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IETUVOJ
JBANC CLINTONUI - BALTIJOS

VALSTIJŲ ĮSIJUNGIMAS Į NATO 
SUTAMPA SU JAV INTERESAIS

- Maskvoje gegužės 28 -29 
d. vyko tarptautinė konferen
cija, kurioje apžvelgta poeto, 
vertėjo ir diplomato Jurgio Bal
trušaičio bei jo sūnaus, meno 
istoriko Jurgio Baltrušaičio 
kūryba. Dviejų dienų konfe
rencijoje pranešimus skaitė Ita
lijos, Rusijos, Prancūzijos ir 
Lietuvos mokslininkai.

- Gegužės 26 d. Kaune 
atidarytas naujoviškas Karo 
prievolės centras. Jis įkurtas 
pagal Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijos ir Švedijos nacio
nalinės karinės prievolės admi
nistracijos projektą, kuriuo 
siekiama tobulinti Lietuvos 
jaunuolių šaukimo sistemą. Ki
tų metų pabaigoje tokie cent
rai turėtų pradėti veikti Klaipė
doje ir Panevėžyje, o dar vėliau 
naujoviškas šaukimo centras 
turėtų įsikurti ir Vilniuje.

- Albanijoje dirbantys Lie
tuvos karo medikai sėkmingai 
atlieka savo misiją. Gegužės 23 
d. vienu greitosios pagalbos 
automobiliu jie išvyko į Alba
nijos šiaurę dalyvauti trijų 
savaičių operacijoje, per kurią 
pabėgėliai iš kaimyninio Ko
sovo perkeliami į šalies pietus. 
Lietuvai Albanijoje atstovauja 
keturi gydytojai, trys felčeriai, 
du vairuotojai ir vienas vertė
jas.

- Dirbtinio apvaisinimo pro
cedūros jau įteisintos ir Lietu
voje. Laikinai einantis parei
gas sveikatos apsaugos minis
tras Mindaugas Stankevičius 
patvirtino Moters, esančios san
tuokoje, dirbtinio apvaisinimo 
tvarką. Šiuo dokumentu bus va
dovaujamasi tol, kol įsigalios 
naujasis Civilinis kodeksas. Pa
gal ministerijos parengtą tvar
ką, kol kas apvaisinti moterį 
leidžiama tik sutuoktinio lyti
nėmis ląstelėmis. Dirbtinio 
apvaisinimo laboratorijos jau 
veikia Kaune ir Vilniuje.

- Gegužės 26 d. posėdyje 
Vyriausybė “atrėžė” 3,75 ha 
laisvos valstybinės žemės 
sklypą, kuriame iki 2002 metų 
pabaigos ketinama pastatyti 
Panevėžio tardymo izoliatorių. 
Šiuo metu Lietuvoje yra du tar
dymo izoliatoriai - Vilniuje ir 
Šiauliuose. Abu jie perpildyti.

- Seimo Pirmininko pava
duotojas Romualdas Ozolas 
kreipėsi į Lietuvos Prezidentą 
Valdą Adamkų dėl “Williams” 
atėjimo į Lietuvą. Savo laiške 
Lietuvos vadovui jis išdėstė ar
gumentus, kurie “verčia labai 
rimtai suabejoti mūsų apsis
prendimo dėl “Williams Inter- 
national Group” pagrįstumu”. 
R.Ozolo preliminariais duo
menimis, “Williams” veikla 
jau šiandien padarė Lietuvai 
daugiau kaip-160 milijonų li
tų nuostolių (98 milijonai litų 
jau patvirtinta auditu).

- Įtakingą Vyriausybės kan
clerio postą dabar formuoja
mame Ministrų Kabinete tik
riausiai užims naujojo Minist
ro Pirmininko Rolando Pakso 
patarėja Dalia Kutraitė. Ji Eltai 
patvirtino gavusi pasiūlymą ei
ti šias pareigas. Buvusi miesto 
mero patarėja ryšiams su vi
suomene žinoma ir kaip Lietu
vos televizijos laidos “Dalia 
Kutraitė kalbina” rengėja.

Jungtinis Amerikos Balti
jiečių Komitetas (Joint Baltic 
American National Committee) 
gegužės 20 d. laišku padėkojo 
JAV prazidentui Clinton’ui už 
jo “nuoseklią paramą” Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai, siekian
čioms įstoti į NATO ir tuo užsi
tikrinti savo saugumą.

Komitetą sudaro Amerikos 
lietuvių bei estų tarybos ir Ame
rikos latvių sąjunga. Jis tvirti
na atstovaująs milijonui baltų 
kilmės JAV piliečių.

Laiške išreiškiamas pasiten
kinimas, kad balandžio mėnesį 
Washingtone įvykusios NATO 
viršūnių konferencijos baig
miniame komunikate trys Bal
tijos valstybės buvo paminėtos 
kaip NATO kandidatės. Šis 
žingsnis, nors ir nedidelis, gali 
būti svarbus, jeigu jį seks to
lesnės rimtos pastangos. Ko
mitetas palaikys ryšius su JAV 
Administracijos pareigūnais ir

yra pasiruošęs padėti įvesti bal- 
tijiečius į NATO.

JAV baltijiečių veikėjai su
pranta, kad dabar valstybių-kan- 
didačių eilė įrodyti, jog jos iš
pildė sąlygas priėmimui, ir yra 
įsitikinę, kadjos stengsis tai pa
daryti.

Laiško autoriai primena JAV 
prezidentui, kad Estija, Latvija 
ir Lietuva jau patenkino dauge
lį NATO narystės kriterijų. Ta
čiau joms reikia nuolatinės 
NATO ir JAV paramos, nes po 
sovietinės okupacijos jos turė
jo nuo pačių pamatų atstatyti
savo pilietines visuomenines ir vilties ir kitiems, 
gynybos pajėgas.

Iš Baltijos šalių kilę ameri
kiečiai, anot laiško, sutartinai 
jaučia, kad JAV-parama Bal
tijos šalims ir jų įsijungimas 
į NATO sutampa su valstybi
niais Amerikos interesais, nes 
tuo būtų išvengiama pavojin
gos saugumo tuštumos Baltijos

jūros srityje. Prezidento Clin- 
tono vizija numato laisvą, su
vienytą, demokratišką Europą, 
kuri Europos-Atlanto erdvėje 
saugo taiką ir užtikrina sau
gumą. Norint šią viziją įgyven
dinti, negalima izoliuoti Bal
tijos šalių.

Laiško autoriai pareiškia, kad 
Europai NATO ir Amerika yra 
gyvybiškai svarbios, siekiant 
užkirsti kelią žmogaus teisių 
pažeidimams, kurie taip gru
biai nuniokojo pietryčių Euro
pą. NATO parama siaubia
miems Kosovo albanams teikia

Užbaigdami laišką, Jungti
nio Amerikos Baltijiečių Ko
miteto vadovai išreiškia savo 
pageidavimą susitikti su JAV 
prezidentu ir su juo aptarti Bal
tijos valstybių įsijungimo į 
NATO raidą ir jos perspektyvas.

LER

VASAROS RENGINIAI VOKIETIJOJE

PLB ir PLJS kraštų pirmi-

Šią vasarą Hiutenfelde (kur etuvių bendruomenės) ir Vincas5 
veikia Vasario 16-osios gimna- Bartusevičius (Lietuviai trem- 
zija) bus trys svarbūs renginiai, tiniai vakaruoseūš stovyklų Vo- 
Liepos 11-18 dienomis vyks 46- kietijoje į platųjį pasaulį), 
oji Europos lietuviškųjų studi
jų savaitė, liepos 15-16 dieno- ninku suvažiavimą organizuoja 
mis PLB ir PIJS kraštų pirmi
ninkų suvažiavimas ir liepos 17 
d. Lietuvių Chartos paskelbi 
mo bei PLB įkūrimo 50-mečio 
minėjimas.

Aptarti šių renginių eigą ir 
paruošiamuosius darbus Vo
kietijos LB valdyba sušaukė po
sėdį balandžio 24 d. Dalyvavo 
valdybos nariai bei kiti asme
nys, kurie jau įsipareigoję 
prisidėti prie įvairių darbų. Eu
ropos lietuviškųjų studijų sa
vaitę rengia Vokietijos LB. Apie 
jos eigąmoderavo vienas iš mo
deratorių Artūras Hermanas. 
Paskaitas skaitys: dr. Leonidas 
Donskis (Diaspora ir emigraci
ja: moderniosios žmonijos pa
tirties aspektai), prof. dr. Egidi
jus Aleksandravičius (Lietuvos 
emigracijos istorijoje), Mykolas 
Drunga (Ginčai dėl išeivijos 
santykių su okupuota Lietuva 
1960-1990 metais), Daiva 
Kuzmickaitė (Naujieji lietuvių 
emigrantai Chicagoje: adapta
cijos sunkumai), Silvija Ve- 
lavičienė (Kultūrinės išeivijos 
palikimo sauga Lietuvoje), Vai
va Vėbraitė (Dypukų Lietuva 
ir realybės sugrįžus), dr. Rem
igijus Motuzas (Rytų kraštų Ii-

PLB valdyba ir jos atstovas Lie
tuvoje Gabrielius Žemkalnis. 
Šiuo metu ruošiama galutinė 
dienotvarkė, kurioje numatomi 
įvairūs pranešimai ir diskusi
jos.

Lietuvių Chartos 50-mečio 
minėjimą liepos 17 d. rengia 
PLB ir Vokietijos LB valdybos. 
Po pietų Hiutenfeldo miesto sa
lėje įvyks iškilminga akade
mija. Pagrindinis kalbėtojas bus 
Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus. Meninę 
programą išpildys M. K. Čiur
lionio menų gimnazijos sty
ginių instrumentų ansamblis (13 
jaunuolių) su vadovu Andrium 
Krevnevičium. Po akademijos 
Romuvos pilies salėje bus išk
ilmingas pokylis.

Visą savaitę Vasario 16 gim
nazijos mokyklos pastate ir Ro
muvos pilyje bus eksponuoja
mos keturios parodos: 1. Išeivi
jos menininkų dailės darbų, 
saugomų Lietuvos nacionali
niame dailės muziejuje, 2. Fo
tonuotraukų iš PLB ben
druomenių gyvenimo, 3. 1944- 
1950 metų laikotarpy Vokieti
joje vykusių renginių spausdin
tų programų bei plakatų ir 4.

Pokario periodikos - laikraščių, 
žurnalų. Vokietijos lietuvių 
kultūros institute yra laikomi la
bai vertingi pokario laikų pla
katai ir programų aprašymai — 
koncertų, meno parodų, teatro 
bei baleto spektaklių ir pan.

Svečiams bus organizuoja
mos dvi iškylos: antradienį, lie
pos 13 d., į Heidelbergą ir trečia
dienį, liepos 14d., pareiniu au
tobusu, o gal ir laivu, jeigu ne
lis.

Vokietijos LB valdyboje yra 
tik penki žmonės (pirm. Anta
nas Šiugždinis, Vincas Bar
tusevičius, Dalia Baliulytė, Ed
mundas Jankūnas ir Andrius 
Šmitas), o darbų yra labai daug, 
tiek dabar, tiek tą savaitę. Todėl 
valdyba ragino Vokietijoje gy
venančius lietuvius ateiti į pa
galbą. Ir prašymas nebuvo vel
tui. Jiems pažadėjo talkinti Va
sario 16 gimnazijos mokytojai 
(nors jau bus atostogų metas), 
VLB tarybos ir VLJS nariai bei 
kiti asmenys. Tik bendrom 
jėgom bus įmanoma suruošti to
kius svarbius renginius šią va
sarą Hiutenfelde.

Daugiau informacijos gauti 
ir registruotis galima šiuo ad
resu: Vokietijos LB valdyba, 
Lorscher Str. 1,68623 Lamper- 
theim, Vokietija, tel.: 6256-322, 
faksas: 6256-1641, e-paštas: 
113240.151 @compuserve.com

M.D.Šimkienė

LENINO PALAIKAI BUS 
IŠKELTI IŠ

RAUDONOSIOS AIKŠTĖS
Maskvos ir visos Rusios pa

triarchas Aleksiej II viliasi, kad 
po kurio laiko Lenino ir kitų 
žinomų sovietmečio veikėjų pa
laikai bus perkelti iš Raudono
sios aikštės į specialų panteoną.

Gegužės 24 d. Maskvoje at
sakydamas į žurnalistų klausi
mus, stačiatikių patriarchas pa
vadino “amoraliu” tai, Rau
donojoje aikštėje šalia mirusių
jų palaikų dažnai vyksta kon
certai ir kiti pramoginiai rengi
niai.

Rusijos Stačiatikių Baž
nyčios vadovas priminė, jog 
jau pats aikštės pavadinimas 
reiškia “graži”. Šitai ir tai, kad 
Raudonoji aikštė yra svarbiau
sia šalies aikštė, patriarcho 
nuomone, prieštarauja tokios 
vietos pavertimui kapinėmis.

Drauge patriarchas pabrė
žė, jog Lenino perlaidojimo 
klausimą reikia spręsti atsar
giai, “vengiant suskaldyti vi
suomenę šiuo sunkiu laiku”.

Omnitel Laikas

Kanarų salose atidarytas Lie
tuvos garbės konsulatas. Garbės 
konsulas F.M. dėl Hoyo yra vie
nas turizmo pramonės Kanarų

52-OJO KANŲ KINO 
FESTIVALIO LAUREATAI
52-ojo tarptautinio Kanų ki

no festivalio laureatus, kurie 
buvo paskelbti gegužės 23 d., 
rinko dešimties narių komisi
ja, vadovaujama kanadiečių re
žisieriaus David Cronenberg.

Belgijos režisierių Jean-Pier- 
ro ir Luco Dardenne’ų filmas 
“Rosetta” apdovanotas aukš
čiausiu festivalio prizu “Au
ksinės palmės šakele”.

Festivalio Didysis prizas ati
teko prancūzų režisieriaus Bru
no Dumonto filmui “Žmoni
škumas” (L’Humanite).

Portugalo Manoelio de 01- 
iveiros filmui “Laiškas” atite
ko festivalio Žiuri prizas.

Geriausiu režisieriumi pri
pažintas ispanas Pedro Almo- 
dovar, festivaliui pateikęs fil
mą “Visa teisybė apie mano

motiną”.
Geriausio aktoriaus titulas 

atiteko prancūzui Emmanueliui 
Schotte už vaidmenį filme 
“Žmoniškumas” (L’Humanite).

Geriausios aktorės titulą pa
sidalino “Žmoniškumas” pa
grindinio vaidmens atlikėja 
Severine Caneele ir Emilie 
Deųuenne, sukūrusi pagrindinį 
vaidmenį filme “Rosetta”.

Geriausiais scenaristais pas
kelbti Jurij Arabov ir Marina 
Koreneva, už scenarijų bend
ram Vokietijos ir Rusijos filmui 
“Molochas”.

Apdovanojimas “Auksinė 
kamera” atiteko indui Murali 
Nairui už operatoriaus darbą 
filme “Marana Simhasanam”.

Omnitel Laikas

INDĖNŲ KARIAI MOKYS
LIETUVIUS PĖDSEKYSTĖS

JAV elitinio muitinės patrulių 
pėdsekių būrio “Prieblandos vil
kai”, sudaryto iš Šiaurės Ameri
kos indėnų genčių karių, pa
reigūnai mokys Lietuvos pasie
niečius. Mokymai vyks sunkiai 
prieinamose vietovėse Varėnos 
rajone esančioje Trumpalių 
užkardoje. Indėnai mokys lietu
vius, kaip atpažinti sienos 
pažeidėjus, juos susekti, 
nustatyti, kaip ir kada kirsta sie
na. Mokymuose bus rodoma

vaizdinė medžiaga, vyks ir prak
tiniai užsiėmimai. “Prieblandos 
vilkai”, naudodamiesi senovės 
indėnų pėdsekystės metodais 
bei vadovaudamiesi jautria uos
le, net praėjus savaitei gali 
nustatyti, kas, kaip ir kokia 
transporto priemone kirto sieną. 
Šis būrys tarp JAV ir Meksikos 
pasienyje dirbančių pareigūnų 
sulaiko daugiausia kontraban
dininkų, tarp jų ir narkotikų 
vežėjų.

Respublika

EKONOMINĖ ZONA 
BALTIJOS JŪROJE

SAUGOMA BLOGAI
Lietuvos Seimo Nacionali

nio saugumo ir gynybos komite
tas mano, kad Lietuvos eko
nominė zona Baltijos jūroje iŠ 
esmės nesaugoma. Seimo spau
dos tarnyba pranešė, kad nese
niai komiteto posėdyje svarsty
ta teritorinės jūros, pakrančių 
bei valstybės sienų apsauga, val
stybių institucijų veikla pa
jūryje, Kuršių mariose ir Lietu
vai priklausančiuose Baltijos 
jūros vandenyse. Pasak prane
šimo, analizuojant Europos Są
jungos (ES) šalių jūrų kontro
lės sistemas ir būdus, galima 
teigti, jog Lietuvos suintere
suotų žinybų veikla jūroje nėra 
pakankamai efektyvi ir ekono
miška bei ne visai atitinka ES 
išorinių sienų apsaugos standar
tus.

Jūros regione ir jos pakrantė
je veikia daug institucijų, atlie
kančių savo tam tikras užduo
tis, joms atlikti naudojamos spe-

cialios priemonės: laivai, rada
rai, valdymo centrai ir kita. Kai 
kuria s atvejais techninių prie
monių panaudojimas dubliuoja
mas, joms eksploatuoti skirtos 
lėšos panaudojamos neefekty
viai, jos yra išskaidytos įvai
rioms žinyboms. Ši tema na
grinėjama ne pirmą kartą, nes 
iki šiol nėra nuspręsta, kas sau
go Lietuvos ekonominę zonąjū- 
roje - Pasienio policija ar Ka
rinės jūros pajėgos, pažymima 
pranešime.

Komitetas pritarė ankstesnei 
nuostatai, kad Lietuvos teri
torinės jūros ir pasienio vande
nų apsaugą ir kontrolę taikos 
metu savo kompetencijos ribose 
vykdo Pasienio policijos depar
tamentas.

Posėdyje dalyvavo pasienio 
policijos, Gynybos štabo, Val
stybinio turizmo departamento, 
Prezidentūros atstovai.

Omnitel Laikas
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NAUJAS LIETUVOS
KONSULATAS

salose pradininkų, daug metų 
buvęs Tenerifės meras, Pra
monės ir prekybos rūmų prezi
dentas. Kanarų salose restoraną

ir viešbutį laiko žinomi daini
ninkai buvę kauniečiai Valde
maras ir Loreta Frankoniai.

Lietuvos rytas

R. Šuikos nuotr.Lietuvos Seimo plenariniame posėdyje skelbiama pertrauka
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Seimas uždraudė tabako 
reklamą

Seimas gegužės 11 d. priė
mė prieštaringai vertinamas Ta
bako kontrolės įstatymo patai
sas, kurios nuo kitų metų pra
džios užkirs kelią rūkalų rek
lamai. Plenariniame posėdyje 
parlamentarai baigė priimti įs
tatymo pataisas pastraipsniui, 
o vėliau balsavo dėl viso įsta
tymo. Už viso įstatymo patai
sas balsavo 52, prieš -10, susi
laikė 13 Seimo narių. Daugu
mą priimtų pataisų parengė Se
imo Sveikatos reikalų komite
tas, vadovaujamas konservato
riaus Antano Matulo. Svarstant 
įstatymą, buvo atsižvelgta ir į 
Seimo pirmininko pirmojo pa
vaduotojo Andriaus Kubiliaus 
vadovaujamos darbo grupės pa
teiktas alternatyvas.

Anksčiau galiojusios Tabako 
kontrolės įstatymo nuostatos 
draudė tabako reklamą, tačiau 
nebuvo Šio draudimo vykdymą 
kontroliuojančios ir baudas už 
pažeidimus skiriančios institu
cijos. Pagal priimtas pataisas, 
tai atliks Valstybinė tabako ir 
alkoholio kontrolės tarnyba 
(VTAKT) prie Vyriausybės. 
Anot pataisų, komercinės-ūki- 
nės veiklos subjektai, remian
tys tabako gaminių pardavi
mą ir nesilaikantys reklamos 
naudojimo reikalavimų, gali 
būti įspėti Vyriausybės nustaty
ta tvarka, už pakartotinį pažei
dimą baudžiami 5000 litų bau
da, už dar vieną - 10 tūkstan
čių litų bauda. Baudas skirs 
VTAKT.

Seimas taip pat priėmė 
Sveikatos komiteto pasiūlymą, 
kad tabako gaminių reklama 
Lietuvoje būtų uždrausta nuo 
2000 m. sausio 1 d., iki to laiko 
skiriant tokį pat plotą rūkymo 
antireklamai. Antireklamą iki 
liepos 1 d. turi reglamentuoti 
Vyriausybė. Parlamentarai pa
pildė įstatymą nuostata dėl pa
slėptos reklamos draudimo, pri
tarė A. Kubiliaus darbo grupės 
siūlymams, įvardijantiems rek
lamos kriterijus.

Konstitucinis Teismas ank
sčiau paskelbė neatitinkančia 
Konstitucijos Tabako kontrolės 
įstatymo nuostatą, jog rekla
mos kriterijus nustato Vyriau
sybė. Dabar jie apibrėžti pa
čiame įstatyme.

Prieš balsavimą centristas 
Arūnas Grumadas ragino par
lamentarus balsuoti prieš įs
tatymą, tvirtindamas, kad

“draudimai nieko gera neduos”. 
Jo teigimu, panašios įstatymų 
nuostatos Europos Sąjungoje 
įsigalios tik po dvejų metų. 
Pasak A. Grumado, įstatymo 
maksimalus efektas bus tik tri
mis procentais sumažėjęs rū
kalių skaičius. “Mūsų kraštas 
panašus į nuogalių, kuris lenda 
į dilgėles, nežinodamas pasek
mių”, sakė A. Grumadas.

A. Kubilius posėdyje teigė iki 
galo nesupratęs, ko siekta įsta
tymo pataisomis - uždrausti 
tabako reklamą, ar sumažinti 
rūkančiųjų skaičių. Jo teigimu, 
jeigu norima efektyviai kovoti 
su rūkymu, privaloma imtis ak
tyvios propagandinės kampa
nijos. “Jeigu manoma, kad už
draudus reklamą, sumažės rū
kančiųjų skaičius, tai man kyla 
daug abejonių”, sakė A. Kubi
lius. Per ankstesnį svarstymą 
A. Kubilius teigė, kad kova su 
rūkymu būtų efektyvesnė, rek
lamos draudimą atidėjus dar vi- 
eneriems metams, iki 2001 m. 
pradžios. A. Kubiliaus teigimu, 
sėkminga tabako antireklama 
net iki 30 proc. galėtų sumažin
ti rūkančiųjų skaičių. Dabar, 
anot A. Kubiliaus, iki 2000 m. 
pradžios liko per mažai laiko, 
“kad įstatymas ir antireklamos 
kampanija įsivažiuotų”.

Interviu BNS šiam požiūriui 
oponavo Seimo narys jau
nalietuvis Stanislovas Buške
vičius. Seimas bendruoju suta
rimu priėmė jo pasiūlymą, ku
riuo Vyriausybė ar jos įgaliota 
institucija ruošia, tvirtina ir nuo 
šių metų rugsėjo 1 d. įgyvendi
na ilgalaikę reklamos programą 
apie tabako ir jo gaminių var
tojimo žalą žmonių sveikatai. 
Parlamentaro teigimu, tuo turėtų 
būti patenkinti ir žiniasklaidos 
priemonių savininkai, kuriems 
tabako gamintojų reklamos 
užsakymų praradimą kompen
suos Vyriausybės antireklamos 
užsakymai. Pasak S. Buške
vičiaus, ar šios antireklamos 
apimtys bus lygiavertės praran
damoms dėl tabako gaminių 
draudimo, nulems pati Vyriau
sybė.

Įtakingų žiniasklaidos prie
monių vadovai metų pradžioje 
ragino Seimą dėl sunkios rek
lamos rinkos padėties kurį lai
ką leisti reklamuoti cigaretes, 
drauge skelbiant ir apie rūky
mo žalą.

Omnitel Laikas

Mūsų kredito kortelė
Piniginėje - kelios kreditinės 

kortelės. Spaudoje, per radiją, 
televiziją, didžiosiose iškabose 
pakelėse ir kitur prekybinin
kai siūlo visokius dalykus, vi
sur pabrėždami jų kokybę ir ver
tę, ypač “reikalingumą” jums. 
O nuėjus į krautuves - akys raib
sta nuo įvairaus pasirinkimo 
prekių ir jų išstatymo. Juk yra ir 
net specialus mokslas - kaip pri
traukti pirkėją ir jam parduoti 
prekę. Anksčiau visoms šioms 
pagundoms buvo lengviau at
sispirti - neturėjai pinigų, nepir- 
kai, o dabar - kredito kortelės, 
kurios leidžia pirkti be pinigų, 
kiek nori ir ką gali. Bet kiekvie
nas turėtų būti atsargus, kad ne
pasidarytų kredito kortelių ver
gas - valdykite kredito kortelę 
jūs ir neleiskite kredito kortelei 
valdyti jus.

Kredito kortelės yra labai pa
togios pirkiniams, nes nereikia 
nešiotis pinigų. Žinoma, jos 
naudingiausios jums tada, jei 
galite susidariusį balansą kiek
vieną mėnesį užmokėti. Bet jei 
jūs priklausote tai 70% kredito 
kortelių savininkų grupei, kurie 
viso mėnesio balanso neuž
simoka ir moka kredito kortelių

išdavėjui procentus už skolą, 
pagalvokite, kad šiais įvairių 
investavimų laikais geriausias 
investavimas yra užsimokėti 
savo kredito kortelių balansą.

Turėti porą kredito kortelių 
yra gerai, bet, kai jų turim labai 
daug, jau atsiranda bėdų. Kre
dito korteles šiandien visokiais 
būdais perša bankai, kredito 
kortelių bendrovės ir 1.1. Tik šį
met (iki dabar) JAV-jose jau 
buvo išsiuntinėta 30 milijardų 
kredito kortelių pasiūlų, maž
daug po 30 kiekvienai šeimai. 
Kredito kortelių skola per pa
skutiniuosius 6 metus JAV pad
vigubėjo, o pavienių asmenų 
bankrotai 1997 metais pasiekė 
35 milijonus dolerių.

Dalis žmonių užsimoka kre
dito kortelių balansą kas mėne
sį ir jokių procentų už skolą ne
moka, tačiau dauguma krinta 
vis gilyn ir gilyn į skolą. Bet 
nereikia nusivilti. Jūs galite 
žengti tų kredito kortelių skolų 
sutvarkymo link. Tai priklauso 
nuo jūsų.

Kredito kortelių skolų tvar
kytojai specialiai duoda keletą 
patarimų.

Užmokėti kredito kortelių

Keturi savanoriai 
bandys išgyventi 
vien “Interneto”

pagalba
Ar gali žmogus išgyventi vien 

“Interneto” pagalba? Tai Lon
done išsiaiškins keturi savano
riai, kurie bus atskirai užrakin
ti vien su kredito kortelėmis bei 
chalatais ir galės džiaugtis tik 
“Interneto” draugija. Projektą 
organizavo korporacijos “Mi
crosoft” pasaulinio voratinklio 
tinklalapis “msn.co.uk”. Keturi 
“Interneto” nuotykių ieškotojai 
bus 100 valandų uždaryti at
skiruose kambariuose ir galės 
maitintis, rengtis, bendrauti tar
pusavyje bei pramogauti vien 
“Internetu”, sakoma spaudos 
pranešime.

Savanoriai taip pat bandys 
gyventi savo kasdienį gyveni
mą. Vienas ketina žaisti šach
matais, kitas - ieškotis darbo.

Projekte dalyvauja du vyrai ir 
dvi moterys, kurių amžius įvai
ruoja nuo 30 iki 67 metų. Jų “In
terneto” naudojimo patirtis ne
vienoda. Visi dalyviai bus ste
bimi Hertfordšyro universiteto 
specialistės Helen Petrie paren
gtos programos pagalba. H. Pet
rie tikisi, kad projektas padės iš
siaiškinti, kaip žmonės ištveria 
ilgus laikotarpius, naudodamie
si vien “Interneto” parama. 
“msn.co.uk” vadybininkas Nic- 
kie Smith pareiškė: “Mes no
rėjome išbandyti esamas “Inter
neto” paslaugas ir pažiūrėti, ar 
tikrai įmanoma išgyventi, netu
rint nieko, tik pasaulinį voratin
klį ir kredito kortelę”.

“Interneto” vartotojai galės 
susipažinti su savanorių padėti
mi apsilankę adresu “www. 
msn.co.uk”.
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balansą yra geriausias investa
vimas, kurį galite padaryti. Jei
gu jums nereikia mokėti už kre
dito skolą. 18% ar 22%, tai 
reiškia, kad tas 18% ar 22% yra 
jūsų uždarbis. Ir tai be jokios 
rizikos ir be mokesčių! Pagal
vokite apie tai.

Taip pat pagalvokite, kad 
žmogui, turinčiam kredito ko
rtelės neužmokėtą balansą, pra
gyvenimas yra maždaug 20% 
brangesnis, negu turėtų būti! Ir 
jei jūs galėtumėte atmokėti 
kredito kortelės skolą, tas maž
daug 20% priedinis mokėjimas 
pranyktų. Tik jums reikia išsi
vaduoti iš įpročio pirkti ir pirk
ti kredito kortelėmis ir mokėti 
tik nustatytą mažiausią sumą. 
Pvz., jei nupirkote prekių už 
1,000 dolerių ir mokate tik nu
statytą minimalų mėnesinį 
mokestį už kredito korteles, 
jums gali užtrukti 20 metų ap
mokėti tuos 1,000 dolerių. Be 
to, būsite per tą laiką išmokė
jęs 2,000 dolerių vien tik pro
centų.

Daugelis žmonių kaltina 
kredito kortelių davėjus, kurie 
kreditą padaro labai viliojan
čiu, bet turite žinoti, kad čia 
Amerika ir jūs turite mokėti sau
giai vairuoti tarp lengvo kredi
to pasiūlų, jūsų darbo ir savo fi
nansinės ateities kontroliavimo. 
Jūs tai galite padaryti:

1. pasiryžkite;
2. sukarpykite savo kredito 

korteles, ar bent jų daugumą, 
dabar (nors tai ir sunku padary
ti!);

3. paimkite vieną kredito ko
rtelę ir kiek galima greičiau 
(kiek jūsų sąlygos leis), už
mokėkite visą skolą, tada imkite 
kitą ir t. t. (o jei jūsų kortelės 
sukarpytos, tai jų jau nenau
dosite ir tik skolą mokėsite!). 
Logiškiau tiktų pradėti išmokė
ti skolą tos kortelės, kuri turi di
džiausius procentus. Bet jei tu
rite daug kortelių su mažomis 
skolomis, užmokėkite jas pir

“Polish American Congress” banketo iškilmės tapo manifestacija Amerikos Lenkų 
Kongresui ir jo įnašui į NATO plėtros darbą, kuris vyko po Amerikos Lenkų Kon
greso skraiste ir kuris vienijo Amerikos lenkus ir vedė NATO plėtros politiką sep
tynerius metus su jų pirmininku Edvvard Moskal priekyje.

Banketo metu: JAV LB pirmininkė Regina Narušienė, JAV LB vykdomasis vice 
pirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas, Amerikos Lenkų Kongreso pirmininkas Ed 
ward Moskal, JAV LB Įstaigos direktorė Audronė Pakštienė

V

Žemės grąžinimas 
tebevyksta

Iki balandžio 1 dienos Lietu
voje buvo priimta daugiau kaip 
350 tūkst. sprendimų atkurti 
nuosavybės teises į turėtą žemę, 
miškus bei vandens telkinius. Jų 
bendras plotas užima 2.34 mln. 
hektarų. Tai sudaro 59 % žemės 
ploto, kurį pageidauja atgauti 
Lietuvos piliečiai. Pasak žemės 
ūkio ministro, nuosavybės teisių 
atkūrimas Lietuvoje ypač pas
partėjo pastaraisiais metais, kai 
buvo priimti reikalingi teisiniai 
aktai, sukurta žemės informa
cinė sistema bei parengti žemė
tvarkos projektai. Šiems dar
bams nemažai lėšų skyrė užsie
nio šalys. Pavyzdžiui, Švedija 
yra skyrusi 30 mln. kronų.

 Respublika

miausia. Jei įmanoma, pagal
vokite apie dalies pinigų iš
ėmimą iš taupomosios sąskai
tos, kad greičiau užmokėtumė
te kredito kortelės skolą.

Kitas kelias nusikratyti kre
dito kortelės skolomis gal ir ge
ras, bet rizikingas - tai “home- 
eąuity” paskola. Geras kelias ta 
prasme, kad tos paskolos pro
centai žemesni ir nurašomi nuo 
mokesčių, o rizikingas, nes mo
kėdami tą paskolą 20 ar 30 me
tų galite pastebėti, kad jūs sa
vo skolų nesumokate, o jas pa
didinate. Tyrimai rodo, kad 2/ 
3 žmonių, paėmę “home-equi- 
ty” paskolą, atsiduria tokioje 
padėtyje. O jei paskolos neiš
galite mokėti, galite prarasti 
savo namą. Jei galite atsispirti 
pagundoms ir tinkamai naudo
tis kredito kortele, galite jų turė
ti 2 ar 3. Kitu atveju naudokite 
“debit card”. Jos irgi patogios: 
perkant jūsų pinigai pervedami 
tiesiog iš banko ir taip neįbren- 
date į skolas. Bet ir čia reikia 
būti atsargiems ir žinoti, kiek 
pinigų galite išleisti pirkiniams;

4. kai gausite mažo procento 
kredito kortelės pasiūlą paštu, 
pvz., 4,9%, atminkite, kad tie 
žemi procentai paprastai galio
ja tik 6 mėnesius. Perskaityki
te smulkų raštą!

Jei laikysitės šių keturių pa
tarimų, neįkrisite į beviltiškas 
kortelių skolas.

Štai viena brošiūra, kuri ga
li būti įdomi ir naudinga:

“Plastic Made Simple”, rašy
kite MasterCard Intemational, 
Attn. Fulfillment Center, 1970 
Craigshire, St. Louis, MO 
63146.

Jeigu jums reikia patarėjo 
skolų reikalu (counseling ser- 
vice), paskambinkite The Na- 
tional Foundation for Consum- 
er Credit (24 valandas per parą) 
800-388-2227.

Naudotasi medžiaga iš “Chi- 
cago Tribūne” (1998.11.01)

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

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DVVI 
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: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way 
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 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia nauj o j vietoj - OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N Y. Tel 847-2323 
(namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar norite būti 
J. Andriušio klientais.

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

per.
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 

___ Evergreen Park, IL, 60642 
Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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* MEM0RIALS

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379
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— Redaguoja REDAKCINĘ KOMISIJA —
Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

Lietuvos ministras pirmininkas: 
išeinantis ir ateinantis

Lietuvos radijo žurnalistas Vaidotas Žukas kalbina telefonu 
“Darbininko ” redaktoriųJulių Kelerą (pokalbis vyko š.m. gegužės 
18 d. ir buvo perduotas per Lietuvos radio 1-ąją programą)

Birželio įvykius prisimenant
Keliaujame ir didžiuojamės nuostabiu gyvenimo greitkeliu... 

Keliautojai žino, kad kiekvienam teks iš greitkelio išsukti į “exit”. 
Nežino tik, kuris bus jo “exit” numeris. Nežino, ar bus laiko grei
tį sulėtinti, iškeliavimą pristabdyti, ar teks išsukti į “exit” staiga, 
net ženklo nedavus... Mato, kad taip nutinka su kitais jo kelionės 
bendrininkais.

Birželio mėnuo mums reiškia didelių netekimų laiką. Tai mė
nuo, kada smurto keliu masės mūsų tautos narių buvo išstumtos iš 
savojo kelio į “exit”.

Kai kelyje svetimas trenkia į tavo vežimą, pristabdomas judė
jimas, įsikiša policija, teisme atsiduria kaltininkas. Kai į mūsų 
tautos kelią staiga įsmuko iš šono sovietiniai genocido meisteriai 
su savo vikšruotais ratais, tarptautinio judėjimo policija nebuvo 
prišaukiama. Stiklinėje tvirtovėje New Yorke, prie East River, ji 
buvo užsidariusi nuo pagalbos šauksmų.

Stebėjome tą jos tylą, abejingumą su išvada, kad tai nėra tikro
ji tautų judėjimo policija, kuri prižiūri taisyklingą judėjimą. Te
nai tarp kitų yra ir tie patys masinio genocido gangsteriai, jų sėb
rai, ar jų priterizuoti prisitaikėliai.

Teisingumas vaizduojamas svarstyklėmis, kurias rankoje lai
ko graikų deivė Nemezidė su užrištomis akimis. Ar tai reiškia, 
kad teisingumas yra aklas? Galbūt, kartais. Teisybę rasti ne vi
sada yra lengva ir su atviromis akimis.

Vis dėlto teismai, pasirinkę savo ženklu svarstykles su ta Nak
ties dukra, kaip ją graikai vadino, pasirinko ne tam, kad liudytų 
aklumą kurio teismų praktikoje pasitaiko. Tasai ženklas sako ką 
kita: teisme nebus žiūrima nei kaltinamojo nuopelną nei padė
ties, nei giminystės, nei draugą nei užtarėją o tik pačios kaltės. Ir 
priešingai, kai žmogus neteisingai kaltinamas, irgi nebus žiūri
ma, kas jį kaltina, bet kuo kaltina ir kokius įrodymus pateikia. 
Toks jau yra teismas. Toks jisai turi būti, kad būtų teisingas: 
nusikaltėlį nubaustų ir nekaltąjį išteisintų.

Tam dar yra įstatymai, kuriais teismas remiasi. Jie taip pat vi
siems kerta lygiai. Kur nėra lygybės prieš įstatymus, negali būti ir 
teisingumo. Bet čia vienas dalykas, lyg tyčia, prie įstatymų taip 
prilimpa, kad teisingumas ima ir pasirodo kartais aklas. Tai atsi
tinka įstatymus aiškinant ir juos taikant konkrečiam atvejui.

Nesistebėkime, kad Dievą paneigę žmonės tampa žvėrimis ir 
pamina Jo įsakymą: Nežudyk! Mus supurto, kai tautos žudymo 
dalininkais pasidaro ir tie, kurie pripažįsta tą Dievo įsakymą ir 
teisę kitiems gyventi, tačiau silpnesniųjų ir pavergtųjų bei žudo
mų tautų negina. Atrodo, kad tauta būtų ne tas pats, kas ir atski
ras žmogus, o tautos naikinimo ir žudymo Dievo įstatymai ne
draustų. Tai iškreiptos, egoistinės ir nekrikščioniškos sąžinės pa
siteisinimas, kuriam nėra jokio pateisinimo jokiais laikais.

Ar tai nėra dvigubos moralės matas? Kai žmogžudystė smer
kiama ir įstatymais persekiojama, tai tautžudystė nutylima ir pa
kenčiama. Dar daugiau: su žudiku bendradarbiaujama ir prekiau
jama.

Tautos žudymas yra toks nusikaltimas, pro kurį negali tylomis 
praeiti jokia politika. Jokia politika dar neišsilaikė kitos tautos 
nekaltu krauju, nes jisai šaukiasi ir prisišaukia atpildo.

Mūsų žuvusių brolių ir seserų kančia ir mirtis įpareigoja šauk
ti įspėjimo balsu - East River įstaigos viduje yra ir jos priešas, 
kūju užsimojęs į stiklus...

- Kodėl jūsų nuomone, atsis
tatydino premjeras G. Vagno
rius? Ar tik dėl prezidento V. 
Adamkaus viešo nepasitikė
jimo?

- Lietuvos Vyriausybės ir pre
zidentūros karas vyko seniai ir, 
sakyčiau, ganėtinai nedailiai. 
Tą gerai žinojo ne vien pagrin
dinės valstybės politinės fi
gūros; didžioji Lietuvos spau
da, kaip visuomet, uoliai eska
lavo konfliktą iki astronominių 
dydžią kas, žinoma, negalėjo 
neatsiliepti ir visuomenės nuo
taikoms bei veiksmams. Na, ar 
gali vaikai ramiai žaisti, jeigu 
tėvai vaikosi viens kitą tegu net 
ne atvirai agresyviai, delika
čiai, bet su kirvukais užanty ir 
subtiliai vienas kitą karts nuo 
karto pervadindami, tegu ir 
tik jiems vieniems supranta
mu politiniu žargonu? Todėl dar 
vieną sykį buvo neteisus Ny- 
riausybės kancleris Kęstutis Či- 
linskas, teigęs, jog “batalijos 
tarp Prezidento ir premjero vyk
sta gana civilizuotai” (Lietuvos 
aidas, 1999.04.30, p. 2). Gal 
toks iškreiptas vaizdas jam ro
dėsi per Vyriausybės rūmų lan
gą? O gal tas jo “gana” - perne
lyg talpus būdvardis?

Sakyčiau, jog p. Vagnorių 
su pasimėgavimu ir be skubos 
“suvalgė” jo paties ambicijos: 
juk Lietuvoje bent pagal galio
jančią Konstituciją iki šiolei 
dar nebuvo vietos monarchui, 
tarkim, naujam Gediminui Di
džiajam. O kad į visuotinės 
valdžios skeptrą tiestos rankos, 
ženklų ir anksčiau nesunkiai 
atrasime: ko verta vien Vidman
to Žiemelio ir Laimos Andri
kienės išėsdinimo (kitaip ir ne
pasakysi!) iš TS istorija, diri
guojant p. Vagnoriui. Nesun
kiai buvo ir tebėra galima pri
siminti p. Andrikienės nuopel
nus partijos tvėrimui, etc. Bet 
tai tik viena buvusio ministro 
pirmininko “žiauriųjų akcijų”.

- Juk G. Vagnorius turėjo visą 
teisę neatsistatydinti ir niekas 
per daug nebūtų pasikeitę! Ar 
galvotumėte, kad tai didžiausia
G. Vagnoriaus politinė klaida? 
O gal tai premjero ypatingos 
politinės sąžinės apraiška?

- Ne, nemanau. Jei egzistuo
ja toks daiktas kaip politinė 
vaizduotė, tai ji man gan pri
mygtinai kužda, jog ministro 

pirmininko korta jau senokai bu
vo mušta ir ne vien dėl įtampos 
su prezidentu, kurio akivaizdi ir 
nuolatinė tolerancija - valstybės 
ir visuomenės labui - irgi pri
valo turėti ribas.

Beje, konservatoriams nepra
šai būtų persvarstyti partijos pri
sikėlimo prielaidas. Manding, 
vienas pirmųjų žingsnių galėtų 
būti Laimos Andrikienės ir 
Vidmanto Žiemelio viešas atsi
prašymas ir grąžinimas į TS 
(LK) gretas. Taigi, ątgaila, jei tas 
įmanoma, prisikėlimas ir nauja 
kūrybiškesnė santykio su visuo
mene bei politine aplinka pa
ieška.

- Kodėl, jūsų nuomone, ap
klausų lentelėse konservatorius 
R. Paksas tarp savo partijos 
narių buvo pakilęs aukščiau
siai?

- Apie R. Paksą net čia, New 
Yorke, esu girdėjęs itin gražių 
ir gerų žodžią kaip tikrąjį ho- 
mo vilnensis, nepanėrusį, kaip 
daugelis partiečių, į nesibai
giančius politinius skandalus, 
gražbyliavimus, bylinėjimusis, 
visuotinį savęs manifestavimą 
bet tyliai klojantį naujus Vil
niaus šaligatvius, gaivinantį se
namiestį, statantį bei ugdantį 
Miesto dvasią ir tuo pat sąmo
ningai vengiantį didžiosios poli
tikos.

- Kaip jūs vertinate R. Pakso 
iškeltas gana griežtas sąlygas 
prieš imantis premjero pareigų: 
siekimą užsitikrinti įvairių Sei
mo frakcijų palankumą, “besą
lyginę ”, kaip jis pats sakė, Se
imo pirmininko paramą ir rei
kalavimą, kad ministrų kabine
tą surinktų ne kas kitas, bet jis 
pats? Ar tai politinis įžvalgu
mas, atsargumas, o gal tai tam 
tikri diktato ženklai? O gal šių 
sąlygų iškėlimas gali būti trak
tuojamas kaip mūsų Konstitu
cijos netiesioginis papildymas. 
Gal p. Paksas tiesiog nori turė
ti daugiau galių veikti?

- Man regis, tatai dėl įman
traus TS (LK) partijos ir Prezi
dentūros politinio (ir/ar diplo
matinio) pirueto figūrų. Jei Pre
zidentas žengė žingsnį tiesiai, 
Seimo dauguma su buv. Minis
tru Pirmininku darė sudėtingus 
ir ne visuomet pateisinamus 
kūliavirsčius. Taigi darsyk nie
ko nauja - kova dėl valdžios.

Tik ar tikrai tinkamais būdais?
R. Paksas, atrodo, buvo pui

kus miesto valdytojas, ką liu
dija ir absoliutus gandų nebu
vimas, supantis jo asmenį, ir 
tolydžio gražėjantis Vilnius. 
Sėdant į svirduliuojančią tre
čiojo valstybės pareigūno kėdę 
(po Lubio, Šleževičiaus, Vag
noriaus), pripažinkime, gali kil
ti asociacijų... Todėl ir mėgi
nama ieškoti užmojams (o jų 
neabejotinai esama) palankaus 
vėjo. Tai daugiau nei supran
tama.

- Kokie pirmieji naujojo 
premjero sprendimai gali tap
ti esmingais, parodančiais ir 
jo politinę išmintį, ir kūrybin
gumą?

- Visų pirma kritiškai ir kū
rybingai įsiklausyti į valdymo 
patirtį turinčių žmonių balsus, 
ypač tų, kuriais jis pasitiki.

Dotnuvos vienuolynas v. Kapočiaus nuotr.

Klastote įtariamas Dali 
sekretorius

Buvęs Dali sekretorius įta
riamas genialiojo siurrealisto 
klastočių platinimu. Ispanijos 
policija apklausė buvusį siurre
alisto dailininko Salvadoro Dali 
sekretorią kuris įtariamas tūk
stančio tariamai padirbtų dai
lininko darbų platinimu. Aš
tuoniasdešimtmetis britas John 
Moor, 15 metų dirbęs S. Dali se
kretoriumi, buvo suimtas kartu 
su žmona Catherine, kai apie 
tariamą nusikaltimą policiją in
formavo su jais dirbęs vyriškis, 
kurio pavardė neskelbiama, pra
nešė valstybės radijas. Katalo- 
nijoje keliose porai priklausiu
siose meno galerijose ir meno 
muziejuje policija rado lakštą 
kurie gali būti S. Dali darbų 
klastotės. “Konfiskuota tūk

Prisiimti ne vien politinę par
tijos suponuotą atsakomybę ir 
jau ne vien už miestą. Išmokti 
vertinti savo klaidas, vengti po-
pulizmo. Ir svarbiausia - turėti 
valstybės viziją.

Sakyčiau, aristokratinės to
lerancijos mokytis iš Preziden
to, ne iš jo aplinkos žmonių ir 
ne iš konservatorių. Ir, žinoma, 
suformuoti vertą ministrų kabi
netą. Lietuvoj pilna neįvertin
tų, nepanaudotų žmonių, ge
bančių tobulinti valstybę.

- A r galėtumėte prognozuo
ti, kokie likę ankstesnieji mi
nistrai galėtų sugadinti nau - 
jojo premjero įvaizdį ar net su
žlugdyti jo karjerą?

- Pirmiausia liūdnos šlovės 
p. V. Babilius su visais jo pra
monininkais, nors ir labai nau
dingais TS (LK). Nors šiaip, 
kaip teigė F. Nietzsche, “faktų 
nėra, tėra tik interpretacijos”. 
Ministras pirmininkas turi bū
ti ir radikalus, ir tolerantiškas. 
Kaip jis tą suderins, ir ar sude
rins, pažiūrėsim neilgtrukus.

stančiai lakštų, ant daugelio 
kurių yra S. Dali parašas ir ku
rie yra patogiai sunumeruoti. 
Kai kurie iš jų yra parengti par
duoti po 180,000 pesetų (4,5 
tūkst. litų)”, sakoma policijos 
pareiškime. Paveikslų auten
tiškumą nustatinėja meno ek
spertai, sakė policija.

Omnitel Laikas

Rusų konstruktyvistas 
Stokholme

“Moderną museet” rodoma 
didelė rusų konstruktyvisto 
Aleksandro Rodčenkos (1891- 
1956) retrospektyva.

Mūzų malūno inf

Valdas Adamkus
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Tik nesmagu pasidarė, kai iš žmonių klausimų supratau, kad 
kito kandidato ir jo rėmėjo susitikime buvo prišnekėta visokių 
nesąmonių apie Stasį Lozoraitį - net tai, jog jis neva iššvaistęs 
Lietuvos auksą jog jo žmona - žydų kilmės ir nepalanki Lietu
vai. Nemalonu buvo paneiginėti šiuos gandus. Papasakojau, kaip 
Stasys, diplomatinėje tarnyboje gaudamas grašius, aukojo savo 
šeimos pinigus Lietuvos ambasados reikalams, kaip jį materia
liai rėmė Daniela, nuoširdžiai pamilusi ne tik savo vyrą bet ir jo 
tėvynę Lietuvą.

Važinėjant po kraštą teko išklausyti ir kai kurių piktų priekaiš
tų. Sykį Žemaitijoje gavau pylos vien už tai, kad esu “ameriko
nas”. Vienas žmogus kaltino visą išeiviją - neva ji, pokario metais 
“Amerikos balso” laidose kalbėdama apie artėjantį išvadavimą 
suklaidino daug Lietuvos jaunimo, kuris be reikalo išėjęs į mi
škus ir ten okupantų buvo išžudytas. Jo pikta tirada baigėsi repli
ka: “O dabar atvažiavę mokote mus, ką rinkti Prezidentu”.

Ėmiau pasakoti, kad ir aš tais pokario metais karštai tikėjau 
kalbomis: “Vakarai jau eina mums į pagalbą!” Sakiau, kad mes 
visi tapome nesąžiningos propagandos aukomis: “Mūsą išeivią 
vienintelė kaltė, kad, kaip ir jūs, tikėjome Vakarų demokratijo
mis”. Taip pat kalbėjau, kad istorinės teisybės ieškant, nevertėtų 
perdėti “Amerikos balso” reikšmės. Vyrai išėjo į miškus ne šios 
radijo stoties išprovokuoti, o trokšdami priešintis okupantui. Be 
to, laidas lietuvių kalba imta transliuoti, kuomet partizaninė kova 

jau vyko visu įkarščiu. Tačiau tokių piktesnių kaltinimų pasitai
kydavo išgirsti labai retai. Dauguma kelionių pirmiausia įsiminė 
nepaprastu žmonių geranoriškumu. Gal net mes, Stasio Lozoraičio 
komanda, buvome mylimi daugiau avansu, nemažai tikintis iš mū
sų ateityje.

Prisimenu nuostabų vakarą Žagarėje. Tai vienintelis miestelis, 
kur mes su Stasiu ir jo žmona Daniela buvome nuvykę drauge. 
Susitikti su mumis atėjo daugiausia paprasti, visą gyvenimą var
gę žmonės. Iš pradžią pristatydamas Stasį, kalbėjau aš, vėliau - 
jis. Susirinkusieji, atrodė, labai atidžiai klausėsi. Baigėme savo 
kalbas ir staiga: tyla. Niekas neatsistoja ir nepateikia, kaip buvo
me įpratę, jokių klausimų. Nesupratau, kas darosi. Jau buvau 
patyręs, kad net ir visiškame kaime, kur sueidavo tik 40-50 ten 
gyvenančių ūkininkų, lengvai užsimegzdavo dialogas su 
žmonėmis, o čia, keletą tūkstančių gyventojų turinčiame mies
telyje, kažkoks nepaaiškinamas susikaustymas. Bet kai po šio, sa
kytume, nenusisekusio susitikimo mes pamažu pasukome link 
durą mus apspito žmonės, ir ėmė megztis gyvas pašnekesys. Pa
sirodo, jie varžėsi salėje viešai mūsų klausinėti, bet atsistoję ša
lia, veidu į veidą mus tiesiog apibėrė klausimais ir niekaip neno
rėjo išleisti. Kai jau ėmėme atsisveikinti su jais, žmonės mums 
puolėsi dėkoti. “Už ką dėkojate?” - klausiame. “Kad atvažiavote, 
- atsako jie. - Mūsų gyvenime jūs pirmieji aukšti svečiai, su ku
riais mes galime taip iš arti pasikalbėti”. Pasirodo, net sovietiniai 
viršininkai niekuomet neužsukdavo į šį kraštą.

Bet bene labiausiai mane sujaudino ir net sukrėtė apsilanky
mas viename Žemaitijos kaime, buvusiame kolūkyje. Apledėju
siu keliuku vos privažiavome iki sukrypusių kultūros namų, kuri
ems geriau tiko lūšnos pavadinimas. Slysčiodamas priėjau prie 
visiškai nešildomo, suklypusiais langais pastato. Ten manęs lau
kė kelios dešimtys žmonių. Ne ką daugiau esą jų ir likę dirbti ta
me buvusiame kolūkyje. Žmonės - daugiausia tik tris hektarus 
žemės turintys vakarykščiai kolūkiečiai - labai skundėsi savo 

likimu. Sunkus rankų darbas ir alkanas gyvenimas netikint, kad 
kada nors kas pasikeis. Aš tegalėjau pamėginti jiems įkvėpti vil
tį. Papasakojau, kaip tvarkosi fermeriai Amerikoje, iš pradžių taip 
pat nelengvai kūręsi naujose žemėse, kalbėjau, kaip, mano ma
nymu, valstybei padedant, galima pamažu pakelti ir Lietuvos ūkių 
produktyvumą pagerinti gyvenimą kaime. Jokių gerovės kūrimo 
“receptų” aš, aišku, negalėjau jiems pasakyti, tik raginau nenu
siminti ir mėginau sužadinti juose kitokios ateities viziją.

Po susitikimo prie manęs priėjo turbūt nė trisdešimt metų ne
turintis vyriškis ir ėmė pasakoti, kad jis, išdraskius kolūkius, iš tų 
trijų hektarų žemės nepajėgia išmaitinti savo mažamečių vaikų. 
Pasikalbėjome su juo atskirai. Ištiesiu atsisveikindamas jam ran
ką... Jis staiga pasilenkia ir mėgina man ją pabučiuoti. Nespėju 
atitraukti. Stoviu pasimetęs, nežinodamas, ką daryti. Jaučiuosi lyg 
būčiau staiga perkeltas į baudžiavos laikus. Vyriškis taip pat su
trikęs sako: “Ačiū, jūs atvežėte viltį...” Išvažiuodamas iš to kaimo 
pagalvojau, kaip teisingai pasielgėme, nusprendę atsisakyti Lie
tuvos valstybės kandidatams į prezidentus skirtų lėšų. Iš viso Sta
sio Lozoraičio rinkiminė kampanija Lietuvai beveik nieko nekai
navo, nes ją finansavo daugiausia išeivija.

Per kelias savaites apvažiavau daugybę Lietuvos miestelių ir 
kalbėjau dešimtyse sausakimšų salią kuriose dažnai susirinkda
vo po tūkstantį ir daugiau žmonių - vos ne visi tų vietų gyvento
jai. Manau, labai daug jų balsavo už Stasį Lozoraitį. Bet aplanky
ti kiekvieną vietovę nei jis, nei aš neįstengėme.

Važiuodamas į Lietuvą žinojau, kad Stasiui Lozoraičiui be
veik nėra galimybių laimėti rinkimų. Manau, giliai širdyje jis tai 
jautė ir pats, nors šia tema mes vengėme kalbėti. Pasakyčiau: įvy
ko stebuklas, jei Stasį Lozoraitį būtų išrinkę Prezidentu. Per men
kai jis buvo pažįstamas Lietuvos visuomenei, o rinkiminės kam
panijos laikas - per daug trumpas, kad spėtume įtikinti rinkėjus 
balsuoti už jį, o ne už šalyje populiarų Algirdą Brazauską. Tačiau

(nukelta į 4 psl.)
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■ Tarptautinis Hagos tribu
nolas pareiškė Jugoslavijos 
prezidentui ir pagrindiniams 
jo talkininkams oficialų kal
tinimą nusikaltimais prieš ci
vilius albanų gyventojus Ko- 
sove. Apie tai gegužės 27 d. 
Hagoje pranešė Tarptautinio 
tribunolo buvusiai Jugoslavijai 
prokurorė Louise Arbour. Ji 
taip pat paskelbė, kad išduotas 
tarptautinis orderis suimti Ju
goslavijos prezidentą Slo
bodaną Miloševičių, Serbijos 
prezidentą Milaną Miluti- 
novičių, Jugoslavijos premjero 
pavaduotoją Nikolą Sainovi- 
čių, Jugoslavijos kariuomenės 
štabo vadą Dragoliubą Ojda- 
ničių ir vidaus reikalų ministrą 
Vlajko Stojilkovičių. Kaltini
mas paremtas nusikaltimais, 
įvykdytais Kosove nuo 1999 m. 
pradžios, o kaltinamieji as
menys asmeniškai yra atsakin
gi už 740,000 albanų depor
tavimą bei 340 atpažintų civil
ių nužudymą. Tačiau Belgradas 
nepripažįsta Hagos tribunolo 
buvusiai Jugoslavijai, kadangi 
jis įsteigtas be JT Saugumo 
Tarybos pritarimo ir nedaly
vaujant Jugoslavijai. Belgrado 
politiniai lyderiai teigia, kad 
kaltinimas pareikštas siekiant 
neleisti prezidentui Miloševi
čiui dalyvauti politiniame kri
zės sureguliavime. Rusija ir 
Graikija pareiškė, kad toks tri
bunolo sprendimas yra nep
agrįstas ir klaidingas. Tuo tar
pu NATO ir kiti Vakarų valsty
bių lyderiai sveikino tribunolo 
sprendimą.
■ Lietuvos ir Latvijos dery

bininkai Vilniuje parafavo 
valstybių jūros sienos sutartį. 
Po penkis metus trukusių de
rybų šalys susitarė dėl linijos, 
kuri atriboja šalių teritorinę 
jūrą, ekonominę zoną ir konti
nentinį šelfą. Sutartį dėl Lie
tuvos ir Latvijos teritorinės 
jūros, išskirtinės ekonominės 
zonos ir kontinentinio šelfo 
delimitavimo Baltijos jūroje 
parafavo Lietuvos derybų de
legacijos vadovas ambasado
rius Rimantas Šidlauskas ir 
Latvijos derybininkų vadovas 
URM valstybės sekretorius 
Maris Riekstins.

■ Baltarusija atliko pir
muosius mokėjimus Lietuvai 
už respublikai tiektą elektros 
energiją. Tai pranešė Baltaru
sijos URM atstovas spaudai Ni- 
kolaj Borisevič.

Išleistos dvi aktualios 
knygos apie Rytų Lietuvą

Vilniuje išleistos dvi knygos 
aktualiomis Rytų Lietuvos te
momis - “Armija krajova Lietu
voj e” (antra dalis) ir “Etni
nių žemių lietuviai dabartinėje 
Baltarusijoje”.

Gegužės 17 d. “Vilnijos” 
draugija bei Politinių kalinių 
ir tremtinių draugija minėjo 
55-ąsias Armijos krajovos aukų, 
policininkų, Vietinės rinktinės 
karių metines. Kartu buvo pri
statytos abi knygos.

“Vilnijos” draugijos pirminin
kas Kazimieras Garšva, prista
tydamas knygą “Armija krajova 
Lietuvoje”, sakė, knyga parašy
ta, “remiantis 1995 metais Ber
nardinų vienuolyne rastais ar
chyvais, parašytais pačių lenkų”. 
Minėjime dalyvavęs Kovo 11- 
osios akto signataras, Seimo na
rys Juozas Dringelis sakė, jog 
dokumentai, kuriais remiantis 
parašyta knyga, “yra vieninte
liai Armijos krajovos dokumen
tai Lietuvoje, visi kiti yra Len
kijoje ir mūsų istorikams nepri
einami”. Bernardinų vienuoly
ne buvo rasta per 9 tūkst. lapų 
Armijos krajovos dokumentų. 
Pasak J. Dringelio, tarp rastų do
kumentų yra Armijos krajovos 
Vilniaus apygardos vado įsaky
mai, ataskaitos vyriausiajai va
dovybei Lenkijoje, įvairūs rapor
tai iš apygardos padalinių. 
Daugelis rastų dokumentų buvo 
užšifruoti.

Leidinį “Armija krajova Lie
tuvoje” sudaro keturi dokumen

Aktorius Richard Gere lankėsi 
albanų pabėgėlių stovykloje

Balandžio 28 d. vienas 
pabėgėlis gavo autografą, o Ri
chard Gere iš arti pamatė sto
vyklą su etniniais albanų pa
bėgėliais iš Kosovo. Aktorius, 
žinomas kaip Tibeto kovos prieš 
Kiniją šalininkas, nusprendė 
praleisti tris dienas Makedoni
joje, kad galėtų pats pasikalbė
ti su oficialiais pareigūnais ir 
pamatyti kai kurias vietas, kur 
pastarąjį mėnesį buvo priglaus
ta daugiau kaip 135,000 žmonių. 
“Aš palaikau žmogiškumą. No

Kinijoje steigiamas tabako 
muziejus

Pietryčių Kinijos tabako au
gintojai steigia muziejų, skirtą 
cigarečių istorijai ir jų keliamam 
pavojui sveikatai. Muziejus įsi
kurs Yuxi mieste Kunming pro- 
vincijoje. Jo savininkas di
džiausias Azijoje Yuxi miesto ci
garečių fabrikas. Kinija, turinti 
320 min. rūkorių, yra taip pat 

tiniai skyriai bei moksli- niai 
straipsniai, lietuvių pog-rindžio 
straipsniai, įtariamųjų lietuvių 
žudynėmis asmenų sąrašas.

Pirmoji “Armija krajova Lie
tuvoje” knyga, parašyta remian
tis liudininkais, buvo išleista 
1995 metais. K. Garšva su ironi
ja sakė, kad “Lenkijos ambasa
da jau įsigijo kelis knygos eg
zempliorius. Kol kas Lenkijos 
valstybė nepadėkojo mums už šį 
darbą, bet tikimės, jog padė
kos”.

Antroje pristatytoje knygoje 
“Etninių žemių lietuviai dabar
tinėje Baltarusijoje” pateikiama 
įvairių duomenų apie etninių 
žemių lietuvius ir jų kalbą da
bartinėje Baltarusijoje. Knyga 
parašyta, remiantis archyvais, 
istoriografiniais bei statistikos 
duomenimis, įvairių autorių 
nuomonėmis. Pasak K. Garš
vos, rašant šią knygą, naudota
si 18-19 amžių dokumentais, 
“kurie iki šiol nebuvo spausdint 
ti”. K. Garšvos teigimu, knygos 
tikslas - supažindinti su se
niausių vietinių Gudijos (Bal
tarusijos) gyventojų istorija, kal
ba, kultūra ir padėti ją išlaiky
ti.

Knygų “Armija krajova Lie
tuvoje” ir “Etninių žemių lie
tuviai dabartinėje Baltarusijo
je” sudarytojas yra “Vilnijos” 
draugijos pirmininkas K. Garš
va.

Omnitel Laikas

riu pats suprasti, kas vyksta, - 
sakė Gere, atvykęs į didžiausią 
pabėgėlių stovyklą, kuri yra apie 
6 mylios nuo Skopje. - Jeigu yra 
bent koks būdas jiems padėti, aš 
tą padarysiu”. Jis kalbėjosi su 
pabėgėliu, vardu Skender, kuris 
gavo aktoriaus autografą ir ta
po neoficialiu jo vertėju. “Kokia 
čia didžiausia problema? Mais
tas, vanduo?” - Klausė Gere. 
“Purvas”, - atsakė Skender.

(AP, Brazda, Makedonija) 

didžiausia cigarečių gamintoja 
pasaulyje, tačiau pastaraisiais 
metais vyriausybė ėmė nepritar
ti rūkymui. Naujasis muziejus, 
pirmas tokio pobūdžio Kinijoje, 
eksponuos dokumentus ir įvai
rią medžiagą apie rūkymo in
dustriją ir pavojus.

(AP, Shanghai)

Iš Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynių š. m. gegužės 15-16 d. Detroite, kurios 
sutraukė virš 400 lietuviško sportuojančio jaunimo iš Kanados ir Amerikos. Žaidynes 
pravedė ir jas globojo Detroito sporto klubas “Kovas”, kuris šiemet švęs savo veiklos 
penkiasdešimtmetį. Nuotraukoje - Clevelando sporto klubo “Žaibas” krepšininkai, 
laimėję II vietą jaunių klasėje. Jie žaidė baigmines žaidynes su Chicagos “Lituanica”. 
Jiems taurę įteikia ŠALFAS pirmininkas Audrius Šileika

J. Urbono nuotr.

“Newsweek” gavo apdovanojimą 
už Lewinsky istoriją

“Newsweek” išspausdintas 
straipsnis apie Monica Lewins- 
ky balandžio mėnesį pelnė 
žurnalui National Magazine 
Avvard. Šis žurnalas jau apdo
vanotas už tris straipsnius - vi
si apie Prezidento Clinton aferą 
ir su ja susijusius nesmagumus 
Baltuosiuose Rūmuose - para
šytus Michael Isikoff ir Evan 
Thomas. Rašiniai buvo apibū
dinti kaip “nuostabiai bešališki, 
skaidrūs ir parašyti su išbaigtu 

Dusios ežeras V. Kapočiaus nuotr.

kruopštumu”. 34-tojo metinio 
apdovanojimo rengėjai taip pat 
pažymėjo žurnalus,pralenkian
čius kitus savo meistriškumu: 
“Vanity Fair” (tiražas daugiau 
kaip 1 min.), “Conde Nast - 
Traveler” (nuo 400,000 iki 1 
min.), biznio žurnalas “ “Fast 
Company”(nuo 100,000 iki 
400,000) ir dizaino leidinys 
“I.D. Magazine” (iki 100,000).

(AP, New York)

“Microsoft” 
investuoja 5 

mlrd. dolerių į 
bendrovę 
“AT&T”

“Microsoft” investuoja 5 
mlrd. dolerių į bendrovę 
“AT&T”. Šis sandoris užtikrins, 
kad programinės įrangos milži
nė “Microsoft” neliks nuošaly
je nuo projektų panaudoti ka
belinės televizijos laidus tiekti 
“Internetui”, telefono pokal
biams bei pramogoms.

Gegužės 13 d. abi bendrovės 
pareiškė, kad išsirinks tris mie
stus, kuriuose išbandys naują 
bendra sąskaita apmokamą pa
slaugą - abipusio ryšio televi

ziją su telefono paslaugomis, 
elektroniniu paštu ir kitomis 
“Interneto” galimybėmis.

Apie sandorį pranešta vieną 
dieną po to, kai “AT&T” sutiko 
įsigyti korporaciją “MediaOne 
Group” - ketvirtąją pagal dydį 
JAV kabelių kompaniją. Jeigu 
sandoris bus patvirtintas, 
“AT&T” taps didžiausia šalies 
kabelinės televizijos bendrove.

Kai kas reiškia susirūpini
mą dėl galios, kurią abi milži
nės įgis begimstančioje didelės 
spartos “Interneto” industrijoje. 
Susijungusi su “MediaOne”, 
“AT&T” kontroliuos televizijos 
kabelių ryšį su 16 min. namų.

Didelės spartos, arba vadi
namojo plačiajuosčio ryšio li
nijų rinka iki 2005 metų turėtų 
išaugti iki 200 mlrd. dolerių, sa
koma pernai atliktame tyrime, 
kurį paskelbė konsultacijų firma 
“Booz-Allen and Hamilton”.

Omnitel Laikas

Valdas Adamkus

Likimo vardas - Lietuva 44
(atkelta iš 3 psl.)
ir nesitikėdamas pergalės, stengiausi daryti visa, kas įmanoma, 
kad kuo daugiau žmonių patikėtų Stasiu Lozoraičiu. Apie 40 pro
centų jam atiduotų balsų buvo daugiau, nei galėjome laukti 
pradėdami rinkiminę kampaniją. Svarbiausią savo tikslą mes 
pasiekėme - pirmuosiuose po penkiasdešimties okupacijos metų 
Lietuvos Prezidento rinkimuose kova vyko kultūringai ir žmo
nėms buvo pasiūlyta galimybė laisvai rinktis tarp dviejų kandi
datų, tarp dviejų programų.

Per visą kampanijos laiką mūsų rinkiminis štabas ir pirmiau
sia pats Stasys Lozoraitis laikėsi taktikos, kad, siūlant savo poli
tinę programą, reikia polemizuoti su konkurento argumentais, o 
ne drabstytis asmeniniais kaltinimais. Važinėdamas po Lietuvą, 
aš taip pat niekur nesiėmiau žmonėms aiškinti, kad Algirdas Bra
zauskas - netinkamas kandidatas, bet kviečiau juos balsuoti už 
mūsų vilties kandidatą - Stasį Lozoraitį.

Jo politiniai oponentai daugiausia rėmėsi vienu teiginiu: Lozo
raitis negyvenęs Lietuvoje ir todėl esą nesuvokia jos realijų, ne
išmano šalies gyvenimo sąlygų. Tokie argumentai galėjo turėti įta
kos visuomenės nuomonei. Pagrindinė rinkiminio štabo užduo
tis buvo tiesiog supažindinti Lietuvą su be galo patraukliu, in

teligentišku mūsų kandidatu į Prezidento postą ir aiškinti, kad jis 
visą gyvenimą ištikimai tarnavo savo tėvynei, tik dirbo jos labui 
užsieniuose. Be to, reikėjo aiškinti žmonėms, kad valstybės va
dovo pareigos anaiptol nereikalauja būti geru ūkininku, išmany
ti pramonės, statybos ar žemės ūkio specifiką.

Manau, mums pavyko įtikinti inteligentiją - dauguma jos bal
savo už Stasį Lozoraitį. Patikėjo juo ir nemaža dalis kitų visuome
nės sluoksnių. Bet dar daugiau žmonių pirmiausia buvo susirūpi
nę kasdienėmis gyvenimo problemomis. Jiems atrodė, kad geriau 
jas galėtų spręsti didelę administracinio darbo patirtį įgijęs Algir
das Brazauskas.

JUODA ŽINIA

1994-ųjų vasarą, kaip kasmet, viešėjau Lietuvoje. Stasys Lozo
raitis tuo metu jau buvo išvykęs dirbti į Romą.

Man lankantis gegužės pabaigoje pas gimines Šiauliuose, vie
ną vakarą paskambino iš Čikagos žmona. “Turiu blogų žinių, - 
pasakė sujaudintu balsu Alma. - Ką tik kalbėjausi su Stasiu. Jis 
skambino iš Romos ir klausė, kur tu esi išvykęs. Bet, žinai, aš iš 
pradžių net neatpažinau jo balso. Stasys kalbėjo labai sunkiai, 
darydamas ilgas pauzes. Kai pasakiau, kad tu Lietuvoje, jis pa
pasakojo, kad stipriai sergąs ir greit atskrisiąs į Vašingtoną išsitir
ti. Pažadėjau tave surasti Lietuvoje ir paprašyti, kad paskambin
tum jam į Romą”. Alma pridūrė, kad, jos nuomone, reikalai prasti 
- Stasį bus prigriebusi sunki liga. Pasakiau jai, kad tuoj skambinu 
į Romą, o po to žadėjau nedelsiant pranešti ir jai, ką išgirsiu iš

Stasio.
Prisiskambinti pasisekė gana greitai. Atsiliepė pats Stasys. Iš 

pirmųjų jo žodžių pajutau, kad jo savijauta labai prasta. Girdėjau 
tarsi kažkokio kito pavargusio, nusilpusio žmogaus balsą, kurio 
tik tembras priminė mano draugo Stasio gyvą, energingą kalbėji
mą. Jis man papasakojo, kad Amerikoje bus rimtai tiriamas ir to
dėl gana ilgai užtruks Vašingtone. Pasakiau jam, kad parskrendu į 
Čikagą birželio 12 dieną ir pažadėjau kuo greičiau jį aplankyti. 
Pajutęs jo nerimą, raminau, kad šiais laikais daktarai viską gali 
išgydyti ir, be to, sakiau, kad tikriausiai jam nieko rimto - tik nuo
vargis. Kviečiau jį taip pat ruoštis atvažiuoti pas mus į Čikagą. 
“Jei jau atskrisi į Ameriką, turėsi ir mus aplankyti: gal galėsime 
kelias dienas smagiai praleisti drauge”. Jis dar paklausinėjo manęs, 
kokios nuotaikos Lietuvoje, ir sutarę, kad greitai pasimatysime 
Amerikoje, atsisveikinome.

Parskridau į Čikagą birželio 12-ąją vakare. Ketinau kitą rytą 
skambinti jam į Vašingtoną. Tačiau mūsų namuose tą rytą pir
miau pasigirdo telefono skambutis. Skambino iš Vašingtono. Tai 
buvo juoda žinia: birželio 13-ąją mirė Stasys Lozoraitis. Jo mirtis 
man buvo visiškai nelauktas gilus sukrėtimas. Tačiau vėliau pasi
girdusias kalbas, kad neva jį galėjo kas nunuodyti, laikau nesą
mone. Esu tai pareiškęs viešai.

Nežinojau, kad Stasys Lozoraitis serga vėžiu. Neabejoju: ne
žinojo to ir pats Stasys. Jeigu tai būtų žinojęs, jokiu būdu nesutik
tų kelti savo kandidatūros į Prezidento postą. Tačiau artimai su 
juo bendravusiems žmonėms nebuvo’ paslaptis, kad jo sveikata 
nėra labai stipri.

(bus daugiau)
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Atšvęstas “Neringos” stovyklos 30-metis
Naujoji rytinio JAV pakraščio 

M.N.Pr. Seserų rėmėjų valdyba 
suorganizavo šventę, kuri susi
dėjo iš 3-jų dalių: koncerto, pi
niginio vajaus “Neringos” sto
vyklos finansinei bazei stiprin
ti ir pasisvečiavimo Vienuolyne.

St. Mary’s bažnyčioje ba
landžio 11 d., per Atvelykį, įvy
ko religinis koncertas. Jo pag
rindinis atlikėjas - vargoninin
kas Virginijus Barkauskas. Tai 
profesionalas muzikas, išsila
vinimą gavęs Lietuvoje, nuo 
1992 metų Amerikoje. Gavęs 
JAV Vyskupų Konferencijos 
pilną stipendiją, jis baigė šv. 
Juozapo kolegiją Indianoje 
Master of Arts laipsniu iš kla
sikinės ir bažnytinės muzikos 
su emfaze vargonams. Koncer
tavo Lietuvoje, Rusijoje, Vati
kano radijuje Romoje, šv. Pet
ro ir Povilo katedroje Washing- 
tone, Prayer Channel laidoje 
per “Time Wamer” TV kanalą; 
buvo pakviestas šv. Juozapo ko
legijos - savo Alma Mater - 
groti švenčiant liturginės mu
zikos fakulteto 30-tus gyvavi
mo metus. Jo sekantis pasirody
mas - Baltimorės katedroje!

Šiuo metu dirba vargoninin

Religinio koncerto programą atlikę menininkai: skaitovas 
Norbertas Lingertaitis, solistė Marytė Bizinkauskaitė, vargo
nininkas Virginijus Barkauskas r _ „

6 J J. Bružo nuotr.

ku ir chorvedžiu Atsimainymo 
lietuvių parapijoje New Yorke. 
Mokytojauja Bronx’o muzikos 
konservatorijoje, taip pat turi 
savo privačią pianino ir vargo
nų studiją. Tai didelės energi
jos, darbštumo ir muzikinio ta
lento asmenybė.

Bažnyčioje girdėjome Ba
ch’o, Louis Vieme, Juliaus Ju
zeliūno, Charles-Marie Widor 
ir Charles Toumemir-Maurice 
Durufle vargonų muziką. Jam 
grojant, vargonai pripildė baž
nyčios skliautus įvairiaspalvėm 
varsom, sulaikyta ir į laisvę iš
siveržiančia dinamika. J. Ju
zeliūno “Koncerte vargonams” 
instrumentas kalbėjo negirdė
tais sąskambiais su retkarčiais

Lietuvos vadovo privatus 
vizitas Chicagoje

Edvardas Šulaitis

Trumpa prezidento
V. Adamkaus viešnagė

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, atvykęs į savo ant
ruosius namus - Chicagą, 
džiaugėsi galėjęs bent trims die
noms išsprūsti trumpoms atos
togoms, nors ir neturint progos 
visiškai atitrūkti nuo visuome
ninio pobūdžio užsiėmimų. Jis 
šią išvyką planavo jau seniai, 
kuomet jo “Alma Mater” - Illi- 
nois Technologijos institutas (jį 
buvo baigęs 1960 metais) jam 
nutarė įteikti garbės daktaro 
laipsnį.

Tačiau, susikomplikavus 
politinei padėčiai (naujo prem
jero skyrimo reikalams), ši jo 
išvyka į Chicagą vienu metu net 

praskrendančia liaudies dainos 
užuomina. V. Barkauskas pa
rodė, kaip skamba vargonai, iš
naudojant visas galimybes, tuo 
atskleidžiant jų grožį ir jėgą.

Marytė Bizinkauskaitė - dra
matinis sopranas, pastaruoju 
metu yra Bostono Bei Canto 
Operos artistė ir Bostono Mu
zikos Konservatorijos profeso
rė. Solistė koncertavo Lietuvo
je, JAV - Bostone, New Yorke, 
Chicagoje ir kituose lietuvių tel
kiniuose. Tose vietovėse ji pa
sirodė ir kaip operos solistė. Jos 
repertuare yra Violeta (Travia
ta), Cio Cio San (Madame But- 
terfly), Hana Glaware (Merry 
Widows), Suor Angelica ir Ro- 
salinda (Fledermaus), bei kitos 
partijos, kaip koncerto prog
ramoje išspausdinta. Ji padai
navo Bach’o, Handelio, Verdi, 
Rossini ir Mozarto kūrinių, ste
bindama klausytojus plačiu bal
so diapazonu, ypač gražia au
kšta testitūra ir dainuojamų kū
rinių muzikaliu apipavidalini
mu. Balso jėga ir grožis suži
bėjo “Iflamatus” iš Rossini kan
tatos “Stabat Mater”, o švelnu
mas - Verdi operos “Otelio” 
arijoje “Sveika Marija”. Jie tur

būt ilgiausiai išliks klausytojų 
atmintyje.

Netikėtą staigmeną padarė 
skaitovas Norbertas Lingertai
tis, Bostono vyrų kvarteto na
rys. Jis be patoso, taigi, nenu
stelbdamas poeto žodžio, akso
miniu balso tembru, paskaitė 
dvi Dovydo psalmes, Antano 
Jasmanto-Maceinos “Velykų 
rytą” (koncertas buvo per Atve
lykį!) ir iš Antano Miškinio 
Psalmių ciklo “Regėjimą”, ku
riame poetas regi prisikėlusį 
Kristų, tardamas: “... Su 
džiaugsmo ašarom karštai 
dėkoju, / Kad ateini rūsin ma
ne paguosti... / Rūsys 
žvaigždėm pražysta, / Ir liejasi 
ramybė ir šviesa”. Psalmių ir 

buvo palaidota. Tik reikalams 
pasisukus į gerąją pusę, ji vėl 
gavo žalią šviesą, nors prasidė
jo viena diena vėliau, nei buvo 
planuota.

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus Chicagoje atsirado 
gegužės 13 dieną ir neturėjo 
daug laiko atsipūsti. Čiajo laukė 
kiek anksčiau Chicagą pasiekusi 
žmona Alma, irgi nestokojusi 
ankstesnių draugų ir draugių 
dėmesio.

Lietuvos konsulato 
minėjimas

Nors Lietuvos prezidento V. 
Adamkaus šis vizitas buvo pri
vataus pobūdžio, tačiau jis čia 
neišvengė ir oficialesnių pasiro
dymų bei susitikimų su lietuvių 
visuomene ar net amerikiečiais. 

poezijos posmai vykusiai įsi
audė į programos visumą. Dar 
neišnykusių muzikos garsų fo
ne subtiliai paskaityti religinės 
poezijos posmai klausytojams 
buvo maloni atgaiva.

Po koncerto “Neringai” per vaišes vienuolyne prie garbės stalo klausosi Danos Gra- 
jauskaitės kalbos: sės. Bernadeta, dr. A. Šlepetytė-Iannacce, Vytautas Alksninis, Al
dona Prapuolenytė, Virginijus Barkauskas, Ada Ustijanauskienė, Marytė Bizinkaus
kaitė ir sės. Paulė - provincijole

J. Bružo nuotr.

Vaišės ir padėkos

Po koncerto dauguma svečių 
suvažiavo į Vienuolyną. Prie 
vaišių stalų jie klausėsi provin- 
cijolės sės. Paulės prisiminimų 
statant “Neringą” Vermonte, 
Danos Grajauskaitės (adminis
tratorės) padėkos meninin
kams, seselėms, organizaci
niam komitetui ir jo pirminin
kei Aldonai Prapuolenytei.

Pagal šiuo metu žinomus at
siliepimus ne tik koncertas iš
kilių menininkų dėka buvo

“Neringos” koncertui-vajui ruošiantis labai daug dirbę: Gitą Kupčinskienė - rėmėjų 
valdybos pirmininkė, Dana Grajauskaitė - administratorė, Aidas Kupčinskas - valdy
bos narys

A.P. nuotr.

Gegužės 14 d. aukštasis 
svečias, dabartinis Lietuvos va
dovas, dalyvavo Lietuvos kon
sulato 75-erių metų sukakties 
minėjime, įvykusiame Chica
gos miesto centre - tame pas
tate, kur yra dabar įsikūręs 
Lietuvos gen. konsulatas. Čia be 
gen. konsulo Giedriaus Apuoko 
ir jo žmonos Editos, dalyvavo 
ir garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza su žmona Asta, Lietu
vos ambasadorius JAV Stasys 
Sakalauskas, garbės konsule 
Clevelende Ingrida Bublienė. 
Buvo ir daugelio valstybių 
konsulai bei aukštų amerikie
čių pareigūnų, lietuvių vi
suomenės veikėjai.

Minėjimo metu buvo tarta 
sveikinimo kalbų, o pabaigoje 
kalbėjo Valdas Adamkus: 
pradžioje trumpai prabilęs an
gliškai, o vėliau - lietuviškai. 
Jo dalyvavimas ir tarta kalba 
šiam minėjimui pridėjo dau
giau svorio ir reikšmės. 

aukšto meninio lygio, bet ir pi
niginis vajus gražiai pavyko. 
“Neringos” taryba ir rėmėjų val
dyba visiems aukotojams yra be 
galo dėkinga.

Organizacinis komitetas 
ypatingai dėkingas Garbės ko
miteto nariams ne tik už aukas, 
bet ir už moralinę paramą. “Ne

ringos” stovyklos egzistavimo 
svarbos supratimas ir sutikimas 
įeiti į komitetą rengėjus padrą
sino su pasitikėjimu ruošti kon
certą-vajų. Kadangi tai buvo 
anksčiau vadinamo Centrinio 
Rėmėjų skyriaus istorijoje pir
mas pačių iniciatyva atlieka
mas renginys, Garbės komiteto 
pritarimas ir seselių talkinin
kavimas bei rodomas pasitikė
jimas buvo neįkainojama pa
skata dirbti. Garbės komitetą su
darė: Lietuvos ambasadorius 
JAV-se Stasys Sakalauskas ir 
jo žmona Jūratė Sakalauskienė,

Gavo garbės daktaro 
laipsnį

Sekančios dienos, gegužės 
15-osios, ryte vienoje iš Navy 
Pier pastato salių įvyko Illinois 
Technologijos instituto diplo
mų įteikimo iškilmės, kur pa
grindinę kalbą pasakė kaip tik 
Valdas Adamkus, nors labai 
neilgą, bet kondensuotą ir gerai 
apgalvotą. Joje iškėlė savo 
gyvenimo pradžios naujame 
krašte sunkumus, ištikimybę 
savo gimtajam kraštui ir pa
garbą j į priglaudusiai Amerikai.

Šios iškilmės, kuriose daly
vavo tūkstantinė minia, buvo 
pradėtos Lietuvos himnu, kurį 
sugiedojo “Dainavos” vyrų ok
tetas. Po kelių amerikiečių kal
bų Valdui Adamkui buvo įtei
ktas garbės daktaro laipsnis. 
Prezidentas vėliau sakėsi, kad 
buvo sujaudintas, kuomet išgir
do skambantį Lietuvos himną, 
nes to nesitikėjo. Taip pat jam 
nekasdieniškai atrodė gausios 
publikos jam parodytas didelis 

Lietuvos švietimo ir mokslo vi
ceministre Vaiva R. Vėbraitė- 
Gust, Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke dr. Petras Anusas ir 
jo žmona dr. Lidija Anusienė, 
buv. gen. konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis ir jo žmona 
Janina Sifnutienė, Pasaulio Ka
talikių Moterų Unijos tarybos 

atstovė dr. Aldona Šlepetytė- 
Iannaace, Amerikos Lietuvos 
Vyčių atstovė Loreta Stukienė, 
JAV LB Rytinio Connecticut 
apylinkės pirmininkas Vytau
tas Alksninis ir jo žmona Irena 
Alksnienė, JAV LB Soc. Rei
kalų tarybos pirmininkė Biru
tė Jasaitienė, Aušros Vartų N.Y. 
bažnyčios mecenatė dr. Graž
ina Baliūnaitė-Austin, Yale Uni- 
versity ir N.Pr. Seserų auklėti
nė dr. Elona Marijošiūtė Vaiš- 
nienė, L.M.K. Hartfordo Klubo 
atstovė Ada Ustijanauskienė.

A. P.

dėmesys.

Meldėsi dviejose 
bažnyčiose

Paskutinė viešnagės diena, 
sekmadienis, buvo skirta atsi
lankymui dviejose lietuvių 
bažnyčiose. Pirmą kartą prezi
dentas meldėsi Chicagos lietu
vių evangelikų liuteronų 
“Tėviškės” bažnyčioje, kuri yra 
Marųuette parko rajone. Čia su
sirinko tikintieji ir iš kitų lietu
vių evangelikų parapijų ir kar
tu šį kartą meldėsi, pagerbdami 
Lietuvos prezidentą. Pamaldų 
metu pamokslą pasakė vysk. 
Hansas Dumpys, o maldas skai
tė kitų parapijų atstovai - kun. 
Jonas Juozupaitis ir kun. dia
kone Erika Dilytė-Brooks. 
Gražiai giedojo parapijos baž
nytinis choras, vargoninkaujant 
muz. Arūnui Kaminskui. Min
int šios parapijos buvusio vargo
nininko, komp. Vlado Jakubė- 
no gimimo 95-jį gimtadienį, (jis 

(nukelta į 6 psl.)

IŠ LIETUVOS 
REKORDŲ 
KNYGOS

FINANSAI IR BRANGE
NYBĖS

Pinigai yra ypatinga prekė, 
išreiškianti kitų prekių vertę. 
Laipsniškai vystantis prekybai, 
įvairiomis mainų priemonėmis 
buvo įnagiai, gintaras, papuo
šalai ir kt. Vėliau pinigus pra
dėta kaupti, o esant nepalan
kioms sąlygoms - slėpti. Spė
jama, kad ankstyviausius pini
gus kaldino didysis Lietuvos 
kunigaikštis Algirdas. Teigi
nys, esą pirmosios lietuviškos 
monetos kaldintos iki 1387 m. - 
neįrodytas. Tikrai žinoma, kad 
monetas kaldino Jogaila ir "Vy
tautas.

Seniausią monetą - antiki
nės Graikijos sidabro tet- 
radrachmą, kaldintą V a. pr. m. 
e. Sicilijoje, Nakso mieste - ra
do varėnietė J. Kavaliauskai
tė Glūko ežero pakrantėje 
(Varėnos raj.). Moneta labai ge
rai išsilaikiusi. Vienoje jos pu
sėje pavaizduota Dioniso (se
novės graikų vyno dievo) gal
va, kitoje - sėdintis ant žemės 
Seilenas, arba Satyras, nuolati
nis Dioniso palydovas. Greta - 
lengvai įskaitomas užrašas 
“NAION” - Nakso miesto pava
dinimas. Šią monetą J. Kaval
iauskaitė padovanojo Lietuvos 
nacionalinio muziejaus Numi
zmatikos skyriui.

Seniausi lietuviški pinigai - 
XII a. 10-17 cm ilgio, 100-110 
g svorio pusapvalės lazdelės 
formos sidabro lydiniai. Tai 
stambūs piniginiai vienetai, 

istorinėje literatūroje vadinami 
grivinomis. Dar žinomi kaip 
“Lietuviški ilgieji”, “Lietuviški 
monetiniai lydiniai” ir kt. Jie 
yra su įkirtimais ir be jų. Įkir
timų reikšmė dar nėra galu
tinai išaiškinta.Manoma, kad 
sidabro lydinių gamybos ir pa
sirodymo apyvartoje pradžia 
buvo valdant Lietuvos karaliui 
Mindaugui apie 1236-1263 m.

Seniausia datuota lietuviška 
moneta - 1508 m. Žygimanto 
Senojo pusgrašis. Tai 18-20,5 
mm skersmens, 1,287 g svorio, 
375 prabos sidabrinis pini 
gas, kaldintas Vilniaus pini
gų kalykloje.

Seniausia auksinė moneta, 
rasta Lietuvoje, yra 1452-1457 
m. karaliaus Vladislovo veng
riškas dukatas. Rastas 1988 m. 
Meno darbuotojų rūmų kieme 
Vilniuje. Dabar šis pinigas 
saugomas Lietuvos nacionalin
iame muziejuje Vilniuje.

Seniausia auksinė lietuviš
ka moneta - kaldinta 1547 m. 
Vilniaus pinigų kalykloje. Tai 
Žygimanto Augusto 22 mm 
skersmens, 3,5 g svorio duka
tas.

Sunkiausia ir didžiausia 
moneta, sverianti 14,4 kg, 
32,5x61,5 cm dydžio, rasta 
1956 m. gegužės mėn. Vilniu
je, remontuojant namo Pilies 
gatvėje palėpę. Tai 8 talerių 
vertės 1659 m. švediška klipa - 
žalvarinė plokštė su įspaudais 
keturiuose kampuose ir mono
grama viduryje “CAROLUS 
GU S TAV U S.X . D : G 
REX.SVECO:” (Karolis X 
Gustavas Švedijos karalius). 
Dabar ši klipa eksponuojama 
Lietuvos nacionaliniame mu
ziejuje Vilniuje.

Sunkiausios lietuviškos mo
netos - 34,82 g svorio, 37 mm 
skersmens - yra Žygimanto Au
gusto portugalai, kaldinti 1562 
m. Vilniuje. Tai labai retos 
auksinės monetos. Jos saugo
mos Austrijos, Lenkijos, Rusi
jos ir Vokietijos muziejuose.
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Lietuvos vadovo privatus 
vizitas Chicagoje

Iš Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynių š. m. gegužės 15-16 d. Detroite. Nuotraukoje 
- Chicagos sporto klubo “Lituanica” krepšininkai, laimėję I vietą jaunių klasėje prieš 
Clevelando “Žaibo” komandą. ŠALFAS pirmininkas Audrius Šileika įteikia I-os vietos 
taurę. Šalia jų vadovas - Rimas Dirvonis J. Urbono nuotr.

Mark Twain
Gyvenkime taip tvarkingai, 

jog ir graborius gailėtų, jog nu
mirei...

Neskolink pinigų, jei nori iš
saugoti draugystę.

Geriau būti jaunu piemeniu 
žemėje, nei senu rojaus pauk
ščiu dausose.

Jei abejoji - sakyk teisybę.
Triukšmas nieko nereiškia. 

Kartais višta, padėjusi kiaušinį, 
kelia tokį triukšmą, lyg ji būtų 
padėjusi didžiausią arbūzą.

Teisybė yra vienas iš bran
giausių dalykų, ką mes turime.

Pradėkime taupyti!
Užuojauta gyviems, pavydas 

įnirusiems.
Žmogus daro daug dalykų, 

kad būtų mėgiamas, bet daro 
viską, kad jam pavydėtų.

Meniška knyga yra ta, kurią 
visi giria, bet mažai kas skaito.

Žmonės daro daug gražių da
lykų, išskyrus vieną, nevengia 
pasakoti savo džiaugsmą ne
laimingiems.

Žmogus yra vienintelis gy
vulys, kuris parausta ar turėtų 
parausti.RigaVen Travel Ine.

. We have GREAT CRUISES •
• Tours to Ireland, Scotland, England and Europe .

• Discover Costa Rica • 
Low fares to VILNIUS 

From New York - JFK
MA Y 14 - JUNE 13-$650.- 

_______ JUNE 14-AUG 15-$800.-________  
SPECIAL LOW FARES ON SPECIFIC DAYS 

"Limited availability" - Call for Details

with

Ali Fares plūs Tax
Call

INESE ZAKIS
136 VV. Malu St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven@worldnet.att.net

VILTIS - Hope

LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC. 
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836
• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• SKAMBUČIAI I LIETUVĄ - 46 C/MINUTĘ
• Pinigų pervedimas j Lietuvą

JUNE PICKUP SCHEDULE

Broliškumas yra brangi dory
bė! Kiek jos beliko?!

Žmogus su nauja idėja (išrad
imu) yra beveik niekas, kol idė
ja prigyja.

Turime daug būdų pagundai 
suvaldyti, bet geriausias yra bai
mė.

Mažai kas iš mūsų gali pa
kęsti turtą, turint omenyje kieno 
kito...

Kiekvienas žmogus yra gi
męs su už viską brangiausiu 
turtu, kurio niekas negali iš jo 
atimti - paskutiniu atodūsiu.

Liūdesys susitvarko pats, bet 
džiaugsmą, jei j į nori pajusti pil
nai, turi dalintis.

Daryk kiekvieną dieną tai, 
kas nepatinka, tada atliksi tar
nybos darbą be skausmo.

Raukšlės veide rodo, kur šyp
sniai yra buvę.

Begėdiškas elgesys yra ne
gerbimas kito žmogaus dievo.

Nesiskirk nuo savo svajonių, 
nes joms mirus, būsi tik gyvas, 
bet negyvensi.

Pirmiausia Dievas sukūrė idi
otus, kas buvo tik mėginimas. 
Po to sekė karaliai, vadai ir 1.1.

Valstybiniame darbe svar
biausiai yra gerai atlikti for
malumus, nekreipiant dėmesio 
į moralę.

Esu keliavęs po pasaulį tiek 
daug, kad galiu tvirtinti, jog ir 
angelai kalba su akcentu.

Dievo negailestingumas 
žmonėms priverčia tūkstančius 
kentėti.

Jei visi žmonės būtų turtingi, 
visi būtų vargšai.

Kelkimės kiek galime, nes 
danguje uždrausta.

Jei aš negalėsiu keiktis dan
guje, eisiu lauk iš ten.

Gyvenk, kaip pridera. Tai nu
džiugins kai kuriuos žmones, 
bet nustebins likusius.

Koks skirtumas tarp gyvūnų 
iškimšėjo ir mokesčių rinkėjo? 
Gyvūnų iškimšėjui reikalinga 
tik oda.

Visi dievai yra geresni, negu 
jų elgesys.

Aplinkybės valdo žmogų, ne 
žmogus aplinkybes.

Gyrimas ir malonės prašymas

(atkelta iš 5 psl.) 

išpuolė kaip tik šeštadienį), cho
ras, diriguojant muz. Ričardui 
Šokui, sugiedojo komp. VI. 
Jakubėno harmonizuotą evan
gelikų giesmę. Aukštasis 
svečias čia buvo apdovanotas 
gėlėmis ir kitomis dovanomis, 
o taip pat dar kalbėjosi su šios 
parapijos nariais.

Prezidentas pasakė trumpą 
kalbą, viešai pasveikindamas 
skirtingo tikėjimo negu jis tau
tiečius ir paliesdamas dabarti
nę padėtį Lietuvoje. Po to dide
liu juodu limuzinu išskubėjo į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
lietuvių katalikų misijos kop
lyčią, kur jo laukė didelis tikin
čiųjų būrys ir šv. mišias pasi
ruošęs laikyti jos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ. Čia 
atvykus su nedideliu pavėla
vimu, prezidentas išklausė ir 
šių pamaldų, išgirdo kun. A. 
Palioko pamokslą ir pasidžiau
gė gražiu Birutės Mockienės 
paruošto choro giedojimu. O 
pasibaigus pamaldoms, jam, 
kaip ir “Tėviškės” bažnyčioje, 
prisiėjo vėl kalbėti tautiečiams,

kurie šios progos ir laukė, nes 
iš pirmų lūpų norėjo išgirsti apie 
padėtį tėvynėje.

Aukštasis svečias čia ypa
tingų paslapčių neatskleidė ar 
ko nors labai naujo nepasakė. Jis 
paminėjo, jog dabar daugelis 
tautiečių apie įvykius tėvynėje 
tuoj pat sužino iš “Interneto”. Jis 
tik užtikrino, kad Lietuvoje jo
kios politinės krizės nėra, kaip 
kad kai kurie nori įtikinti.

Užsiminė apie religijos 
dėstymą

Prezidentas Valdas Adamkus

atkreipė dėmesį į liūdną mo
ralinio ir dvasinio lygio laipsnį 
tėvynėje. Akcentavo, kad mo
kyklose reikalingas religinis 
auklėjimas, nes tai būtina 
jaunam žmogui. Tačiau pridėjo, 
kad trūksta šios šakos dėstyto
jų. Todėl Valdas Adamkus ape
liavo į užsienio lietuvius, kad 
čia ateitų į pagalbą Lietuvos 
žmonėms.

Po pamaldų aukštasis 
svečias, išėjęs į koridorių, dar il
gai sveikinosi, fotografavosi su 
senais pažįstamais bei draugais, 
o tada vėl sėdo į limuziną ke
lionei į oro uostą, nusprendęs 
nepabuvoti lietuvių surengtuo
se pietuose, kur dalyvavo apie 
500 žmonių, nes tam nebuvo 
laiko.

Rūta Kunevičienė - maratono
varžybose

Baltimore, MD June 5-6 12-4 pm
Brockton, MA June10 3:30-5:30 pm
Lowell, MA June11 12-1 pm
Lawrence, MA June11 2-3 pm
Nashua, NH June11 4-5 pm
Worcester, MA June12 1:30-3:30 pm
Centerville, MA June15 3:30-5 pm
Albany, NY June17 7-8 pm
Binghamton, NY June18 9-10:30 am
Scranton, PA June18 12-2 pm
Frackville, PA June18 5-6 pm
Philadelphia, PA June19 9:30-11:30 am
Brooklyn, NY June19 2-5 pm
Bridgeport, CT June19 8-9 pm
Putnam, CT June 22 1-2 pm
Providence, RI June 22 4-5:30 pm
Norwood, MA June 23 6-7 pm
Kennebunkport, ME June 25 12-1 pm
Waterbury, CT June 26 9:30-11:00 am
Hartford, CT June 26 12-2 pm

kartu nedera.
Žmogus, kuris yra pesimistas 

prieš 48 m. amžiaus - žino per 
daug. Jei tampa optimistu po to 
- žino per mažai.

Dievas sukūrė žmogų savait
galyje, kada jau buvo pavargęs.

Jei žmogus sukurtų žmogų, 
jis gėdintųsi savo darbo.

Geriau neištesėtas pažadas, 
negu jokio.

Neatidėk nieko rytojui, ką 
galėtum padaryti užporyt.

Lengviąu būti populiariu, 
negu teisingu.

Sąžiningumas yra vienas iš 
daugelio dingusių dorybių.

Didvyrė yra mergina su kuria 
norisi gyventi... knygoje.

Patartina pasiklausyti oro pra
nešimą prieš pradedant melstis, 
kad lytų.

Visi žmonės yra sąžiningi sau 
ir Dievui, ne kitiems.

Pinigų trūkumas yra šaknis 
viso pikto.

Senatorius yra asmuo, kuris 
leidžia įstatymus, kada nesėdi 
kalėjime.

Kas yra žmogaus gyveni
mas? Pirmas trečdalis malonus, 
po to tik prisiminimai.

Drabužiai daro žmogų, todėl 
pliki žmonės neturi arba turi la
bai mažai įtakos visuomenėje.

Taupykime rytojų darbui!
Nešvari sąžinė yra plaukas 

burnoje.
Amerikoje, kaip ir visur ki

tur, žodžio laisvė galvota įni
rusiems.

Kai aš buvau 14-kos metų, 
mano tėvas buvo toks bukap
rotis, kad aš jo nė matyti neno
rėjau. Kai sulaukiau 21-rių, la
bai nustebau, kad tėvas tiek 
daug išmoko per tuos septyne
rius metus.

Š. m. gegužės 2 d. Clevelande 
įvyko 22-osios CVS/Pharmacy 
Clevelando maratono ir 10 km 
bėgimo lenktynės, kuriose da
lyvavo apie 12,000 bėgikų iš 
JAV ir užsienio kraštų. Šiose 
varžybose dalyvavo clevelan- 
dietė Rūta Kunevičienė-Jokū- 
baitytė, kuri moterų maratono 
45-49 metų amžiaus grupėje 
laimėjo pirmą vietą, prabėgusi 
per 3 vai. 22 min. 49 sek. Ben
droje moterų maratono klasifi
kacijoje Rūta užėmė 29-tą vie
tą. Moterų maratoną laimėjo 
rusė Firaja Sultanova-Ždanova 
(2:32.38 vai.). Vyrų maratoną 
laimėjo irgi rusas Vladimir Epa- 
nov (2:12.22 vai.). Moterų 10 
km distancijos laimėtoja buvo 
Jane Ngotho (Kenija), atbėgu
si per 33:10 min. Vyrų 10 km 
laimėjo Kipchumba Mitel (Ken
ija), atbėgęs per 28:07 min.

Rūta Kunevičienė jau eilę 
metų aktyviai dalyvauja mara
tono ir kitų ilgų nuotolių bėgi
mų varžybose. Lengvojoje at
letikoje pradėjo reikštis nuo 9 
metų ir nuo 1960 iki 1968 me
tų buvo viena iš iškiliausių 
Clevelando LSK “Žaibo” ir Š. 
Amerikos lietuvių lengvaat
lečių.

Maratono varžybose dalyva
vo ir kita Clevelando lietuvaitė 
- 40-metė Rūta Maželytė, pra
bėgusi per 4:07 vai. Jos užim
tų vietų 40-44 m. grupėje ir ben- 
droje moterų klasifikacijoje 
ne-pavyko sužinoti.

Rūta Kunevičienė taipogi ga
vo piniginę premiją kaip auk
ščiausią vietą užėmusi Ohio 
bėgikė bendroje moterų senjo- 
rių “Masters” (40 metų ir 
vyresnių) klasifikacijoje.

Atlantic Express corp.
800- 775-SEND ▼ 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION

PICK-UP SCHEDULE FOR JUNE OF 1999

June 4 Philadelphia, PA 11-12 noon
June 5 Brooklyn, NY 12-lpm
June 15 New Britain, CT 11-12 noon

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

June 17 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

June18 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

June 21 Putnam, CT 1-2 pm
June 26 Brooklyn, NY 12-lpm
June 29 New Britain, CT 11-12 noon

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

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:

•Taupymo sąskaitas •Taupymo certifikatus 
•IRA sąskaitas

•Asmeniškas ir komercines čekių sąskaitas 
•Tiesiogini pinigų deponavimą

•Namų paskolas * Automobilių paskolas
• Namų remonto paskolas •Sąskaitų paskolas 

•Namų (Home Equity) paskolas
Nauįos, patogios darbo valandos ir draugiškas 

patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

Mūsų adresas:
24 Davls Avenue 
Kearny, NJ 07032 
(201)991-0001 
arba skambinkite nemokamai: 
1-888-SCHUYLER
(1-888-724-8953)

For more information please call:
1 800-775-7363 or 914-258-5133

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York

One way to Vilnius

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:Ven@worldnet.att.net
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Tragiškasis Birželis “Taupos” metinis susirinkimas
Worcesterio apylinkės Lietu

vių Bendruomenė birželio 13 d., 
sekmadienį, ruošia Tragiškųjų 
Birželio įvykių paminėjimą.^

10 vai. ryto šv. mišios. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
užprašytos Lietuvių Bendruo
menės už ištremtuosius į Sibirą. 
Po mišių salėje po bažnyčia 
mi-nėjimas, užkandėliai ir ka
vutė. Rengėjai kviečia ne tik 
vietos, bet ir aplinkinių telki
nių lietuvius atsilankyti. Prisi
minsime visi kartu nekaltus,

Vilnius, Rasų kapinės V. Kapočiaus nuotr.

Lietuvos Vyčių centro 
valdybos suvažiavimas

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos ir komitetų pirmininkų 
posėdis š. m. balandžio 24 d. 
vyko Chicagoje. Dalyvavo 40 
narių bei svečių iš Califomijos, 
Illinois, Marylando, Massachu- 
setts, Michigano, New Jersey, 
Ohio, Pennsylvanijos, Rhode 
Island ir Tenessee. Suvažiavi
mą globojo 112 kuopa, veikian
ti Chicagoje. Posėdis vyko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje.

Prieš pradedant posėdį, seselė 
vienuolė Joann Marie Šainaus- 
kas sukalbėjo maldą. 112 kuo
pos vardu, pirmininkas Edward 
Deksnis pasveikino visus daly
vius. Posėdžiui vadovavo cen
tro valdybos pirmininkas Jonas 
Mankus.

Tylos minute buvo pagerbta 
neseniai išėjusi į amžinybę Da
lia Bulvičiūtė, ilgametė “Dar
bininko” savaitraščio rinkėj a- 
mašininkė, ten išdirbusi apie 40 
metų. A. a. Dalia priklausė 
Vyčių organizacijai, padėjo re
daguoti Vyčių žurnalą ir vado
vavo “Vyties” žurnalo “Žinių iš 
kuopų” skyriui.

Iždininkas John Baltrus pra
nešė, kad šiuo metu turime 700

Dėkojame krepšininkų treneriams
Visų jaunųjų krepšininkų ir 

tėvelių vardu norime išreikšti 
nuoširdžią padėką ilgamečiam, 
entuziastingam ir nenuils
tančiam jų treneriui Pranui Gvil
džiui, kuris dar prieš keletą 
metų, ieškodamas jaunų nese
niai atvykusių lietuvaičių-mer

Tėvo Dieną 
Father's Day

birželio 20 d.
Lietuvių Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, 361 Highland 

Blvd., Brooklyn, NY, bus aukojamos šv. Mišios už visus gyvus 
ir mirusius tėvus.

Maloniai kviečiame prisiminti savo gyvus Ir mirusius tėvus, 
įjungiant juos Į šias bendras šv. Mišias.

Tėvo vardas.................................................................................

Gyvas ............. Miręs .............

Aukoju $...................

Vardas ir pavardė.................. ................................ .....................

Adresas...........................................................................................

firgžhritftg
Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., 

Brooklyn, NY 11207

ištremtus mūsų brolius, seses į 
Sibirą. Išgirsime jų šauksmą: 
“Viešpatie, neleisk mums sušal
ti Sibiro ledynuose. Per tundrą, 
šaltą taigą leisk keliais pareiti 
į Tėvynę. O jeigu užkas Sibiro 
platybėse, Gerasis Dieve, nuo 
Lenos, Angaros, Jenisiejaus 
krantų, nuo Laptevų jūros leisk 
mūsų tautiečiams surinkti mū
sų kaulelius ir grąžinti į 
Tėvynę...” (citata iš knygos 
“Leiskit į Tėvynę”).

J. M.

mažiau narių negu praėjusiais 
metais. Mūsų gretos mažėja, nes 
aktyviai dalyvauti nebeleidžia 
narių amžius ir jėgos. Kai kurie 
nariai dar nesumokėję savo na
rio mokesčio. Vyčių organiza
cija turi 3,200 narių.

Mark Bell, buvęs patikėtinis, 
pranešė, kad jis suorganizavo ir 
išleido Lietuvos Vyčių organi
zacijos puslapį Internete (web- 
site on the Internet). Čia yra 
įvairių žinučių apie organiza
ciją, artėjantį suvažiavimą ir Vy
čių renginių kalendorius. Jau 
gauta 18 naujų narių anketų. Los 
Angeles 133 Vyčių kuopa, ku
rios pirmininkė yra Marytė Še- 
pikaitė, turi savo kuopos infor
maciją Internete atskirai.

John Mickūnas, 86-to meti
nio seimo suvažiavimo kopir- 
mininkas, apibūdino seimo pa
sirengimus ir įvairias progra
mas. Seimas vyks Sheraton So- 
ciety Hill viešbutyje, Philadel- 
phija, PA, š. m. liepos 29 - rug
pjūčio 1 d. Viešbutis yra istori
niame miesto centre, kur daug 
muziejų, šiaip įdomių vietų bei 
restoranų. Registracija suaugu
siam asmeniui yra $160 (iki 
birželio 1 d.; po birželio 1 d. - 

gaičių ir berniukų - pradėjo bur
ti naująją krepšininkų kartą, 
kuri šiandien išaugo į kelių 
amžiaus grupių komandas ir da
ly vauj a įvairiose sporto var
žybose ne' tik Šiaurės Ame
rikoje, bet ir Lietuvoje. Visų 
mūsų gerbiamas treneris išlieja

“Taupa” - Lietuvių Fede
ralinė Kredito Unija Bostone, 
aptarnaujanti Naujosios Angli
jos lietuvių kilmės ben
druomenę. Š. m. balandžio 11 
d. įvyko Taupos metinis visuo
tinis narių susirinkimas.

Susirinkimą atidarė Valdybos 
vicepirmininkas Romualdas 
Veitas ir supažindino su dienot
varke. Praeito susirinkimo pro
tokolą pateikė Kęstutis Banai
tis, buvusio ilgamečio “Taupos” 
prezidento Juozo Rentelio anū
kas. Nedalyvaujant dėl rimtų 
priežasčių Valdybos pirmin
inkui A. Klimui, Valdybos pra
nešimą skaitė vicepirmininkas 
R. Veitas, kuris pasveikino vi
sus susirinkusius A. Klimo var
du. R. Veitas supažindino na
rius su praeitų metų “Taupos” 
darbo rezultatais, kurie yra tei
giami, nes kiekvieną mėnesį tu
rėjo pelną. Nariai pasitiki “Tau
pa” ir įdeda didelius indėlius, 
todėl išaugino rezervus, kas su
teikė stabilumo “Taupai”. Visa 
finansinė industrija susirūpi
nusi, kaip sutiks 2000-uosius 
metus. “Taupoje” ši problema 
išspręsta, nes buvo įdėta daug 
darbo, kad programos būtų pa
siruošusios sutikti 2000-uosius 
metus.

Iždininkas Thomas Ashman- 
skas davė ataskaitą apie 1998- 
ųjų metų “Taupos” balansą ir 
apyskaitą. Aktyvai pasiekė virš 

pavėluota registracija - $165 
asmeniui). Jaunimui iki 18 m. 
registracija yra $80 asmeniui. 
Į tą kainą įskaityta autobuso 
transportacija, susipažinimo va
karas (ketvirtadienį), kultūros 
vakaras (penktadienį), iškil
mingas banketas (šeštadienį) ir 
priešpiečiai (sekmadienį). Prieš 
seimo suvažiavimą vyks eks
kursija į Atlantic City Casino 
(trečiadienį, liepos 28 d.). Kai
na asmeniui - $25 (už transport- 
aciją). Ši pasiūlyta darbotvarkė 
buvo išdalinta susirinkusiems.

Lietuvos reikalų pirmininkas 
Len Barkousky priminė apie 
“Lietuvos draugo” žymenį, ku
riuo kas metai apdovanojamas 
svetimtautis už nuopelnus Lie
tuvai.

Seimo metu vyks du diskusi- 
jos būreliai. L. Barkousky 
apibūdino diskusijos būrelį, pa
vadintą “Lietuvių ir lenkų san
tykiai nuo Lietuvos nepriklau
somybės laikų”. Lietuvių kal
bos ir kultūros pirmininkas 
muz. Faustas Strolia kalbėjo 
apie kultūrinį diskusijos būrelį, 

daug energijos ir sveikatos ne tik 
treniruojant jaunuosius žaidė
jus, bet ir sportinių kelionių me
tu. Mes puikiai žinome, ką 
reiškia suvaldyti sveikus ne tik 
energija, judrumu, bet ir išdy
kumu trykštančius vaikus. Ne
nuilstantis ponas Pranas Gvil
dys niekuomet neskaičiuoja nei 
savo laiko, nei suvažinėtų my
lių, jei iškyla problema jaunie
siems krepšininkams dalyvauti 
treniruotėse. Tuomet jis - vai
ruotojas, nepabūgstantis piko 
valandomis grūstis kelių kam
ščiuose. Ponas Pranas pasirūpi
na, kad kiekvienais metais, vi
sus mažesnius ir jau ūgtelėju
sius sportininkus aplankytų 
Kalėdų Senelis.

Linkėdami daug kovingų ir 
pergalingų metų, išreiškiame 
Jums, ponas Pranai Gvildy, 
visuotiną pagarbą ir tariame 
nuoširdų ačiū, linkėdami Jums 
ištvermės, kantrybės ir svei
katos. Tegul dar daugelį me
tų Jūsų įsakmus, pamokantis 
balsas, sekantis žvilgsnis ir 
ryžtingas rankos mostas kre
pšinio aikštelėje ugdo jaunąją 
sportininkų kartą.

$10,395,728 gruodžio 31 d. 
Rezervų buvo $844,796, išlai
dos $228,441, o pelnas $59,571. 
“Taupos” kreditinės kortelės 
“Vytis Mastercard” pajamos su
daro $61,510.

Paskolų komisijos pirminin
kas Leonardas Bacevičius pra
nešė, kad 1998 m. “Taupa” išs
kyrė 32 paskolas, kurių suma su
darė $500,000.00. L. Bacevičius 
pagyrė “Taupos” darbuotojų: 
Jūratės Norkūnaitės-Aukšti- 
kalnienės, Giedrės Budreckie- 
nės, Halinos Pachanavičienės, 
Grytės Kuncaitės darbą ir padė
kojo joms už kruopščiai ir są
žiningai atliekamas pareigas.

Priežiūros komisijos pirmi
ninkas Kazimieras Juška prane
šė, kad “Taupa” sėkmingai pra
ėjusi net du patikrinimus. Pa
tikrinimui buvo pakviesta Cre- 
dit Union Professional Ser- 
vices (CUPS). Patikrinusi “Tau
pos” operacijas, CUPS nustatė, 
kad “Taupos” dokumentacija 
yra vedama pagal visus nuosta
tus, tiksliai bei tvarkingai ir 
“Taupos” balansas atitinka jos 
finansinę būklę. Tolimesnį tik
rinimą vedė valdomasis orga
nas National Credit Union 
Association (NCUA). Kontrolei 
tikrinant kiekvieną operaciją, 
pažeidimų nerasta. “Taupa” 
pirmą kartą per 18 metų buvo 
ypatingai aukštai federalinės 
valdžios apžiūros komisijos 

pavadintą “Ką krikščionybė at
neš Lietuvai naujame tūkstant
metyje”. Buvo pranešta, kad 
suvažiavimo metu prelatas kun. 
Juozas Anderlonis bus pakeltas 
į Lietuvos Vyčių garbės narystę.

Sekė kitų valdybos narių ir 
komitetų pirmininkų pranešimai 
bei ateities darbų svarstymai. 
Pirmininkas Jonas Mankus pa
brėžė, kad turime bendrauti su 
kitom organizacijom. Ateinantį 
centro valdybos posėdį numaty
ta šaukti š. m. liepos 28 d., tre
čiadienį, 8 v. v. (per 86-ąjį sei
mo suvažiavimą) Sheraton So- 
ciety Hill viešbutyje, Philadel
phia, PA.

Posėdis baigtas malda, sukal
bėta c. v. pirmininko Jono Man- 
kaus. Šv. Mišias Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
aukojo kun. Rimantas Gudelis. 
Jis pasveikino Lietuvos Vyčių 
centro valdybą ir linkėjo toliau 
dirbti Dievui ir Lietuvai. Po mi
šių parapijos salėje įvyko gar
džios vaišės.

Regina Juškaitė-Švobienė 

Ne mažiau padėkos ir pagy
rimų žodžių nusipelno Prano 
Gvildžio išauklėtas ir tuo pačiu 
sportiniu entuziazmu užsidegęs 
jaunas treneris Juozas'Milukas. 
Sakome ačiū už jo skirtą bran
gų laiką, tobulinant jaunų 
žaidėjų meistriškumą, organi
zuojant išvykas į sportines var
žybas, padedant spręsti visus 
iškilusius organizacinius ko-
mandų reikalus. Padėkos nusi
pelno ir Juozo žmona Cheryl, 
kuri ne tik ištikima pagalbinin
kė išvykose, bet kartu su savo 
mažamete dukrele Emily puiki 
varžybų sirgalė.

Reiškiame padėką treneriui 
Pat Tomey. Tai jis, kuris kiek
vienų varžybų metu, išreikalau
ja vaikus žaisti gražų krepšinį, 
organizuoja puikią rungtynių 
taktiką, minutinių pertraukėlių 
metu ne tik duoda konstrukty
vias pastabas, bet ir įkvepia 
kiekvieną žaidėją pasitikėti 
pačiu savimi, įsijungiant į ben
drą komandinį žaidimą.

Visiems Jums, brangūs tre
neriai, didi pagarba ir padėka. 
Tai jūsų pasiryžimo, meilės 
sportui, atimtų nuo šeimos va
landų dėka, šie jaunieji sporti
ninkai įgyja ne tik krepšinio 

įvertinta.
Toliau sekė rinkimai į valdo

muosius organus. Išrinkti val
dybos nariai: R. Baika, D. 
Casper, G. Narkevičius, E. 
Pranaitis, W. Pribušauskas, A. 
Šukys, H. Čepas. Į Paskolų ko
misiją išrinkti nariai: G. Čepas, 
P. Molis, A. Skabeikis. Į 
Priežiūros komisiją: K. Banai
tis.

Federalinė kredito unija 
“Taupa” labai reikalinga ir 
reikšminga Lietuvių Bendruo
menei. Ji atlieka paslaugas čia 
gyvenantiems lietuviams, ta
čiau yra ypač didelė pagalba 
lietuviams, atvykstantiems čia 
pastoviai apsigyventi ir atvyk-

Buvęs PLB valdybos pirm, ir “Pasaulio lietuvio” 
redaktorius Bronius Nainys kalba Cicero lietu
viams. Šalia jo visuomenininkas ir kultūrininkas 
dr. Petras Kisielius (dešinėje)

Ed. Šulaičio nuotr.

Teniso žaidėjų dėmesiui
Visi lietuviai teniso žaidėjai 

yra kviečiami į I-jį Kanados 
lietuvių kviestinį lauko teniso 
turnyrą, kuris įvyks 1999 m. 
birželio 12 d., šeštadienį, nuo 
11:30 v.r. iki 9:00 v.v., Shore- 
line Tennis Club (Jack Darling 
parke), Lakeshore Rd. (į vaka
rus nuo Mississauga Rd.), Mis- 
sissauga, Ont.

Laukiami vyrai, moterys ir 
jauniai (18 m. irjaunesni) iš Ka
nados ir JAV-jų. Registracijos 
mokestis $8. Galutinė progra
ma bei amžiaus grupės bus

Lengvaatlečių dėmesiui
Kviestinės LSK “Žaibo” lie

tuvių ir baltiečių lengvosios 
atletikos rungtynės įvyks š. m. 
birželio 19 d., šeštadienį-ber
niukams ir mergaitėms 5-se 
klasėse pagal amžių nuo 8 iki 
18 metų imtinai, ir birželio 20 
d., sekmadienį - vyrams ir mo
terims bei senjorams/senjo- 
rėms. Rungtynės vyks Indepen- 
dence High School stadione, In- 
dependence, Ohio (pietinis 
Clevelando priemiestis). Var
žybos vyks kaip 1999 USATF 
Lake Erie distrikto pirmenybių 
sudėtinė dalis. Pradžia 9:00 v.r.

Prano Gvildžio auklėtiniai
paslapčių, bet ir stiprėja fiziš
kai, užsigrūdina dvasiškai, 
išmoksta vertinti pralaimėji
mus ir semiasi kovingumo nu
galėdami. Ačiū jums ir visiems 
aktyviems New Yorko Lietu- 

stantiems su darbo vizomis.
Atvykusiems Lietuvos pilie

čiams, kurie nemoka anglų kal
bos, nesusidaro nepatogumų, 
nes juos “Taupoje” sutinka be
sišypsančios darbuotdjos su gra
žia lietuvių kalba ir gali visus 
rūpimus klausimus paaiškinti ir 
maloniai aptarnauti.

Kaip “Taupos” klientė, galiu 
išreikšti tik padėką darbuoto
jams, kurie tą darbą atlieka, ir 
visai valdybai, kuri tą darbą or
ganizuoja.

Po įvairių klausimų ir pasiū
lymų vicepirmininkas Romas 
Veitas padėkojo visiems už atsi
lankymą ir pakvietė narius ir 
svečius pratęsti diskusijas pa
sivaišinant lietuviškais gardėsi
ais.

Gabrielė Miksen

nustatyta atsižvelgiant į regis
tracijos davinius.

Dėl registracijos ir platesnės 
informacijos prašome kreiptis į 
turnyro vadovą, iki š. m. 
birželio 10 d., šiuo adresu: Eu
genijus Krikščiūnas, 105 Ann- 
dale Dr., North York, Ont. M2N 
2X3, Canada; tel.: 416-225- 
4385; faksas: 416-787-9168; e- 
mail: dianejk@interlog.com

Eugenijus Krikščiūnas
ŠALFASS-gos Lauko 

teniso komiteto vadovas

Dėl informacijos kreiptis į 
Algirdą Bielskų: 3000 Hadden 
Road, Euclid, OH 44117-2122; 
tel.: 216-486-0889; faksas: 216- 
481-6064.

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuviai ir kiti baltiečiai lengva
atlečiai. Varžybų programa api
ma visas rungtis, įskaitant kliū
tinius bėgimus ir šuolį su kar
timi. Tai gera proga parungty
niauti labai gerdse sąlygose.

Taipogi iš šių varžybų bus iš
vestos ir 1999 m. SALFASS- 
gos Vidurio Vakarų sporto apy
gardos pirmenybės.

LSK “Žaibas”

J. Urbono nuotr.
vių Atletų Klubo nariams už 
mūsų vaikų ugdymą ne tik 
sportine, bet ir lietuviška dva
sia.
Jaunųjų sportininkų - 
krepšininkų tėvai

mailto:dianejk@interlog.com
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DARBININKAS BIRUTĖ PUKELEVIČIUTĖ VILNIUJE
Tik 46 centai už minutę 

skambinant i Lietuvą; 9,9 cento 
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLINK pasiūlymui? Lietuvius

“YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kristaus Kūno ir Kraujo 
šventė (Devintinės) švenčia
ma sekmadieni, birželio 6 d.

Kun. Jonas Pakalniškis, 
buvęs ilgametis Apreiškimo par. 
klebonas, š. m. birželio 3 d. 
šventė 60 metų kunigystės 
sukaktį. Sveikiname! Jo adresas: 
7200 Douglaston Parkway, Lit- 
tle Neck, NY 11362.

Kun. Vytautas Pikturna, 
buvęs ilgametis Angelų Ka
ralienės parapijos vikaras, š. m. 
birželio 3 d. šventė 60 metų 
kunigystės sukaktį. Sveikiname! 
Jis dabar gyvena Matulaičio sla
ugos namuose. Jo adresas: c/o 
Matulaitis Nursing Home, 10 
Thurbęr Rd., Putnam, CT 06260.

Lietiivių Bendruomenės 
NY apygardos metinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį, 
birželio 5 d., Kultūros Židinio 
apatinėje salėje. Registracija 
9:30 vai., susirinkimas 10 vai. 
ryto.

Baisiojo Birželio minėji
mas įvyks sekmadienį, birželio 
13 d. Apreiškimo parapijos 
salėje tuojau po 11 vai. mišių. 
Bus meninė programa.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Trylika mūsų parapijos 
jaunuolių gegužės 23 d. 
priėmė pirmąją komuniją. 
Sveikiname!

Birželio 6 d., Kristaus 
Kūno ir Kraujo šventėje 
(Devintinėse) parapijiečiai 
kviečiami dalyvauti trijų kaimy
ninių parapijų bendroje pro
cesijoje, kuri vyks šia tvarka: 
mišios 10 vai. ryto; pusryčiai 11 
vai. ryto (bilietus galima įsigyti 
bažnyčios prieangyje sekmadi
eniais tuojau po mišių); tuojau 
po pusryčių apie 12:30 vai. pro
cesijos pradžia. Pusryčius ren
gia Holy Name draugija.

Sofija ir Petras Zuyus ge
gužės 30 d. atšventė 60 metų 
vedybinę sukaktį. 11:15 vai. 
mišių metu jiems buvo.suteik
tas tai progai skirtas ypatingas 
palaiminimas. Sveikiname!

Lietuvių kalbos kursai 
užsieniečiams Lietuvoje

Vytauto Didžiojo universite
to Baltijos studijų programa va
sarą organizuoja intensyvius lie
tuvių kalbos kursus (keturių ir 
dviejų savaičių) užsieniečiams, 
kurie vyks liepos 26 - rugpjūčio 
22 dienomis (4 sav.); liepos 26 
- rugpjūčio 8 d. (2 sav.). Kiek
vieną savaitgalį bus ir plati 
kultūrinė programa. Daugiau in
formacijų - internete arba rašy
ti: Baltic Studies, Vytautas Mag
nus University, Daukanto 28, 
LT 3000, Kaunas, Lithuania. Tel. 
(370 7) 207626.

Brooklyno Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos 

buvęs klebonas kun. Vytautas Palubinskas, 
administratorius mons. David Cassato, 
parapijos taryba bei visi parapijiečiai 

nuoširdžiai sveikina
kleboną emeritą

kun. JONĄ PAKALNIŠKI
jo 60-ųjų kunigystės metinių proga.

Dėkojame gerajam Dievui, kad leido kun. fonui 
švelniai paliesti kiekvieno mūsų gyvenimą. 

Linkime brangiajam klebonui gausių Aukščiausiojo malonių, 
sveikatos, gražių ir prasmingų pensijos dienų.

Pagerbimo iškilmės numatytos 1999 m. spalio 17 d.

-J

E-mail: jkeleras@aol.com

Redakcija ...... (718) 827-1352
Redakc. FAX ..(718) 827-2964 
Admlnistr......... (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

Vysk. P. Baltakio, OFM 
kalendorius

Birželio 8 d. - Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybės Centro 
valdybos posėdis Šv. Andriejaus 
parapijos klebonijoje, New Bri
tam, CT.

Birželio 13 d. - Philadelphia, 
PA, kardinolo Anthony Bevila- 
qua 50 metų kunigystės sukaktis.

Birželio 15 -19 d. Amerikos 
Vyskupų Konferencijos pavasa
riniai posėdžiai Tucson, AZ.

Tėvo Dieną, birželio 20, 
Pranciškonų koplyčioje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207į bus aukojamos šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius tėvus. Kas 
norėtų įjungti savo gyvą ar mi
rusį tėvą į šias bendras maldas, 
prašomi pasinaudoti atkarpėle, 
kuri yra šio "Darbininko" nume
rio 7-to puslapio apačioje.

Darbininko administra
cija pradėjo siuntinėti paragini
mus skaitytojams, kurie yra atsi
likę su prenumeratos mokesčiu. 
Būtų gerai, jei skaitytojai be para
ginimų atsilygintų skolą, taip 
sutaupydami darbo ir pašto išlai
das. Juk prenumeratos pasibaigi
mo data atspausdinama kiekvie
name lipinuke prie pavardės po 
raidžių EXP. Todėl administracija 
kreipiasi į visus skaitytojus, prašy
dama atsilyginti už prenume
ratą, nelaukiant atskiro paragini
mo. Metinė prenumerata tik 30 
tik 30 dol. Labai prašome ir lauk
iame aukų - paramos, nes mažas 
prenumeratos mokestis nepa
dengia vis didėjančių išlaidų. Už 
paramą iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame.

Apreiškimo par. žinios
Pirmąją komuniją mūsų 

parapijos jaunuoliai priims 
birželio 27 d. per 11 vai. mišias. 
Sveikiname!

Parapijos apatinėje salėje 
sekmadieniais po 11 vai. mišių 
kavinės metu jau prasidėjo šach
matininkų žaidimai. Daugiau in
formacijų gausite paskambinę P. 
Sandanavičiui tel. 718-388-7973.

Solistė Lionė Juodytė - 
Mathews staiga mirė gegužės 
19 d. Elmhurst, NY, sulaukusi 75 
metų amžiaus. Anksčiau L. 
Juodytė aktyviai dalyvavo lietu
viškame gyvenime. Ji dainavo 
kaip solistė ir choristė Apreiški
mo par. chore. Yra išleidusi bent 
5 ilgo grojimo plokšteles. Palai
dota gegužės 22 d. iš St. Micha- 
el's bažnyčios Cypress Hills kapi
nėse. Paskutiniu laiku Juodytė 
lietuviškoje veikloje kaip ir ne
dalyvavo, visą laiką skyrė savo 
mokinių dainavimo lavinimui. 
Todėl jos laidotuvėse ir dalyvavo 
didelė grupė jos studentų.

Sunku patikėti, kad Birutės jau 
nėra mūsų tarpe. Mes jos labai 
pasigendame. Ne, ne - ji nemirė. 
Ji sugrįžo. Sugrįžo į Lietuvą. Gi
musi ir augusi Kaune, Birutė nu
tarė naują - dešimtą - savo gyve
nimo lapą atskleisti Vilniuje. 
Tragiško pasitraukimo iš Lietu
vos aplinkybės sužeidė jos sielą, 
bet ji nesuklupo. Dar anais lai
kais Lietuvoj pašaukimo vedama, 
pradėjusi dailiojo žodžio moks
lą, Birutė išsivystė į daugiašakę 
žodinės išraiškos kūrybą. Augs
burge, Montrealyje, Chicagoje ji 
paliko ryškius pėdsakus kaip ak
torė, dramaturge, režisierė, po
etė, beletriste, vaizdinio ir girdi
mojo meno puoselėtoja.

Po didelių darbų ir kelionių, 
Birutė Pūkelevičiūtė susirado 
Floridoje ramų žemės ir palmių 
kampelį - Daytona Beach pajūrį. 
Čia ji gyveno, kūrė ir draugišku, 
kukliu būdu dalyvavo vietos lie
tuvių - pensininkų gyvenime. 13- 
ka metų džiaugėmės Birutės 
draugyste. Pamaldose pasiilgsime 
jos skaitinių, kurie sukeldavo 
skausmo ir paguodos, nes ji kal
bėjo apie prarastą ir atgimimo 
beieškančią tėvynę Lietuvą. 
Pasigesime jos pasakojimų ir 
draugystės privačiose grupėse ir 
viešuose renginiuose. Nors ji 
buvo viena, bet visi buvome jos

"Darbininko" laikraš-^ 
čiui reikalinga mašinin
kė (typist). Turi gerai 
mokėti lietuvių kalbą. Bus 
išmokyta rinkimo darbo 
konpiuteriu. Gali dirbti ir 
nepilną savaitę. Skambinti 
darbo valandomis 718-827- 
13S1- J

Londonas, Anglija
Kun. Jonas Sakevičius, 

MIC, ilgametis Londono lietu
vių Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, sulaukęs 92 metų am
žiaus, dėl pablogėjusios sveika
tos š. m. birželio pabaigoje išei
na į pensiją ir persikelia gyventi 
pas Tėvus Marijonus į Chicagą. 
Naujuoju Šv. Kazimiero parapi
jos administratorium bus paskir
tas kun. Petras Tvercijonas, 
Telšių katedros vikaras (gimęs 
1969 m. rugpjūčio 23, kunigu 
įšventintas ,1995 m. gegužės 28 
d.). Kun. Tvercijonas sykiu gi
lins teologines studijas.

Amerikos Lietuvių Teisi
ninkų Asociacija Labas ba
landžio 24 d. surengė atvirą fo
rumą tema "Teisės mokslai ir pro
fesionalumo ugdymas Lietuvoje", 
kuris vyko Chicagos J. Marshall 
Teisės mokyklos Tarptautinių 
ir lyginamųjų studijų centre.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
prof. Tadas Klimas, Vytauto 
Didžiojo universiteto Teisės fa
kulteto dekanas, pasakojęs apie 
įstatymų ir teisininkų padėtį Lie
tuvoje.

Prof. Klimas gimė Philadelphi- 
joje, teisės mokslus baigė De- 
Paul universitete ir vertėsi pri
vačia praktika. Vėliau tapo spe
cialiu FTB agentu. 1995 m. jis 
persikraustė į Lietuvą, kur užsi
ėmė verslu ir teise. Jis vadovavo 
Vytauto Landsbergio preziden
tinės rinkiminės kampanijos pa
skutiniam etapui. Be dekano pa
reigų, jis užima Seimo pirminin
ko Vytauto Landsbergio vy
riausiojo teisinio patarėjo parei
gas.
Labas įsijungė į teisės moks

lus Lietuvoje 1991 m. Labas 
nariai patarė sudarant naują Lie
tuvos Konstituciją, rėmė du Pa
saulio Kongresus Lietuvos tei
sininkams, padėjo organizuojant 
kredito profsąjungas, bendradar
biavo su Lietuvos bibliotekinin
kais kuriant kompiuterinius tink
lus, suteikė bibliotekinės me
džiagos universitetams Kaune 
ir Vilniuje. Labas taip pat for
muoja Europos Sąjungos moky
mo programą.

bičiuliai.
Bet atėjo laikas ir Birutė išsi

rengė kelionei - sugrįžimui į 
gimtąjį kraštą. Atsisveikinimo 
pietuose su ja matėmės ir lai
mingos kelionės linkėjome kovo 
18-tą, o skrydžiui į Vilnių Birutė 
pakilo kovo 25-tą. Žinojome, kad 
dvasinių ir fizinių kelionės pa
siruošimų nuovargis ją pasigavo 
Vilniuje ir pirmąsias dienas turė
jo praleisti lovoje. Bet dabar gir
dim, gaunam laiškus ir žinom, 
kad Didžiojoj gatvėj remontuo
ja savo butą ir džiaugiasi pro 
langus matydama Šv. Jono

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus.

Po 45 dol.: Chas. R. Apple, 
Englewood, CO; E. D. Laukys, 
Ft. Salonga, NY.

Po 40 dol.: Alg. Kaupas, Bran- 
ford, CT; R. Leimonas, Kingston, 
MA; J. Bacanskas, Mashpee, MA; 
Albina Znotas, Kearny, NJ; Al
dona Jonynas, Las Vegas, NV; 
Prel. Antanas Rubšys, Bronx, NY;
K. J. Katinas, Fleishmans, NY; 
Chas. A. Gabalis, Flushing, NY.

Po 30 dol.: Alf. Samušis, Pem- 
broke Pines, FL; Aleks. Vakselis, 
St. Pete Beach, FL; Mrs. A. Pla- 
teris, Bethesda, MD; Bernadeta 
Rimkuvienė, Ellicot City, MD; J. 
Molis, Worcester, MA; Kotryna 
Graudienė, Milltovvn, NJ; Fred 
Lucką, Mattituck, NY; Zina 
Jankauskas, Woodhaven, NY; 
Dalia Puzycki, Newtown, PA.

Po 25 dol.: V. Rukšėnas, 
Dovvney, CA; Jadvyga Kron- 
kaitis, N. Branford, CT; Vito Vai, 
Oak Brook, IL; J. E. Veitas, Mil- 
ton, MA; P. Bernotas, Wayland, 
MA; V. I. Užgiris, VVorcester, MA; 
J. Alyta, Elmhurst, NY; Birutė 
Blazaitis, Valley Stream, NY; D. 
Kisielius, Upper Darby, PA.

Po 20 dol.: A. Bliudzius, Los 
Angeles, CA; Sophie Brazauskas, 
Los Angeles, CA; Ant. Vosylius, 
Los Angeles, C A; Jadvyga Kont
rimas, Mission Viejo, CA; Aus
trą Puzinas, San Mateo, CA; 
Naras Alksninis, Simi Valley, CA; 
Al Tumas, Simi Valley, CA; L. 
Tomkus, West Hills, CA; Ste
fanija Vitėnas, Cromvvell, CT; 
V. Saimininkas, E. Hartford, CT; 
Mrs. G. Setikas, Newington, CT; 
V. Butvydas, Stamford, CT; J. 
Janiu-nas, Stratford, CT; J. J. 
Arminas, Waterbury, CT; V. 
Kuzmickas, Waterbury, CT; Do
nata Virkutis, W. Hartford, CT; 
Aldona Dulskis, Cocoa Beach, 
FL; Vii. Bražėnas, DeLands, FL;
F. Liktorius, Ft. Lauderdale, FL; 
Ona Lanys, Ormond Beach, FL; 
Al. Kaselis, St. Petersburg, FL; 
Albina Balsys, St. Pete Beach, 
FL; St. Kreivėnas, St. Pete, FL; 
Aldona Stasiukevicius, St. Pete, 
FL; Alvitą Kerbelis, Seminole, FL; 
P. Rasimas, S. Pasadena, FL; J. 
Bliznikas, Spring Hill, FL; J. Što
kas, Stuart, FL; Kun. Leonard 
Musteikis, Sunny Hills, FL; J. V. 
Zubavicius, Sunny Hills, FL; Liu
da Kulikauskas, Treasure Island, 

bažnyčios bokštą, ant kurio 
vakarais iškilmingai tupi varnas. 
Esame tikri, kad pailsėjusi ir su
stiprėjusi, Birutė matys daugiau, 
negu bažnyčios bokštą. Jos laukia 
visas Vilnius, su savo neišsako
mais meno ir visų kitų mūzų 
turtais. Bet, ar neatsimins Birutė 
Atlanto pakrantės bangų, balto 
smėlio ir lengvai šiurenančių 
pajūrio smilgų? Ar nepasiilgs 
vakarais ateinančių prietemos 
dvasių ir regėjimų valandų?.. Gal 
tada sugrįš aplankyti mus ir savo 
numylėtą pajūrį

Alg. Š.

FL; Ed. Juzumas, Grayson, GA; 
Aldona Juozevicius, Oak Lawn, 
IL; Mrs. Eliz. Libus, Chicago, IL; 
J. Palubinskas-Palubis, Baltimore, 
MD; K. A. Vasaitis, Beltsville, MD; 
Angelą K. Lawler, Westminster, 
MD; J. Gimbutas, Arlington, MA; 
J. Limantas, Braintree, MA; Vyt. 
Leveckas, Canton, MA; E. Si
manavičius, Marstons Mills, MA; 
Kristina Masterson, Pepperell, 
MA; Vita Hodges, Plymouth, MA; 
Br. Kruopis, So. Boston, MA; P. 
Shapras, Wilbraham, MA; C. I. 
Savickas, Worcester, MA; Elena 
Cizauskas, Detroit, MI; B. Neve- 
rauskas, Sterling Hts, MI; V. Li- 
leika, Basking Ridge, NJ; Lucia 
Alinskas, Clifton, NJ; D. Svenci- 
unas, Elizabeth, NJ; Valerie Kli- 
gys, Edison, NJ; Eugenija Use- 
lytė, Franklin Lakęs, NJ; J. B. Pa
loms, Green Brook, NJ; A. Rubo- 
nis, No. Haledon, NJ; H. Lau
cius, Paterson, NJ; Regina Za- 
loom, Ramsey, NJ; Vida Hatten- 
bach, Centerport, NY; R. Reven- 
tas, Millwood, NY; Kun. Vyt. Vo- 
lertas, Maspeth, NY; Aldona Ke- 
palaitė, NYC, NY; Vanda Petra- 
vicienė, No. Plainfield, NY; Ona 
Matulionis, Plattsburgh, NY; Mr. 
Mrs. Jos. Žukas, Port Washing- 
ton, NY; J. P. Pazemenas, Queens 
Village, NY; K. D. Dvorak, Rich- 
mond Hill, NY; K. Krivickienė, 
Richmond Hill, NY; Irena Merli- 
no, W. Hempstead, NY; Mar- 
garet Balčiūnas, Woodhaven, 
NY; Teresė Jąkelaitis, Woodha- 
ven, NY; R. Markevičius, Wood- 
haven, NY; Vyt. Vaičiulis, Wood- 
haven, NY; Angelą Rozevicius, 
Webster, N Y; M. Palunas, Ak- 
ron, OH; P. Kliorys, Euclid, OH; 
Anth. Wishner, Lakevvood, OH; 
A. Krusinskas, Churchville, PA; 
Elena Skladaitis, Philadelphia, 
PA; Aldona Kairys, No. Provi- 
dence, RI; J. Kepenis, N. Myrtle 
Beach, SC; Bronė Sakalas, Char- 
lottsville, VA; J. T. Waylonis, 
Fairfax Sta., VA; Dr. A. V. Va
liūnas, Reston, VA.

Po 15 dol.: Leontina Jan
kauskienė, St. Pete Beach, FL; St. 
Martisauskas, Brockton, MA; L. 
Svelnis, Needham, MA, (bus dau
giau).

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI. Laikraščio atei- 

v

tis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų gali
ma išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo. 
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9 
vai. vak. tel. 708-386-0556. (sk.)

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

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

"Neringos" stovykla Marlboro, 
Vermont, ieško patyrusios šei
mininkės dirbti stovykloje liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais. Šeiminin- 
kas/ė turi turėti patirties ruošti dide
lius maisto kiekius (100 -180 žmo
nių) ir turi turėti darbo leidimą 
Amerikoje. Prašoma skambinti Da
nai Grajauskaitei 617-923-4583.

(sk.)
Reikalinga lietuvė moteris 

prižiūrėti malonaus būdo vy
resnio amžiaus moterį Philadel
phia, PA, lietuvių rajone. Galimybė 
dirbti ir kitur. Skambinti Aušrai tel. 
(215) 744-6532. (sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vil
niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
3 dienas. Lietuvos paštui nuo 
1998.06.01 jo siuntimo kainą 
pakėlus 43%, arba 40 dol. per 
metus, dabar "Lietuvos aido" 
prenumerata JAV kainuoja: me
tams - 170 dol.; pusei metų - 90 
dol.; ketvirčiui metų - 46 dol. 
Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir su adresu siunčiami 
"Lietuvos aido" įgaliotiniui JAV 
Broniui Juodeliui - 239 Brook- 
side Lane, Willowbrook, IL 
60514-2914, USA. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
P.Henrika Gražiūnienė, Rich
mond Hill, NY - 30 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai. y

VILTIES siuntinių agentū
ra praneša, kad į Brooklyną Vil
ties atstovai atvyks š. m. birželio 
19 d., šeštadienį, ir nuo 2 vai. 
iki 5 vai. popiet priims siunti
nius Kultūros Židinio kieme, 
buv. spaustuvės patalpose. 
Brooklyne mūsų atstovas yra Al
gis Jankauskas, tel. (718) 
849-2260. Susitarus paims 
siuntinius iš namų.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
birželio 5 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. (914) 258-5133.

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:jkeleras@aol.com

	1999-06-04-DARBININKAS 00001
	1999-06-04-DARBININKAS 00002
	1999-06-04-DARBININKAS 00003
	1999-06-04-DARBININKAS 00004
	1999-06-04-DARBININKAS 00005
	1999-06-04-DARBININKAS 00006
	1999-06-04-DARBININKAS 00007
	1999-06-04-DARBININKAS 00008

