinys kitame nr.)

Istoriniai pakaruokliai
ANTANAS MUSTEIKIS 3

(atkelta iš 3 psl.)
sais propagandos triukais, ypač blizgančiomis (niekuo neparem
tomis) bendrybėmis ir kortų pašymu. Pamini, kad žydų partiečių 
buvę tik per keturis šimtus - atidengia vieną kortą bet paslepia 
švietalą nutylėdami, jog tai buvo lemiama jėga su neribotomis 
galiomis - įvairių pareigų pavidalais - skųsti, areštuoti, kankinti, 
tremti, net žudyti nekaltas aukas, dargi pasididžiuojant, kad “da
bar mūsų valdžia”. O kai rašoma apie lietuvius, vokiečių kolabo
rantus, jų skaičius “paremiamas” iš piršto išlaužtais duomenimis 
ar padidinamas keliolika kartų. Taip Klimaičio 20 asmenų gauja 
buvo išpūsta ligi 300, o šimtai vadinamųjų žydšaudžių išplečiami 
į tūkstančius. Bene daugiausiai rašęs žydų istorikas dr. Dov Levin, 
paskleidęs ne kelis, bet dešimtis propagandinių teiginią “aiški
na”, jog dauguma Lietuvos žydų buvo nužudyti lietuvių (?!), nu
slėpdamas j į patį mušantį švietalą- S.S. gen. Jaegerio raportągen. 
Stahleckeriui, vyriausiajam holokausto viršininkui. Kaip rašo dr. 
A. Damušis, pranešimas rodo, kad Jaegerio padėjėjas lt. Guenther 
Hamann suorganizavo aštuonių SS vyrų Rollkomandąir nuo 1941 
m. liepos 2 d. kasdien, keisdamas vietoves, aplankė apie 108 mies
telius ir miestus ir sunaikino 137,346 žydų tautybės asmenis, jų 
tarpe ir komunistus, Lietuvoje. Beje, jis pamini turėjęs partizanų 
pagalbą dviejose vietovėse. (Neįmanoma patikrinti, ar tai iš tikrųjų 
buvo partizanai, ar kerštininkai, ar “padugnės”.) Nuslėptas yra ir 
kitas švietalas - “įtikinamų faktų kūryba”, kuria okupantai nau
dojosi. S.S. vyrai kai kuriais atvejais Lietuvoje žudynes vykdyda
vo civiliais rūbais apsirengę ir tai “įamžindavo” nuotraukose. Tokia 
režisūra jie tikėjosi savo kaltę suversti kitiems (lietuviams).

Propagandininkai (Aleksandras Slavinas ir kiti, net kino filmai) 

skelbia akiplėšišką melą jog Varšuvos geto sukilimą malšino lie
tuvių savisaugos bataliono kariai, nors jų ten visai nebuvo.

Dvigubi-dvejopi masteliai (standartai) visur prasikiša. Levinas 
vėl - baltietį, bet kokiu būdu susijusį su žydų persekiojimu, vadi
na žudiku, o apie žydą bolševikmečiu įsivėlusį į tos pat rūšies 
vietinių gyventojų persekiojimą štai kaip atsiliepia: “Tai buvo 
policijos pareigūno darbas areštuoti ar ištremti Pabaltijo piliečius, 
kurie buvo laikomi patriotais”. Vadinasi, tai geras darbelis! Ar ne 
pakaruokliška?

Kai lietuvis (Aleksandras Lileikis) įtariamas nusikaltimu prieš 
žydus, žydai reikalauja jį teisti, nors ir pažeidžiant ligonio teises, 
o kai žinomi NKVD pareigūnai žydai (Nachman Dušanski, Julius 
Slavinas) yra prokuratūros paieškomi, Izraelis jų neišduoda.

Lietuviai nekaltina visos žydų tautos užjos dalies koloboravimą 
naikinant Lietuvos gyventojus bolševikmečiu, o žydų diplomatai 
(E. Zuroff, O. Ben-Hur ir kiti) kaltina visą lietuvių tautą už jos 
dalies dalyvavimą žydų žudynėse nacimečiu.

Žydų autoriai laikosi tos pačios “strategijos” ir lietuvių huma
nistinių bei krikščioniškų pastangų atžvilgiu. Tartum jie nežinotą 
jog ne koks šimtas ar keli, bet daugiau nei dešimt tūkstančių lietu
vių (įskaitant ir šeimų narius) nacimečiu rizikavo savo gyvybe, 
išgelbėdami per tūkstantį žydų. (Yra žinoma tik pora atveją kai 
žydai perspėjo lietuvius apie jiems gresiantį pavojų.)

Melo ideologijos paveldas, anuo metu apdovanotas nomen
klatūrininkų privilegijomis, ir dabar išlenda kaip yla iš maišo. Tai 
rodo Saros Ginaitės, buvusios marksistinės profesorės, rašiniai. Ji 
tikina, tarp kitko, jog trys lietuviai - prel. dr. J. Prunskis, A. Kalnius 
ir aš - stengiasi “pateisinti baisias žudynes” Lietuvoje (Dr. S. Gi- 
naitė, Žydų tautos tragedijos Lietuvoje pradžia, 1994, p. 8). 
Žinoma, tariamo pateisinimo duomenų ji nepateikia, ir supranta
ma kodėl. Jų nėra, nors šie trys asmenys plačiausiai šia tema rašė 
JAV ir Kanadoje. Ar ir dabar už tokią propagandą yra dalinamos 
privilegijos?

Nekaltų aukų žudynės yra baisus nusikaltimas, bet jas vertinti 

šališkai, t.y. pagal tai, ar nusikaltėliai yra autorių tautybės asmenys 
(neminint jų), ar svetimų tautybių (smerkiant juos), nėra teisinga.

VII. Užsklanda
Yra vargiai apsprendžiamas klausimas: didelės ar mažos vals

tybės piliečiai yra labiau subrendę, žmoniškesni, mažiau šališki 
bei egoistiški? Tik pastebėti lengva, kad visų nagai į save riesti. 
Didelių kraštų nariai dažniausiai jaučiasi, kad jie atstovauja pilnai 
tiesai, kai tikima, jog mažosios valstybės, ypač Pietų Amerikoje, 
yra peštukės, sukelia karus ir bėdas. O mažųjų valstybių nariai 
tiki, kad, priešingai, didžiosios valstybės sukelia karus, pateisina 
prievartą tad tauriau būti mažo krašto nariu.

Ši paradoksų apžvalga rodo, kad didžiausios mūsų kaimynės 
(nors Izraelio negalima laikyti didele valstybe) turi daugiau šo
vinistinių pakaruoklią žalojančių asmenų orumą nei lietuviški 
paradoksai bei pakaruokliai. Ar tai nebus istorinių lietuvių 
užkariavimų paveldas, kai lietuviai, svetimų kraštų valdytojai, rin
ko duokles, bet neprievartavo užkariautojų religijos ar kultūros?

Ištisus šimtmečius Lietuvos totoriai, karaimai, žydai ir kitos tau
tybės nepatyrė pogromų. Lietuviai juk ir Pirmojo pasaulinio karo 
metu, nukentėję nuo vokiečių, tikino, kad ir vokiečiai yra žmonės. 
Lietuviai suteikė pabėgėlių teises tūkstančiams lenką kilus vo- 
kiečių-rusų Lenkijos “dalyboms”, nors lenkai buvo Vilnijos gro
bikai ir prievartiniai krašto lenkintojai. Lietuviai kaimiečiai, naci
mečiu naudodamiesi rusų belaisviais, jų neskriaudė, nekankino. 
Lietuviai nacimečiu išgelbėjo per tūkstantį žydą nors šie bolše
vikmečiu buvo pirmieji lietuvių tautžudystės kolobarantai. Lietu
viai išgelbėjo šimtus badaujančių “vilkvaikių”, patys būdami rusų 
okupuoti.

Tokiu paveldu mes galime teisėtai didžiuotis ir kiek įmanoma 
jį tęsti, bandydami turėti gerus santykius su visais kaimynais. Tik 
neleistina klastoti mūsų taurios istorijos.

Paskaita, skaityta LFB Studijų ir poilsio savaitėje 1998 m. rug
pjūčio 17 d. “Dainavos ” stovykloje
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Sveikatos kerte
Griežtai apie rimtus dalykus
Rūkymas yra daugelio su

prantamas kaip nekalta pra
moga, nors apie jį prirašyta ir 
apsčiai straipsnių populiariuose 
žurnaluose, ir rimtų mokslinių 
darbų bei pranešimų. Tačiau 
statistika vis verčia grįžti prie 
šios temos. Apie ją- pačioje pa
baigoje. Dabar apžvelkime šį 
plačiai visuose socialiniuose 
sluoksniuose, žemynuose ir tau
tose paplitusį reiškinį jo žalin
gumo žmogaus sveikatai po
žiūriu.

Tabako dūmai, pasklidę ap
linkoje, sukelia plaučių vėžį, 
viršutinių kvėpavimo takų už
degimus, viduriniosios ausies 
uždegimus, plaučių funkcijų su-, 
trikimus vaikams, astmos atsi
naujinimą. Jie taip pat susiję su 
staigios kūdikių mirties sindro
mu ir įtakoja rūkančios motinos 
vaisių, pvz., naujagimio svorį ar 
galūnių apsigimimus.

Pasyvus rūkymas taip pat įta
koja sveikatą: erzina gleivinę, 
sukelia galvos skausmus; tai
pogi, esant didesnėms dozėms, 
gali sukelti tas pačias ligas, 
kurias sukelia aktyvus rūky
mas.

Priklausomybė nuo tabako 
yra dvejopa: psichosocialinė ir 
fizinė. Psichosocialinė priklau
somybė pasireiškia noru mani
puliuoti su daiktu. Jis susiję su 
siekiu atrodyti vyresniais, bea- 
todairiškesniais. Situacijos, dėl 
kurių rūkorius griebiasi cigare
tės, gali būti ir pozityvios (val
gymas, kavos gėrimas, draugi
ja, kalbėjimas telefonu), ir nega
tyvios (stresas, krizinės situaci
jos).

Po kiek laiko rūkantysis įgy
ja ir fizinę priklausomybę. Tai 
priklausomybė nuo nikotino. Jis 
labiausiai pavojingas tuo, kad 
prie jo įprantama. Pripratimą 
prie nikotino galime palyginti su 
pripratimu prie heroino, kokai
no, amfetaminų ir kitų psicho
tropinių medžiagų.

Rūkymas yra išmoktas elge
sys, kuris būna treniruojamas 
metų metus ir nuo kurio neįma
noma atprasti per vieną dieną. 
Metantysis rūkyti turėtų nedel
sti nustoti. Metus iškart galima 
pastebėti sveikatos pagerėjimą. 
Negalima pamiršti, kad žmogus, 
pripratęs prie nikotino, patirs 
visus abstinencijos požymius. 
Būtent jų atsiradimas dažniau
siai sąlygoja sugrįžimą prie rū
kymo. “Rimti” rūkaliai gali sau 
palengvinti atpratimo procesą, 
naudodami papildomą nikotino 
terapiją, t.y. nikotininę kram
tomąją gumą pleistrus ir inha

Dzūkijos rykštė - upiniai mašalai 
jau atgijo

Tikimasi, kad šiemet ir žmo
nes, ir gyvulius kankinančių ma
šalų bus mažiau, nei pernai, nes 
jiems plisti šiemet nelabai pa
lankios sąlygos. Šie vabzdžiai 
greičiau dauginasi, kai būna di
deli pavasario potvyniai. Šį pa
vasarį Nemunas nebuvo plačiai 
išsiliejęs. Vyriausybė numatė 
skirti 150 tūkst. litų kovai su 
mašalais. Antratiek turėtų skirti 
savivaldybės, tačiau savivaldy
bės iš savo biudžetų tegali skir
ti 60 tūkst. litų. Dzūkijoje vieti
nės valdžios atstovai pusiau juo
kais apgailestauja, kad mašalų 
populiacija plinta Kauno ir Že
maitijos kryptimi, o ne Vilniaus 
link. Pasak Druskininkų mero, 
gal tuomet valdžia pajustą kokį 
pragarą sukuria debesys mašalų.

Kultūros dienos Vilniuje

Gegužės pradžioje Vilniuje 
vyko Seinų ir Punsko krašto lietu
vių kultūros dienos. Programoje - 
susitikimai, paroda, koncertai. Lie
tuvių namuose moksleiviai iš Len
kijos susitiko su savo bendraam
žiais vilniečiais. Seinų ir Punsko 

liatorius. Šis gydymas nuslopi
na abstinencijos požymius. Tai
gi, tai nėra “vaistas nuo rū
kymo”, jis nesustabdys nervin
gumo, nesugebėjimo susikau
pti, blogos nuotaikos,- svorio 
augimo ir pan., tik palengvins 
buvusiam rūkoriui gyvenimą be 
cigaretės. Viena vienintelė ci
garetė gali metusį rūkyti grą
žinti į buvusią padėtį.

Keli faktai apie rūkymą
Tabako dūmus sudaro apie 4- 

5 tūkstančiai medžiagų; maž
daug 100 jų yra sukeliančios 
vėžį; toksinės medžiagos - ni
kotinas, dervos, aitriosios me
džiagos ir anglies monoksidas 
(CO).

Kenksmingas šių medžiagų 
poveikis:

- prie nikotino priprantama, 
jis įtakoja smegenų ir širdies 
kraujagyslių sistemos veiklą

- dervos sukelia vėžį;
- aitriosios medžiagos suke

lia chronišką bronchitąplaučių 
ligas;

- anglies monoksidas mažina 
kraujo sugebėjimą tiekti de
guonį audiniams, įtakoja kardio- 
vaskuliarinius susirgimus.

Lengvos (light) cigaretės tes
tavimo įrenginiuose rodo ma
žesnį nikotino ir dervų kiekį nei 
stiprios cigaretės. Tačiau jas rū
kantis žmogus iš tiesų įkvepia 
tokį patį ar net didesnį šių me
džiagų kiekį. Jos sukelia klai
dingą “saugių”, “sveikų” ciga
rečių įspūdį. Europos Sąjunga 
ketina uždrausti termino “light” 
vartojimą.

Nuo ligų, sukeliamų rūky
mo, kiekvienais metais pasau
lyje miršta apie 3 miįjonai žmo
nių. Numatoma, kad dėl stai
gaus rūkymo išplitimo besivys
tančiose šalyse ir dėl didėjančios 
cigarečių paklausos 2020 me
tais šis skaičius išaugs iki grė
smingų 10 milijonų.

Žmogus, surūkantis pakelį 
cigarečių per dieną kartoja ri
tualą ranka - burna daugiau nei 
200 kartų. Per metus - maždaug 
73,000 kartų.

Abstinencijos požymiai pra
sideda per keletą valandų nuo 
paskutinės cigaretės ir pasiekia 
apogėjų po 48-72 valandų. No
ras prisidegti cigaretę trunka ir 
keletą mėnesių po metimo rūky
ti. Abstinencijos požymių inte
nsyvumas dažniausiai sumažėja 
po 3-4 savaičių.

Taikant papildomą nikotino 
terapiją į organizmą nepapuola 
4000-5000 tabako dūmų chemi
kalų.

Kitą savaitę nuo mašalų bus pra
dedama purkšti Panemunė. Ko
vą su mašalais silpnina tai, kad 
gretimoje Baltarusijoje dėl sun
kios ekonominės padėties labai 
mažai dėmesio skiriama šiai 
problemai. Pernai lietuviai pa
dėjo naikinti mašalus Baltarusi
joje 20 km nuo sienos. Yra ži
nių, kad mašalai žmones jau 
puola Dzūkijoje, ir Rytų Lietu
vos pakraštyje. Dėl šių mašalų 
antplūdžio jau beveik dešimt
metį žmonės ir gyvuliai kenčia 
beveik du vasaros mėnesius. 
Dėl to labai sumažėjo svečių 
Druskininkų sanatorijose ir po
ilsiavietėse. Mašalų sukandžio
ti krinta naminiai gyvuliai, daug 
jų krenta Baltarusijoje.

Lietuvos aidas

krašto lietuvių organizacijų vado
vai susitiko su Lietuvos valdžios 
atstovais. Svarbiausias kultūros 
dienų akcentas buvo - gegužės 2- 
osios vakaras Kongresų rūmuose. 
Koncertinę programą atliko Puns
ko choras, kapela “Klumpė ”, cho
reografinis ansamblis “Jotva”.

Lietuvos aidas

Pyragaičiai iš moliūgo

1 kg moliūgo,
0,5 stiklinės grietinės, 
arbatinis šaukštelis cinamono,
2 šaukštai medaus,
0,5 stiklinės maltą riešutą.

Moliūgo vidų išimkite, bet 
odos nenulupkite, supjaustykite 
pailgais, ne mažesniais kaip 4 
cm pločio gabalais. Sudėkite ant 
skardos odele į apačią ir įkiš
kite į orkaitę. Kai paviršius ap
keps, patepkite grietine, užbar- 
stykite cinamono. Žiūrėkite, kad 
moliūgai neperkeptų ir ne
pasidarytų labai minkšti. Kai

Kukurūzu kruopų apkepas
1 stiklinė kukurūzą kruopą, 4 stiklinės vandens,
1 valgomasis šaukštas dirbtinio medaus, 
50 g sviesto,
2 šaukštai užplikytą ir išbrinkintą aguoną.

Į verdantį vandenį maišydami 
pilkite kruopas, sukrėskite iš- 
brinkintas aguonas, sviestą vis 
maišydami pavirkite 3 min. 
Po to 10-15 min. brinkinkite. 
Tuomet dėkite dirbtinį medų, 
gerai viską išmaišykite ir su
krėskite į sviestu išteptą formą.

Nevv Yorko Lietuvių Atletų Klubo veikla
Nevv Yorko Lietuvių Atletų 

Klubas yra viena iš veikliausių 
lietuvių organizacijų, kuri su
buria naujai atvykusį ir čia gi
musį jaunimą. Aktyvi sportinė 
veikla prieš keletą metų pradė
jo merdėti, bet atgijo sulaukus 
naujų imigrantų iš Lietuvos. 
Kultūros Židinio salė vakarais 
yra užpildyta ir atvykstančių 
sportininkų skaičius vis auga.

Čia bandysime apibūdinti 
N Y LAK veiklos planą šių metų 
pavasariui ir 50-tosioms ŠAL- 
FASS žaidynėms. Tiems, kas 
domisi, siūloma žvilgterėti ir į 
Lietuvių Bendruomenės web 
page, NY LAK skyrių. Nevv 
Yorko LAK taip pat atidaro sa
vo atskirą internetinį puslapį: 
www.nylak.com

Pats įdomiausias LAK ren
ginys yra antradienių krepšinio 
lyga. Šioje lygoje yra dvi skir
tingos divizijos, kiekvieną di
viziją sudaro keturios koman
dos. LAK išsiskiria iš kitų lietu
vių sporto klubų tuo, kad vie
ninteliai visoje Siaurės Ame
rikoje gali suorganizuoti kre
pšinio lygą iš savo narių. Yra 
klubų, kurie narių skaičiumi 
yra gausesni, bet sportininkus 
jie prisivilioja iš vietinių mo
kyklų. New Yorko žaidėjai iš
auga klubo rėmuose. Pereitą 
rudenį įvyko pirmoji rudens se
zono lyga. Pavasario lyga yra

Arvydas Sabonis “Trail Blazers ” 
klubui pelnė 19 taškų

Arvydas Sabonis 
rungtynių metu

Antrose NBA lygos Vakarų 
konferencijos ketvirtfinalio 
rungtynėse Portlando “Trail 
Blazers” balandžio 26 d. na
muose 86:82 (16:22, 24:19, 
27:17, 19:24) nugalėjo Minne- 
sotos “Timberwolves” ir pir
mauja serijoje iki trijų perga
lių 2:0. 19 taškų nugalėtojams

praves, patepkite medumi, 
gražiai supjaustykite įvairių 
formų gabaliukais. Galima pa
puošti plakta grietine, šviežiom 
ar šaldytom uogom, apibarsty
ti riešutais, žalumynais (prie
skoninėmis žolėmis - petra
žolėmis, krapais, melisa, mėta 
ir pan.).

Palaukite, kol sustings, kad ga
lima būtų pjaustyti gabaliukais. 
Jeigu trūksta saldumo, galima 
nedideliame vandens kiekyje 
ištirpinti dirbtinį medų ir užpilti 
ant sustingusio apkepo. Viršų 
apibarstykite sausomis aguono
mis.

Nevv Yorko LAK vyrų komanda P. Gvildžio nuotr.

gausesnė ir vyksta su didesniu 
žaidėjų entuziazmu. Kviečiame 
visus sporto mėgėjus įsijungti į 
LAK programą. Vaikai, pradė
ję krepšinį LAK, padidina ga
limybes konkuruoti mokyklų 
komandose.

Eilinės krepšinio treniruotės 
vyksta kiekvieną pirmadienį ir 
trečiadienį. Jaunimas pradeda 
treniruotes 7 vai. vak., o 8:30 
vai. vak. prisijungia suaugusie
ji. Kai jaunimui nebelieka vie
tos viršutinėje salėje, jie ne
nuobodžiauja, bet renkasi į ap
atinę salę žaisti stalo tenisą.

Dar visai neseniai stalo teni

balandžio 26 d. rungtynėse per 
34 žaidimo minutes pelnė Arvy
das Sabonis. Jis nepataikė tritaš
kio, pataikė 7 dvitaškius iš 14 
bei 5 baudų metimus iš 6.

Po krepšiais A. Sabonis atko
vojo 5 kamuolius bei 2 kartus 
sėkmingai perdavė kamuolį 
partneriams.

Portlando komandoje, kaip ir 
pirmame kėlinyje, kurį “Trail 
Blazers” laimėjo 91:88, sėkmin
giausiai žaidė Scottie Pippen - 
21 taškas ir 7 atkovoti kamuo
liai. 13 taškų į svečių krepšį 
įmetė Damon Stoudamire, 12 - 
S te ve Smith, 9 - Rasheed Wal- 
lace (7 atkovoti kamuoliai).

Minnesotos komandoje sėk
mingiausiai rungtyniavo Ke- 
vin Garnett (23 tšk.), Terrell 
Brandon (20) ir Sam Mitchell 
(9).

Rytų konferencijos ketvirtfi
nalyje New Yorko “Knicks” ba
landžio 26 d. namuose 84:83 nu
galėjo Toronto “Raptors” krep
šininkus, nors trečiojo kėlinio

Vaizdo kameros - 
prieš narkotikus
Kai kuriose Vilniaus miesto 

mokyklose įrengiamos vaizdo ka
meros. Taip tikimasi išvengti nar
kotikų platinimo.

Bus stebimi pamokų ir pertrau
kų metu mokyklose besilankantys 
asmenys.

Pirmoji Vilniaus mieste tokią 
stebėjimo kamerą įsirengė Užupio 
vidurinė mokykla. Jeigu ateityje 
leis finansinės galimybės, vaizdo 
kamerų ketinama įsigyti daugiau.

Kita Vilniuje esanti S.Stane
vičiaus vidurinė mokykla ketina 
įsigyti keturias tokias kameras.

Mokyklos direktoriaus pava
duotoja Dalia Grigienė sakė, kad 
ruošiamasi jas tvirtinti mokyklos 
pastato išorėje bei koridoriuose.

Lėšų šiai technikai įsigyti Švie
timo ir mokslo ministerija neski
ria, todėl rėmėjų mokyklos ieško 
pačios. S.Stanevičiaus mokyklos 
vadovybė pinigų sutaupė laisvu 
nuo pamokų metu nuomodama 
sporto salę. Iš šių lėšų ir bus perka
mos naudotos vaizdo kameros, 
kainuojančios apie 400 litų.

ELTA, Lietuvos rytas

sas buvo apmiręs. Senieji stalo 
tenisininkai išėjo į pensijas, o 
naujų taip ir neatsirado. Su nau
jais emigrantais stalo tenisas at
budo Chicagoje ir New Yorke. 
Nors į Chicagą emigrantų at
vyksta dešimteriopai daugiau, 
New Yorko stalo tenisininkai 
pirmauja. Turime sporto šaką 
kuriose newyorkiečiai ŠAL- 
FASS pirmenybėse nedalyvau
ja: tai plaukimas, slidinėjimas, 
kėgliavimas, golfas, lengvoji 
atletika ir t. t. Tik laikas paro
dys, ar šios sporto šakos New 
Yorke išsivystys.

Pr. Gvildys

viduryje svečiai turėjo 16 taškų 
persvarą. New Yorko ekipa pir
mauja serijoje iki trijų pergalių 
2:0.

25 taškus nugalėtojams pelnė 
Latreli Sprewell, 19 - Patrick 
Ewing, 12 - Allan Houston, 11 
- Larry Johnson.
“Raptors” komandoje sėkmin

giausiai žaidė Vince Carter (27 
tšk.), Kevin Willis (16), Tracy 
McGrady (13) ir Antonio Davis 
(12).

A. Lukašenka apie 
Baltarusijos ir Rusijos 

gynybą
Baltarusijos prezidentas Ale

ksandras Lukašenka Rusijos 
laikraščiui “Krasnaja zvezda” 
teigė, jog Rusijos-Baltarusijos 
karinę grupuotę sudarys iki 500 
tūkstančių žmonių. Tai nebus 
nauja karinė formuotė. Ją su
darys dabar veikiantys abiejų 
valstybių karinių pajėgų dali
niai. BELTA-TASS

MOKSLO NA UJIENOS

Japonai ruošiasi suderinti 
dviejų rūšių reaktyvinius varik
lius ir žada sukurti tokį keleivi
nį lėktuvą kuris iš Tokyo įNew 
Yorką gebėtų nuskristi per tris 
valandas. Naujasis reaktyvinis 
variklis buvo pirmąkart rodo
mas balandžio gale Tokyo vy
kusioje aviacijos ir kosminės 
technikos parodoje. Variklį su
daro viena su kita sujungtos dvi 
dalys: turboreaktyvinis variklis 
priekyje ir tiesiasrovis reaktyvi
nis variklis gale. Kai lėktuvo 
greitis neviršys trijų garso 
greičių, jis bus varomas tur- 
boreaktyvinio variklio. Dides
niuose greičiuose prireikus pa
pildomos traukos įsijungs ir tie
siasrovis reaktyvinis variklis. 
Perėjimą iš vieno veikos režimo 
į kitą valdys sudėtinga vamz
džių ir vožtuvų sistema. Kūrė
jams buvo sunkiausia suderin
ti abu variklius jiems veikiant 
kartu ir sukurti naujas me
džiagas, atlaikančias aukštas va- 
riklyje susidarančias tempe
ratūras. Bandymų metu naujojo 
variklio temperatūra pakildavo 
net iki 1700 °C. Japonų projek
tu susidomėjo nemažai užsienio 
kompanijų. “Rolls-Royce” iš 
Anglijos ir “General Electric” iš 
JAV jau dalyvauja jo bandy
muose. Šis variklis bus tylesnis 
ir mažiau terš aplinką už dabar
tinius reaktyvinius variklius.

Dirbantys tėvai, kurie va
karais daug bendrauja su savo 
vaikais, juos gali per daug ap
krauti ir šitaip pakenkia vaiko 
vystymuisi. Apie tai Londone 
vykusioje konferencijoje įspėjo 
vaikų psichologai. Laikraštis 
“Times” pažymi, jog šiuo metu 
60 proc. visų Didžiosios Brita
nijos šeimų dirba abu tėvai. 
Stengdamiesi atsverti savo ne
buvimą dienos metu, daugelis 
tėvų vakarus pašvenčia ben
dravimui su vaikais, kartu su 
jais žaidžia arba mokosi. Anks
čiau paskelbtoje amerikiečių 
studijoje buvo teigiama, kad 87 
proc. tėvų yra įsitikinę, jog kuo 
daugiau skatinsi kūdikį ar vai
ką tuo jam bus gėriau. JAV 
Vaikų vystymosi fondo vadovas 
Matthew Mahmed sako, kad ši 
prielaida yra visiškai klaidinga. 
Davg dirbantys tėvai, besisten- 
gian.ys laisvalaikiu labai akty
viai bendrauti su savo vaikais, 
gali sulėtinti jų vystymąsi. To
kiems vaikams sunku susikaup
ti; jie sunkiau susiranda drau
gus. Mehmed nuomone, iš pa
prasto apsilankymo supermar
kete vaikai sužino žymiai dau
giau, nei intensyviose, iš anks
to suplanuotose žaidimų sesijo
se.

Vienas Berlyno mikrobiolo
gas, norėdamas, kad ilgiau iš
liktų puta alaus bokaluose, pa
sitelkė į pagalbą mieles su pa
keistais genais. Profesorius Ulf 
Stahl iš Berlyno Technikos uni
versiteto alaus mielėms pakeitė 
geną vadinamą LTP1. Anot 
Stahlio, nuo baltymo, už kurio 
gamybą atsako genas LTP1, pri
klauso alaus putos stabilumas. 
Putos išsilaikytų ilgiau, jei to 
baltymo jose būtų daugiau. 
Alaus putos gali greičiau nusis
toti veikiamos lūpų dažuose ar 
maiste esančių riebalų. Mieles 
pakeitus taip, kad jos gamintų 
daugiau baltymą putos nebebi- 
jotų riebalų. Tuomet putų stabi
lumas mažiau priklausys nuo 
LTP1 kiekio miežiuose, labai 
veikiamo to, koks vasarą jiems 
augant buvo oras. Šį rudenį 
Stahl virs savo pirmą genetiškai 
pakeistą alų.

http://www.nylak.com
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Rubin dėl vaiko nebedirbs 
JAV valstybės departamento 

atstovu spaudai

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
aštuoniasdešimtmečio 

minėjimas Kaune

Nuomonių skirtumai
Kritika ir nepasitenkinimas krašto gyventojų viena ar kita 

valdžios forma, Vyriausybe ar Seimo nariais, yra suprantamas da
lykas, nes tai parodo gyventojų norą laikraščių puslapiuose iš
reikšti įvairias nuomones, kurios primena valdžios pareigūnams, 
kad yra atvejų, kuomet reikia nedelsiant ką nors daryti.

Tačiau kartais gyventojų spausdinami laiškai Lietuvos spaudoje 
yra pilni pagiežos, išjuokimo ir užgavimo kai kurių valstybės pa
reigūnų, kas kultūringame ir demokratiniame krašte yra nepriim
ta. Tokie įspūdžiai lieka paskaičius “Kauno dieną”, Haide Parko 
puslapį, jame įdėtą Antano Kalausko straipsnį pavadinimu “Jei 
būtų mano valia”. Tarp kitų dalykų, jis siūlo, kad į Kauno merus 
geriausiai tiktų Klemensas Rimšelis, į Vilniaus universiteto rek
torius geriausias kandidatas yra Rolandas Pavilionis, o į preziden
tus - Rolandas Paksas. Jo Ekscelenciją Valdą Adamkų jis prašy
tų apdovanoti ordinu Seimo pirmininką V. Landsbergį už pir
malaikį pasitraukimą iš pareigų.

Perskaičius šį straipsnį išeivijos lietuviui susidaro įspūdis, kad 
Antanas Kalauskas yra pasipiktinęs vietiniais įvykiais ir jų pa
reigūnais. Jo pareiškimas apie geriausią Vilniaus universiteto rek
torių- Rolandą Pavilionį- yra vertas komentaro. JAV gyvenančius 
lietuvius, į Lietuvą sugrįžusius pensininkus ir dabartiniame Lie
tuvos Parlamente, Lietuvos valdžioje dalyvaujančius politikus - 
Lietuvos piliečius - visus juos Rolandas Pavilionis pavadino amo
ralios politikos “kūriniais” ir “dvasiniais parsidavėliais”, tarnau
jančiais “didžiajai prostitucijai” (PROSTITUCIA MAGNA).

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, C A

Parodoje - unikalūs 
archeologiniai radiniai

Vilniuje, Nacionaliniame 
muziejuje balandžio 27 d. 
atidaryta paroda “Lietuvos 
proistorė”. Tai 10 tūkst. metų 
aprėpianti archeologijos eks
pozicija. Senoji archeologijos 
ekspozicija muziejuje veikė

nuo 1968 metų. Naujoji paroda 
chronologiškai dalijama į dvi 
dalis - Lietuva iki Kristaus gimi
mo bei nuo Kristaus gimimo iki 
valstybės susidarymo. Ypač įdo
mūs rekonstruoti papuošalai, 
drabužiai, ginklai. Respublika

RigaVen Travel, Ine.
VVe provide compiete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

FINNAIR - LUFTHANSA - SAS

JAV valstybės departamento 
atstovas spaudai James Rubin 
balandžio 27 d. pripažino, kad 
ruošdamasis naujam “mamytės” 
darbui, dar nepakeitė nė vienų 
sauskelnių prieš mėnesį gimu
siam sūnui. Tuo tarpu J. Rubi
no žmona, CNN korespondentė 
Christiane Amanpour, po gim
dymo atostogų kėtina grįžti 
dirbti į CNN korespondente.

J. Rubin, kuris atsistatydina, 
kad padėtų žmonai rūpintis 
sūnumi Darius (Darijumi) poros 
namuose Londone, su įprastu 
žavesiu ir santūrumu balandžio 
27 d. surengė savo paskutiniąją 
valstybės departamento spaudos 
konferenciją. Tačiau jos pa
baigoje leido sau pažongliruoti 
guminiais ančiukais - valstybės 
departamento spaudos tarnybos 
darbuotojų dovana jaunam tėve
liui.

Ch. Amanpour netikėtai pir
mą kartą pasirodė vyro spaudos 
konferencijoje ir švelniai pa
juokavo apie sauskelnes.

”Daug ko reikia išmokti, po
ne Rubinai, ketinant praleisti 
daugiau laiko su žmona bei vai
ku ir norint tapti “ponu Ma
myte”. Taigi norėčiau paklaus
ti, ar galite įtikinti savo skeptiš
kai nusiteikusį sūnų, kad esate 
įgaliotas keisti sauskelnes”, pa
klausė Ch. Amanpour, sukel
dama kolegų žurnalistų juoką.

J. Rubin kurį laiką išsisukinė
jo teigdamas, jog aukštesni val
stybės departamento pareigūnai 
jo neįgaliojo atsakyti į tokį klau
simą. Tačiau vėliau atsakė kla
sikine diplomatine kalba: “Pa
sakysiu taip: padarysiu viską, 
kas būtina ir tinkama”.

Paskutinės J. Rubino spaudos 
konferencijos dalyvius ypač pra
linksmino netikėtai pasirodęs 
Baltųjų rūmų atstovas spaudai

James Rubin
Joe Lockhart, kuris nustebusiam 
J. Rubinui įteikė krepšį morkų 
nuo prezidento Bill Clinton.
Jei per savo karjerą pavyzdin

gas J. Rubin ir padarė kokią 
klaidą, tai tik paminėdamas tas 
nelemtas morkas. 1997 m. gruo
džio mėnesį per kelionę į Ar
timuosius Rytus J. Rubin per
žengė ribas pasakydamas, jog 
Baltieji rūmai svarsto galimybes 
leisti Irakui pirkti daugiau mais
to ir vaistų, nepaisant ekonomi
nių sankcijų. J. Rubin humani
tarinės pagalbos programą pa
vadino “maža morka”.
B. Clintonui tai labai nepatiko. 

Tuo metu JAV administracija la
bai jautriai reaguodavo į kalbas, 
kad Jungtinės Valstijos švelni
na sankcijas Irako prezidentui 
Saddamui Husseinui.
Vėliau JAV valstybės sekretorė 

Madeleine Albright pabarė J. 
Rubiną ir patarėją nacionalinio 
saugumo klausimais Sandy Ber- 
ger už padarytą klaidą.

40 metų J. Rubin artimu M. 
Albright patarėju ir atstovu 
spaudai dirbo septynerius me
tus. Paskutinė jo darbo diena 
valstybės departamente buvo 
balandžio 28 d. AP

Vyrai vis dar nemoka...
OR OTHER CARRIERS 
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INESE ZAKIS
136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 631-665-4455 Fax 631-665-6164 

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

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

• VISŲ SIUNTĖJŲ 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

Nors praėjo jau trys femi
nizmo dešimtmečiai, namų 
ruošoje padedančių ar tokius 
darbus mokančių vyrų kartos 
taip ir neatsirado. Po apklausos 
paaiškėjo, kad moterys galvoja 
savo vyrus esančius nenaudin
gus namų ūkyje. Beveik 60 pro
centų moterų suabejojo, ar vy
rai galėtų patys išsilaikyti, ir 
sutiko su teiginiu, kad jie nenu- 
siperka net apatinių drabužių. 
Tokiam teiginiui yra linkusios 
pritarti vyrus ar draugus tu
rinčios 30-44 metų moterys.

Apklausa atlikta specialiai 
Germaną Greer knygai apie fe

minizmą „Visi moters aspek
tai“. Nuomonės tyrime daly
vavo 500 Australijos moterų. 
Apie 60 procentų moterų gal
voja, kad vyrai savaitgaliais no
ri atsipalaiduoti. Tuo tarpu mo
terys savaitgalį atlieka per 
savaitę susikaupusius namų 
ruošos darbus. Vis dėlto autorės 
teiginiui, kad negraži moteris, 
nepaisant visų kitų jos lai
mėjimų, žino esanti nevykėlė, 
nepritarė 68 procentai apklaus
tųjų. Apie 70 procentų moterų 
mano, kad jų gyvenimas yra 
geresnis nei jų motinų.

“Vakarų ekspresas”

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 patarnavimas įskaitant

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

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

* ATM naują mašiną ir korteles
* tiesiogini pmigu deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos

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

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

(atkelta iš 1 psl.) 
miesto meras Vytautas Šustaus
kas. Stelos atidengimo metu 
skambėjo Mažosios Lietuvos 
himnas “Lietuviais esame mes 
gimę”.

Pavakary Muzikiniame teatre 
vyko iškilmingas minėj imas- 
koncertas, skirtas Steigiamojo 
Seimo 80-mečiui. Sugiedotas 
Lietuvos himnas “Lietuva, Tė
vyne mūsų”. Minėjime kalbėjo 
Kauno miesto mero pavaduoto
jas Gediminas Jankus, LR Sei
mo Pirmininkas prof. Vytautas

Landsbergis, istorikai Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus Prezi
dentūros sektoriaus vadovė Au
dronė Veilentienė ir Vytauto Di
džiojo universiteto doc. Pranas 
Janauskas. Muzikinio teatro so
listai surengė koncertą.

Kauno Vytauto Didžiojo karo 
muziejus yra numatęs gegužės 
mėnesį parengti specialią Stei
giamojo Seimo 80-mečiui skir
tą parodą bei surengti mokslinę 
konferenciją.
Kauno m. savivaldybė
Pranas Abelkis

e-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
web site: www.vytistours.coni

2000 vasarą visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

Finnair ir kitomis oro linijomis iš 
New Yorko Chicagos 
Floridos Clevelando 
Detroito Bostono 
Los Angeles ir kitų miestų

* Mašinų rezervacijos
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

— Prašykite mūsų brošiūros—

Vytis Travel
40-24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161 

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

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
MAY PICK-UP SCHEDULE

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

May 2 New Haven, CT 12-1 pm-
New Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

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

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

May 6 Brooklyn, NY 12-1 pm
May 16 New Haven, CT 12-1 pm

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

May 18 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

May 19 Philadelphia, PA 11-12 noon
May 20 Brooklyn, NY 12-1 pm
May 23 Putnam, CT 1-2 pm
May 30 New Haven, CT 12-1 pm

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

ECONOMY AIRFARES TO

New York-Vilniiis-New York $575r-1.

One way to Vilnius $375

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.coni
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“AINIŲ” koncertas nukeliamas
Lietuvių liaudies muzikos ir 

dainų ansamblis iš Kauno (Lie
tuva) “AINIAI” yra priversti 
savo kelionę po JAV atidėti vė
lesniam laikui. Tai paaiškėjo po 
jų vizito į JAV ambasadą Vil
niuje, kuri pareikalavo papil
domų dokumentų, kuriuos rei
kia suderinti ir gauti iš JAV Imi
gracijos ir Natūralizacijos tar
nybos (INS). Todėl anksčiau 
spaudoje ir per lietuvišką radi
jo stotį skelbtas gegužės 13 d. 
turėjęs įvykti “Ainių” koncertas 
minėtą dieną neįvyks.

Kaip mus informavo Gin
taras Karosas is Bostono, kuris 
rūpinosi “Ainių” iškvietimo į 
JAV reikalais, Jungtinių Valstijų 
INS sugriežtino taisykles ir 
reikalavimus ir išleido naujus 
“Dėl atvykstančių į JAV profe
sionalių muzikinių kolektyvų su 
koncertine programa” įstaty
mus.

Nepaslaptis, kad pastaruoju 
metu Lietuvos dainininkams ir 
muzikantams vis sunkiau seka
si atvykti i JAV, būna keblumų 
ir nesusipratimų JAV muitinė
se. Buvo atvejis, kai iš Lietuvos 
atskridęs kolektyvas is Chica
gos aerouosto buvo grąžintas 
atgal į Lietuvą.

Kad viso to išvengtų, kolek
tyvas turi turėti visus reikalin
gus dokumentus iš INS ir turėti 
koncertinę darbo vizą. Tam 
reikia 6-8 savaičių laikotarpio. 
Nei “Ainiai”, nei jų iškvietimo 
bei vizų gavimo reikalus tvar
kantys asmenys is anksto ne
žinojo pasikeitusių JAV INS tai
syklių ir reikalavimų. Išsiaiški
nus reikalavimus ir dokumentų 
gavimo terminus tapo aišku, kad 
“Ainių” kolektyvas negali su
derintu laiku atvykti savo kon
certinei kelionei po JAV ir todėl 
savo kelionę atideda vėlesniam 
laikui. Tai nuliūdino ir “Ainius”, 
ir tūkstančius Amerikos lietu
vių čia, Amerikoje. “Ainiai” bu
vo numatę ir suderinę apie 15 
koncertų įvairiuose JAV mies
tuose ir valstijose. Jų pasiro

v

Netekom tauraus tautiečio Kazio Sipailos
Retėja mūsų išvietintųjų as

menų (dypukų) gretos. Šių metų 
balandžio 2 dieną, sekmadienį, 
susirinkę į Šv. Trejybės baž
nyčią pamaldoms pasigedome 
visuomet pamaldose dalyvau
jančio Kazio Šipailos. Po mišių 
atsilankę jo namuose, radome jį 
amžinai užmerkusį akis.

Kazys Šipailagimė Lietuvoje 
1918 m. kovo 27 d. Matulių 
kaime, Šakių apskrityje, pasitu
rinčių ūkininkų šeimoje. Karo 
audrų išblokštas 1949 metų 
vasarą atsidūrė Vokietijoje. 
Prieš karo pabaigą Kazys buvo 
sužeistas ir, jam gulint ligoni
nėje, baigėsi karas.

Susitvėrus D.P. stovykloms 
Vokietijoje, Kazys apsigyveno 
Bavarijoje, Scheinfeldo išvie
tintųjų asmenų stovykloje. Iš ten 
išvyko į Ameriką ir apsigyveno 
Newarke, New Jersey. Su karo 
metu nukentėjusia ranka ne
reikalavo valdžios paramos, bet 
susirado darbą Springfield Die 
Casting Co. aliuminio liejykloje 
ir, sunkiai dirbdamas, susitaupė 
pinigų, įsigijo namą (281 Ger- 
trude str., Hillside, New Jersey), 
kur visą laiką gyveno.

Iš šių namų ir sklido Kazio 
Šipailos visuomeniniai ir lab
daros darbai. Būdamas religi
ngas patriotas, 1953 metais įsi
jungė į Lietuvos Vyčių Newar- 
ko 29-tą kuopą. Tuojau buvo 
narių pastebėtas kaip kuklus, 
ramaus būdo, pareigingas žmo
gus, gerbiantis kitų nuomones ir 
niekad neatsisakantis kitiems 
padėti. Jis buvo išrinktas kuo
pos pirmininku 1963 metais. 
Tas pareigas ėjo iki mirties.

Jo nuopelnai Lietuvos Vyčių 

dymo su nekantrumu laukė 
lietuviai Floridoje, Atlantoje, 
Pennsylvanijoje, Hartforde, Bo
stone, Clivelande, Detroite, Chi
cagoje ir kitur. Labai mes lau
kėme jų ir pas mus Elizabeth, 
N J, mūsų organizuotoje Moti
nos Dienos Šventėje, kurios 
metu “Ainiai” turėjo atlikti kon
certą, specialiai skirtą mūsų Ma
moms.

Tenka tik apgailestauti, kad 
neatvykstant “Ainiams”, Moti
nos Dienos Šventė netenka pa
grindinio savo akcento, todėl ji 
nebus organizuojama. At
siprašome visų, kas buvo nu
matę ir suplanavę atvykti į 
šventę ir koncertą.

Tačiau “Ainius” mes vis dėl
to tikimės pamatyti. Nei “Ai
nių” kolektyvas, nei kelionės or
ganizatoriai nenuleidžia rankų ir 
energingai tvarko reikalingus 
“Ainių” koncertinei kelionei do
kumentus. Tikimės ir laukiame 
jų atvykstant vėliau, kad su 
dvigubu džiaugsmu ir meile 
lietuviškai dainai ir muzikai 
galėtume širdingai paploti ir 
padėkoti “Ainiams” už jų at
vykimą ir pasirodymą.

Apie naują “Ainių” koncer
to datą pranešime per spaudą ir 
radiją, kai bus galutinai su
tvarkyti ir gauti visi dokumen
tai ir vizos, bei numatyta data. 
Tai greičiausiai bus rudenį. O 
dabar Šv. Petro ir Povilo para
pija visus kviečia į Lietuvių fes
tivalį, kuris įvyks sekmadieni, 
birželio 4 d. parapijos salėje 
(216 Ripley Place, Elizabeth, 
NJ). Festivalio pradžia 12:00 
vai. Skambės Stasio Telšinsko 
lietuviška muzika, pasirodys 
“Liepsnos” tautinių šokių ko
lektyvas, bus daug lietuviškų 
skanių valgių, galima bus nu
sipirkti gražių lietuviškų daik
tų ir suvenyru, veiks aukcionai 
ir loterijos bei kitokios pramo
gos. Atvykite - nesigailėsite. 
Rimgaudas Radzevčius
New Jersey lietuvių sporto klu- 
bo “Liepsna ” komiteto narys 

organizacijai 
buvo pripažinti 
ir 1964 metais 
jis buvo pakel
tas į IV Vyčių 
laipsnį. O 1979 
metais Vyčių se
imo metu Chi
cagoje jam bu
vo suteikta Vy
čių Garbės na
rystė.

Neužmiršo 
jis Vyčių ir savo 
dosnumu. Kelis 
kartus padengė 
spausdinimo iš
laidas leidžiant 
žurnalą “Vytis”. 
Kazio dosnu
mas nesiribojo
vien Vyčiais. A.A. Kazys Šipaila
Kai 1975 metais --------------------------‘—
lietuvis jūrininkas Jonas Stan
kevičius pabėgo iš tarybinio lai
vo Prancūzijoje ir atvyko į Ame
riką, Kazys Šipaila apgyven
dino jį savo namuose ir išlaikė 
tol, kol šis susirado darbą. Dr. 
Jack Stukui parašius knygą 
“Awakening Lithuania”, prime
nant anglosaksiškajam pasau
liui apie Lietuvą, Kazys finan
savo tos knygos išleidimą.

Kazys Šipaila neužmiršo ir 
lietuviško jaunimo. Lietuvos 
Skautų fondui Amerikoje 1983 
metais minint lietuviškos skau- 
tybės 65 metų jubiliejų, Kazys 
paaukojo skautybei tūkstantį 
dolerių. Neužmiršo jis ir savo 
giminių Lietuvoje, rėmė savo 
brolio šeimą ir kitus gimines, be 
to, ir pats lankėsi Tėvynėje.

Kitas svarbus Kazio Šipailos 
bruožas buvo nenuilstama pa

Stanley Balzekas, Jr., 
paskirtas Lietuvos Respublikos 

garbės konsulu Palm Beach, Floridoje

Lietuvių Operos 
kolektyvas dar kartą 
rodys “TRAVIATĄ”

Palm Beach miestas Floridos 
valstijoje yra meno bei kultūri
nių renginių centras. Čia gyve
na daugelis pasaulyje pirmau
jančių kultūrinių institucijų va
dovų.

2000 m. kovo 18 d. Palm 
Beach, FL, buvo oficialiai ati
darytas Lietuvos Respublikos 
garbės konsulatas ir garbės kon
sulu JAV Valstybės Departa

Naujai paskirtą garbės konsulą Palm Beach, FL, Stanley 
Balzeką (k.) sveikina LR ambasadorius JAV ir Meksikoje Sta
sys Sakalauskas (deš.)

mento paskyrimu tapo Stanley 
Balzekas, Jr.

Konsulatą oficialiai atidarė 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Meksikoje Stasys 
Sakalauskas. Atidarymo iš
kilmėse dalyvavo per 150 vi
suomenės, kultūros veikėjų, 
verslininkų, diplomatų.

Tarp atvykusių svečių buvo 
Granados garbės konsulas Ro- 

galba savo parapijai. Jis pri
klausė Šv. Trejybės lietuvių pa
rapijai Newarke, NJ. Visais me
tų laikais sekmadieniais jis da
lyvaudavo pamaldose, atlikda
vo zakristijono pareigas. Šešta
dieniais sutvarkydavo ir paruoš
davo bažnyčią pamaldoms. Jis 
sujungdavo vadovavimą Vy
čiams su parapijos rėmimu. Da
lyvaudamas parapijos Taryboje 
pasirūpino, kad su Vyčių pagal
ba būtų pastatytas lietuviškas 
kryžius prie bažnyčios.

Sunku būtų išsakyti visą jo 
pagalbą išlaikant parapiją ir sus
kaičiuoti jo atliktus fizinius dar
bus bažnyčios tvarkyme. Su ne
pilnai valdoma ranka Kazys prie 
bažnyčios nukąsdavo sniegą, 
rudenį sugrėbdavo lapus, viduje 
sutvarkydavo žvakides ir švie
sas, rinkdavo aukas. Tai buvo 

bert Manning, JAV ambasado
rius Henry Lee Kimelman ir kiti 
Palm Beach visuomenės veikė
jai.

Stanley Balzekas yra iškilus 
verslininkas, menų mecenatas. 
1966 metais jis įkūrė Lietuvių 
Kultūros muziejų Chicagoje. 
Jau daugelį metų S. Balzekas 
savo darbu prisideda plėtojant 
tarptautinį verslą, investicijas, 

kultūrinius renginius visame pa
saulyje.

Stanley Balzekas yra Chica- 
gos-Vilniaus susigiminiavusių 
miestų komiteto pirmininkas, 
Chicagos žmogaus teisių ko
miteto narys ir daugelio kitų 
organizacijų narys.

Šiuo metu Stanley Balzekas 
gyvena Palm Beach, kur jau 
daugelį metų dalyvavo įvairioje 
veikloje.

nepaprastos energijos ir pasi
aukojimo žmogus. Atsisveiki
nant su Kaziu Šipaila mūsų 
parapijos klebonas pasakė: “Ka
zys žinojo tik darbą, darbą, dar
bą”.

Pasiges jo parapijiečiai ir or
ganizacijos, kurioms jis pri
klausė - Lietuvių Taryba, ku
rios nariu jis buvo, Bendras 
Amerikos Lietuvių Fondas 
(BALF), kur jis buvo Newarko 
35 skyriaus vicepirmininku, 
Lietuvių Bendruomenės Newar- 
ko Apylinkė, kurios valdybai 
jis priklausė.

Šunku išvardinti visus a.a. 
Kazio Šipailos, stipraus suval
kiečio ūkininko, 82 metų gyve
nimo nuveiktus darbus Dievui 
ir Tėvynei. Atsisveikinom su 
liūdesiu iš Kazio numylėtos Šv. 
Trejybės bažnyčios balandžio 6 
dieną ir su didele automobilių 
vilkstine palydėjome jį į Anapilį 
- Šv. Kryžiaus kapines, Arling- 
ton, NJ.

Tegul Tau, mielas sunkių lai
kų drauge, būna lengva Ameri
kos žemė, kuri Tau buvo vai
šinga, o mes, likę, prisiminsime 
Tave kaip taurų Lietuvos sūnų.

Vladas Audėnas

Mokytojų kursai 
Dainavoje, Michigan
Mokytojų tobulinimosi kur

sai vyks šią vasarą Dainavoje 
nuo rugpjūčio 6 iki 13 d. Ren
gia JAV LB Švietimo taryba 
(pirmininkė Regina Kučienė). 
Programa ir personalu rūpinasi 
organizacinis komitetas (dir. 
Jūratė Dovilienė, dir. Eglė No- 
vak, Laima Apanavičienė, Kris
tina Bandžiulienė, Renata Bu- 
tauskienė, Audronė Elvikienė, 
Aida Smalinskaitė-Harris, Jonas 
Kavaliūnas).

Nuo 1957-jų metų pavasario, 
kuomet pirmą kartą Chicagos 
lietuviai buvo pakviesti į čia 
įsikūrusio lietuvių operinio ko
lektyvo pastatytą “Rigoleto” 
premjerą, kiekvienais metais 
sekė daug skirtingų ir gražių 
operų pastatymų. Kai kurios iš 
jų po kurio laiko vėl buvo stato
mos pakartotinai.

Tačiau pirmą kartą šio kolek
tyvo istorijoje yra rengiamas to 
paties kūrinio trečiasis pastaty
mas. Tai G. Verdi opera “Travi
ata”, kuri ir vėl išvys scenos 
šviesą netoli Chicagos esančioje 
Morton vidurinės mokyklos au
ditorijoje.

Apie šią vienintelę užsienyje 
esančią Lietuvių Operą Lietu
voje išėjo atskira knyga-studija, 
pavadinta “Chicagos Lietuvių 
Opera”, kurią parašė muziko
logė Jūratė Vyliūtė. Joje cituo
jamas vietos lenkų dienraščio 
“Dzienik Chicagoski” teiginys 
apie mūsiškių Operą: “Jų patri
otizmas imponuojantis, sumate- 
rialėjusioje Amerikoje lietuviai 
gali būti pavyzdžiu kitiems”.

Tai iš tiesų daug pasako. Dau
giau negu 40 metų dirbti tokį 
darbą yra labai sudėtinga, juolab 
kad daugumas šio kolektyvo 
žmonių tai daro tik laisvalaikiu 
ir tik už ačiū.

Opera “Traviata” 
populiari Lietuvoje

Žinome, kad “Traviata” yra 
labai populiari ne tik Chicagos 
lietuvių tarpe, bet ir Lietuvoje. 
1999 m. gruodžio 31 d. Kauno 
muzikiniame teatre vykusi šios 
operos premjera jau buvo 15- 
toji Lietuvoje ir 7-toji Kaune. 
Pirmą kartą j i Lietuvoje pasta
tyta Valstybiniame teatre Kau
ne 1920 metais. Taigi šiemet 
sueina 80 metų nuo to pastaty
mo ir apskritai nuo operos te
atro užuomazgos Lietuvoje.

Chicagoje “Traviata” buvo 
pastatyta 1966 ir 1971 metais. 
Tada pastatymams vadovavo ir 
operai dirigavo Aleksandras 
Kučiūnas. Ankstesniuose pasta
tymuose pagrindines roles dain
avo Kanadoje gyvenusi solistė 
Lilija Šukytė (Violeta), Stefan 
Vicik (Alfredo), Algis Grigas ir 
Algirdas Brazis (Zermonas). 
Taip pat 1971 m. pastatymuo
se Violetą yra dainavusios Dai
va Mongirdaitė (dvejuose spek

Marijampolės viešbutis 
turi perspektyvą

Pačiame Marijampolės cent
re stovėjęs didžiulis, kažkada 
buvęs prašmatnus viešbutis 
“Sūduva” turi naują šeimininką. 
Jį už 400 tūkst. litų per 
varžytines įsigijo Marijampolės 
verslininkas Gintautas Žilins
kas. Jis jau valdo vieną mažesnį 
viešbutį, tačiau mano, kad pa
sienio mieste Marijampolėje di
delis gero lygio viešbutis nebus 
tuščias. Didžiausias Marijampo
lės viešbutis buvo pastatytas so
vietmečiu. Atkūrus nepriklauso

MIRTIES PRANEŠIMAS

Pranešame visiems artimiesiems, kad 2000 m. balandžio 

24 d. po sunkios ligos Juno Beach, FL, mirė mylimas vyras

A. t A.
VALTERIS BERŽINSKAS

Skausme ir nuliūdime liko žmona LIUCIJA, duktė NIDA, 
sūnus RAFAELIS, podukra ANGELĖ ZARR su šeima, Vo

kietijoje sesuo ELENA ANDRIJAUSKIENĖ su šeima.

Privačios laidotuvės bus Bostone.

takliuose) ir (vieną kartą) Gina 
Čepkauskienė.

Šio pavasario premjeroje (be
je, kartu ir vieninteliame spek
taklyje) pagrindinėse rolėse 
matysime ir girdėsime svečius 
iš Lietuvos. Viena iš jaunosios 
kartos pažibų, tarptautinių fes
tivalių laureatė Sigutė Stonytė 
čia atliks Violetos rolę. Alfredo 
partiją dainuos jaunas (1966 m. 
Klaipėdoje gimęs) ir nuo 1995 
m. Lietuvos valstybinio operos 
ir baleto teatro solistas Audrius 
Rubežius, kuris irgi yra vienas 
iš geriausiųjų jaunųjų atlikėjų 
Lietuvoje. Žermono rolėje pa
sirodys Chicagoje ne kartą Lie
tuvių Operos pastatymuose tal
kinęs sol. Arvydas Markauskas.

Be šių profesionalų, pasi
reikš ir vietinės pajėgos. Tai Ge
novaitė Bigenytė (Flora), Nijolė 
Penikaitė (Anina), Vaclovas 
Momkus (Markizas), Julius 
Savrimas (Gastonas), Algiman
tas Bamiškis (Baronas), Pranas 
Olis (Tarnas), Vytautas Šimkus 
(Daktaras). Beje, Lietuvių Ope
ros kolektyvo ilgamečiai nariai 
P. Olis ir J. Savrimas tas pačias 
roles yra dainavę ir ankstes
niuose dviejuose “Traviatos” 
pastatymuose.

Profesionalus režisierius
“Traviatą” ir šį kartą režisuoja 

Chicagoje jau matytas profe
sionalus režisierius iš Lietuvos 
- Eligijus Domarkas. Kartu di
riguos ir su kolektyvu daug me
tų dirbantis chicagietis Alvydas 
Vasaitis. Operos choro rengime 
daug pasidarbavo jau pernai ko
lektyvui talkinęs klaipėdietis 
muzikas, dirigentas ir pedago
gas Algis Zaboras. O baletu 
rūpinasi choreografas Juozas 
Vancevičius. Žinoma, ruošiant 
spektaklį talkina ir daugiau kitų 
žmonių, kuriuos visus čia sunku 
suminėti.

Kaip jau aukščiau buvo pa
žymėta, premjera ir vienintelis 
“Traviatos” spektaklis įvyks 
gegužės 7 d. 3 vai. p.p. Mor
ton auditorijoje (2423 S. Aus- 
tin Blvd., Cicero, IL). Taip pat 
yra rengiamas ir vadinamasis 
pooperinis koncertas, kuriame 
pasirodys pagrindiniai šios ope
ros solistai ir choras. Šis kon
certas įvyks gegužės 14 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo Centro salėje, 
Chicagoje. Ed. Šulaitis 

mybę, per privatizavimą j į labai 
brangiai įsigijo veiklus versli
ninkas Rolandas Kazla. Tačiau 
1994 metais jis nusižudė, o 
viešbutis su visu jo inventoriumi 
buvo areštuotas už skolas. Iki 
šiol viešbutis stovėjo nenaudo
jamas, todėl jį reikia iš esmės re
montuoti. Naujasis savininkas 
įsitikinęs, kad į pastato atnauji
nimą bei įrengimą sudėti pini
gai grįš. Naujasis šeimininkas 
ketina įkurti naujų darbo vietų.

Respublika
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Poetė Ona Balčiūnienė - 
Audronė, daugelį metų gyvenu
si Manahawkin, NJ, mirė 1999 m. 
balandžio 14 d. Pildydamas ve
lionės pageidavimą paskutiniam 
testamente, jos sūnus Rytis T. 
Balčiūnas atsiuntė "Darbininko" 
savaitraščiui 500 dol. čekį. Admi
nistracija reiškia nuoširdžią pa
dėką. Rašytojas Paulius Jurkus 
rengia straipsnį apie Onos Bal
čiūnienės gyvenimą ir jos kūrybą. 
Straipsnis pasirodys "Darbininke" 
gegužės mėn. pabaigoje.

NY LB Great Neck apy
linkė rengia vakaronę su Pau- 
liumjurkum penktadienį, š. m. 
gegužės 19 d., 7:30 vai. vak. Vil- 
galių namuose, 36 Hicks Lane, 
Great Neck, NY. Kviečiami nariai 
ir svečiai.

Dr. Juozas Kazickas, žymus 
lietuvis verslininkas, daug fi
nansiniai prisidėjo prie Jeruzalėje 
garsaus Kryžiaus kelio - Via Dolo
resa atnaujinimo. Neseniaijeruza- 
lėje vyko iškilmės, kuriomis buvo 
paminėta Kryžiaus kelio restau
ravimo pabaiga. Svarbiausi svečiai 
čia ir buvo dr. Juozas Kazickas ir jo 
šeimos nariai. Jie yra vieni iš res
tauracijos iniciatorių ir stambūs 
šio projekto rėmėjai. (Tėviškės ai
dai).

JAV Lietuvių Bend
ruomenės Brooklyn - Queens 
apylinkės metinis narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 7 d., 2 vai. popiet 
Kultūros Židinio apatinėje salėje. 
Žiūr. skelbimą šio puslapio apačio
je-

Vyskupo Pauliaus A. Bal
takio biuleteniai - Vyskupo 
informacija (lietuviškai) ir Bish- 
op's Brief (angliškai) - Sekminių 
numeriai jau siuntinėjami. Čia tel
pa: Dievo malonės metai (vedama
sis); Antrasis Lietuvos Eucharistinis 
kongresas; Pasaulio lietuvių jubi
liejinės dienos Romoje; Apsilanky
mas Suvalkų krašte; Skyreliai: Mūsų 
šeimoje; Įvairios žinios; Lietuvių 
kunigų, gyvenančių užsienyje, kuni
gystės sukaktys 2000 metais (31 
pavardė); Užsienio lietuvių parapi
jų sukaktys 2000 metais (Aušros 
Vartų parapija Manhattan, NY, 
švenčia 95 metų jubiliejų!); Kata
likiški ir krikščioniškos minties peri
odiniai leidiniai Lietuvoje (sąraše 
paminėta net 21 leidinys); Mi
rusiųjų išeivijos dvasiškių sąrašas 
(11 pavardžių). Biuletenis siun
tinėjamas Vyskupo Fondo rėmė
jams, organizacijoms, spaudai ir 
visiems dvasiškiams (lietuvių kil
mės kunigams ir seselėms), gyve
nantiems užsienyje. Kas norėtų šį 
biuletenį gauti, prašom rašyti: 
Bishop's Office, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. Biu
letenį redaguoja Alg. Šilbajoris, 
102 Cotton Seed Tr., Ormond 
Beach, FL, 32174.

JAV Lietuvių Bendruomenės Nevv Yorke 
BROOKLYN-OUEENS APYLINKĖ 

maloniai kviečia visus tautiečius j

METINI SUSIRINKIMĄ
sekmadieni, gegužės 7 d., 2 vai. popiet 

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

PROGRAMOJE: metinė veiklos apžvalga, apylinkės valdybos 
(dalies) narių bei komisijų narių rinkimai, 

ateities veiklos planai ir kt.
Po oficialios dalies - užkandžiai, atgaiva, pabendravimas. 

Bus rodomas video filmas
"Poeto B. Brazdžionio sugrįžimas Tėvynėn" 

Įėjimas nemokamas

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Velykų Vigilijos mišių 

metu (Didįjį šeštadienį, balandžio 
22 d., 8 vai. vak.) pagrindinis ce
lebrantas vysk. Paulius A. Bal
takis, OFM, suteikė: 1. Krikšto ir 
Sutvirtinimo sakramentus Kęs
tučiui Grinevičiui ir Eglei Bitinai- 
tytei -Jasilionienei, kurie sėkmin
gai baigė suaugusiųjų krikščiony
bės kursą lietuviškai; 2. pakrikšti
jo Raimondo ir Eglės Jasilionių 
dukrelę Elžbietą; 3. suteikė San
tuokos sakramentą Raimondui ir 
Eglei Jasilioniams. Sveikiname 
nauojuosius krikščionis ir linkime 
jiems gausių Dievo malonių.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks gegužės 
28 d. tuojau po 11:30 vai. lietu
viškų mišių.

Išpažintys yra klausomos 
kiekvieną šeštadienį nuo 4 vai. 
popiet iki 4:45 vai. popiet. Galima 
atlikti lietuvių arba anglų kalbo
mis.

Apreiškimo parapijos 
žinios
Velykų Prisikėlimo 7 vai. 

ryto iškilmingas mišias aukojo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Msgr. D. Cassato ir kun. St. 
Raila. Kun. Vyt. Palubinskas 
klausė išpažinčių. Bažnyčia buvo 
gražiai išpuošta gėlėmis ir admi- 
nsitratorius msgr. Cassato viešai 
dėkojo Juozui Rudžiui ir tal
kininkams už bažnyčios pa
puošimą. Mišių metu giedojo cho
ras, vad. Astos Barkauskienės. Pa
maldose dalyvavo apie 225 
žmones. Adminisitratorius po 
mišių pakvietė visus į salę pus
ryčiams, kuriuos paruošė Vidos 
Jankauskienės vadovaujamas 
komitetas: P. ir A. Petraičiai, M. 
Klivečkienė, P. Sidienė ir J. Kunca. 
Pusryčiuose dalyvavo 120 as
menų. Visus susirinkusius Velykų 
švenčių proga pasveikino vysk. 
Paulius A. Baltakis, OFM. Lietu
vos generalinis konsulas dr. R. 
Morkvėnas taip pat tarė sveikini
mo žodį. Ir buvęs klebonas kun. 
V. Palubinskas viešai su visais at
sisveikino ir padėkojo. Gegužės 2 
d. jis išvyko nuolatiniam apsi
gyvenimui į Lietuvą.

Pavasariniai pietūs Aušros 
Vartų parapijoje (32 Domi- 
nick St., Manhattan, NY) įvyks 
sekmadienį, gegužės 21 d. tuo
jau po 11:15 vai. sumos parapijos 
salėje. Auka suaugusiems 25 dol., 
jaunimui 15 dol. Klebonas kun. E. 
Savickis kviečia visus dalyvauti. 
Vietas užsisakyti iš anksto skam
binant (212) 255-2648.

Lietuviškos radijo pro
gramos iš Vilniaus praneša, kad 
nuo kovo 26 d. jos girdimos 9855 
kz dažniu arba 31 m bangos ruože.

"Sunkiausias periodas 'pravažiuotas'. Valstybė gyva ir juda"- 
sakė Algirdas Saudargas, Lietuvos užsienio reikalų ministras

I Jungtines Tautas New Yorke 
tarnybiniais reikalais buvo atvy
kęs Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministras Algirdas Sau
dargas. Ta pačia proga, LR gene
ralinio konsulo ir LB NY Apygar
dos valdybos pakviestas, neatsi
sakė susitikti ir su Nevv Yorko lie
tuvių visuomene. Susitikimas Kul
tūros Židinyje įvyko balandžio 25 
d., 7 vai. vak.

Susitikimo vakarą atidarė Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas 
Kęstutis Bileris, o su naujai paskir
tu Lietuvos ambasadorium Jung
tinėse Tautose Gediminu Šerkš
niu, LR ambasadorium Washing- 
tone dr. Stasiu Sakalausku ir mi
nistru Algirdu Saudargu supažin
dino gen. konsulas Nevv Yorke dr. 
Rimantas Morkvėnas. Glaustai 
aptaręs A. Saudargo asmenį ir jo 
diplomatinį kelią, dr. R. Morkvė
nas pakvietė jį prie kalbėtojų pul
to.

A. Saudargui sakant savo kal
bą, viršutinėje (didžiojoje) salėje 
vyko krepšinio treniruotė. Tad jo 
kalba buvo "akompanuojama" gar
sių kamuolio smūgių, drebinančių 
susirinkimo salės lubas. A. Sau
dargas pastebėjo, kad ir Lietuvoje 
krepšinis esąs populiariausias, 
svarbiausias ir pirmaeilis sportas, 
dažnai nustelbiantis ir politiką...

A. Saudargas papasakojo atvy
kęs į Branduolinio ginklo nepla
tinimo sutarties konferenciją, ku
rios metu Jungtinių Tautų tribū
noje padaręs pranešimą. Iš Nevv 
Yorko porai dienų vyksiąs į Wa- 
shingtoną, DC, kur turėsiąs pasi
tarimus dėl įstojimo į Pasaulio 
prekybos organizacijas. "Mes ten 
veržiamės, - sakė jis, - bet mūsų 
nepriima. Derybos eina į pabaigą, 
bet vis dėlto amerikiečius reikės 
dar truputį paspausti ir paragin
ti". Toliau Lietuvos užsienio rei
kalų ministras teigė, jog Lietuvos 
politikos reikalai tvarkosi ne
blogai. Esančios pradėtos derybos 
su Europos Sąjunga. Tas reikalas 
faktiškai jau esąs išspręstas, bet 
dar gali visko būti. Tai priklausysią 
nuo skirtingų nuomonių ir nuo
taikų Europoje. Tačiau derybos 
vykstančios. Yra 29 pagrindiniai 
punktai, pagal kuriuos reikia tar
tis. Tų punktų esą ir daugiau, bet 
jie tik antraeiliai. Jei neiškilsią 
kokių nors kitų problemų ir sun
kumų, tas darbas, dar per porą 
metų ar šiek tiek ilgiau, būsiąs 
atliktas. Jeigu kurie nors Europos 
tvarkos reikalavimai Lietuvos 
ūkiui tuo tarpu būtų neįgyvendi
nami - teksią derėtis. Esą dalykų,

RINKIMAI
JAV LB Tarybos narių ir 

PLB Seimo atstovų rinkimai 
įvyks š. m. gegužės 13,14 ir 20, 21 
dienomis. Balsavimai bus praves
ti akivaizdiniai ir paštu.

Balsavimo registracijai ir in
formacijai prašoma skambinti 
apylinkių pirmininkams:

Brooklyn/Queens apylinkės: 
Ramutei Česnavičienei, tel. 718- 
849-1581;

Long Island apylinkės: Irenai 
Vilgalienei, 516-482-6684;

Manhattan apylinkės: Laimai 
Šileikytei-Hood, 212-982-1335;

Versmės apylinkės: Donatui 
Stančiauskui, 718-486-8208.

Jūsų dalyvavimas LB NY apy
gardos rinkimuose yra svarbus ir 
reikalingas.

LB NY Apygardos 
Rinkimų Komisija 

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Išeivijoje dalinių atstovų 
suvažiavimas įvyks gegužės 6 ir 7 
d. Chicagoje. New Yorko šaulių 
kuopai suvažiavime atstovaus jos 
vadas Kęstutis Miklas ir valdybos 
narys Albinas Sakalas. K. Miklas 
yra Sąjungos kontrolės komisijos 
pirmininkas, o A. Sakalas - jos 
narys.

p. palys

kurių įgyvendinimas pareikalau
siąs daug laiko. Tada reikės prašy
ti, kad jų įgyvendinimui būtų skir
ta daugiau laiko, juos periodiškai 
išdėstant. Tikimasi 2004 m. pra
džioje tapti pilnateise Europos Są
jungos nare. Ir ši galimybė esan
ti labai reali, pabrėžė A. Saudar
gas.

Kita A. Saudargo kalbos dalis 
buvo skirta Lietuvos siekiamai 
NATO narystei. Politinis sprendi
mas, sakė užsienio reikalų minis
tras, jau esąs priimtas, Lietuva de
ryboms pakviesta. Žinoma, iškils 
ratifikacijos klausimas, nes Lietu
va galinti neratifikuoti, arba re
ferendumu atmesti. Lietuvoje kai 
kurie politikai nepritaria stojimui 
į NATO. Reikėsią padirbėti ir 
žmonėms išaiškinti, kokia nauda 
būsianti visam kraštui, įstojus į 
NATO. įstojimui į NATO Lietuva 
jau esanti pasiekusi neblogų re
zultatų paruošiant kariuomenę, 
sugebėjimu bendradarbiauti su 
kitų NATO valstybių kariniais 
daliniais, mokėjimu naudotis 
komunikacijos ir ryšio priemonė
mis ir kitose demokratijos įgyven
dinimo srityse. Į Lietuvą atva
žiuojančios NATO komisijos pa
dėtį čia palankiai vertina. Mano
ma, kad pagal šiuos vertinimus 
dvejų ar trejų metų laikotarpyje 
Lietuvos narystė NATO turėtų būti 
išspręsta. Žinoma, tai esąs tik 
spėliojimas. Aiškiau, į kur ši di
džioji politika pasuksianti, tapsią 
po JAV prezidento rinkimų. A. 
Saudargas pastebėjo, kad pasta
ruoju metu Lietuvos reikalai pa
sistūmėjo į priekį taip, kad Lietu
va laikoma labai stipria kandidate 
į NATO struktūras.

Sugrįžimas į Vakarų civilizaci
ją ir demokratiškas apsisprendi
mas esąs nelengvas, kalbėjo A. 
Saudargas. Reformos sunkios, jau
čiasi didelis žmonių nuovargis, 
visuotinis pozityvių nuotaikų sty
gius. Praėję metai buvę labai sun
kūs. Juos dar labiau sunkino vy
riausybės keitimasis ir ekonomi
kos smukimas. Tačiau ūkis jau ky
la, nors mokesčių rinkimas dar vis 
nelengvai vyksta. Manoma, kad 
patys sunkiausi momentai jau 
praeityje. Dabartinė A. Kubi
liaus vyriausybė veikianti ryžtin
gai, nepabijojusi priimti ir gan 
nepopuliarius, ypač dėl kompen
sacijos ir indėlių išmokėjimo 
sprendimus. Nepriėmus tų spren
dimų būtų buvę nelengva išspręs
ti stabilumo problemą. Sunkiau
sias periodas esąs "pravažiuotas",

kiu. Nuoširdžiai dėkojame už nuo
latinę dosnią paramą "Darbinin
kui".

Teresė Zebertavicius, Trea- 
sure Island, FL, ne tik apmokėjo 
prenumeratą už dvejus metus iš 
anksto, bet dar pridėjo dosnią au
ką, atsiųsdama 140 dol. čekį. Nuo
širdžiai dėkojame dosniai aukotojai 
už nuolatinį mūsų spaudos stiprini
mą.

Mrs. M. Bajorūnas, Pompa- 
no Beach, FL, kasmet paremdavo 
mūsų spaudą didesne auka, o šie
met apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už dosnią paramą "Dar
bininkui".

Alfonsas ir Laima Lileika, 
Manhasset, NY, šiemet dar padi
dino savo kasmetinę dosnią auką, 
apmokėdami prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdi padėka už nuo
latinę paramą ir mūsų pastangų 
įvertinimą.

Albina Znotas, Kearny, NJ, 
šiemet dar padidino savo įprasti
nę 100 dol. paramą, apmokėda
ma prenumeratą su 120 dol. če

Algirdas Saudargas 
kalba newyorkiečiams

pabrėžė Saudargas. "Valstybė gy
vybinga ir dabar jau juda".

Kalbėdamas apie Lietuvos naf
tos terminalus, užsienio reikalų 
ministras pastebėjo, kad sutartis 
su Williams, nors ir pavėluota, 
buvęs labai svarbus sprendimas. 
Jeigu su Williams nebūtų buvę 
susitarta, tai po poros metų Lietu
vos naftos terminalai būtų bank
rutavę, o visos investuotos pasko
los butų žuvusios. Nekreipiant 
dėmesio į tai, kad daug neatsakin
gos informacijos buvo pasklidę, 
dabar tas reikalas esąs tvarkoje. 
Šiuo metu Williams bendrovė de
rasi su rusais dėl tiekimo laiko. Iš 
derybų eigos tono galima jausti, 
kad jie susiderėsią. Apskritai naf
tos gamyklos atsigaunančios. Nors 
jos dar dirba ne visu savo pajėgu
mu, bet žymiai geriau nei praėju
siais metais.

Pastarieji 10 metų Lietuvai bu
vo labai sunkūs, sakė A. Saudar
gas, bet ateities vizija turi krypti į 
intelektualus, protus, o ypač į la
bai stiprų turtą - jaunimą.
jau esąs atėjęs laikas, kada į ateitį 
galima ir šviesiau pažvelgti. Tai 
atsispindėjo ir Lietuvos Preziden
to neseniai padarytame metinia
me pranešime, kur jis sakė: "Prob
lemų yra daug, bet į ateitį opti
mistiškai žvelgiant galima rasti ir 
gerų pusių". Šiais žodžiais baigė 
savo kalbą A. Saudargas.

Po to buvo atsakyta į keletą 
paklausimų iš salės.

Susitikimo vakaronėje dalyva
vo apie 65 asmenys.

Deja, ir vėl neišvengta tech
ninių kliūčių: kaip ir praeityje yra 
nutikę, ir šį kartą garsiakalbis buvo 
"susirgęs". Ne tik krepšinio ka
muolių smūgiai, bet ir šis ne
sklandumas vargino tiek kalbėto
ją, tiek susirinkusius, o salės gale 
sėdintieji iš viso vos galėjo girdė
ti.

JAV LB Kultūros Taryba 
praneša, kad planuota DAINŲ 
ŠVENTĖ 2001 m. birželio mėn. 
Chicagoje neįvyks. Buvo kreip
tasi į žinomus muzikus dėl Dainų 
šventės programos sudarymo, 
tačiau nei iš vieno nebuvo gautas 
sutikimas. LB Kultūros taryba dė
koja dr. P. Kisieliui, sutikusiam 
pirmininkauti organizaciniam 
komitetui, ir to komiteto nariams 
už paaukotą laiką ir pastangas.

Amerikos Lietuvių Tary
bos raštinės adresas pasikeitė. 
Dabartinis yra: 6500 South Pulas- 
ki Road, Chicago, IL 60629-5136. 
Darbo valandos: antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

"Neringos" stovykla Marl- 
boro, Vermont, ieško šei
mininkių dirbti stovykloje lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais. Turi 
turėti leidimą dirbti Amerikoje. 
Darbas atlyginamas gyvenviete ir 
maistu vasarai ir savaitine alga. 
Skambinti Danai Grajauskaitei: 
(617) 847-7452. (sk.).

f SKELBIMAI 

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

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, gražioje aplinkoje, Marijos Nekal
to Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Vilią Maria, P. O. Box 155, Thomp- 
son, CT. 06277.

Ieškoma moteris 5 dienas 
prižiūrėti seną ligotą lietuvę mo
terį Brooklyne, NY. Reikia gyven
ti šeimoje. Turi turėti darbo lei
dimą dirbti Amerikoje. Skambin
ti (718) 847-6422. (sk.)

Moteris iš Lietuvos skubiai 
ieško darbo. Gailestingoji se
suo, 56 metų, gali prižiūrėti ligo
nį, šeimininkauti ir gyventi šei
moje. Nori pasilikti St. Peters
burg, FL, apylinkėje. Skambin
ti po 5 vai. vak. (727) 360-7830. 
Kviesti Genutę, (sk.).

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali prižiūrėti ligonį, ga
minti valgį, tvarkyti namus ir 
gyventi šeimoje. Susikalba angliš
kai. Skambinti po 7 vai. vak. (718) 
847-8063. (sk.).

LIETUVOS STUDENTU 
CENTRAS

patikimai ir garantuotai
** keičia vizas Jl,Bl-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 DARBINININKO Nr. 29, 
aukojo: A. Kriger, Princeton, NJ - 
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.

Woodhaven rajone išnuo
mojamas didelis, šviesus kam
barys prie gero susisiekimo 1 - 2 
moterims. Galima naudotis vir
tuve. Skambinti dieną: 718-459- 
5755; vakare 718-850-3314. Kvies
ti Rimą, (sk.)

Parduodamos kanklės.
Skambinti 1-203-323-2062. (sk.).

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
gegužės 6 d., nuo 12 iki 1 vai. 
p.p. Kultūros Židinio kieme. Dėl 
informacijų skambinkite tel. 1- 
888-205-8851.

mailto:Darbininka@aol.com
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