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ALGIRDAS BRAZAUSKAS ■ GALIMAS KANDIDATAS 
Į LIETUVOS PREMJERUS

LIETUVOS SEIMŪNAI SIŪLO

- Prezidentas Valdas Adam
kus tikisi, kad Lietuvos krikš
čionių demokratų partija 
(LKDP) pajėgs įveikti dabarti
nius sunkumus. Sveikindamas 
liepos 16 d. Vilniuje vykusią 
LKDP konferenciją, šalies va
dovas teigė, kad ketveri koali
cinės valdžios metai krikde
mams nebuvo lengvi - “patirta 
rimtų išmėginimų, nepajėgta iš
vengti vidinių nesutarimų, parti
jos skilimo”. Praėjusią žiemą, 
po kelerius metus brendusios 
priešpriešos, modernieji krikš
čionys demokratai atskilo nuo 
“pirminės” LKDP, išsivesdami 
maždaug tūkstantį buvusių 
LKDP narių. Tikrąja krikščion
iškųjų vertybių gynėja save lai
kanti LKDP visiškai atsiribojo 
nuo moderniųjų krikdemų, 
prisijungusių prie centristų, so
cialliberalų ir liberalų koalicijos.

- Lenkijos laikraštis Gazeta 
Wyborcza teigia, kad kadenciją 
baigusio prezidento Algirdo 
Brazausko sugrįžimas į politiką 
išgąsdino Lietuvos dešiniųjų jė
gų atstovus. Rašinyje “Giganto 
sugrįžimas” per visą dienraščio 
Gazeta JVyborcza puslapį tei
giama, jog po dvejų metų į poli
tiką grįžtantis A. Brazauskas 
išgąsdino dešiniuosius ir paska
tino juos vienytis prieš kairiuo
sius. Dienraščio nuomone, tai 
reiškia, jog Lietuvos politinė 
scena po Seimo rinkimų bus la
bai poliarizuota. Gazeta Wy- 
borcza neatmeta galimybės, jog 
A. Brazausko sugrįžimas į poli
tiką gali atimti nemažą dalį rin
kėjų iš Naujosios sąjungos ly
derio Artūro Paulausko, kuris 
atsisakė dėtis prie LDDP ir so
cialdemokratų bloko. A. Bra
zauskas yra šio bloko garbės pir
mininkas.

- Lietuvos diplomatas Dai
nius Junevičius pareiškė, kad 
Rusijos teisės ekspertų kritika 
dėl Europos Tarybos rekomen
dacijos Rusijai sugrąžinti Bal
tijos šalims jų prieškario am
basadų pastatus yra “nepagrįsta 
istoriškai”. Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos generalinis 
inspektorius Dainius Junevičius 
taip pat pareiškė viltį, jog Rusi
jos spaudoje skelbiamos abe
jonės dėl būtinybės sugrąžinti 
Baltijos šalims jų prieškario am
basadas nėra oficiali Maskvos 
pozicija.

- Korporacija IBM finan
suos investicinį projektą “Lietu
vos švietimo informacinė siste
ma”. Korporacija žada Švietimo 
ir mokslo ministerijai (ŠMM) 
trejiems metams paskolinti 4,85 
mln. litų. Liepos 14 d. Lietuvos 
Vyriausybė suteikė valstybės ga- 
rantijąlBM dėl tokios paskolos. 
Investicinio projekto tikslas yra 
sukurti Lietuvos švietimo infor
macinę sistemą ir sudaryti gali
mybes kiekvienam Lietuvoje 
besimokančiam naudotis infor
maciniais mokymo priemonių 
ištekliais, besiremiančiais nau
jausiomis informacinėmis tech
nologijomis. Įgyvendinant pro
jektą ketinama sukurti bazinę 
švietimo informacinės sistemos 
infrastruktūrą, telekomunika
ciniais ir informaciniais ryšiais 
sujungti švietimo įstaigas, sa
vivaldybių administracijas, Re
gioninius centrus, Švietimo in
formacinių technologijų centrą 
ir ŠMM.

Kadenciją baigęs buvęs 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas nedalyvaus Lietu
vos Seimo rinkimuose. Tačiau 
jis bus kuriamo kairiųjų jėgų 
bloko - LDDP, Socialdemokratų 
partijos, Naujosios demokra
tijos partijos, vadovaujamos Ka- 
zimieros Prunskienės, ir Lietu

Nuotraukoje (is k. į deš.): Angelė Nelsienė, Baltų Laisvės Lygos pirmininkas Valdis Pavlovskis 
ir JAV Kongreso atstovas Christopher Cox

NERINGOJE PRASIDĖJO TRADICINIS
THOMO MANNO FESTIVALIS

Liepos 14 d. popietę Nerin
gos Savivaldybės aikštėje paki
lo Thomo Manno festivalio vė
liava, paskelbusi didžiausios 
klasikinių menų šventės pra
džią, kuri Nidoje tęsis devynias 
dienas.

Festivalį pradėjo Neringos 
miesto meras Stasys Mikelis. Jis 
dalyviams ir svečiams perskaitė 
festivalio globėjo šalies Prezi
dento Valdo Adamkaus sveiki
nimą. 16 vai. vak. pirmieji ke
tvirtojo Thomo Manno festi
valio renginiai iš Savivaldybės 
aikštės persikėlė į Nidos kul
tūros centrą “Agila”. Čia Vo
kietijos ambasadorius Lietuvoje 
Detlof von Berg atidarė pirmą 
kartą Lietuvoje pristatomo dai
lininko iš Drezdeno Richard

PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJA
PASKELBĖ 2000 METŲ PRANEŠIMĄ

Pasaulio Sveikatos Organiza
cija (PSO) kiekvienais metais 
skelbia pranešimus, skirtus rū
pimoms sveikatos problemoms. 
Birželio 21 d. pradėtas platinti 
2000 metų pranešimas, skirtas 
įvertinti valstybių sveikatos 
sistemas. Šiame leidinyje, nau
dojantis 1997 m. duomenimis, 
surinktais visose valstybėse - 
PSO narėse, PSO biuruose, 
mokslinėse įstaigose, pasinau
dojus gausybe rodiklių, ištirtos 
ir palygintos visų narių sveika
tos sistemos.

191 valstybės - PSO glo
balinės organizacijos narės - 
bendroje rodiklių lentelėje Lie
tuva yra 52 vietoje (Estija - 48; 
Latvija - 67; Rusija - 100; JAV 
- 15 vietoje). Pirmauja Japoni
ja, Šveicarija ir Norvegija. Įdo
mus įvertinimas pagal pasieki
mus, atsižvelgiant į sistemos fi
nansavimą, t.y. kaip našiai šalies 
sistemoje pasinaudojama visais 
ištekliais. Čia Lietuva yra 73, 
Estija - 77, o Latvija - 105 vie
toje. Pirmauja Prancūzija, Itali

vos rusų sąjungos - kandidatas 
į premjerus. Socialdemokrati
nės koalicijos pirmūnas Algir
das Brazauskas sako, kad jis 
gauna daug laiškų, net iš orga
nizacijų, raginančių neatsisaky
ti aukštų pareigų. Kai kurie šal
tiniai tvirtina, kad Algirdo 
Brazausko, kaip Lietuvos Vy

Theodor Birnstengel tapybos 
aliejumi ir akvarele darbų par
odą.

Pirmasis festivalio vakaro 
koncertas įvyko Nidos bažny
čioje, kur Franso Šuberto dai
nas atliko Vytautas Juozapaitis, 
Asta Kriščiūnaitė bei Edgaras 
Montvidas-Prudkauskas. Gitara 
pritarė vokietis Reinbert Evers.

Liepos 15 d. Neringos istori
jos muziejaus etnografinėje 
žvejo sodyboje buvo atidaryta 
keramikos studija. Čia pagal 
profesorės Rimutės Rimantie
nės Nidos ekspedicijose rastus 
unikalius radinius buvo atkuria
mi prieš keturis tūkstančius 
metų pirmųjų Kuršių nerijos 
gyventojų naudoti archaiški in
dai. ELTA 

ja, San Marinas, o JAV yra 37, 
Rusija - 130 vietoje. Tai rodo, 
kad ne vien pinigai, bet ir siste
mos našumas, prieinamumas, 
teisumas, visuomenės sveikatos 
ir ligų profilaktikos sureikšmi
nimas, demokratijos ir solidaru
mo principai lemia galiausiąjį 
vertinimą.

Lietuvos vardas pranešime 
teigiamai minimas tarp nedau
gelio pasaulio valstybių, jau tu
rinčių paciento teises reguliuo
jančius įstatymus.

Beje, 1997 m. Lietuvoje svei
katos reikmėms išleista 71 sąly
ginis valstybės pinigų rodiklis 
vienam gyventojui (Estijoje - 
60, Latvijoje - 77). Pagal sveika
tos sistemos teisingumą (papil
domi mokėjimai, išankstiniai 
mokesčiai, neplanuotos išlai
dos, mokėjimai iš gyventojų ki
šenės ir pan.) Lietuva yra 131- 
133 vietoje kartu su Kipru ir 
Uzbekija (Estija- 145-ta; Latvi
ja-164-165, Rusija-185; JAV 
- 54-55). Pirmauja Kolumbija, 
Luxemburgas, Belgija, Danija. 

riausybės vadovo, kandidatūrą 
palankiai vertina ir įtakingi 
Lietuvos verslo ir pramonės 
sluoksniai. Pats Algirdas Bra
zauskas sako, kad jis negali at
sisakyti galimybės ir atsako
mybės pataisyti pašlijusią Lie
tuvos ekonominę padėtį.

Lietuvos rytas

LIETUVOS PREZIDENTAS 
PRAŠO SIEKTI 

“LINKUVOS” PAIEŠKŲ 
ATNAUJINIMO

Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus kreipėsi į Lietuvos 
diplomatus Washingtone, kad 
šie paprašytų JAV valdžios at
naujinti Ramiajame vandenyne 
dingusio Lietuvos laivo “Linku
va” paiešką.

Liepos 14 d. V. Adamkus te
lefonu kalbėjosi su laikinuoju 
Lietuvos ambasados 'VVashing
tone vadovu Dariumi Degučiu 
ir paprašė, kad šis kreiptųsi į 
JAV Valstybės departamentą bei 
Pakrančių apsaugos tarnybą dėl 
tolesnės “Linkuvos” paieškos. 
Liepos 16 d. V. Adamkus susi
tiko su dingusios “Linkuvos” jū
reivių artimaisiais bei pažadėjo 
dar kartą prašyti JAV atnaujinti 
laivo paiešką. BNS

Taip pat pranešime pažymėta, 
kad sveikatos paslaugos pasau
lyje labai brangsta ir praktiškai 
labai sunku pasiekti vienodą pa
slaugų lygį dėl labai objektyvių 
priežasčių. Jei 1948 m. pasau
lis sveikatos reikalams išleido 
3% savo pinigų, tai 1997 - 7,9%.

Išsilaikyti tarp brangių, dau
gumai pasaulio valstybių ir gy
ventojų finansiškai nepake
liamų, šiuolaikinių, bet labai 
brangių technologijų ir žmogaus 
teisių, teisingumo, kilnumo, 
lygybės ir solidarumo principų 
yra labai sudėtingas iššūkis. 
Tačiau dažnai visuomenės svei
katos rodiklius valstybėje nu
lemia ne vien pinigų suma, bet 
ir paslaugų kokybė, socialiniai 
rodikliai ir nemedicininės gy
ventojų reikmės, skirtos svei
katai stiprinti.

PSO pranešime naudotasi 
klasikiniais gyvenimo trukmės, 
sergamumo, mirtingumo, in
validumo, finansavimo, kitų 
resursų prieinamumo bei kitais 

(nukelta į 5 psl.)

Per pastaruosius kelis mėne
sius Lietuvos Seimo nariai 
pateikė nemažai įstatymų pa
taisų ir papildymų, kuriuos poli
tikos žinovai sieja su artėjančia 
rinkimų kampanija. Buvo pri
imtas daug svarstymų sukėlęs 
įstatymas dėl SSRS okupacijos 
žalos atlyginimo, kurio inicia
torius - Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Krikščio
nių demokratų frakcija inici
javo Seimo nutarimą, kuriuo 
prie seimo rūmų būtų pastaty
ta koplyčia, papildanti šiuo me
tu jau esantį Sausio 13-osios 
memorialą. Tėvynės sąjunga

SIŪLOMOS NAUJOS 
ATMINTINOS DIENOS

Artėjant rinkimams, Lietuvos 
Seimo nariai pateikia vis naujų 
įstatymų pataisymų ir pa
pildymų. Tėvynės sąjungos 
narys Antanas Stasiškis para
gino valstybės teisės aktu pri
pažinti 1941 metų birželio 23 
dieną Lietuvos Laikinosios Vy
riausybės priimtą ir paskelbtą 
pareiškimą “Nepriklausomy
bės atstatymo deklaravimas”. 
Tuo tarpu keturi LDDP frak
cijos atstovai siūlo papildyti 
bene dažniausiai taisomą At
mintinų dienų įstatymą. Jie siū
lo paskutinį spalio sekmadienį 
paskelbti Žemės ūkio ir per
dirbamosios pramonės darbuo
tojų diena ir taip atgaivinti so

LIETUVOS VYRIAUSYBE 
SIŪLO PATAISAS

Lietuvos Vyriausybė pasiūlė 
Žemės ūkio reformos įstatymo 
pataisą, kuria Vyčio kryžiaus 
ordininkams būtų galima skirti 
piniginę kompensaeiją-vietoj 
žemės sklypų, jei pačių sklypų 
skirti nebūtų galimybės. Siūlo
ma vietoj sklypo skirti 40 tūkst. 
litų. Dabar Vyčio kryžiaus or
dininkams ar jų palikuonims 
neatlygintinai suteikiamas že
mės sklypas statyti gyvenama
jam namui. Daugiausia Vyčio

VILNIUS BUS EUROPOS 
KULTŪROS CENTRU

Vilnius bus paskelbtas Euro
pos kultūros centru. Siekiama, 
kad tai įvyktų 2009 metais mi
nint Lietuvos vardo tūkstant
metį. Tuo reikalu atitinkamą 
protokoląpasirašė Lietuvos kul
tūros ministras Arūnas Bėkšta ir 
Vilniaus meras Rolandas Pak
sas. Sumanymas sostines kul
tūros centrais skelbti kilo Grai
kijoje. Europos Sąjungai tam 
pritarus, pirmąja kultūros sos
tine buvo paskelbti Atėnai. Po 
to kasmet tokius pripažinimus 
gavo Florencija, Amsterdamas, 
Berlynas, Paryžius, Dublinas,

VILNIAUS ŠV. JONŲ BAŽNYČIOJE 
VĖL GROJA DIDIEJI VARGONAI

Vilniaus Universiteto šv. Jo
nų bažnyčioje pašventinti Didie- 
ji vargonai, atkurti daugiau nei 
per penkiolika metų. XVIII a. ži
nomo Karaliaučiaus meistro 
Adamo Gotlobo Casparini su
kurti vargonai iš pradžių stovė
jo Polocko jėzuitų bažnyčioje. 
Caro valdžiai po 1831 metų 
sukilimo šią bažnyčią uždarius, 
vargonus perėmė Vilniaus Uni
versitetas. 1837 - 1839 metais 
meistrui Teodorui Tydemanui 
šiuos vargonus sustačius ir iš
plėtus, jie tapo didžiausi Lietu
voje. XIX a. pabaigoje vargo
nus perstatė lietuvių meistras 
Juozapas Radavičius, panaudo
jęs nemaža senų Casparini ir Ty- 
demano vamzdžių. Nemažai jų 
išliko ir dabartiniuose vargo

paragino Vyriausybę atšaukti 
nutarimą, kuriuo remiantis ku
riamas sovietmečio veikėjų 
skulptūrų parkas Grūto miške. 
Šio parko steigimu yra pasipik
tinę nemažai žmonių. Daugu
ma jų yra buvę tremtiniai, disi
dentai bei žmonės, vienaip ar ki
taip kentėję nuo sovietinio re
žimo. Kita vertus, yra nemažai 
žmonių, dažniausiai jaunesnio 
amžiaus, kurie patys nėra paty
rę sovietinio režimo priespau
dos, taip pat užsienio turistai, 
jie mano, kad toks parkas yra 
reikalingas ir įdomus.

Lietuvos rytas

vietmečiu gyvavusią tradiciją. 
Panašią atmintiną dieną, tik 
antrąjį spalio penktadienį siūlo 
ir Naujosios sąjungos (socialli
beralų) atstovai. Jie teigia, kad 
Lietuvos kaime gyvena 30% 
gyventojų, dar 21% verčiasi 
žemdirbyste, jie sukuria 10% 
bendrojo vidinio produkto, o 
žemės ūkio produkcija sudaro 
13% viso eksporto. Spalį, pasak 
parlamentarų, baigiami žemės 
ūkio darbai, todėl būtų gera pro
ga susitikti su žemdirbiais, juos 
pagerbti, išdėstyti pozicijas tu
rėtų prezidentas, premjeras, Sei
mo, apskričių ir savivaldybių 
vadovai.

Lietuvos rytas

kryžiaus ordininkų yra Vilniuje 
ir Kaune, tačiau šiuose miestuo
se, kaip tik ir trūksta sklypų, nes 
grąžintinų namų savininkams 
sklypai numatyti kaip ko
mpensacijos, jei namo negali
ma grąžinti. Jau yra kilęs ne 
vienas konfliktas tarp Vilniaus 
apskrities administracijos ir or
dininkų, nepatenkintų sklypų 
skyrimo vieta. Vyčio kryžiaus 
ordinus Lietuvoje yra gavę apie 
300 asmenų. Lietuvos aidas

Madridas, Kopenhaga ir kiti. 
Kopenhagoje vykusiuose kul
tūros renginiuose 1996 m. da
lyvavo ir Lietuva. Šiais jubilie
jiniais metais kultūros sostinė
mis paskelbti devyni miestai - 
Avinjonas, Bergenas, Bolonija, 
Briuselis, Helsinkis, Krokuva, 
Praha, Reikjavikas ir Santjago 
de Compostela. Siekiant, kad ir 
Vilnius būtų pripažintas kul
tūros centru, sudaroma darbo 
grupė, rengiama programa. Ma
noma, kad to siekiant dar la
biau pagyvės Vilniaus kultūri
nis gyvenimas. ELTA 

nuose. Sovietų okupacijos me
tais Šv. Jonų bažnyčia buvo už
daryta ir paversta sandėliu, o 
vargonai sulaužyti. 1965 metais 
Vilniaus Universitetui atgavus 
Šv. Jonų bažnyčią, j i pradėta res
tauruoti. 1972 - 1974 metais at
kurtas vargonų fasadas, o 1983 
metais pradėtas restauruoti pats 
instrumentas. Respublika

TAURAGĖJE ATIDARYTAS 
EUROPOS INFORMACIJOS 

CENTRAS
Liepos 17 d. Tauragės viešo

joje bibliotekoje iškilmingai 
atidarytas Tauragės apskrities 
Europos informacijos centras, 
kurį įrengti padėjo Vokietijos 
Vyriausybė.

Omnitel Laikas
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Namų remontas ir 
vaikų saugumas

Atėjus pavasariui ir vasarai, 
daugumas žmonių atlieka di
desnius ar mažesnius namų re
montus. Planuojant įvairius re
montus, apgalvojamas biudže
tas, remontuotojo-kontrakto- 
riaus pasirinkimas, medžiagos 
laikas ir pan. Bet dažnas už
miršta ir nepagalvoja apie svar
biausią dalyką - vaikus, kad 
juos reikia apsaugoti nuo galimų 
su remontu susijusių nesėkmių 
ar net nelaimių.

Pagal “Remodeling Maga
zine” duomenis, apie 25 mili
jonai namų savininkų remon
tuos šiais metais savo namus ir 
dauguma jų rūpinasi, kaip tuos 
remontus kuo saugiau padaryti. 
Namų remontavimo ekspertai 
gali duoti visą eilę gerų pata
rimų, bet visų svarbiausia yra 
sveika nuovoka. Turint mažų 
vaikų, remonto metu reikia 
neišleisti jų iš akių.

Prieš pradedant bet kokio re
monto darbus, reikia tam ge
rai pasiruošti. Reikia pasikalbė
ti su kontraktoriais ir išsiklaus
ti, kokio ilgumo bus jų viduti
nė darbo diena, kiek darbinin
kų dalyvaus remonto darbuose 
ir kokias medžiagas jie naudos 
remontui.

Namų savininkai niekada ne
turėtų pamiršti susitarti su kon
traktoriais dėl valymo. Savi
ninkas turi žinoti, kas surinks ir 
padės į vietą elektrinius įran
kius, padės kopėčias ir išplaus 
darbo vietą, kai darbo diena 
baigsis. Kas patikrins, kad aš
trūs įrankiai, atliekos bei nuo
dingos medžiagos bus padėtos 
taip, kad vaikai negalėtų jų 
pasiekti.

Vaikams vietos, kur vyksta 
remontas, yra labai įdomios. 
Ypač svarbu, kad remonto vie
ta būtų išvalyta! Užtat pasi
tikrinkite, kas tai atliks ir žiū

rėkite, kad tai būtų atlikta. Pa
sitikėti, kad tai savaime bus 
padaryta, nereikėtų.

Reikia pasirinkti tokį kon- 
traktorių, kuris darbą atlieka 
švariai ir tvarkingai, net jeigu už 
tokį darbą reiktų ir kiek daugiau 
primokėti. Kartais, tariantis dėl 
kainos, paimamas toks kontrak- 
torius, kuris mažiausiai prašo už 
darbą, bet tai gali būti todėl, kad 
jis nieko netvarko, baigęs dienos 
darbą. Pvz., nepadėtos į vietą 
kopėčios gali sugundyti vaiką 
lipti jomis, o paskui jis gali pa
slysti ir nukristi. Pasirinkus ne
tinkamą kontraktorių, vidutinio 
remonto darymas gali virsti slo
gučiu ir palyginti gan paprastą 
remontą paversti net gyvybei 
pavojingu.

Patyrę ekspertai pataria prieš 
pasirenkant kontraktorių remon
tui nepagailėti laiko sužinoti, 
kaip jis dirba. Tai galite pada
ryti, gavę adresus tų namų, ku
riuos kontraktorius yra jau re
montavęs. Tuomet nuvykite pas 
tuos žmones, pas kuriuos tas 
kontraktorius dirbo, ir su jais 
pasikalbėkite, ar kontraktorius 
dirbo profesionaliai, ar jo dar
bininkai nepalikdavo visko ne
sutvarkę kiekvienos darbo die
nos pabaigoje.

Yra net paruošta brošiūra 
“How to Hire a Contractor 
Without Getting Burned”, tik 
reikia paskambinti Heckler 
įstaigai 219-464-8826.

Norint sužinoti apie kontrak
torių, galima paskambinti į vie
tinį Better Bussiness Bureau. 
Ten jums pasakys, ar yra skun
dų prieš kontraktorių.

Neužtenka apie remontą kal
bėti vien tik su kontraktoriumi. 
Apie remonto projektą reikia 
pasikalbėti ir su vaikais, paaiš
kinti jiems elektrinių grąžtų ir 
skutamųjų peiliukų bei panašių

įrankių pavojingumą. Tai pa
aiškinti bus ne sunkiau, kaip 
paaiškinti, kad neliestų karštos 
viryklės.

Geriausias būdas šeimai iš
vengti visų su remontu susijusių 
nemalonumų - triukšmo, 
dulkių, svetimų žmonių ir t.t., 
yra išvykti tuo laiku atostogų. 
Bet jei neturite tokio pasirin
kimo ir remonto metu jums 
reikia gyventi namuose - štai 
keletas patarimų.

Didelio remonto metu savo 
pačių namuose susikurkite lai
kiną gyvenvietę. Sakykime, dar
bininkai iš pagrindų remontuo
ja jūsų virtuvę - tuo laiku apie 
savaitę apsigyvenkite rūsyje. Tai 
nėra per didelis džiaugsmas, bet 
šeimai, turinčiai pozityvią pa- 
žiūrą, gali būti ir visai neblo
gai. Šeima tiesiog galėtų rūsį 
paversti “stovyklaviete”, žai
dimu ir, reikalui esant, net kokį 
mėnesį galima taip pagyven
ti. Bet tokiam planui reikia 
tinkamo būdo asmenybės. Jei 
toks projektas būtų tik nervų ga
dinimas, tai geriau išvykti iš 
namų.

Reikėtų, kad kontraktoriai tą 
vietą, kurioje dirba, uždengtų 
dviguba, stora plastmase, kai 
darbą baigia. O dulkes darbi
ninkai dienos pabaigoje turėtų 
nuplauti vandeniu, nes vanduo 
sugeria dulkes.

Dar vienas patarimas. Namo 
savininkai gali nusipirkti, arba 
išsinuomoti instrumentą, su ku
riuo galėtų patikrinti oro švarą. 
Tai ypač svarbu, jei darbininkai 
skuta nuo medžio senus dažus, 
kuriuose yra švino, arba nuima 
asbestą nuo lubų ar sienų.

Geri kontraktoriai sutiks su 
jūsų pageidavimu pašalinti 
šiukšles darbo dienos pabaigoje, 
užuot po to, kai baigs visą dar
bą. Tai yra svarbu, nes atliekos 
- aštrūs metalo gabalai ar kt. ga
li būti pagunda vaikui su jais 
pažaisti.

O jeigu jūs pats atliekate re
monto darbus, yra dar daugiau 
patarimų, kaip apsaugoti šei

mą, vaikus. Ištieskite plastikinį 
taką per grindis, dažai tikš ant 
jo ir, baigus dienos darbą jį ga
lima išmesti - tai apsaugos vi
sai mažus vaikus nuo noro 
krapštyti dažų likučius nuo 
grindų ir kištis juos į burnytę.

Nuvalykite visas dulkes nuo 
vaikų žaislų, kurios ten nusėda, 
atliekant remontą. Geriausia - 
visus žaislus supakuoti ir padė
ti remonto laiku į šalį, pasilikus 
pačius vaikų mylimiausius, bet 
juos reikėtų nuplauti kiekvieną 
vakarą.

Kai baigiate dienos remontą 
nusivilkite darbo rūbus prieš 
įeidamas į tą dalį namo, kuri ne
remontuojama. Jei to nepadaro
te, jūsų dulkini rūbai paskleis 
ne tik dulkes, bet ir chemines 
medžiagas visame name. O kai 
baigiate remontą visus savo 
darbo rūbus įdėkite į maišą ir 
išmeskite į šiukšlių dėžę.

Švino turį dažai remonto me
tu yra pavojingiausi. Patariama 
pasiteirauti vietinėje “Environ- 
mental Protection Agency” 
įstaigoje prieš pradedant re
montą kokiuose dažuose yra 
švino dalių. Ten gausite spe
cifines instrukcijas, kaip dirb
ti su tais pavojingais dažais. 
O jei nežinote ir negalite su
žinoti, ar namo dažai turi švino, 
tai galima patikrinti, nusiper
kant specialų “swab tęst” įtai- 
siuką vietinėje dažų ar namų 
reikmenų krautuvėje.

Daugumas žmonių, kurie 
patys atlieka namų remontus, 
dažnai nepagalvoja apie sau
gumą sveikatai, pvz., nepagal
voja, kad dažuose galėtų būti 
švino. Ekspertai pabrėžia, kad 
namų savininkai, norintys atlik
ti namų remontus patys, ar sam
dydami tam reikalui kontrak
torius, žinotų visas apsaugos 
priemones.

JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė B. Jasaitienė ir A. 
Šmulkštienė

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos

Greitai laikas bėga... Kattie Judd ir Juozukas Sadonis 
1992-1993 m. buvo įvaikinti iš Lietuvos. Irstai dabar, š.m. 
gegužės 7 d., jau priima Pirmą Komuniją

Emilija Sadonis nuotr.

JAV Kongresas ir Administracija pamini 
šešiasdešimties metų sukaktį nuo Sovietų Sąjungos 

įvykdytos Baltijos valstybių okupacijos

Amerikos baltų veikėjai 
susitiko su Tautinio Saugumo 

Tarybos direktoriumi 
p. Samuel Berger

Šešiasdešimt metų nuo Bal
tijos valstybių invazijos ir oku
pacijos paminėti šių metų bir
želio 14 dieną Amerikos Baltų 
Laisvės Lyga suorganizavo 
keletą renginių Washingtone, 
D.C.

Pirmajame renginyje Baltuo
siuose Rūmuose Prezidento pa
tarėjas saugumo klausimams ir 
Tautinio Saugumo Tarybos 
direktorius Samuel Berger su
sirinkusiems baltų veikėjams 
pasidžiaugė per dešimtį metų 
nuo nepriklausomybės atga
vimo padaryta pažanga. Jis 
pabrėžė, kad prezidentas B. 
Clinton yra aiškiai pasakęs pre
zidentui V. Putin, kad Rusija 
privalo gerbti savo kaimynų te
ritorines teises. Jis taip pat už
siminė, kad antrasis NATO pra
plėtimo ratas įvyks 2002 me
tais, primindamas, kad narystė 
NATO nepriklausys nuo ge
ografijos ar istorijos, bet nuo 
pasirengimo, ir patarė baltams 
veikti vieningai.

Baigiant pranešimus Valdis 
Pavlovskis, Amerikos Baltų 
Laisvės Lygos pirmininkas, 
padėkojo Tautinio Saugumo 
Tarybos direktoriui už jo pra
nešimą ir susitikimą su baltų 
veikėjais šią reikšmingą dieną 
primindamas, kad negalime 
užmiršti neapsakomos netei
sybės ir kančių, kuriuos bal
tams užkrovė Sovietų Sąjunga.

Aiškinamajame posėdyje

(briefing) buvo kalbama ir apie 
energingą Maskvos priešinimąsi 
NATO praplėtimui, apie Euro
pos pažiūras į tolimesnį NATO 
plėtimą ir būtinybę baltams 
išlaikyti didelį NATO narystės 
matomumą. Taip pat svarstyta ir 
JAV finansinė parama Baltijos 
valstybėms, Rusijos vedama de
zinformacijos programa ir jos 
vykdoma Baltijos valstybių de- 
monizacija. Kadangi šis posėdis 
buvo .“off the record”, negali
me smulkiau papasakoti apie 
pokalbius ir padarytus pareiš
kimus. Tačiau Valdis Pavlovs
kis pasakė, kad jis labai paten
kintas administracijos žmonių 
padarytais pareiškimais.

Šiame posėdyje dalyvavo 
(pareigybių pavadinimų ne
verčiame): Tony Blinken, Spe- 
cial Assistant to the President 
and Senior Director for Europe- 
an Affairs at National Security 
Council; Daniel Hamilton, De
puty Assistant Secretary of Sta
tė for European Affairs of the 
Department of Statė; Diek Nor- 
land, Director of European Af
fairs at National Security Coun
cil; Andrew Weiss, Director for 
Russia and Ukraine Affairs at 
the National Security Council, 
ir Laura Efurd, Deputy Director 
of Public Liason. Iš Amerikos 
Baltų Laisvės Lygos dalyvavo 
Valdis Pavlovskis, Aivars Jeru- 
manis, Angelė Nelsienė ir Vija 
Turjanis. Taip pat buvo kvies
ti ir savo atstovus atsiuntė Ame
rikos Latvių Sąjunga, Ameri
kos Estų Tautinė Taryba, Ame
rikos Lietuvių Taryba ir 
JBANC.

JAV kongresas pagerbė 
Estijos prezidentą 

Lennart Meri

Po to vadinamame Presi- 
dent’s Room, Kapitolijaus pa
state, įvyko priėmimas, skirtas 
Amerikos prisidėjimui prie Bal
tijos laisvės pagerbti. Šį pri
ėmimą surengė Amerikos Bal
tų Laisvės Lyga, o jo šeiminin
kais buvo Žemųjų Rūmų pir
mininkas J. Dennis Hastert, Bal- 
tic Caucus ko-pirmininkai se
natoriai Durbin ir Gorton, kon
gresmenai Kucinich ir Shimkus 
bei Kongreso narys Tom Lan- 
tos. Pristatydamas Estijos pre
zidentą Lennart Meri, Tomas 
Lantos gyrė trijų valstybių pa
darytą pažangą visose, įskai
tant ir žmogaus teisių, srityse. 
Pasiekimus jis pavadino “be
veik stebuklingais”. Tom Lan
tos dalyviams priminė, kad pu
sę šimtmečio JAV atsisakė pri
pažinti Baltijos valstybių oku
paciją. Jis pabrėžė, kad “ši 
nepripažinimo politika viešai 
patvirtino tų tautų teisę į ne
priklausomybę. Prieš dešimt 
metų Sovietų Sąjungai subyrė
jus Amerikos gyventojai prisi
jungė prie džiugesio, kad Es
tija, Latvija ir Lietuva vėl tapo 
nepriklausomomis ir demokra
tinėmis valstybėmis”. Tom Lan
tos pastabos buvo įtrauktos į 
“Congressional Record”.

Prezidentas Meri kalbėjo apie 
JAV nepripažinimo politikos is
torinę svarbą ir dėkojo už še
šiasdešimt metų besitęsusią šią 
politiką. Jis įteikė St. Mary’s 
Land ordiną buvusiam Atstovų

Rūmų nariui Gerald Solomon 
už jo nuolatinę paramą ir 
įtikinėjimą Atstovų Rūmams 
svarstant NATO praplėtimą. 
Įteikdamas ordiną Prezidentas 
Meri pasakė:”Daugelį metų jis 
[atstovas Solomon] aktyviai 
darbavosi, kad mūsų žemės 
kampas būtų laisvas ir sauges
nis paspartinant Rusijos kari
nių pajėgų atitraukimą ir vė
liau, teikdamas paspirtį Baltijos 
narystei NATO”.

Prezidentas Clinton raštu pa
sveikino susirinkusius, sakyda
mas: “Prieš šešiasdešimt metų 
JAV atsisakė pripažinti jėga 
įvykdytą Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos įjungimą į SSRS. Se
kančiais dešimtmečiais Ame
rika nesvyruodama patvirtino tų 
valstybių nepriklausomybę ir 
iškeldavo jų laisvę ir teisę į sa
varankišką valdymąsi”.

Tąpačiądieną senatorius Ri- 
chard Durbin, kartu su senato
riais Gorton, Robb, Grams ir 
Voinovich, senate įnešė rezo
liuciją SCR Nr. 122, deklaruo
jančią kad Sovietų Sąjunga 
1940 metų birželio mėnesį oku
pavo Baltijos valstybes ir “jėga 
jas įtraukė į Sovietų Sąjungą”. 
Algis Raulinaitis,
Amerikos Baltų Laisvės Lygos 
vicepirmininkas ir direktorius

Pasaulis domisi 
krikščionybės jubiliejumi

Daugiau kaip 10 min. žmo
nių jau apsilankė Romoje 
Krikščionybės 2000-mečio me
tais, kuriuos Katalikų Bažnyčia 
paskelbė Šventaisiais metais. 
Tarp apsilankiusiųjų buvo 6,8 
min. Italijos gyventojų ir 3,8 
min. užsieniečių. Didžiausias 
srautas svečių, atvykusių į 
jubiliejaus iškilmes, buvo per 
Velykas. ELTA

NEW JERSEY NEW JERSEY NEVV JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į 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, DW1 
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 VVest St., Simsbury, CT 06070. E-mail: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651 -0261. Fax 860 651 -8376.

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

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

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. VVinter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgewood, N Y11227. T ei. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:00-10:00 vai. vak. iš 
WPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N Y 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. E-mail: 
laisvesziburys@aol.com

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY

IR CONNECTICUT VALSU JOSE. 
IŠTAIGA prie šv. jono kapinių.
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* MEMORIALS '

66 - 86 80 ST. M1DDLE VILLAGE,
QUEENSN.Y. 11379

PHONES ( 718) 326 - 1282 ; 326-3150
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- GAUSI PARODŲ SALĖ -

t
KVEČAS
JONAS 
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

Sveiki, 
Lietuvos 
Vyčiai!

Lietuvai sunkiausiais laikais. Vincas Kudirka rašė, kad, eida
mas per tėvynės dirvonus, randa daug piktžolių, ir apgailestavo, 
kad reikia apie tai rašyti. Daug linksmiau yra ką gera, gražaus 
pastebėti ir visa burna apie tai prabilti.

Šiapus ir anapus Atlanto lietuviškame gyvenime šią vasarąyra 
labai gausu [vykių, kurie verti buvo ir yra visa burna minėti. Tarp 
jų su malonumu galima pažymėti liepos 27 - 30 d. įvyksiantį 
Lietuvos Vyčių 87-ąįį metinį seimą. Lietuvos Vyčiai mažiau gar
sinasi, nei jų darbai to verti.

Lietuvos Vyčių iniciatorius, ilgametis pirmininkas buvo My
kolas A. Norkūnas, atvykęs į Ameriką 1892 m. Jo mintis sukurti 
lietuvių katalikų jaunimo organizaciją rado pritarimo steigiama
jame seime Lawrence, MA. Jau pirmais 1913 metais buvo 12 kuo
pų su 700 narių. Apyskaitose 1926 m. narių skaičius minimas jau 
3,000. 1953 m. minimos 49 kuopos. Per Lietuvos Vyčių organi
zaciją perėjo didžioji dalis iškiliausių Jungtinių Valstijų lietuvių 
katalikų vaikinų ir merginų.

Lietuvos Vyčių organizacija buvo aktyviai ištikima Amerikai ir 
Lietuvai. Kai Amerika įstojo į Pirmąjį Pasaulinį karą, Lietuvos 
Vyčiai raštu pareiškė JA Vprezidentui fflilson savo pasiryžimą gin
ti “Amerikos vėliavą”. Tada tai nebuvo populiaru tarp “inter
nacionalistų”, kurie ragino boikotuoti karą. Ištikimybę Lietuvai 
Vyčiai rodė simboliniais ženklais ir realiais darbais: 1919 m. nu
pirko auksinį kardą Lietuvos kariuomenės vadui generolui Žu
kauskui; organizavo ekskursijas į Lietuvą, susirišo artimai su Lie
tuvos jaunimo katalikiška organizacija pavasarininkais. Kai Lie
tuvą užgrobė bolševikai, Lietuvos Vyčių nutarimuose skaitome 
pasiryžimus kovoti dėl Lietuvos laisvės. 1946 metais nutarta įsteig
ti “Lietuvos reikalų komisiją”. Jai iš pradžių vadovavo kun. 
J. Jutkevičius. Nuo šios veiklos pradžios iki dabar tos komisijos 
iniciajvva Lietuvos Vvčiai .vra „narašę Amerikos jiolitikams ir 

viešosios nuomonės formuotojams šimtus tūkstančių laiškų, re
aguodami kiekviena proga, kai tik iškildavo Lietuvai artimesnis 
klausimas. Tai milžiniška parama Lietuvos kovai šiame krašte, 
kur taip vertinamas individualus atsiliepimas. Kultūrinėje srity
je randama tokia iniciatyva, kaip 1958 m. nutarimas suorgani
zuoti stipendijų fondą lietuviams studentams.

Lietuvos Vyčių organizacijos steigėjų karta didžiąja dalimi jau 
nuėjo į kapus. Faktas, kad atėjo jaunoji karta ir tęsia organiza
cijos darbus, daug pasako. Pasako tai, kad Lietuvos vyčiai, čia 
gimę, čia išėję į gyvenimą, o vis tiek jaučiasi esą lietuviai, jaučia 
sentimentus tėvų ir protėvių kraštui ir jo reikalams. Kitas ir kal
bėti lietuviškai nebepakalba, bet traukia vis tiek į tą patį būrį.

Tautiniam priklausymui vis daugiau ir daugiau turi reikšmės 
laisvas ir sąmoningas žmogaus nusistatymas ir apsisprendimas. 
Kas apsisprendžia būti lietuviu, ištikimas tam kraštui ir tautai, 
kuriai priklausė jo tėvai ir seneliai, tas ir tėvų žemės nematęs ir 
net jų kalbos nebeįkirsdamas, gali jaustis toks pat tos tautos ak
tyvus narys.

Tokių apsisprendusių ir pasiryžusių lietuvių organizuotas bū
rys rinksis liepos 27 - 30 d. Los Angeles. Jais galime pasidžiaug
ti ir palinkėti gražios sėkmės planuojant tolimesnę veiklą, kaip 
geriau padėti Lietuvai.

Kur ir kada tik susirenka rašy
tojai, kur bevyktų regioniniai ar 
tarptautiniai PEN klubo kongre
sai - kiekvienąsyk iškyla skubi 
būtinybė pasisakyti aktualiau
siais klausimais. Taip ir šįsyk 
Maskvoje. Susirinkome Rusi
joje, šalyje, kuri rodo savo galią 
kariaudama prieš mažą tautą, 
čečėnus: ir vėlgi - kaip jau yra 
buvę - be sveikos nuovokos ir 
be gailesčio.

Tačiau prieš darant skubų 
sprendimą šio pastarojo karinio 
nusikaltimo klausimu siūlyčiau 
dar sykį pažvelgti į praeitį. Juk 
mes, rašytojai, esame ne vien tik 
paprasti laikmečio gyventojai, 
mūsų profesija verste verčia 
gvildenti ir praeitį. Praslinko 
šimtmetis, kurio pabaiga buvo 
nulydėta ūkvediškų baimių, ar 
nesustreikuos tuščiavidurės mū
sų kompiuterių sistemos. Nau
jasis prasidėjo nekaltai, žais
damas tarsi koks nelabasis glo
balizacijos klausimais, prana
šaudamas pažangą ir ateitį, idant 
mes patikėtume, kad praeitis li
ko anapus mūsų, nurašyta arba, 
kaip sakoma šiuolaikinėje vo
kiečių kalboje, - “bewaltigf\ 
įveikta. Mes žinom, kokie ap
gaulingi yra šitie norai ir pra
našystės. Praeitis visuomet ži
nodavo, kaip mus pasivyti; ji di
dele dalimi skolinga literatūrai 
užjos laimėtas lenktynes prieš 
dabartį. Kas tik vyko praėjusia
me šimtmetyje - karai ir geno
cidas, badas ir infliacija, ilga
amžės, galingos ideologijos su 
savo prisėlinančiais iš pasalų 
staigiais bankrotais - visuomet 
paliudijimus ištardavo rašytojai: 
dažniausiai prieštaraudami ofi
cialiai istoriografijai, nelaisvės 
sąlygomis dažnai užkoduotai, ir 
kartais nuspėdami ateitį.

Taigi aš leisiu praėjusiam 
šimtmečiui pražygiuoti priešais 
mus iš kitapus, literatūriniu 
takeliu. Tai įmanoma tik laiko 
šuoliais. Pernelyg daug kas vie
nu metu spraudžiasi į priekinį 
planą, trokšta išvysti rampos 
šviesą. Turiu apsiriboti, tad pa
sitenkinsiu keliais pavyzdžiais.

Tai atsitiko Pirmojo pasauli
nio karo metu Turkijoje. Šimtai 
tūkstančių armėnų - vyrų, mote
rų ir vaikų - buvo nužudyti, iš
vežti į dykumą ir tuo būdu pa
likti mirčiai. Būtume tik labai 
menkai arba ir visai nieko nesu
žinoję apie šį armėnų genocidą, 
kurį neigia visos ligšiolinės Tur
kijos vyriausybės, jeigu austrų 
rašytojas Franz Werfel savo ro
mane “Keturiasdešimt Muša

1999 metų Nobelio premijos 
laureatas Giinter Grass

Dagh dienų” nebūtų “atsis
kaitęs” apie šį metodišką naiki
nimą. Jo knyga buvo galingesnė 
nei laikoma paslaptis. Kuomet 
ji pasirodė 1933 m., niekas ne
begalėjo - kai naciai užgrobė 
valdžią - sulaikyti gerokai di
desnio žydų ir čigonų genoci
do. Werfel, kuris po kelių metų 
buvo priverstas pabėgti į Aust
riją, jau tada numatė tą tvins
tantį barbarišką gemalą.

Irgi nujausdamas, jei lygin
sime, komunistinio režimo te
roro aurą anksti įžiūrėjo Ge
orge Orwell. Jau Ispanijos pilie
tinio karo, į kurį reagavo būrys 
rašytojų su skirtinga asmenine 
patirtimi ir iš įvairių perspekty
vų, metu Orwell parašė savo 
kaltinimo aktą “Pagarba Kata- 
lonijai”, atskleidžiantį terorą, 
komunistų slaptosios policijos 
GPU nukreiptą prieš anarchis
tus ir socialistus. Tačiau niekas 

’ nenorėjo juo tikėti. Net jo roma
nas “1984”, kuriame fašistinė ir 
stalinistinė praktika pasirodė 
esanti daug žadančiu įgūdžių 
mišiniu ateičiai, susilaukė tik 
vangaus dėmesio, arba išvis bu
vo traktuojamas kaip neįpa
reigojantis siaubo romanas.

Visais laikais - nors dažniau
siai jų balsai buvo prieš vėją- 
rašytojai buvo tie, kurie liudijo. 
Gyviau ir primygtiniau nei patys 
kruopščiausi statistikos rinki
niai, italų rašytojas Primo Levi 
ir vengras Imre Kertesz prieš 
mūsų akis atskleidė kasdieninį 
Auschwitzo koncentracijos sto
vyklos gyvenimą. Atsiminimų 
knygoje “Jeigu tai yra žmogus” 
ir romane “Neturintis likimo” 
du išsigelbėjėliai, subrendęs vy
ras ir nebrandus berniukas, iš
krauna savos atminties naštą; 

taip kaip ir Alexander Solzhe- 
nitsyn - pradėjęs pirmuoju apsa
kymu “Viena Ivano Denisovi- 
čiaus diena” ir nuo tada knyga 
po knygos - visą pasaulį supa
žindino su GULAGo Archipe
lagu

Būtina prisiminti ir kitus au
torius, kurių balsai asistavo pra
ėjusiam šimtmečiui, ir, dažniau
siai, tie balsai nebuvo palan
kūs. Thomas Mann’o romanas 
“Doktor Faustus”, parašytas jo 
ilgos tremties metu, sukėlė tik 
kandžią polemiką ir buvo at
mestas pokario Vokietijoje, tu
rėjusioje maniją slopinti atmintį. 
Grįžtantieji iš tremties nebuvo 
sveikinami.

Tačiau ne tik Europoje, kur 
vyravo teroro valdžia ir ideolo
ginė prievarta, rašytojai prieši
nosi Zeitgeist, laiko dvasiai. 
Tiek Lotynų Amerikoje, tiek 
Azijoje, visur kur tik žmonės 
buvo nutildyti ir laikomi skur
de, kur kolonijinė valdžia toliau 
viešpatavo brutalia ginklo jėga, 
jokie draudimai negalėjo atsi
laikyti prieš literatūros žodį, ne
paisant cenzūros. Pavyzdžiais 
gali būti Čilės poetas Pablo Ne
ruda ir Indonezijos rašytojas 
Pramoedya Ananta Toer; pasta
rasis buvo nutildytas dešimčia 
įkalinimo metų Buru saloje ir 
dabar tik neseniai jam buvo 
panaikintas namų areštas.

Lig šiol aš minėjau rašytojus, 
kurie smurtu paženklintame 
šimtmetyje bandė panaudoti li
teratūrinę magiją (kuri atrodė 
bejėgė); vieni iš jų sekė pasako
jamąsias tradicijas, kiti sąmo
ningai drįso kurti laužytą, mo
demų stilių. Tik keletas iš jų ieš
kojo ir savo pačių intelektuali
nėse srityse rimtų pažeidimų. 
Noriu paminėti vienųjų - len
kų poetąCzeslaw Milosz’ą, ku
rio knyga “Pavergtas protas”, iš
leista 1953 metais, padarė didelę 
įtaką man, tuomet dar jaunam 
autoriui, ieškančiam savo kelio. 
Knygos centre - literatūrinėms 
ir intelektualinėms klajonėms 
pasišventusių asmenų glaustos 
biografijos; pavadinti Alfa, Be
ta, Gamma, Delta, jie keičia vie
ną ideologiją po kitos, arba iš 
aklo pasitikėjimo, arba oportu
nistiškai intriguodami. Taip el
gėsi daugelis rašytojų Lenkijoje, 
kaip ir kituose kraštuose - kur 
tik buvo patiriamas komunistų, 
fašistų ar karingai nusiteikusių 
klerikalų fundamentalistų [turi
mas omeny Iranas. Vertėjo pa
staba] spaudimas. Ir tas elgesys 
darosi priimtinu. Pastaruoju me
tu mano šalyje buvusiųjų gry
nųjų kairės doktrinų žyniai pa
suko į dešinę ir tapo kapitaliz
mo rinkos šaukliais. Czeslaw 
Milosz’o “Pavergto proto” ana
lizė tinka ir tiems mūsų laikų at
sivertėliams irjų posūkiams bet 
kuria kryptimi, kur jie įžiūri 
daug žadančią doktriną, ten, kur 

neoliberalizmas šiandien žada 
didžiausią pelną.

Ir visgi, suvokdamas visus li
teratų gildijos nukrypimus, aš 
drįstu tvirtinti, jog būtent rašy
tojai, labiau nei bet kas - ir jau 
pateikiau keletą pavyzdžių, - 
atlaikė XX-ojo amžiaus besikai
taliojančias ideologines pagun
das. Jie leido sau atsakyti, su 
meniškai sukurptomis įžūlybė- 
mis, į tą vienintelę oficialiai 
skelbiamą tiesą gausybe savo 
pačių tiesų. Istorijos eigoje jie 
šukavo prieš plauką, dar prieš tai 
ir jau po to, kai toji vienintelė 
tiesa oficialiai pateko į mokyklų 
vadovėlius. Savąją harmonijos 
koncepciją jie reiškė disonan
sais. Turėdami drąsos, jie ži
nojo, kaip į žmogaus teisių ka
noną įtraukti ir baimę. Nes 
neabejotinai buvo ir tebėra pa
kankamai priežasčių baimei at
sirasti, kaip kad ji dabar išsi
kerojo čečėnų tautos likutyje.

Tie, kurių tėvai ir seneliai bu
vo nužudyti Stalino režimo me
tu ar jėga ištremti į Sibirą ar ki
tur, yra vėl pasmerkiami smur
tui. Gal kas nors ir protestuos, 
tačiau atrodo, jog tiek Rytų, tiek 
ir Vakarų valstybės taikstosi su 
šia nauja prievarta prieš mažą 
tautą, taip kaip jie susitaikė su 
Serbijos ir Kroatijos teroru prieš 
mažumas, išskyrus tą vienintelį 
karinės jėgos panaudojimą Ko
sovo albanams apginti, nors tuo
met jau buvo gerokai per vėlu. 
Ir tame procese, kaip neseniai 
sužinojome, amerikiečių karinė 
valdžia leido sau naudoti urano 
pripildytas atomines raketas - į 
nusikalstamą serbų karą atsaky
dama nusikaltimu, kurio kaltę 
užsitraukė visos NATO šalys.

Per Antrąjį Pasaulinį karą vo
kiečiai sukėlė daug skausmo 
Rusijos žmonėms. Kaltė, kaip 
sunki našta, vis dar tebeguli ant 
mūsų pečių. Rusijos ir Vokieti
jos žmones sujungė karo ir trau- 
matiška pokario patirtis. Mes 
privalom pasimokyti iš šių klai
dų.

Nežinau, kokios temos bus 
pačios svarbiausios šiandien 
oficialiai atidaromame Tarptau
tinio PEN klubo kongrese. Rei
kia viltis, jog dalyvaujantys ra
šytojai žino tradicijas, kurių lai
komės. Mes turim reikalauti, 
kad būtų nutrauktas karas prieš 
Čečėnijos tautą. Taip pat reika
lauti, kad būtų ištirti, prižiūrint 
Jungtinėms Tautoms, visi karo 
nusikaltimai, padaryti iš abiejų 
pusių. Jeigu tatai neįvyks, esu 
tikras, jog ateis diena - tegu ne 
Čečėnijos rašytojas, tegu už jį 
tai padarys rašytojas rusas, - kai 
pasaulis sužinos apie čečėnų 
kančią, taip kaip jis sužinojo iš 
Franz Werfel’io, aprašiusio ar
mėnų žudynes Turkijoje. Nors 
tiek gali pasiekti literatūra: ji ne
užsimerkia ir nepamiršta, ji su
laužo tylį

Valstybės vizija pasipriešinimo 
dokumentuose ir spaudoje (1940-1952 m.)

Artūras Vaitekaitis 5

(pradžia nr. 23)
Rezistencinė kova vyko su Nepriklausomybės atstatymo šūkiu, 

o nusistatymas padėti kurti laisvą gyvenimą turėjo būti grindžia
mas pažiūromis į jo būsimą raidą ir struktūrą.

Šia prasme LLKS jau anksti pradėjo reikšti savo pažiūras, bet 
tik tiek, kiek leido nuo realios antinacinės kovos atliekamas lai
kas ir spauda. Antra vertus, LLKS buvo įsitikinusi, kad tuo tarpu 
detalios programos sudarymas ir jos skubus reklamavimas dar 
neturėjo realios prasmės, nes jos vykdymui dar net pradžios ne
buvo įmanoma numatyti. LLKS Vyr. Vadovybė pasitenkino tik pa
grindinių principų paskelbimu, “kurie leistų pajusti laisvės kovo
tojų veidą ir ypač jų dvasią; detalios programos skelbimas būtų 
reiškęs ne ką kita, kaip tik užbėgimą gyvenimui už akių. Kartu 
susidarytų pavojus visokiuose kabinetiniuose projektuose daryti 
pataisas, kurios tik keltų įspūdį, kad nesugebama suderinti veiksmų 
su gyvenamuoju momentu ir laiko žingsniais”.

LLKS spauda pagrindinį dėmesį skyrė bendriems visos lietu
vių tautos ir rezistencinės kovos reikalams, o tik antroje, atlie
kamoje vietoje, tolimesnės ateities problemoms. Tai rodo, kad 
LLKS buvo kovos organizacija.

LLKS suvokė ne tik rezistencinės kovos svarbą, bet ir rengėsi 
būsimos Lietuvos atkūrimo darbui, nuolat kėlė būtinybę formu
luoti bent pačius bendriausius LLKS politikos dėsnius ir išryški
nti jos dvasios kontūrus.

Per 1943 metus LLKS kelis kartus aiškiai pabrėžė, kad ji neį
sivaizduoja kitokios valstybinės santvarkos Lietuvoje, kaip tik 

demokratinę, nes LLKS tikėjo, jog “demokratijos idealai yra pri
imtiniausi tautos ir Valstybės vidiniam tarpusavio sutarimui, kad 
demokratinio valdymo metodai yra teisingiausi - atkurti ekono
minei bei socialinei Lietuvos krašto struktūrai”. Taip pat LLKS 
permatė visokiausių pakraipų totalitarizmo bandymus diskredi
tuoti ir dangstytis demokratijos vardu. LLKS kaltino diktatorines 
valstybes Antrojo pasaulinio karo sukėlimu.

Demokratija pagal LLKS sampratą - tai vakarietiška pažangi 
demokratija, kurioje laisvė ir visų piliečių dalyvavimas valstybės 
reikalų sprendime nėra fikcija. LLKS pabrėžė, kad nepritaria ir 
iki 1926 m. gyvavusios demokratijos vykdytai politikai, laikydama 
ją “lepšiškumo bruožu, kuris leido saujelei ginkluotų žmonių nu
versti vyriausybę, gavusią valdžią tautos pasitikėjimu”.

LLKS manė, kad lietuvių tauta yra demokratinė iš esmės ir nega
li būti atstumta nuo valstybės, kad iškilusios partijos savo politi
nių interesų nekeltų aukščiau tautos gerovės, kad valdžia būtų 
pajėgi ir stabili, kad galėtų tęsti ir įvykdyti didžiausias ir tautai 
svarbias reformas bei siekius. “Lietuvių valstybė, kaip lietuvių 
tautos savitas organizuotas pavidalas, yra tautinė valstybė. Lie
tuvių tautos prievolė yra atgauti visas tas etnografines lietuvių 
žemes ir sujungti visus lietuvius į vieną Lietuvos valstybę”.

LLKS buvo nusistačiusi nesuteikti laisvės tiems, kurie prieš 
laisvę kovoja ir siekia ją sunaikinti. LLKS save laikė laisva nuo 
visokių praeities partijų ir partinių rietenų.

LLKS pripažino “lygias teises visiems piliečiams, nepaisant 
rasės, luomo, tautybės ar religinių įsitikinimų skirtumo”. Mažu
mų klausimas lietuviams buvo ypač aktualus, nes miestuose gyve
no didelis procentas kitataučių, kurie ankstesnės pogrindžio or
ganizacijos buvo atmetami kaip svetimi lietuvių idealams. Apie 
tai A. Vokietaitis rašė: “Mūsų požiūris į taip vadinamą mažumų 
klausimą, kuris lietuviškoje erdvėje visuomet bus aktualus, yra 
kuo glaudesnis sugyvenimas su mūsų broliškomis aisčių ir kito
mis tautomis, vardan valstybės gerovės, galbūt federacinės 

platesnės valstybės pagrindu”. Federacinės su kitomis valstybė
mis mintys atsispindėjo ir LLKS spaudoje. “Anglosaksų tikslams 
mes puikiai patarnausime sudarę savo valstybę, panašioje, o gal ir 
kiek didesnėje apimtyje negu vakar, ir tapdami tam tikru izoliato
riumi, neutralizuojančiu dviejų imperialistinių valstybių įtampą”. 
Tačiau jau ir tuomet buvo aišku, kad Lietuva negalės viena tapti 
tokia pertvara, kuri pajėgtų sulaikyti dvi galingas kaimynes (SSRS 
ir Vokietiją), todėl ne mažiau svarbus ir asmeninis valstybės sau
gumas, kuris galėjo būti garantuotas tik susijungus į galingą fe
deracinį darinį - “galimoje federacijoje su Gudija ir sąjungoje su 
Ukraina Lietuva galėtų sudaryti pakankamai patvarų baijerą, kuris 
neabejotinai taptų dideliu įnašu Europos taikos išlaikymui”.

LLKS spauda, o ypač leista Rytų Lietuvoje (“Apžvalga”), po
lemizavo su lenkų pogrindžio užmačiomis Lietuvos atžvilgiu. 
Buvo pabrėžiama, kad lietuvių tauta nejaučia lenkų tautai jokių 
priešiškų jausrnų, nes ‘.‘lietuvių tauta, kovodama dėl pilnos lais
vės ir nepriklausomybės, supranta ir lenkų tautos norą po ketvir
to padalijimo vėl savo valstybę atkurti. Tačiau buvo pabrėžiamas 
lietuvių tautos noras išsaugoti savo laisvę, nesijungiant į Lenkijos 
vadovaujamą bloką, o juo labiau atmetant lenkų siekius sukurti 
kokią unijinę valstybę. Lietuvių pogrindis, svarstydamas Rytų 
Europos pokarinio sutvarkymo galimybes, išdėstė galimus būdus:

1. Lietuva, Gudija ir Ukraina nori būti visiškai laisvos ir ne
priklausomos valstybės;

2. Jokios Lenkijos hegemonijos nepripažins ir su ja kovos;
3. Lietuva ir Ukraina absoliučiai niekam iš kaimynų jokia for

ma nenori vergauti /.../;
7. Tarpusaviai Lietuvos, Gudijos ir Ukrainos, galbūt ir Latvijos 

politiniai ir ekonominiai santykiai nusistovėtų šalims suvokiant 
bendrą pavojų ir bendrus interesus, remiantis visais tais, kas padėtų 
laikytis nepriklausomybės politikos. Tame pačiame laikraštyje iške
liama idėja sukurti buvusios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 

(nukelta į 4 psl.)
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■ Estijos dienraštis Postimees 

pranešė, jog Kanados užsienio 
reikalų ministerija atsiuntė dip
lomatinę notą, kurioje reiškia
mas nepasitenkinimas Estijos 
prezidento Lennarto Meri pasi
sakymu Toronte. Notoje teigia
ma, kad pasisakymo tonas 
leidžia manyti, jog prezidentas 
linkęs nutraukti diplomatinius 
santykius tarp valstybių. Len- 
nart Meri, savo kalboje Estų 
kultūros festivalyje, paragino 
Kanados estus imtis lobistinių 
priemonių protestuojant prieš 
Kanados Užsienio reikalų mi
nisteriją, kuri, anot prezidento, 
tebelaiko Estiją buvusia Sovie
tų Sąjunga ir taiko žeminantį 
vizų režimą, kai ši valstybė jau 
ruošiasi tapti Europos Sąjungos 
nare. Estijos spauda praneša, jog 
Kanada atsisakė suteikti vizas 
daugeliui estų, pageidavusių da
lyvauti festivalyje Toronte. Es
tijos užsienio reikalų ministeri
ja ir prezidentūros pareigūnai 
pranešimų nekomentavo.
■ Rusijos prezidentas Vladi- 

mir Putin liepos 16 d. interviu 
užsienio (Kinijos ir Japonijos) 
žiniasklaidai pareiškė, kad pa
grindinė Rusijos užduotis tarp
tautinės politikos srityje - jėgų 
ir interesų pusiausvyros tarptau
tinėje arenoje išsaugojimas. Pa
sak jo, Rusija rėmėsi ir visada 
remsis dviem sparnais - euro
piniu ir azijiniu. Jis pažymėjo 
labai svarbią Kinijos reikšmę 
sprendžiant tarptautines proble
mas ir tuo pačiu didelę Rusijos 
reikšmę. Pasak V. Putin, Rusija 
taip pat vertina Japoniją “kaip 
strategiškai svarbią partnerę 
Azijos-Ramiojo vandenyno re
gione ir pasaulinėje arenoje” ir 
yra pasirengusi tęsti derybas su 
Japonija dėl taikos sutarties su
darymo. Kalbėdamas apie vi
daus problemas, Rusijos prezi
dentas pažymėjo, kad savo veik
los prioritetu laiko vidaus už
duočių, ypač valstybės kūrimo 
ir ekonomikos problemų, spren
dimą. Pasak V. Putin, Rusijoje 
dabar pirmiausiai reikia stiprinti 
valstybinius pagrindus, tobulinti 
federacinius santykius ir stip
rinti valstybinį aparatą. Jis pa
brėžė, kad be sėkmingo vidaus 
problemų sprendimo negali būti 
ir aktyvios valstybės užsienio 
politikos veiklos.

Lietuvos paukščių 
pasaulis ir jo mylėtojai

Alis BALBIERIUS

Praėjusio šimtmečio 
ornitologijos datos

Pernai sukako 80 metų, kada 
tarpukario nepriklausomoje Lie
tuvoje 1919 metais prie Švieti
mo ministerijos buvo įkurta Lie
tuvos gamtos tyrimo stotis. Taip 
pirmąsyk šalyje valstybės lygiu 
pradėta rūpintis ir paukščių pa
saulio moksliniais tyrimais, ir jų 
apsauga bei globa.

Taip pat pernai sukako 75 
metai, kai Lietuvos ornitologi
jos patriarchas prof. T. Ivanaus
kas kartu su tuometine Lietuvai 
pagražinti draugija pirmąsyk 
pakvietė visuomenę švęsti na
cionalinę Paukščių dieną. Nuo 
to laiko, išskyrus Antrojo pa
saulinio karo ir pirmuosius po
kario metus, paukščių sutiki
mo, inkilų kėlimo šventės vyks
ta iki šiol. Vyko jos ir sovieti
niais laikais, o dėka pagausė
jusios Ornitologų draugijos 
veiklos smarkiai išpopuliarėjo ir 
išsiplėtė pastaraisiais metais.

Sukako ir 70 metų kaip mū
sų ornitologai žieduoja mig
ruojančius ir perinčius paukš
čius lietuviškais žiedais. Pir
mąsyk paukščiai pradėti žie
duoti Ventės rage 1929 metais, 
naudojant vokiškus, iš pirmo
sios pasaulyje paukščių žie- 
davimo Rasytės stoties gautus 
žiedus. Lietuviškais žiedais, ku
riuos gamino Kauno zoologijos 

Dūsios ežeras Lazdijų rajone V. Kapočiaus nuotr.

muziejus, paukščius ornitolo
gai žiedavo ir sovietmečiu. Pau
kščiai tuos žiedus su anglišku 
užrašu “Mus. Zool. Lithuania” 
nuskraidindavo maždaug į 70 
šalių, tuo simboliškai primin
dami pasauliui okupuotos ša
lies vardą. Per visą žiedavimo 
istoriją Lietuvoje žiedais pa
žymėta daugiau negu 2 mili
jonai apie 250 rūšių paukščių.

Kiek Lietuvoje 
paukščių?

Klausimas ne visai retorinis, 
nors tikslaus atsakymo gal 
niekada nežinosime. Vienų rū
šių vienais metais pagausėja, 
kitais - sumažėja, ir atvirkščiai. 
Vienos jų turi tendenciją visai 
išnykti, kitos nuolat plečia sa
vo arealus, užkariauja naujas 
teritorijas. Tačiau tiek pasauly
je, tiek atskirose šalyse orni
tologai, remdamiesi specialio
mis metodikomis ir turimomis 
faunistikos žiniomis, bent apy
tikriai apskaičiuoja įvairiose te- 
ritorijose gyvenančių spar
nuočių skaičių.

Prieš keletą metų Lietuvos 
ornitologų draugija pirmąsyk 
pabandė įvertinti šalies paukš
čių gausą ir specialiame lei
dinyje “Ciconia” paskelbė įdo
mius skaičius.

Lietuvoje peri apie 210 rū
šių, o su praskrendančiais ir už

klystančiais sparnuočiais - iš 
viso sutinkama apie 350 rūšių. 
Atsižvelgus į paukščių rūšių 
gausumo svyravimus, iš viso 
Lietuvoje ornitologai suskai
čiavo nuo 13 iki 20 milijonų lau
kinių perinčių paukščių. Iš šių 
milijonų dar reikėtų atmesti 
20,5-0,7 mln. miestų ir mieste
lių “kosmopolitų” - naminių 
karvelių skaičių. Tokia paukš
čių apskaita šalyje atlikta pirmą 
kartą.

Atskirų rūšių gausumo re
kordininkas yra ne kas kitas kaip 
kikilis - jų kasmet šaly peri 2,5-
3,5 milijono. Antroje vietoje 
tvirtai įsitvirtinęs pavasario pra
našas dirvinis vieversys - nuo 
800 tūkst. iki 1,4 milijono. Liūd
na padėtis kai kurių plėšriųjų 
paukščių ir pelėdų - vos viena 
kita pora beperi gyvatėdžių, ru
dųjų peslių, didžiųjų apuokų. 
Net vištvanagių, kurie senaja
me Lietuvos kaime buvo vištų 
augintojų siaubas, šalyje besu- 
skaičiuojama vos 500-700. La
bai paskutiniais dešimtmečiais 
dėl ne visai aiškių priežasčių 
sumažėjo ir pempių.

Apskritai paukščių rūšinė 
sudėtis per pusę amžiaus gero
kai kinta. Vis dar pastebimos 
naujos, dažniausiai tik užklys- 
tančios naujos Lietuvai rūšys, 
bet kai kurios buvę seniau įpras
tos - nyksta (pavyzdžiui, put
pelės, dauguma pelkių paukš
čių - tilvikų ir kt.). Vienintelė 
ateities galimybė išsaugoti 
paukščių pasaulį - tai viso dar 
neurbanizuoto šalies krašto
vaizdžio, jo įvairovės išsaugoji
mas. Šią galimybę iš dalies jau 
suteikia įvairaus statuto saugo
mos teritorijos - rezervatai, spe
cialios paskirties draustiniai, 

nacionaliniai ir regioniniai par
kai.

Ornitologų draugija ir 
metų paukščiai

Lietuvos ornitologų draugija 
šiandien yra gausiausia gamto
tyros organizacija šalyje. Kaip 
nebūtų keistą, ji gausesnė net ir 
už kadaise buvusį platų Zalių- 
jųjudėjimą. Draugija įkurta kaip 
masinė visuomeninė organi
zacija, be profesionalių ornito- 
logųjoje daug jaunimo - moks
leivių ir studentų.

Būtų ilga kalba, norint pa
minėti įvairiapusę draugijos 
veiklą. Be pagrindinio tikslo - 
paukščių mokslinių tyrimų ir 
globos rengiami įvairūs projek
tai, užsiimama leidyba ir spar
nuočių apsaugos propagavimu. 
Leidžiami periodiniai moksli
niai leidiniai - “Actą Zoologica 
Lituania. Ornithologia” (anglų
k.) ir lietuviškai žurnalas “Ci
conia”. Bankrutavus garsiam 
senų laikų žurnalui “Mūsų gam

Baltijos gynybos koledžas 
išleidžia pirmąją studentų laidą

Birželio 22 d. krašto apsau
gos ministras Česlovas Stan
kevičius ir jį lydinti delegacija 
lankėsi Tartu mieste Estijoje, 
kur dalyvavo diplomų įteikimo 
pirmajai Baltijos gynybos ko
ledžo studentų laidai ceremoni
joje. Į Estiją delegacija vyko 
karinių oro pajėgų lėktuvu. Bal
tijos gynybos koledžas - ben
dras Baltijos valstybių projek
tas remiamas dar 16 šalių. Tai 
vienintelis istorijoje karo ko
ledžas, kurį dalijasi trys valsty
bės (Lietuva, Latvija ir Estija). 
Tik prieš metus inauguruotą 
koledžą šiemet baigia pirmieji 
aukštesnio rango karininkai, 
parengti užimti aukštas ir atsa
kingas pareigas tarptautiniuose 
NATO štabuose. Iš 32 absol
ventų, baigusių 10 mėnesių kur
sus, 8 - Lietuvos karininkai. Ki
ti - Estijos, Latvijos, Amerikos, 
Danijos, Vokietijos, Vengrijos ir

Klaipėdoje lankėsi JAV pakrančių 
apsaugos laivas

Birželio 21 dieną 12:00 vai. 
Karinių jūrų pajėgų bazėje 
Klaipėdoje švartavosi JAV 
pakrančių apsaugos laivas 
“Campbell” ir Latvijos karo lai
vas “Viesturs”. Amerikiečiai, 
lietuviai ir latviai dalyvavo ben
druose jūrų teisės palaikymo, 
kovos už laivo gyvybingumą bei 
paieškos ir gelbėjimo užsiė

ta”, jo nišą bando užimti žur
nalas apie gamtą “Baltasis gan
dras”, leidžiamas draugijos ir 
leidyklos “Lututė” pastangomis. 
Kasmet organizuojama Pava
sario paukščių šventė, o rudenį 
- dar ir paukščių palydos. 1999 
metais šiame dar šviežiame 
Lietuvai tarptautiniame ren
ginyje dalyvavo per 10,000 
žmonių.

Jau daug metų rengiamas 
išsamus leidinys “Lietuvos 
paukščių atlasas”, tiksliai nu
statant visos šalies rajonų 
paukščių gausumą ir rūšinę 
sudėtį.

Nauja tradicija, kad kasmet 
skelbiamas metų paukštis. 
2000-ųjų metųjpaukščiu paskel
btas kurtinys. Šia akcija į kurti
nį atkreipiamas ypatingas dė
mesys, siekiama tiksliai nusta
tyti jo gausumą ieškoti efek
tyvesnių apsaugos būdų. Kur
tinys jau senokai įrašytas į 
Lietuvos raudonąją knygą. Ma
noma, kad mūsų giriose jų be
liko gal kokie keturi šimtai.

Švedijos atstovai.
Koledže dėsto aukščiausio ly

gio kariniai specialistai iš Bal
tijos ir Vakarų Europos šalių. 
Studentai daug laiko skiria dar
bui grupėse - sindikatuose ir in
dividualiam pasiruošimui. Net 
11 savaičių kursų dalyviai ke
liavo po įvairias Baltijos regio
no ir kitas šalis vietoje susipa
žindami su regiono gynybos 
specifika, rengdami praktinius 
tų vietovių gynybos planus. Vi
si užsiėmimai koledže vyksta 
anglų kalba. BALTDEFCOL 
koledžas - puiki galimybė 
Lietuvai pagal vakarietiškus 
standartus parengti aukštesnio 
rango karininkus. Analogiški 
mokslo metai užsienio karo 
koledže valstybei kainuotų apie 
milijoną JAV dolerių už asmenį, 
tuo tarpu dabar Lietuva sumo
ka tik karininkų pragyvenimo 
išlaidas.

mimuose, laivų įgulos varžėsi 
žaisdamos krepšinį. Žiniasklai- 
dos atstovams 21d. 12:30 - 
13:00 vai. JAV laive buvo su
rengta spaudos konferencija. 
JAV pakrančių apsaugos lai
vas “Campbell” iš Klaipėdos 
uosto išplaukė birželio 25 die
nos rytą.

Vida Primakienė

Valstybės vizija pasipriešinimo 
dokumentuose ir spaudoje (1940-1952 m.)

Artūras Vaitekaitis 3

(atkelta iš 3 psl.) 
plotuose dabar esančių valstybių bloką: “Mes galvojame apie bloką 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų - jaunų tautų bloką kuris apimtų 
Lietuvą (ir Gudijos žemės ar jų tam tikrą dalį), galbūt Latviją ir 
Ukrainą. Šis Lietuvos-Ukrainos blokas šiaurėje galėtų bendradar
biauti ir su Skandinavų kraštais, o pietuose veiktų natūralių Uk
rainos interesų linija. Lietuvių pogrindis neatsisakė bendradar
biauti su lenkų pogrindžiu, jei šis atsisakys savo hegemoninės poli
tikos Lietuvos atžvilgiu: “Lietuva ieško ir ieškos natūralių są
jungininkų, ji net negali kalbėtis ir su į protą įėjusia Lenkija”.

Laisvės kovos sąjūdis suvokė, kad žemės ūkis yra valstybės 
pagrindas. “Kiekvienas blaiviai mąstantis lietuvis žino ir mato, 
jog mūsų tautos biologinė bazė buvo ir liko - ūkininkas, viduti
nis bei smulkus žemdirbys, žemės ūkio ir apskritai kaimo ar mies
telio darbininkas. Šie sluoksniai didžiausių priespaudų ir svetimų 
okupacijos nutautinimo pastangų akivaizdoje per ilgus dešimt
mečius potencialiai išlaikė lietuvių tautos gyvybę ir savo tautinę 
dvasią. Iš tų sluoksnių kilusi šviesuomenė vėliau formavo ir išryš
kino tautinę individualybę ir politinės laisvės idėjas. Nedaug ir 
maži miestai, kitataučių ilgai kontroliuota prekyba ir amatai, 
neplačiai išplėstas žemės ūkis ir bendroji pramonė nesurado darnios 
proporcijos, tiksliai atitinkančios mūsų žemdirbių šalies prigim
tį, be skriaudos šiems pastariesiems”. Taigi šios idėjos, 
propaguotos ir pogrindinėje LLKS spaudoje, aiškiai rodo laisvės 
kovotojų tendenciją skirti ateityje kuo didesnį dėmesį tam, kad 
didžiausias lietuvių tautos socialinis sluoksnis - ūkininkai galėtų 

aktyviai dalyvauti tiek ūkiniame, tiek socialiniame būsimos Lie
tuvos gyvenime.

Laisvės kovotojai suvokė, kad kintančio gyvenimo sąlygomis 
Lietuvos ūkis ir socialinis gyvenimas negalės plėtotis nevaržomos 
rinkos sąlygomis, kad valstybė turės reguliuoti veiklą o ypač - 
pereinamuoju laikotarpiu, “stengdamasi sudaryti sąlygas ūkinių 
ir socialinių uždavinių nustatymui, interesų priešingumų išlygini
mui, siekdama, kad minėti interesai veiktų vienas kitą bendros 
tautos gerovės kilimo linkme”. Tačiau laisvės kovotojai nesiekė, 
kad valstybė reguliuotų visas gyvenimo sferas, kad ta reguliacija 
nebūtų despotinė ir nepakeliama tautai: “Valstybė turėtų veikti kiek 
galima mažiau tiesiogiai juntamais metodais”. Valstybės žinion 
turėjo patekti keliai ir geležinkeliai, dideli pramonės objektai, paš
tas, valstybiniai bankai, draudimas, gamtos turtų rezervai, elek
tros pramonė ir t.t. Viena skausmingiausių ir neatidėliojamų vals
tybės užduočių buvo laikoma denacionalizacija (visų pirma že
mės ūkyje), kuri pažeidė seniai susiklosčiusias tradicijas, kiršino 
tautą atėmė iš jos asmeninės iniciatyvos galimybę. LLKS siekė 
suderinti asmeninę iniciatyvą ir valstybės reguliavimą kad būtų 
pasiekta harmonija tarp šių dviejų funkcijų. Laisvės kovotojai 
nemanė, kad valstybės vykdomi suvaržymai gali labai kenkti 
tautos gerovei, nes prie jų lietuvių tauta yra “seniai pripratusi ir 
jai netektų nemaloniai pajusti, atsidūrus vadinamo planingo 
ūkininkavimo būtinybės akivaizdoje”.

LLKS turėjo savas nuostatas ir kultūros klausimais. Dvasinės 
vertybės buvo laikomos aukščiau materialinių: “Dvasinių verty
bių išlaikymas ir tų vertybių nauja kūryba - yra apvainikavimas, 
įprasminimas ir pateisinimas mūsų buvimo, mūsiį žmogiškos 
būties”. Todėl valstybė, pasak laisvės kovotojų, privalo skatinti 
žmogaus iniciatyvą šioje sferoje, nedarydama jokių apribojimų. 
Kultūroje lietuviai neturi mėgdžioti Vakarų ar Rytų, ar bandyti 
padaryti šių kultūrų sintezę. Pagrindinis lietuvių tautos ir valsty

bės uždavinys yra “lietuviškos civilizacijos” išsikristalizavimas. 
Bet laisvės kovotojai jokiu būdu nesiūlė užsisklęsti viduje nuo 
pasaulinės civilizacijos. “Mes turime imti ir mokytis visa ir iš vi
sur, kas gera, irtai savo sąlygomis pritaikius, lietuvišką sielą trans
formavus, jungti su tuo, ką mes kuriame savita”.

Bažnyčios ir valstybės santykiuose laisvės kovotojai nepritarė 
klerikarizmui, - “konfesinių organizacijų klastingam panaudoji
mui politikos ir politinių grupių, kastų ar klikų reikalams”. Tačiau 
LLKS suvokė ir tai, kad lietuvių tautos dalis Bažnyčią laiko savo 
kultūros ir gyvenimo dalimi, neneigė religijos praktikavimo, 
siekdami tik išskirti valstybės ir Bažnyčios veiklos sritis.

Įvertinant LLKS, galima pasakyti, kad ši organizacija buvo vie
na radikaliausių antinacinės rezistencijos metu, jos iniciatyva suo
rganizuotas slaptas spaudos tinklas, ryšių su kitų kraštų tautiniais 
sąjūdžiais palaikymas. LLKS pirmoji aktyviai ir plačiai neigė na
cistinės Naujosios Europos absurdą.

LLKS veikla nenutrūko ir prasidėjus antrajai okupacijai - vei
kė kaip savarankiška organizacija Vakaruose.

Kitų pogrindžio organizacijų ir grupių valstybės vizijos

Lietuvių Vienybės Sąjūdis buvo idėjiškai artima Lietuvių Frontui 
organizacija, kurią 1942 m. rudenį Kaune subūrė grupė studentų, 
leidusių pogrindinį laikraštėlį “Atžalynas”. Vėliau prie šios orga
nizacijos prisidėjo ir Vilniaus studentai. Ši organizacija leido ir 
laikraštį “Baltija”.

LVS matė pogrindinių organizacijų susiskaldymą ir patys, bū
dami jauni idealistai, siekė pasaulėžiūros ir politinės kovos laukų 
atskyrimo, o tai buvo viena pagrindinių priežasčių, ilgą laiką nelei
dusių pogrindžiui susivienyti. LVS neidealizavo prieškario Lietu
vos, o ieškojo naujų kelių, kurie atitiktų tautos norus ir lūkesčius.

(bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Obuoliai palankiai veikia smegenis

Suomijos mokslininkai žur
nale “European Joumal of Cli- 
nical Nutrition” paskelbė, kad 
obuoliai stipriai sumažina in
sulto pavojų. Tokią išvadą jie 
padarė, kai ištyrė insultą 
patyrusių pacientų ir sveikų 
žmonių mitybą. Buvo ištirta 9 
tūkstančiai sveikų žmonių. 
Paaiškėjo, jog kasdien suval- 
gantiems po nedidelį (vyrams

apie 54, moterims 74 gramų) 
obuolį, insulto pavojus labai 
menkas.

Tiesa, dar nėra visiškai aišku, 
kaip obuoliai veikia smegenų 
kraujotaką. Straipsnio autoriai 
mano, kad obuoliuose esantys 
antioksidantai apsaugo krau
jagysles nuo žalingo superoksi- 
dinių radikalų poveikio, todėl 
jose nesusidaro trombai.

Kaip išvalyti organizmą?
Žmogaus organizme ilgai

niui susikaupia nereikalingų 
pašalinių medžiagų, kurios ga
li kartais net labai pakenkti 
sveikatai. Todėl visiems pa
tarčiau daryti iškrovos dienas 
ir tomis dienomis būti itin dė
mesingu savajai sveikatai. 
Kenksmingas medžiagas iš or
ganizmo labai padeda pašalin
ti ryžiai ir vaisiai. Tinka tam ir 
kai kurios žolelės. Pavyzdžiui, 
čiobrelis. Jis skatina inkstų 
veiklą, šalina iš organizmo 
šlakus. Išvirkite 100 gramų 
neskaidytų ryžių be druskos, 
sumaišykite su 50 gramų čio
brelių, 3 šaukštais jogurto ir

po truputį suvalgykite per die
ną.

Kenksmingas musų kūnams 
medžiagas šalina ir toks gė
rimas: šaukštą medaus ištirpin
kite stiklinėje šilto vandens su 
keliais lašais citrinos sulčių. 
Geriausia gerti rytais, tačiau, jei 
dėl kurių nors priežasčių ne
galite to padaryti, gerkite vė
liau.

Mėtų arbata (mėtų lapai ir 
paprasta arbata lygiomis dali
mis) atpalaiduoja organizmą ir 
gerina virškinimą. Taip pat iš 
organizmo šalina druskas. Se
novės egiptiečiai šią arbatą 
vadino „grožio eliksyru“.

Dr. Raimundas Berkmanas

Monografijos apie komp. 
VI. Jakubėną pristatymas

Daugiau negu 50 žmonių at
silankė į gegužės 21 d. Chica
goje “Tėviškės” parapijos salėje 
įvykusią knygos “Vladas Jaku- 
bėnas” pristatymo popietę. Čia 
apie monografiją išsamią ap
žvalgą padarė muz. Faustas 
Strolia. įžangos žodi tarė ir pro

gramai vadovavo ilgametis 
komp. VI. Jakubėno draugijos 
pirmininkas Edvardas Šulaitis. 
Trumpiau kalbėjo vysk. Hansas 
Dumpys ir dr. Algis Zaboras iš 
Klaipėdos.

Sol. Aldona Buntinaitė, 
akompanuojant Jūratei Lukmi- 
nienei, sudainavo VI. Jakubėno 
dainų. Buvo parodyta dalis vi
deo filmo iš 1994 m. Lietuvoje 
įvykusio VI. Jakubėno gimimo 
90-mečio minėjimo. Prieš pri
statymo programą “Tėviškės” 
parapijos bažnyčioje įvykusių 
pamaldų metu šis kompozito
rius buvo irgi prisimintas. Čia 
parapijos choras sugiedojo jo 
harmonizuotą lietuvių ev. liau
dies giesmę - “Tyloj Tu šven
čiamasis”.

Šią popietę surengė komp. 
VI. Jakubėno draugija ir De- 
venių Kultūros fondas. Prista
tymo metu buvo išplatinta ne
mažai šios monografijos eg
zempliorių. Viena monografijos 
kopija buvo įteikta vysk. H. 
Dumpiui, kuris šventė savo ku
nigavimo 40 metų sukaktį.

Daugiau apie šią knygą
Muz. F. Strolia, kuris plačiai 

apibūdino šį leidinį, sakė: “Kny
goje randame šešis svarbesnius 
skyrius ir priedui dar supa
žindinama su Vlado Jakubėno 
draugijos veikla, arti 50 nuo
traukų iš kompozitoriaus gyve
nimo, asmenvardžių rodyklę ir 
kokiu nors būdu savo užra
šytomis mintimis prisidėjusius 
knygos autorius. Knygos są
rangą savo pratarmėje pristato 
knygos sudarytoja Irena Skoms- 
kienė. Pirmą skyrių užima plati 
Algimanto Kalinausko apžval
ga, susidedanti net iš dviejų 
dalių: apie V. Jakubėną kaip 
žmogų, menininką ir kūrėją ir 
apie kompozitoriaus estetinės 
sampratos metmenis”.

Kaip F. Strolia pažymėjo, 
antroje dalyje telpa straipsniai 
ir recenzijos - taigi kompozito
riaus žurnalistinė kūryba. Tre

čią skyrių sudaro jo rašyti laiš
kai įvairiems asmenims. Ket
virtame randami net dvide
šimties kompozitoriaus amži
ninkų prisiminimai.

“Svarbiausiuoju skyriumi, ša
lia pirmojo, gal reikėtų laiky
ti penktąjį, nes čia įžvalgiai ap
tariamas kompozitoriaus kūry
bos lobis, jo išliekamoji vertė 
mūsų tautos kultūros istorijoje. 
Pasisako prof. Jeronimas Ka
činskas, Aleksandras Kučiū- 
nas, Algimantas Kalinauskas, 
Vytautas Kairiūkštis, Anicetas 
Arminas, Irena Skomskienė, 
Saulius Gerulis, Petras Kunca ir 
Ona Juozapaitienė”, - teigė F. 
Strolia pristatydamas šią mo
nografiją.

Pranešėjas taip pat išsamiai 
pažvelgė į kiekvieną knygos 
skyrių atskirai ir išrinko ten 
užtiktas teigiamas puses, bet 
nevengė dėl kai kurių dalykų 
pareikšti ir kritinių minčių. Ta
čiau bendra pranešėjo nuomo
nė apie knygą buvo šviesi ir jis 
sutiko su kiek anksčiau “Drau
go” dienraščio kultūriniame 
priede vilnietės muzikologės 
Jūratės Vyliūtės recenzija, pa
vadinta “Vertinga knyga apie 
Vladą Jakubėną”. Savo prane
šimo pabaigoje F. Strolia teigė: 
“Linkėtina, kad lietuvių tauta 
neliktų abejinga jo sukurtai 
muzikai, kaip jis nebuvo abe
jingas savajai lietuvių tautai. 
Pagarba Irenai Skomskienei, 
sudariusiai ir parengusiai me
džiagą šiai knygai, o Jono Pet
ronio leidyklai taip patraukliai 
ją išleidusiai. Vlado Jakubėno 
draugijos Lietuvos skyrius pa
statė Vlado Jakubėno (po Lore
tos Venclauskienės dvitomio) 
labai prasmingą antrąj į pamink
lą”. •

Reikia pažymėti, jog knygą 
jau galima įsigyti Amerikoje. 
Jos kaina 17 dol. (su persiun
timu - 20 dol.). Rašyti šiuo 
adresu: Ed. Šulaitis, 1330 S. 51 
Avė., Cicero, IL 60804. Šios 
knygos egzempliorių Amerikon 
atkeliavo ne tiek daug, tad 
paskubėkite norintieji įsigyti. 
Daug kas turėtų susidomėti 
šia monografija, nes prof. VI. 
Jakubėnas Amerikoje buvo vie
nas iš darbščiausių lietuvių 
muzikų.

Š.

Sriubos
Agurkienė

1 litras vandens,
1 stiklinė virtų perlinių kruopų,
1 morka,
1 svogūnas,
1 didelis agurkas,
20 g aliejaus,
2 šaukšteliai susmulkinto česnako,
1 šaukštelis mairūno, 
keletas lauro lapelių, prieskoninės druskos.

Morką sutarkuokite buroki
ne tarka, svogūną smulkiai su
pjaustykite. Daržoves pakepin
kite ant mažos ugnies, kol 
svogūnas bus permatomas, 
tuomet įdėkite susmulkintą 
česnaką, mairūną ir dar 1 min.

pakepinkite. Į verdantį vandenį 
sudėkite išvirtas perlines kruo
pas, pakepintas daržoves, lauro 
lapus, smulkiai supjaustytą 
agurką, įberkite druskos. Puodą 
uždenkite, nukaiskite ir palai
kykite 5 min.

v

Šviežių agurkų sriuba

1,5 litro vandens,
2 agurkai,
2 bulvės,
2 morkos,
1 svogūnas, truputis krapų,

90 g grietinės, 
druskos pagal skonį.

Į verdantį vandenį įdėkite su
pjaustytas morkas, bulves ir 
svogūną, pavirkite 3 minutes, 
po to dėkite smulkiai supjaus
tytus agurkus. Puodą nukaiski
te ir palikite uždengtą 10-15 mi
nučių. Supilstę sriubą į lėkštes, 
įdėkite krapų.

Pasaulio Sveikatos 
Organizacija paskelbė 
2000 metų pranešimą

(atkelta iš 1 psl.)
rodikliais. Šis pranešimas išsis
kiria tuo, kad didžiausias dėme
sys skirtas lygybės, teisingumo, 
solidarumo, pagarbos paciento 
teisių bei kitiems šiuolaikinės 
demokratijos principams svei
katos sistemoje. Vadovautasi ne 
vien įprastiniais statistiniais, kli
nikiniais rodikliais, bet ir pla
čiau aptartos visuomenės svei
katos problemos. Pavyzdžiui, 
AIDS, rūkymo, alkoholio, nar
kotikų kontrolės, papildomų 
mokėj imu ir kitų problemų kon
trolės. Deklaruojama, kad svei
katos sistemoje svarbiausias turi 
būti žmogus ir jo socialinės, fi
zinės, dvasinės reikmės.

PSO generalinė direktorė 
norvegė Gro Harlem Brundt- 
land pažadėjo, kad tokie verti
nimai nuo 2000 metų bus at
liekami kasmet, siekiant kuo 
našiau ir teisingiau stiprinti pa
saulio gyventojų sveikatą.

Laurynas Bučalis

Krepšinio “neklaužada” iš JAV grįžo į Lietuvą
“Noriu žaisti Kauno “Žalgi

rio” komadoje”, - taip kalbėjo 
Dėdės Šamo žemėje įvairia
pusiškai išgarsėjęs Nerijus Kar- 
likanovas, kuomet jis pakeliui į 
namus iš Omahos, Nebraska 
valstijoje, buvo kelioms die
noms sustojęs Chicagoje.

Šis dvimetrinis Lietuvos 
krepšininkas, 1944 m. iškovojęs 
Europos jaunių, o po dvejų me
tų - Senojo Žemyno jaunimo 
pirmenybių čempiono titulą, 
buvo vienas iš dvidešimties 
Lietuvos atstovų, praėjusį se
zoną žaidusių JAV NCCA pir
mojo diviziono aukštųjų mo
kyklų rinktinėse.

Prieš dvejus metus atėjęs iš 
Mid-Plains Community Colle- 
ge, mūsiškis per likusius 2 me
tus jau spėjo įsitvirtinti Creigh- 
ton Universiteto (Omaha) pir
mame penketuke. Pirmuosius 
metus buvęs šeštuoju žaidėju, 
antrąjį sezoną mūsiškis pagal 
rezultatyvumą buvo j au trečiuo
ju komandoje. Jis per rungtynes 
vidutiniškai pelnė 9,5 taško, at
kovojo 3,1 kamuolio ir atliko
1,5 perdavimo.

Jis buvo vienu iš to univer
siteto žaidėjų, kurie savo ko
mandai pagelbėjo tapti NCCA 
pirmojo diviziono Missouri Val- 
ley konferencijos laimėtoja, ga
vusia teisę žaisti 64 ekipų at
krentamosiose varžybose. Mū
siškis pernai šiose prestižinėse 
varžybose žaidė sėkmingai. Bet 
šiemet, likus tik vienerioms 
rungtynėms iki reguliaraus se
zono pabaigos, iš Creighton 
Universiteto “Bluejays” (“Mė
lynųjų kėkštų”) rinktinės lietu
vis buvo pašalintas.

Kaip Chicagoje mums sakė 
Nerijus, tai nebuvo koks nors 
ypatingas jo nusikaltimas, o tik 
paprastas konfliktas su koman
dos treneriu Dan Altman. “Man 
atrodė, jog treneris man parin
ko netinkamą poziciją ir aš ne
galėdavau išnaudoti viso savo 
potencialo”, - kalbėjo Nerijus 
Chicagoje. - “Visą laiką dėl to 
būdavo tam tikra trintis. Kodėl 
treneris norėjo manimi atsikra
tyti sezono pabaigoje, man tik
rai neaišku”.

Nerijus pažymėjo, kad jis 
palaikęs glaudų ryšį su Ohama 
miesto lietuvių bendruomenės 
nariais ir dažnai lankydavosi jų 
tarpe. Per Naujų metų sutikimą 
jis kiek ilgėliau užsibuvo vie
tos lietuvių surengtoje pramo
goje. Grįžus keliomis valando
mis vėliau negu nurodyta tai
syklėse, jis buvo įspėtas. At
rodė, kad jam tai irgi nepagel
bėjo, žinant nesutarimus su tre
neriu.

Tačiau kuomet buvo atsisa-

Zymusis lietuvių krepšininkas Nerijus Karlikanovas, 
studijavęs ir žaidęs Creighton Universitete, baigė studijas 
ir grįžo į Lietuvą. Nuotraukoje - krepšininkas Chicagos 
Jaunimo Centro sodelyje su žurn. Edvardu Šulaičiu pa
keliui į namus

kyta mūsiškio paslaugų, Neri
jus nelabai supyko. Treneriui D. 
Attmanui Nerijus nepriekaiš
tauja ir, kaip pats sako, jiedu iš
siskyrė gražiuoju. Mūsiškis su
prato, kad reikia paisyti nuro
dytų taisyklių ir geriau nekon
fliktuoti su komandos treneriu. 
“Aš gavau gerą pamoką ir atei
tyje galėsiu prisiminti įvykius 
Omahoje”, - pareiškė Nerijus.

Taip pat Nerijus vienas iš tų, 
kuris po rungtynių viešai pra
sitarė, net televizjjoje, kad yra 
žaidęs Kauno “Žalgirio” ko
mandoje kaip profesionalus 
krepšininkas. Tai sukėlė nema
žą sąmyšį NCAA lygos vado
vybėje: buvo pradėti tyrimai ir 
Nerijus buvo suspenduotas ke
lioms rungtynėms. Tikrintas ne 
vien tik jis, bet ir kai kurie kiti 
Lietuvos ir kitų valstybių stu
dentai krepšininkai.

“Aš už savo žaidimą iš

“Žalgirio” esu gavęs tik juokin
gai mažą - 500 dolerių sumą. 
Tuo tarpu JAV kai kurie univer
sitetai, norėdami prisivilioti ge
resnius žaidėjus, siūlo po 30 
tūkstančių ar daugiau dolerių. 
Vien tik pilna krepšininko sti
pendija universitetuose sudaro 
daugiau negu 20 tūkstančių”, - 
teigė Nerijus.

Tačiau dėl to incidento mū
siškis, atrodo, nenukentėjo ir 
klausimas buvo išaiškintas be 
priekaištųjam.

Praleidęs tris dienas Chica
goje ir trumpai susipažinęs su 
didmiesčiu bei vietos lietuviais, 
aplankęs Chicagos ir jos prie
miesčių lietuviškus centrus, Ne
rijus birželio 2 d. išvyko į Lie
tuvą. Pirmiausia žadėjo vykti 
atostogauti į Raseinius pas tė
vus.

Edvardas Šulaitis

DIENOS ŠVIESĄ IŠVYS JUBILIEJINĖ 
MIKALOJAUS DAUKŠOS POSTILĖ

Nors ir pavėluotai, Lietuvos 
Kultūros ministerija ketina 
išleisti jubiliejinį Mikalojaus 
Daukšos Postilės leidimą. Šiam 
projektui įgyvendinti Lietuvos 
Vyriausybė Kultūros ministe
rijai skyrė 100 tūkst. litų. 1599 
metais išleista Postilė yra vie
nas reikšmingiausių Lietuvos 
raštijos paminklų.

Pernai minėto Postilės 400 
metųjubiliejaus programoje jos 
išleidimas buvo svarbiausias 
projektas, tačiau, pritrūkus lė

šų, jis nebuvo įgyvendintas.
Kaip sakė Kultūros ministe

rijos Bibliotekų ir leidybos sky
riaus vadovė Rasa Balčikonytė, 
taip atsitiko pritrūkus lėšų. 
Vienas brangiausių darbų yra 
perfotografuoti 1370 puslapių iš 
16 amžiaus rankraščio.

Kada Postilė pasirodys kny
gynų lentynose, nėra žinoma, 
nes neaišku, kada Vyriausybė 
pinigus perves Kultūros minis
terijai.

Omnitel Laikas

Tautos Fondas pernai įvai
riausiai paramai išdalino apie 
$308,000. Daugiausia lėšų 
($ 15,000) paskirta į Lietuvą pre- 
mijoms, geriausiems viduri
nių mokyklų abiturientams, įdo
miausiai parašiusiems rašinį 
“Aš ir Lietuva”; taipgi buvo ap
dovanoti rašinio konkurso Lie
tuvos laisvės kovų ir kančių 
tema laimėtojai. Nemažai iš
dalinta stipendijoms ir švieti
mui paremti ne tik Lietuvoje, bet 
ir kituose kraštuose gyvenan
tiems studentams. Demokrati
zavimo projektams Lietuvoje 
buvo paskirta apie $40,000. 
Sparčiau pajudėjo pradėtas 
mokyklų įdukrinimo projektas. 
Įdukrintoj ai pasirenka mokyk
lą ir ją finansiškai remia per 
Tautos Fondą, kuris lėšas pa
didina 50%, ne daugiau kaip 
$250. Lavoriškių mokyklos 
Lietuvoje statybai iš Tautos 
Fondo buvo paskirta 100,000 
dol. 1999 m. TF ižde buvo 
2,894,606 dol., pajamų turėta 
637,797 dol.

Montevideo mieste, Urug
vajuje, yra leidžiamas Urug
vajaus lietuvių bendruomenės 
biuletenis “Žinios”. Šio leidi
nio 2000 m. 19 nr. rašoma: “...ir 
šitokia menka biuletenio forma 
mūsų išeiviškom sąlygom nėra 
toks paprastas dalykas”. Re
dakcija džiaugiasi, kad “Žinios” 
įžengė į savo veiklos 40-metį. 
Jos buvo pradėtos leisti 1961 m. 
gegužės 1 d. Iki 1997 m. jų lei
dimu rūpinosi lietuvių parapi
jos kunigai jėzuitai. Minimais 
metais velionis kun. J. Giedrys, 
SJ, “Žinių” leidimą perdavė 
Urugvajaus lietuvių kultūros 
draugijai. Nauji leidėjai “Ži
nių” formos nepakeitė, daugiau 
supasaulietino turinį, bet neat
sisakė religinių temų bei reli
ginės informacijos. įvestas sky
rius ispanų kalba, kad leidi
nys būtų prieinamas tautie
čiams, jau nekalbantiems lie
tuviškai. “Žinios” jungia Urug
vajaus lietuvius į lietuvišką 
šeimą.

Gudijos lietuvių laikraštyje 
“Lietuvių godos” (2000 m. 1 - 
2 nr.) rašoma apie Apso krašto 
lietuvių sekmadieninių mokyk
lų veiklą. Kiekvieną sekmadie
nį Pelekų mokyklon susirenka 
nemažai vaikų iš šios vietovės 
ir aplinkinių kaimų. Lietuvių 
kalbos moko Skaidrė Pauliukė- 
nienė, o lietuvių kultūros - Va
lentina Špakova. Po pietų abi 
šios mokytojos vyksta į Vai
niūnų kaimą, kur taipgi susiren
ka lietuviukai, norintys moky
tis lietuviškai. S. Pauliukėnienė 
turi vilčių, kad šios sekmadie
ninės mokyklos gali tapti pra
dinėmis ir net pagrindinėmis. 
Pastaroji gyvena Didžiasalyje, 
Ignalinos rajone. Šio miesto 
“Ryto” mokykloje ji dėsto lie
tuvių kalbą - sekmadieninė 
mokykla veikia Ūsionyse, kur 
darbuojasi Elena Sekonienė, 
gyvenanti Tverečiuje (Lietu
voje).

A.a. Janina Narušienė mirė 
š. m. balandžio 12 d. “Joseph 
Brant” ligoninėje, Millgrove, 
Ont. (Kanada), sulaukusi 77 m. 
amžiaus. Velionė gimė Lietu
voje, Čekiškėje. Į Kanadą ji 
atvyko 1949 m. Velionė palai
dota Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje, Ont. 2000 m. ba
landžio 17 d., po Mišių Aušros 
Vartų šventovėje, Hamiltone. 
Liūdesyje liko vyras Vytas, duk
tė Aldona ir kiti artimieji.

______________ /
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“Kas ne su mumis, tas prieš mus!”

Atiduok Tėvynei, ką privalai!
(Lietuvos partizanų priesakas)

Stalinistai blogio ir skurdo imperijoje ir jų pasekėjai kitose ša
lyse, savo veiklos motto buvo pasirinkę: “Kas ne su mumis, tas 
prieš mus!” Vadovaudamasi juo, komunizmo šmėkla su kirviu 
rankoje ir dalgiu ant peties dvidešimtajame amžiuje atsakančiai 
pasidarbavo: buvo išžudyti milijonai žmonių, kurie nepritarė san- 
tanistų užmačioms užvaldyti pasaulį ir sunaikinti tūkstantmečiais 
kurtą pasaulio kultūrą ir civilizaciją, mokslą ir teisę, dorovės nor
mas ir kt. Lietuvoje komunizmo šmėkla - okupantai ir jų vietiniai 
talkininkai - siaubingus savo veiklos pėdsakus paliko Rainių ir 
Budavonės miškuose, Panevėžyje ir Klepočiuose, Pravieniškėse 
ir Tuskulėnuose ir daugelyje kitų vietų. Gėdingai sugriuvus blo
gio ir skurdo imperijai, ištikimi okupantų tarnai Lietuvoje savojo 
motto - “kas ne su mumis, tas prieš mus!” - neatsisakė. Kadangi 
savo idėjinių priešų žudyti šiandien negalime, teko keisti veiklos 
metodiką. Vietoje fizinio buvo pasirinktas moralinis savo prieši
ninkų naikinimas. Kirvį ir šautuvą pakeitė profesionaliai patei
kiamas melas ir šmeižtas. Šmeižiami Lietuvos laisvės gynėjai par
tizanai, dešimtį metų kasdien koneveikiamas pasaulyje labiausiai 
žinomas ir gerbiamas lietuvis Vytautas Landsbergis, purvais drabs
tomi bolševikmečio disidentai aistringi Lietuvos patriotai kunigai 
Alfonsas Svarinskas ir Algimantas Keina, šmeižiamas netgi 
Popiežius! “Kas ne su mumis, tas prieš mus!”...

S.m. kovo 18-tąjąiškilmingai buvo paminėtos paskutinio akty
vaus Lietuvos partizano Antano Kraujelio 35-tosios žūties me
tinės. Iškilmės vyko Antano Kraujelio žūties vietoje Papiškių km. 
(Utenos raj.), Utenos Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčioje ir 
Utenos kultūros namuose.

Antano Kraujelio pagerbimo iškilmėse dalyvavo jo sūnus Anta
nas, žmona Janina, seserys, Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis su žmona, keli Seimo nariai, Aplinkos apsaugos ministras 
Dainius Lygis, Krašto apsaugos ministrai Edmundas Simonaitis 
ir Romas Kilikauskas, Lietuvos Kariuomenės vadas generolas 
Jonas Kronkaitis, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Laisvės kovų 
sąjūdžio prezidiumo pirmininkas Jonas Čepaitis, Lietuvos Sąjūdžio
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pirmininkas Romas Batūra, Panevėžio, Vilniaus ir Utenos apskričių 
viršininkai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro generalinė direktorė Dalįa Kuodytė, iš visos Lietuvos su
važiavę partizanai, tremtiniai, šauliai, vietiniai ir apylinkės gyven
tojai. Buvo pasakyta daug gražių ir teisingų žodžių apie tėvynės 
laisvės gynėjus, Antaną Kraujelį, jo kovos draugus ir rėmėjus.

Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis savo kalboje sakė: “(...) 
Antanas Kraujelis ne tik slapstėsi, bet aplankydavo žmones, drą
sindavo juos, kad vis tiek Lietuva bus laisva. Žmonės jį gerbė, 
neišduodavo. Jis buvo jiems reikalingas. Jis buvo labai pavojin
gas tuo, kad dar yra. Ne veltui buvo metami tūkstančiai, kad su
naikintų vieną. (...) Pats jo buvimas laisvos Lietuvos piliečio, ne 
Sovietų Sąjungos piliečio, nepriklausomos Lietuvos piliečio, išti
kimo savo valstybei ir pasiryžusio tokiu likti iki galo - tai buvo 
nepakenčiama sovietų valdžiai. (...) Apmaudu, kad dabartinėje 
Lietuvoje labai daug meluojama (...). Per visą nepriklausomybės 
dešimtmetį dedama labai daug pastangų, kad aiškūs dalykai būtų 
neaiškūs, kad ribos būtų nutrintos. (...)”

Minėjimas praėjo gražiai, iškilmingai, visiems dalyvavusiems 
paliko didelį įspūdį.

“Kas ne su mumis, tas prieš mus!” Neseniai JAV leidžiamame 
“Darbininke” publikuotas Aldonos Svirbutavičiūtės straipsnis 
“Praeities šešėliai vejasi dabartį”. Straipsnis skirtas Antano Krauje
lio suniekinimui ir apšmeižimui. Antanas Kraujelis buvo kitoje 
barikadų pusėje, nei nemariojo komjaunimo ir okupantams nuo
lankiai tarnavusios sovietinės valdžios atstovai. Todėl iš tokių žmo
nių tikėtis tiesos žodžio apie partizaną Antaną Kraujelį - negali
ma.

Straipsnio autorė neužsimena, kad Antanas Kraujelis kariavo 
prieš okupantus ir jų talkininkus. Jai jis tarybinės valdžios priešas, 
todėl visais požiūriais negeras žmogus.

Straipsnyje skaitome: “(...) patiko merginoms, (...) suviliojo jau
nutę (...) Janiną Snukiškytę, (...) keršydamas nušovė dvi komjau
nuoles, (...) mėgo linksmintis, išgerti, (...) tratindavo į lubas, (...) 
kartu su direktoriumi perėjo visų mokytojų namus ir iš jų paėmė 
atlyginimus, (...) pareikalavo maišo kviečių, maišo žirnių, kitokio 
maisto, (...) ėjo pas “geras” moteris, pagerdavo, (...) išsitraukė iš 
traktoriaus ir prilupo (...) už tai, kad komjauniman įstojau. (...) E. 
Satkūnas išsitraukė pistoletą'ir nusitaikė į Kraujelį. Pataikė į petį, 
o šis pasisukęs automato seriją paleido. Neatsikėlė E. Satkūnas. 
(...) Visi tikino - ne tiems žmonėms statomi paminklai”.

Straipsnio autorės pašnekovai ir autoritetai - KGB Utenos sau
gumo skyriaus viršininkas Sergej Tichomirov, buvęs LKP rajono 
komiteto pirmasis sekretorius Vytautas Tvarijonas ir kiti buvę tary
binės valdžios aktyvistai. Iš tokios publikos tikėtis objektyvaus 
žodžio apie Lietuvos laisvės gynėjus - beviltiška. O ir pati autorė 
nekėlė sau tikslo pasakyti tiesos žodį apie Antaną Kraujelį - ji juk 
laisva valia buvo pasirinkusi kitą barikadų pusę.

1944-1952 m. didvyriškų partizaninių kovų laikmetis įrodė pa
sauliui, kad Lietuva buvo okupuota, išsklaidė bolševikų mitą apie 
savanorišką Lietuvos įstojimą į blogio ir skurdo imperijos sudėtį, 
apsaugojo Lietuvąnuo masinio kolonizavimo ir paruošė tautą lais
vės atgavimui 1990 m. kovo 11d.

Partizaninis karas buvo nuožmus - gyvas likdavo tas, kas pir
mas iššaudavo. Antanas Kraujelis daug metų sugebėjo pirmas 
iššauti. Iki lemtingųjų 1965 m. kovo 17-tosios...

Mūsų dienomis, deja, yra norinčių nuneigti laisvės kovų pras
mingumą, yra besistengiančių diskredituoti herojišką partizaninių 
kovų epopėją, yra ir tokių, kurie ir nepriklausomoje Lietuvoje tau
tos didvyrius norėtų vadinti banditais. “Kas ne su mumis, tas prieš 
mus!”...

Važiuoji per Lietuvą ir beveik kiekvienoje gyvenvietėje randi 
paminklus su dešimtimis ir šimtais žuvusiųjų Tėvynės gynėjų- 
partizanų pavardžių. Ačiū Dievui, tauta neužmiršo savo didvyrių. 
Kazys Blaževičius,
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas, karys savanoris

Dainava vėl laukia jūsų: 
44-toji Lietuviškų studijų ir 
poilsio savaitė, rengiama Lie
tuvių Fronto bičiulių, šią vasa
rą ir vėl vyks Dainavoje rugsė
jo 5-10 d., tuoj po Darbo die
nos šventės. Norintieji savaitėje 
dalyvauti ir užsisakyti kamba
rius prašomi kreiptis į Marytę 
Petrulienę adresu: 37668 N. 
Laurel Park Dr., Livonia, MI 
48152.Ee\. 734-953-9182.

Atsiųsta paminėti
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, Nr. 

50 (sukaktuvinis leidinys), 
2000. Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugija “Žiburiai”, 
Toronto, Kanada.

LITU ANUS, Volume 46:1, 
2000. Chicago, IL.

NEPALIKIT PO SAULE 
VIENŲ... Valerija Vilčinskaitė. 
Leidykla “Ramona”, Marijam
polė, 1999.

Musų tautos genocido 
paminėjimas

Birželio 11 d. Worcesterio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba suruošė neužmirštamą 
Tragiškųjų birželio ir kitų eilę 
metų bolševikų vykdyto geno
cido įvykių paminėjimą.

10 vai. ryto šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje už visus 
ištremtuosius šv. Mišias auko
jo ir pamokslą pasakė parapijos 
adm. kun. Antanas Nockūnas, 
MIC. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkės

Onos Valinskienės. Dalyvavo 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa su vėliavomis.

Po Mišių šauliai ir pamaldų 
dalyviai išsirikiavo bažnyčios 
šventoriuje prie paminklo trum
poms iškilmių apeigoms. Va
dovavo šaulių kuopos vadas 
Arūnas Grigalauskas. Šaulės 
Janina Miliauskienė ir Izabelė 
Parulienė padėjo vainiką. Mal
dą sukalbėjo mišias aukojęs 

(nukelta į 7 psl.)

..................... ..............................

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 kitu miestu

* 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

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

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
JULY PICK-UP SCHEDULE

Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

July 25 New Haven, CT 
New Britain, CT 
Waterbury, CT

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

July 27 Elizabeth, NJ 11-12 noon

VISŲ SIUNTĖJŲ DĖMESIUI!

Sekantis konteineris bus siunčiamas į Lietuvą liepos 
26 dieną. Iki liepos 26 d. galite atvežti savo siuntinius į 
“Vilties” įstaigą Bostone. Siuntėjai iš kitų miestų gali 
atvežti savo siuntinius į Putnamo seselių pikniką liepos 
23 d. “Vilties” atstovai dalyvaus Putnamo piknike ir tuo 
pačiu galės priimti siutinius. Visi priimti siuntiniai bus 
išsiųsti į Lietuvą liepos 26 d.

NEW YORKO IR APYLINKIŲ DĖMESIUI!

Brooklyne, “Darbininko” patalpose, siuntinius priims 
“Vilties” atstovas p. Jankauskas šeštadienį, liepos 22 dieną 
nuo 12 iki 3 vai. p.p. Su juo taip pat galite susiskambinti 
tel. 718-849-2260 dėl siuntinių paėmimo iš namų.

Jums taip pat maloniai patarnausime persiunčiant pinigus 
į Lietuvą. Papildomos informacijos skambinkite į “Vilties” 
įstaigą tel: 617-269-4455, fax: 617-269-4836.

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietirviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

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

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

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

* ATM naujų mašiną ir korteles
* Tiesiogini pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos

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

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

July 28 Philadelphia, PA 
Baltimore, MD

11-12 noon
4-5 pm

July 29 Brooklyn, N Y 12-1 pm

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

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com


Putnamas, CT

Matulaičio namai
(pradžia praeitame nr.)

Koncertas pavyko, dvasia 
atgaivinta, “Neringa” 

sutvirtinta

Koncertų rengėjams dides
niuose lietuvių telkiniuose, to
kiuose kaip Chicaga, New Yor- 
kas, Los Angeles, Bostonas, ne
trūksta ne tik informacinius-re- 
klaminius straipsnius ar kore
spondencijas rašančių, bet ir 
profesionaliai vertinančių tą ar 
kitą kultūrinį įvykį iš specifinės 
perspektyvos. Su malonumu to
kius vertinimus skaitau. Tikiu, 
kad ne tik mane, bet ir kitus, jie 
ne tik informuoja, bet ir for
muoja. 

menis, visų laukiamas, laiku 
ateina ir mielai skaitomas. 
“Draugas” irgi aplanko rytines 
JAV valstijas, bet dažniausiai tik 
kultūrinis jo priedas, kaip chi- 
cagiečiai jį vadina - šeštadie
ninis. (tuos puslapius korespon
dentui patekti reikia specialių 
“kredencialų”...

Nesuradus kito korespon
dento, imuosi koncertą aprašyti 
pati, nors esu viena iš rengėjų. 
Savaime suprantama, kad tas 
aprašymas bus asmeniškais 
įspūdžiais nudažytas, pokalbių 
nuobiromis su menininkėmis, 
svečiais, seselėmis paįvairin
tas.

Bizet “Agnus Dei”, Ch. Goun- 
od “Parce Domine”, G.F. Han- 
del “If God is for us, who can 
be against us?”. Antroje dalyje 
girdėjome “Crucifixus”, G. 
Faure, Th. Dubois, G.F. Maudei, 
J. Granier, C. Frank ir kt. kom
pozitorių kūrinius.

Svarus įnašas į koncerto vi
sumą- bežodė smuiko muzika. 
Smuikininkė Linda Veleckytė 
įtikinamai pagriežė J. Brahmso 
- Sonatensatz/Scherco, P. Tshai- 
kowsky “Meliodra” ir Vitali - 
Ciacoma, nuteikdama klausyto
jus labai maloniai (buvo ploja
ma bisui).

Nelengva to paties koncerto 
metu “sėdėti ant dviejų kėdžių”. 
Bandė to išvengti ir Dalia Sa
kaitė. Tik rengėjų priprašyta, 
sutiko akompanuoti ir solo pa
groti, tuo praturtindama pro
gramą (atliko VI. Jakubėno le
gendą Op. 2 Nr. 2 ir techniškai
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Linksmai nusiteikę buvę ir esami “Neringos” stovyklautojai ir vadovai: priekyje sėdi iš k. į 
deš.: Zita Kupčinskienė, pirm., D. Kazlauskas, Dalia Sakaitė, Regina Jagminienė, tarybos 
pirm., A. Kazlauskaitė; stovi antroje eilėje: L. Kazlauskienė, Dalia Grajauskaitė, Aldona 
Lingertaitienė, Norbertas Lingertaitis, A. Kazlauskas, Sės. Eugenija ir Aldona Prapuolenytė

kaištas ne menininkėms, nes ne 
nuo jų tai priklausė. Tai daugiau 
pastaba rengėjams. Bet visų 
svarbiau yra tai, kad lyriškesni 
meditacinės nuotaikos dalykai 
skambėjo žaviai, ir mane, o ti
kiu, ir kitus, kėlė virš žemės į 
dvasines aukštumas ir suteikė 
sielos ramybę.

Koncertas-vajus pavyko

Nežiūrint tų mažų trūkumų 
I koncertas pavyko tiek muziki- 
I niu, tiek finansinių atžvilgiu. 

Vienu šūviu nušauti du zuikiai! 
Susirinko gausus svečių būrys - 

I gal daugiau nei 120. Putnamo 
-(\mastu matuojant tai daug. Tu-

Dalia Sakaitė, Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė ir Linda Veleckytė kartu su joms gėles rint galvoje, kad tuo pat metu 
įteikusiais “Neringos” jaunučiais: Akvile Girdauskaite (viduryje) ir sesute bei broliuku vyko vargonų virtuozo Virg.

Koncerto pradžioje atvyku
sius pasveikino Zita Kupčin
skienė, N.Pr. Marijos Seserų 
Amerikoje rytinio pakraščio rė
mėjų valdybos pirmininkė. Po 
koncerto Regina Jagminienė, 
“Neringos” tarybos naujoji pir
mininkė, ir Dana Grajauskaitė, 
“Neringos” direktorė-adminis- 
tratorė, rengėjams ir svečiams 
su nemeluotu nuoširdumu padė
kojo. Abi labai gerai žino, ką 
reiškia rėmėjų dėmesys “Ne- 
ringai”.Tai dėmesys lietuviškam 
jaunimui, jaunoms šeimoms, jų 
tautinei ir religinei dvasiai gai
vinti, stiprinti bei palaikyti. To
dėl jos ir pasakė tiek daug padė
kos žodžių svečiams, kurie savo

Kazlauskais

Trijų profesionalių meninin
kių koncertas, įvykęs balandžio 
2 d. Putname, N.Pr.M. Seserų 
vienuolijos koplyčioje, yra ver
tas susilaukti atgarsio. Nors apie 
jįbuvo rašyta “Draugo” eilinėje 
laidoje, bet negalima jo nepa
minėti “Darbininke”, kuris in
formuoja New Yorką Bostoną, 
Hartfordą ir kitus mažesnius lie
tuvių telkinius ar pavienius as-

Koncerto įspūdžiai

Koncertas įvyko Gavėnios 
metu. Menininkių pasirinktos 
kompozicijos atitiko dvasinei 
atgaivai ruošto koncerto pa
skirtį. Solistė Audronė Simo
naitytė Gaižiūnienė mums pa
dainavo M. Regerio “Marijos 
lopšinę”, P. Mascagni Avė Ma
ria iš “Cavalleria Rusticana”, G.

sunkią, dramatišką Schubert/ 
Liszt B minor 11-tą baladę.

Tiesa, jautresnei ausiai kiek 
trukdė skardi koplyčios akusti
ka. Ne kartą garso intensyvumas 
taip sustiprėdavo, kad dramatiš
kos frazės prarasdavo ryškumą 
kažkaip susiliedavo, gal net per 
stipriai skambėdavo. Nepadėjo 
fortepijono pastatymas šone, 
visiškai prie sienos. Bet tai prie-

Barkausko koncertas Bostone, o 
iš vakaro Hartforde dainavo žy
mūs Lietuvos solistai L. Leitai- 
tė ir V. Prudnikovas - Putnamui 
120 susirinkusių lietuvių buvo 
net labai daug!

Klausytojai nuoširdžiai, kar
tais net labai entuziastingai reiš
kė susižavėjimą plojimais... ir 
aukų Neringos vajui nešykštė
jo. Ne vienas namelis bus patai
sytas, ne vienas kampelis at
statytas.

atvykimu ir dosnia auka yra 
vaizdi paskata “Neringos”
stovyklai egzistuoti.

Reikia pasigirti, kad, kaip ir 
pernai, taip ir šiemet valdyba pa
ruošė dailų programos aplanką. 
Tai vieno valdybos nario, pro
fesionalo, nuopelnas (nerašau 
pavardės, nes mes dirbame su 
šūkiu “Vienas už visus, visi už 
vieną!”). Į programą gražiai įdė
ta ir apipavidalinta menininkių 
nuotraukos, profesiniai duome
nys, programa, renginio paskir
tis, organizacinio komiteto są-

statas. Tai liks kaip suvenyras 
solistėms, rėmėjų valdybai ir 
“Neringos” tarybai, taip pat ir 
seselėms.

Būtina suminėti rėmėjų val
dybos narius, nes visi taip gera
noriškai rūpinosi koncerto pasi
sekimu. Tai Zita Kupčinskienė, 
valdybos pirmininkė, Aidas 
Kupčinskas, Dana Grajauskaitė, 
“Neringos” atstovė, Gintaras 
Čepas, Sofija Šakalienė, Gintarė 
Ivaškienė, Romas Drazdauskas, 
dr. Česlovas'Masaitis ir Aldona 
Prapuolenytė. Vis dėlto puikių, 
beveik nesitikėtų rezultatų pa
siekta tik su Sės. Paulės Savic
kaitės, provincijolės, ir muzikės 
Sės. Teresės Mieczkowski pa-
galba ir bendradarbiavimu.

Užsklanda

Vienuolyno apatinėje salėje 
svečių laukė rėmėjų suneštos 
turtingos vaišės. Niekas nesku
bėjo, vaišinosi, dalinosi įspū
džiais, nepagailėdami pagyrimų 
menininkėms ir valdybai, sakė 
didelį “ačiū” seselėms. Koply
čioje, apsupti Marijos vitražų, o 
salėje “Neringos” nuotraukų, 
visi atrodė linksmi ir laimingi.

Aldona Pr.

Mūsų tautos genocido 
paminėjimas

Mirė T. Steponas Ropolas, OFM

(atkelta iš 6 psl.) 
kunigas. Trumpą žodį tarė LB 
pirmininkas Romas Jakubaus
kas. Giedojome “Marija, Ma
rija...”

Sugrįžome į parapijos salę, 
kur toliau vyko šios liūdnos 
šventės paminėjimas. Progra
mai vadovavo LB pirm. R. Ja
kubauskas. Susikaupimo mi
nute pagerbti visi buvę ištrem
tieji. Pakviestas kalbėtojas - 
Naujosios Anglijos Trakų šau
lių rinktinės vadas g.š. Algir
das Zenkus. Jis sakė, jog, 
skaitant spaudą daug pava
dinimų šios liūdnos šventės 
randame: deportacija, trėmi
mai, tragiškas Birželis, bet kaip 
juos pavadintume, svarbiausia - 
kad minime. Tie trėmimai tę
sėsi ne vienerius metus, su per
traukomis. Lietuvoje, kaip ži
nome, ši diena vadinama Ge
dulo ir vilties diena. Toliau 
kalbėtojas prisiminė laisvės ko
vas, prie kurių daug kas prisi
dėjo ir mums padėjo laisvę iš
kovoti, nekalbant apie savuo
sius, bet ir kitataučiai. Neturė
tume jų užmiršti, ypač Ame
rikos lietuviai. Jų tarpe ir lei
tenantas Samuelis Harris, kuris 
1920 m. kovose Lietuvoje bu
vo sužeistas, nuvežtas į ligo
ninę netrukus mirė. Kadangi 
buvo Amerikos pilietis, atvyko

delegacija iš Amerikos ir iš
sivežė. Leitenantas Samuelis 
Harris palaidotas Arlington ka
pinėse Washingtone, D.C. Kal
bėtojas prašė nuvykus bet ko
kia proga į Washingtoną ne 
tik aplankyti ji kapą bet ir gė
lytę padėti. Per tautines šventes 
prisiminkime ne tik savuosius 
kovų dalyvius, ragino jis, bet ir 
kitus kovotojus. Programos 
vedėjas padėkojo už tokias iš
samias mintis. Jis pasakė, kad 
savo tarpe dabar turime tris 
Sibiro tremtines, ir pakvietė jas 
atsistoti. Tai Marytė Braškienė, 
jos dukrelė Verutė Šimkienė, 
gimusi Sibire, ir Jadvyga Ale- 
ksevičienė. Nuoširdžiai joms 
paplojome.

Petronėlė Antakauskienė pa
deklamavo eilėraštį “Lietuvos 
žemė” (autorė Birutė Keme- 
žaitė). Anelė Maskeliūnienė pa
deklamavo savo kūrybos “Si
biro tremtinius”.

Skaičiau Nijolės Jankutės 
knygą “Atvirukai”, kurioje ji 
aprašo ir savo miestelį Kupiš
kį. Įdėta nuotrauka su užrašu” 
Paminklas Sibire žuvusiems 
kupiškėnams”. Tarp daugelio 
pavardžių ten buvo vienas už
rašas: “Pasakyk Tu Lietuvai 
sugrįžęs, kad jos vardą mir
damas tariau”.

J.M.

Po sunkios ir ilgos ligos St. 
Petersburg Beach, FL, mirė 
pranciškonas T. Steponas Al
fonsas Ropolas.

Velionis buvo gimęs 1922 m. 
liepos 6 d. Palėnuose, Kėdainių 
apylinkėje. Pradinius mokslus 
ėjo tėviškėje, o vidurinius - 
pranciškonų gimnazijoje Kre
tingoje. 1939 m. įstojęs į pran
ciškonų vienuolyną kunigystei 
ruošėsi Kauno kunigų semi
narijoje ir aukštojoje pranciš
konų teologijos mokykloje 
Muenchene, Vokietijoje. Į ku
nigus įšventintas 1946 m. rug
sėjo 29 d.

Keletą metų sielovadoje dir
bęs pranciškonų Prisikėlimo 
parapijoje Toronte, Kanadoje, T. 
Steponas daugiausia dirbo raš
tinėje, eidamas ekonomo, sekre
toriaus ir kt. pareigas. Laikinai 
talkinęs St. Petersburg Beach 
Šv. Kazimiero misijai, į ją pa
stoviai buvo paskirtas 1992 m. 
Dirbant Šv. Kazimiero misijoje 
T. Steponą netikėtai pagavo 
greit besiplečiąs vėžys ir jį pa
kirto š. m. birželio 26 d. Velio
nio palaikai buvo pašarvoti lai
dotuvių namuose St. Peters- 
burge ir Brooklyne (M. Shalins 
Funeral Home). Po privačių Mi
šių vienuolyno koplyčioje, lie
pos 1 dieną T. Stepono palaikai 
buvo palaidoti Šv. Jono ka
pinėse pranciškonų sklypelyje.

Nestipri ir vis silpnėjanti

A.a. Tėvas Steponas Ropolas

sveikata T. Steponą vargino visą 
gyvenimą. Kai kada pavestus 
darbus ir pareigas jis galėdavo 
atlikti tik sukaupęs visas jėgas. 
Šv. Kazimiero misiją jis buvo 
didžiai pamilęs ir dažnai ap
gailestaudavo, kad jis nepajė
giajai taip tarnauti, kaip ji yra 
nusipelniusi.

Amžiną atilsį. P.Ž.

Galimybė užsidirbti
Kasmet Čekijoje galės įsi

darbinti iki 200 lietuvių. Tai nu
mato ką tik patvirtintas Lietu
vos ir Čekijos vyriausybių susi
tarimas. Lietuva panašias sutar
tis yra pasirašiusi su Vokietija ir 
Švedija. Jose per metus galės 
dirbti atitinkamai 200 ir 300 
įm omo. Lietuvos rytas

Mielajam

A.tA.
kun. JONUI PAKALNIŠKIUI 

palikus šį pasaulį, seserį PAULINĄ ir vyrą VYTAUTĄ VERŠE
LIUS, sūnėnus SIGITĄ ir VYTAUTĄ su šeimomis, Lietuvoje: 
brolį PETRĄ ir seseris ADELĘ ir JADVYGĄ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės netekimo skausmu.

Petras ir Genovaitė Šlapeliai ir 
Vida su šeima

Klebonui Emeritui

A.tA.
kun. JONUI PAKALNIŠKIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame seseriai PAULINAI 
VERŠELIENEI, sūnėnams SIGITUI ir VYTAUTUI, Lietuvoje 

seserims JADVYGAI PETRIKAUSKIENEI ir ADELEI PETRI- 
KAUSKIENEI ir broliui PETRUI, jų šeimoms, giminėms bei 
artimiesiems.

Švč. Mergelės Marijos 
Apreiškimo parapijos Brooklyne 
parapijiečiai,
Msgr. David Cassato, 
kun. Vytautas Volertas, 
buvęs klebonas kun. Vyt. Palubinskas, 
Parapijos Taryba, Choras, Vyčiai
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DARBININKAS
?NEW““ 

’yorkO
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Šis yra pirmas "Darbinin
ko" numeris po atostogų. 
"Darbininkas" neišėjo liepos 7 d. 
ir liepos 14 d. Šiame numeryje 
kiek pavėluotai spausdiname 
straipsnius, kurie netilpo prieš- 
atostoginiame numeryje.

Vyskupas Paulius A. Bal
takis, OFM, liepos 19 d. grįžo iš 
Kanados ir liepos 26 d. išvyksta 
Lietuvą, kur išbus iki rugpjūčio 
23 d.

Lietuvių susiartinimo 
šventė - metinis piknikas Nekal
to Prasidėjimo Seserų vienuolyno 
sodyboje, Putnam, CT, įvyks sek
madienį, liepos 23 d. Dėl daugiau 
informacijų žiūr. skelbimą šio 
puslapio apačioje. Iš Nevv Yorko 
daug žmonių rengiasi piknike 
dalyvauti. Jie žada vykti privačiais 
automobiliais, nes autobuso į 
pikniką nepavyko suorganizuoti.

Ateitininkų poilsio 
savaitė Kennebunkporte, ME

Ateitininkų poilsio savaitė 
Tėvų Pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte, ME, prasidės 
rugpjūčio 12 d. ir tęsis iki rug
pjūčio 19 d. Kiekvieną rytą - 8 vai. 
Mišios, kurias vienuolyno kop
lyčioje aukos Tėv. Rafaelis Šakalys, 
OFM, stovyklos kapelionas ir dva
sios vadovas. Vakarinėsprogramos 
prasidės 8 vai. vak. Dienos metu 
dalyviai galės maudytis baseine 
arba jūroje, apžiūrėti apylinkes, 
plaukti laivais ir kitaip poilsiauti. 
Dienos metu galės būti grupiniai 
pokalbiai, pranešimai ir kitokie 
bendravimai, jei dalyviai to pa
geidaus. O vakarinės programos 
jau numatytos sekančia tvarka:

Šeštadienį, rugpj. 12 d., - 
Frances Covaleski-Kavaliauskaitės 
piano koncertas. Po koncerto - 
vaišės. Sekmadienį, rugpj. 13 d., - 
literatūros vakaras: prof. Juozo 
Brazaičio raštai. Vadovauja Pau
lius Jurkus. Pirmadienį, rugpj. 14 
d., - paskaita: Lietuviai Sibire ir 
buvusiose Sovietų Sąjungos res
publikose. Kalba ilgametis PLB at
stovas prie Lietuvos Seimo Juozas 
Gaila. Antradienį, rugpj. 15 d., - 
religinis koncertas. Vadovauja 
Frances Covaleski-Kavaliauskaitė. 
Trečiadienį, rugpj. 16 d., - a. a. dr. 
Alfonso Stankaičio minėjimas. 
Praveda dr. Č. Masaitis. Ketvirta
dienį, rugpj. 17 d., - paskaita reli
gine tema. Kalba Sės. Palmyra 
Kavaliauskaitė. Penktad., rugpj. 18 
d., - Ginos Čapkauskienės ir An
gelės Kiaušaitės koncertas, 
akompanuoja dr. Saulius Cibas. 
Po koncerto - vaišės. Poilsio 
savaitės uždarymas.

sekmadienį, liepos 23 d. 
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
- Pagrindinis celebrantas: Norwich diecezijos

Vyskupas Daniėl A. Hart, DD
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai

1:30 IMMACULATA stovyklautojų ir buvusių 
bendrabutiečlų SUSITIKIMAS

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
- Vėliavų nuleidimas

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
4:30 Šventųjų Metų MALDOS VALANDĖLĖ

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti - 
pasikvieskite ir savo draugus!

E-mail: Darbininka@aol.com

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

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

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Tėv. Leonas Leise, SJ, 

birželio 24 d. aukojo Mišias už 
Urbonų ir Vidiškių šeimų miru
siuosius. Tėv. Leonas yra gimęs 
Maspethe ir buvo pakrikštytas VJ 
Atsimainymo parapijoje. Gimi
nės, kurie yra mūsų parapijiečiai, 
yra dėkingi už jiems suteiktą pro
gą pasimelsti šeimyninėje ap
linkoje.

Birželio 25 d. Tėv. Leonas 
Leise su kun. V. Volertu 11:30 vai. 
koncelebravo lietuviškas Mišias, 
po kurių dalyvavo Vyčių 110 kuo
pos susirinkime. Svečias, kuris 
priklauso jėzuitų New Orleans 
provincijai, bet jau dvejus metus 
dirba Lietuvoje, aptarnaudamas 
Šv. Kazimiero bažnyčią Vilniuje, 
papasakojo apie savo veiklą Lietu
voje. Besikalbant su juo paaiškė
jo, kad jis dar dirba jėzuitų ar
chyve ir ruošia knygą iš jėzuitų 
veiklos Lietuvoje. Tai bus vadovė
lis jaunuoliams, kurie norėtų įsto
ti į jėzuitų ordiną. Knyga turėtų 
pasirodyti vasaros pabaigoje.

Viešpaties Atsimainymo 
šventė šiemet išpuola sekma
dienį, rugpjūčio 6 d. Tai parapijos 
šventė ir tą dieną nebus Mišių nei 
10 vai. ryto, nei 11:30 vai. ryto. 
Iškilmingos koncelebruotos Mi
šios bus aukojamos 10:30 vai. ryte 
lietuvių ir anglų kalbomis. Visi 
lietuviai maloniai kviečiami daly
vauti šioje parapijos šventėje. Po 
Mišių bus vaišės parapijos salėje. 
Iki malonaus pasimatymo!

Marytė Šalinskienė, Shalins 
laidojimo įstaigos Woodhavene 
savininkė, pasamdė ir apmokėjo 
autobusą, keliaujantiems į Vilhel
mo Čepinskio ir Guodos Ged
vilaitės koncertą birželio 27 d. 
Manhattane, NY. Tai didelė pa
galba koncerto rengėjams, o taip 
pat ir koncerto dalyviams. M. Ša
linskienė yra pagarsėjusi lietuviškų 
renginių palaikytoja ir rėmėja.

Almus Šalčius, gyv. Great 
Neck, NY, staiga mirė birželio 27 
d., sulaukęs 74 metų amžiaus. 
Nuliūdime liko žmona Nijolė, 
sūnūs: Almis, Andrius ir Matas 
bei jų šeimos. Kūnas sudegintas ir 
pelenai bus laidojami Kanadoje.

Apreiškimo par.
žinios
Kun. Petras Smilgys iš Ro

mos atvyRo į Apreiškimo parapiją 
birželio 30 d. ir išbus iki rug
pjūčio 14 d. Jis sekmadieniais 
aukoja lietuviškas mišias 10 vai. 
ryte.

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS NEVV YORKE
"... Jūs patys šioje salėje, dauyutna, esate to sandėrio aukos..." 

p. PALYS

Sekmadienį, birželio 18 
d., LB Nevv Yorko apygardos 
valdyba surengė Baisiojo 
Birželio minėjimą. Minėji
mas buvo pradėtas Apreiški
mo par. bažnyčioje. Giedant 
"Pulkim ant kelių", NY šaulių 
kuopos šauliui Algirdui 
Jankauskui vadovaujant, at
nešus ir altoriaus šonuose 
pastačius Lietuvos ir Ameri
kos vėliavas, šv. Mišių auką 
už Sibiro tremtinius aukojo 
ir pamokslą pasakė kun. 
Vytautas Volertas. Mišių 
skaitinius atliko Ona Ba
rauskienė. Atnešamų aukų 
prasmę aiškino A. Jankaus
kas: "Atnešamas tremti
niams atminti vainikas.
Šiandien prisimename Bai
siojo Birželio trėmimus į 
Sibirą, kada bedieviškas komuniz
mas draskė krikščionišką lietuvių 
tautą. Tokiu būdu lietuviai rašė 
tautos istoriją apie ištikimybę Kris
tui ir Lietuvai. Prisimename visus 
tremtinius ir pagerbiame juos šiuo 
vainiku. Tegul jis jungia mus į 
vieną tvirtą lietuvišką tautą su 
Kristumi". (Vainiką nešė LR am
basadorius Jungtinėse Tautose dr. 
Gediminas Šerkšnys ir Sibiro 
tremtinys Antanas Jočys.) At
nešant duoną, vyną ir vandenį: 
"Nešame vyną ir vandenį kaip 
mūsų žemės dovanas. Nešame 
kaip auką ir maldavimus. Palai
minta duona tampa Kristaus kū
nu. Lai Kristus laimina mus, mūsų 
tautą ir mūsų Lietuvą". (Aukas nešė 
LB NY apygardos pirmininkas 
Kęstutis Bileris ir Asta Bilerienė.)

Giedamąsias Mišių dalis, o jų 
tarpuose ir Mišias užbaigus, die
nai pritaikytas giesmes giedojo 
Apreiškimo bažnytinis choras, 
vadovaujamas muz. Astos Bar
kauskienės.

Mišias užbaigus, dr.- G. Šerkšnys 
ir K. Bileris atnešė vainiką į kle
bonijos kiemą ir padėjo prie ten 
stovinčio lietuviško kryžiaus. Su
giedojus "Kur bėga Šešupė" (muz. 
Sasnausko, žodž. Maironio), pa
rapijos administratorius Msgr. D. 
Cassato išreiškė džiaugsmą, kad 
tiek vargo ir kančių dėl Lietuvos 
meilės patyrę žmonės yra prisi
menami ir pagerbiami. "Marija, 
Marija" giesmės garsams nuskam
bėjus, tolimesnei minėjimo daliai 
buvo renkamasi į apatinę parapi
jos salę. Atrodė, kad ir gamta kar
tu su mumis liūdi: nelyginant 
tremtinių ašaros, pradėjo kristi 
lietaus lašai...

Salėje ant ilgo stalo buvo iš
dėstytos tremties tematika para
šytos apie 35) knygos ir malda
knygės. Virš stalo, ant sienos kabo
jo Sovietų Sąjungos žemėlapis, 
kuriame buvo pažymėti tremties 
lageriai ir geležinkelių planai, pa
gal kuriuos buvo vežami tremti
niai. Kitoje sienoje ištiestas ilgas, 
didelėmis raidėmis surašytas 1941
m. birželio 14 - 18 dienomis 
ištremtų iš Lietuvos į Krasnojars

VĖL "ŽALIŲ KORTELIŲ" LOTERIJA

"Žalių kortelių" loterija - DV 
2002 - prašymų ir formų siunti
mas šiais metais vyks nuo spa
lio 2 d. iki lapkričio 1 d. Rei
kalavimai dalyvauti loterijoje pa
keisti. Informaciją apie tai, ko
kios asmeninės žinios turės būti 
loterijos prašymuose-formose, kas 
galės loterijoje dalyvauti, kokie 
bus reikalavimai, - visa tai US De- 
partment of Statė praneš rugpjū
čio mėn. pradžioje. Vienas iš svar
biausių pakeitimų yra siuntimo 
adreso pakeitimas. Kai rugpjūčio 
pradžioje gausime informaciją 
apie naujus dalyvavimo loterijoje 
reikalavimus, pranešime spaudo
je, o naujas pataisytas formas 
galėsite gauti JAV LB Socialinių

Vienišas koplytstulpis Platelių vlsč.

ko lagerius žmonių sąrašas. Iš viso 
-1422 pavardės. Tame sąraše daug 
kas iš čia susirinkusiųjų atrado 
savo artimųjų arba draugų pavar
des.

Muzikos garsams salėje tyliai 
sklindant, minėjimą pradėjo pra
džios mokyklos mokinys Povilas 
Stanislauskas, skaitydamas ištrau
ką iš D. Lipčiūtės "Baisusis Birže
lis": "... Užsirūstinęs okupantas 
nutarė pašalinti visus tuos, kurie 
kliudė jų tikslams, negarbino Sta
lino, nepritarė melui ir apgau
lei (...) Kaip didžiausius nusikal
tėlius nekaltus žmones grūdo į 
prekinius ar gyvulinius vagonus. 
Aklinai uždaryti, be vandens, be 
gryno oro, dažnai ir be duonos 
buvo vežami į tolimosios Azijos 
dykumas - Sibirą. Daug iš jų, 
nepasiekę savo kančių vietos, mirė 
( ... ) Tegul žvakių liepsnelės 
primins, svetimoj šaly, žemėj 
svetimoj pražuvusius".

Tuo metu dvi mergaitės ir trys 
berniukai (seserys Janina, Milda ir 
brolis Povilas Stanislauskai, Ge
diminas Pliura ir Matas Šližys) 
su degančiomis žvakėmis rankose 
atėjo prie mažo staliuko ir trem
tinių atminimui uždegė ten prie 
rymančio Rūpintojėlio pastatytas 
penkias žvakes.

Glaustame įžanginiame žodyje 
Kęstutis Bileris sakė, kad šiandien 
minima 59-ji Baisiojo Birželio 
sukaktis primena mums "kada rau
donasis budelis į tolimą Sibirą 
ištrėmė mūsų brolius ir seseris". 
Paraginęs įsižiūrėti į knygų pa
rodėlę ir kabančius ant sienos 
plakatus ir tremtinių sąrašus, jis 
pakvietė ambasadorių dr. Gedi
miną Šerkšnį pasakyti kalbą.

"... Yra sakoma, jei diplo
matams nepavyksta susitarti dėl 
derybų stalo, tuomet prabyla 
patrankos. Tačiau Lietuvai šis 
pasakymas negalioja, - kalbėjo dr. 
G. Šerkšnys. - Dviejų pačių di
džiausių dvidešimto amžiaus ga
liūnų susitarimo dėka Lietuva, ne
turėdama pakankamai gynybos, 
neteko savo nepriklausomybės. To 
sandėrio dėka Lietuva prarado 
apie 450,000 gyventojų. Jūs patys 

reikalų raštinėje - "Seklyčioje" 
(Chicagoje).US Department of 
Statė taip pat praneša, kad asme
nys, išlošę žalią kortelę 2000 
metams, turi kaip galima greičiau 
susitvarkyti visus dokumentus, 
nes laimėjimų kvota šiems 
metams yra sumažinta 5,000, t.y. 
nuo 55,000 iki 50,000 laimėto
jų. Visi 2000 metų žalių korte
lių laimėtojai turi susitvarkyti do
kumentus iki fiskalinių metų 
pabaigos, t.y. 2000 metų rugsė
jo 30 d.

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 
Parengė B. Jasaitienė 

Pagal pranešimą "Drauge", 
2000 birželio 13 d. 

šioje salėje, dauguma, irgi esate 
to sandėrio aukos". Toliau jis pri
minė, jog Lietuvos ekonomi
ja prieš karą prilygusi Suomi
jai. Tačiau šiuo metu, sakė am
basadorius, skirtumas tarp Suomi- 
jos ir Lietuvos yra didžiulis. Viso 
to priežastis - Sovietų Sąjungos 
okupacija, pakeitusi iš pagrindų 
mūsų šalies gyvenimą. Ne tik 
ekonomines okupacijos pasekmes 
turim dabar likviduoti, kalbėjo 
ambasadorius, bet ir pačią sun
kiausią pasekmę - žmonių mąs
tymo pasikeitimą . "Tik kartu, mes 
Lietuvoje, jūs čia, darbuodamiesi 
to siaubingo sandėrio pasekmes 
likviduosime". Savo kalbos gale 
visus kvietė aktyviai dalyvauti ru
denį įvyksiančiuose Seimo rin
kimuose.

Sekantis kalbėtojas buvo Kras
nojarsko lageryje 4 metus "atos
togavęs" tremtinys Antanas Jo
čys.

Po to buvo padeklamuota Kele
tas eilėraščių minėjimo tema. 
Eilėraščius deklamavo Vida Bla- 
dykaitė-Wilson, Janina Blady- 
kaitė-Stanislauskienė ir Vida 
Jankauskienė.

Parapijos bažnytinis choras 
(vad. Asta Barkauskienė) sugiedo
jo "Lietuva brangi" (muz. Nau
jalio, žodž. Maironio), "Leiskit į 
Tėvynę" (žodž. Margalio), ir "Par- 
veski, Viešpatie" (muz. J. Strolios, 
žodž. P. Jurkaus).

Minėjimas buvo užbaigtas 
Tautos himnu. Dalyvavo virš šim
to žmonių. Džiugu, kad jų tarpe 
nemaža dalis - naujieji imigrantai.

Neišsitęsusi programa buvo 
atlikta sklandžiai ir su deramu 
orumu. Tačiau pasigedome dviejų 
dalykų: išleistos programėlės ir 
pranešėjo. Kad bent vienas iš jų 
būtų buvęs! To nesant negalėjai 
žinoti atlikėjų pavardžių, skaitytų 
ar deklamuotų kūrinių pavadi
nimų bei jų autorių. Ateityje 
reikėtų to vengti.

Prie įėjimo buvo renkamos 
aukos Tarptautinio kongreso 
komunizmo nusikaltimams įver
tinti. Iš viso surinkta 571 dol.

□

Darbininko administra
cija išsiuntinėjo paraginimus skai
tytoj ams, kurie yra atsilikę su 
prenumeratos mokesčiu. Būtų 
gerai, jei skaitytojai be paragi
nimų atsilygintų skolą, taip su
taupydami darbo ir pašto išlaidas. 
Juk prenumeratos pasibaigimo 
data atspausdinama kiekviename 
lipinuke prie pavardės po raidžių 
EXP. Metinė prenumerata 45 dol. 
Labai prašome ir paramos, nes 
prenumeratos mokestis nepa
dengia vis didėjančių išlaidų. Už 
paramą iš anksto dėkojame.

Čia galėjo būti 
Jūsų skelbimas. 

Skambinkite 
*Darbinininko * 
administracijai 

tel. (718) 827-1351.

SKELBIMAI
J!

Tik 33 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 8,9 cento - 
JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tarptautinė 
telefono bendrovė 1E COM aptarnau
ja lietuvius nuo 1983 metų. Teirau
kitės lietuviškai 708-386-0556. (sk.)

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

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

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

"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) 923-4583. (sk.)

LIETUVOS STUDENTŲ 
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.)

2 metų katė ir jos 5 kačiu
kai (3 mėn.) ieško namų. 
Gražūs, sveiki, ištreniruoti, mėgs
ta būti su žmonėmis. Namuose 
auginti. Galima imti po vieną arba 
daugiau. Esu 80 metų amžiaus, 
silpnos sveikatos ir nebegaliu 
kačių daugiau globoti. Nenorėčiau 
jų atiduoti nužudymui. Kas galėtų 
bent vieną priglausti, skambin
kite tel. 718-847-6422. (sk.)

Ieškoma vedusiųjų pora 
namų ruošos ir priežiūros darbams 
Long Island, NY rezidencijoje. 
Būtina anglų kalba, vairavimo 
teisės, leidimas darbui ir rekomen
dacijos. Darbas atlyginamas pri
klausomai nuo patirties. Skambin
ti 9-11 vai. vak. (516) 521-0813.

(sk.)
Kretingos pranciškonų 

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

Elena Augulienė, Paterson, NJ 
- 30 dol.

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

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"VILTIES" SIUNTINIŲ
PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

praneša Nevv Yorko ir 
apylinkių dėmesiui

Brooklyne, 'Darbininko" patal
pose, siuntinius priims "Vil
ties" atstovas A. Jankauskas šešta
dienį, liepos 22 d. nuo 12 iki 3 
vai. popiet. Su juo taip pat galima 
susiskambinti tel. (718) 849-2260 
dėl siuntinių paėmimo iš namų.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, liepos 29 d., nuo 12 
iki 1 vai. p.p. Kultūros Židinio 
deme. Dėl informacijų skambin
kite tel. 1-888-205-8851.

mailto:Darbininka@aol.com
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