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LIEJTJVĄ C 
VS ' J

- Prezidentas Valdas Adam 
kus per nustatytą laiką nepasi
rašė Seimo priimto Muitų tarifų 
įstatymo, bet ir negrąžino jo pa
kartotinai parlamentui svarsty
ti. Tokiais atvejais pagal Konsti
tuciją įstatymą turi pasirašyti ir 
oficialiai paskelbti Seimo pir
mininkas. Prezidento nuomone, 
priimtame įstatyme nėra aiškiai 
atskirti Vyriausybės, Finansų, 
Ūkio ministerijų ir Muitinės de
partamento įgaliojimai muitų 
nustatymo srityse.

- Vyskupas, mokslų dak
taras, akademikas Jonas Bo
ruta, SJ, išrinktas Lietuvių kata
likų mokslo akademijos (LKMA) 
prezidentu.

-Jau septintų kartą Vilniu
je buvo švenčiamas Pavasario ly
giadienis - Pasaulinė žemės die
na. Gedimino kalno papėdėje ir 
Savivaldybės aikštėje kovo 20 d. 
vyko gamtosaugininkų akcija, 
priminusi gamtos teises ir žmo
gaus pareigą ją globoti. Neprik
lausomybės aikštėje buvo iškel
ta Žemės vėliava.

- Kauno "Fujifilm" fotog
rafijos galerijoje atidaryta 
tarptautinė fotografijos paroda- 
konkursas "Gamta - mūsų na
mai 98". Parodos, skirtos Pasau
lio žemės dienai paminėti, patro
nu šį kartą tapo Lietuvos Res
publikos Prezidentas Valdas 
Adamkus.

- Taikomosios dailės mu
ziejuje Vilniuje, atidaryta Tai- 
vano dailės dirbinių paroda "Tig
ro metai". Joje pateikiama dau
giau kaip pusšimtis Taivano 
meistrų dirbinių iš porceliano, 
krištolo, odos, popieriaus, taip 
pat piešinių ir grafikos darbų, 
kuriuose pavaizduotas šių metų 
rytietiškojo horoskopo simbolis 
- tigras.

- I Klaipėdą kartu su Prezi
dentu Valdu Adamkumi atvyku
si ponia Alma Adamkienė ap
lankė Girulių kūdikių namus, 
kuriais liko sužavėta.

- Vilniuje prasidėjo ketvir
tas tarptautinis kino festivalis 
"Kino pavasaris '98". Žiūrovai pa
matys Lietuvos, Prancūzijos, Vo
kietijos ir Didžiosios Britanijos, 
Švedijos vaidybinius filmus, taip 
pat atskiras Lietuvos, Vokietijos 
ir Prancūzijos trumpo metražo 
filmų programas.

-Jungtinių Amerikos Vals
tijų Nacionalinė Gamtos Fe
deracija (National Wildlife Fed- 
eration) Lietuvos Prezidentui 
Valdui Adamkui suteikė pres
tižinį apdovanojimą "Už nuopel
nus saugant gamtą".

- Lietuvos krikščionių de
mokratų partija priimta aso
cijuota nare į Europos liaudies 
partiją. Apie šį reikšmingą parti
jai įvykį informavo krikdemų 
partijos pirmininkas Algirdas 
Saudargas.

- Valdančiajai koalicijai 
priklausančios Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos tary
bos posėdyje kovo 21 d. pritarta 
pasiūlymui panaikinti Europos 
reikalų ministeriją.

- Kovo 11-osios Akto sig
nataras, Lietuvos lenkų radijo 
stoties "Znad Wilii" vadovas Čes- 
lavas Okinčicas dirbs Lietuvos 
Prezidento Valdo Adamkaus 
konsultantu santykių su Lenkija 
klausimais.

PIRMIEJI LIETUVOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS

Vytautas Rubavičius

Lietuvos valstybės vairas buvo 
perduotas ir priimtas stebėtinai 
oriai. Valstybės vyrai parodė pa
sauliui, o gal dar labiau - sau, jog 
reikalui esant sugeba primiršti 
nesutarimus, ypač - negyjančias 
nuoskaudas. Prezidentas Valdas 
Adamkus ramiai ir ryžtingai 
ėmėsi darbo. Jau jo pirmieji su
sitikimai su mūsų valdininkais, 
pasitarimai su pagrindinių parti
jų lyderiais, užsienio šalių diplo
matais teikia viltį, jog Lietuvos 
politikoje pajusime kitokį poli
tinį stilių - atviresnį ir sąžinin
gesni bendravimą su žmonėmis, 
atsakomybę už savų nuostatų 
įgyvendinimą, valstybinio požiū
rio įtvirtinimą ir nacionalinių 
interesų paisymą. O gal Prezi
dentūra net taps ta intelektua
line galia, kuri pasakys lietuvių 
tautai ir Lietuvos piliečiams, 
kokią valstybę mes taip sunkiai 
kuriame, kokia ekonominė sank
loda mūsų šalyje įtvirtinama, 
kokį vaidmenį Europos Sąjungo
je mes ruošiamės vaidinti.

Valdas Adamkus įvairiose vie
tovėse pasakytose kalbose iškėlė 
keletą dalykų, kurie jaudina vi
sus Lietuvos žmones. Pirmiausia 
- tai būtinybė apriboti valdininki
jos savivaliavimą, sukurti tam 
tikrą socialinį teisinį mechaniz
mą, laiduojantį valdininkijos 
atsakomybę juos išlaikantiems 
mokesčių mokėtojams. Kartais 
net graudu būdavo žiūrėti, kaip 
šitos idėjos išsakomos tarp tų 
pačių spindinčių aukštųjų val
dininkų. Visi šypsodamiesi pri
taria Prezidentui. Lietuviai visa
da mokėjo pritarti. Ypač tada, 
kai šitai daryti labai naudinga ir 
niekam neįpareigoja.

Kitas svarbus Prezidento iškel
tas politinis prioritetas - švieti
mo darbas. Ir aukštojo, ir vidu
riniojo mokslo sferoje susikaupė 
daug problemų. Viena pagrindi
nių - nepakankamas finansavi-

DIDESNI ĮGALIOJIMAI PADĖS REFORMOMS
Lietuva, nusivylusi, jog praėju

siais metais Luxembourgo vir
šūnių susitikime nebuvo įtrauk
ta į šešių valstybių, pakviestų 
pradėti derybas dėl stojimo į ES, 
sąrašą, dabar bando reformuoti 
savo ekonomiką ir šalies įstaty
mus derinti prie europinių stan
dartų.

Duodamas interviu Didžiosios 
Britanijos laikraščiui "Financial 
Times" premjeras Gediminas 
Vagnorius pareiškė, kad Lietuva 
pasirengusi ES narystei: "Jeigu 
mums būtų taikomi tokie patys 
kriterijai bei reikalavimai kaip ir 
pirmojo etapo šalims, turėtume 
daugiau šansų, bent taip atrodo 
mums, nei kai kurios iš jų". Prem
jeras teigia, jog naujai išrinktas 
Prezidentas Valdas Adamkus ša
lyje vykdomoms reformoms 
duos naują impulsą, pagreitins 
derybas dėl ES. Lietuvių kilmės 
Prezidentas ryžtingai palaiko Lie
tuvos ir Vakarų Europos reinte- 
graciją, Lietuvos siekimą tapti 
ES ir NATO nare.

Užėmęs šalies vadovo postą 
V. Adamkus neišvengiamai susi
durs su ekonominiais bandymais 
pasivyti dvi kitas Baltijos vals
tybes - Latviją ir Estiją. Atgavu
sios 1991-aisiais nepriklausomy
bę šios buvusios sovietinės res

ZINGSNIAI
mas, nefektyvus valdininkijos 
darbas. Nesugebama surasti vie
no kito milijono užbaigti mo
kyklai, tačiau randama pinigų 
keisčiausiems projektams ruošti. 
Prezidento pareiga čia labai aiški 
- garantuoti, kad būtų įgyvendi
nama konstitucinė teisė: "Gerai 
besimokantiems piliečiams vals
tybinėse aukštosiose mokyklose 
laiduojamas nemokamas moks
las". Visą laiką aiškinama, jog 
valstybė neišgali įvykdyti šios 
konstitucinės nuostatos, jog mes 
dar nesame tokie turtingi. Vals
tybė ir nebus turtinga, jei jaunų 
žmonių išsilavinimas priklausys 
vien nuo tėvų piniginės. Juk Lie
tuvoje nėra daug žmonių, kurie 
savo atžaloms galėtų net aka
demijas suorganizuoti. O rimtai 
kalbant, reikia pasakyti, kad mū
sų visuomenė turto atžvilgiu ne
paprastai greitai ir ryškiai išsi- 
sluoksniavo. Vaikų išsimokslini
mas daugeliui tampa nebeįkan
damas. Lietuva išties nėra tokia 
turtinga, kad galėtų šį procesą 
palikti savieigai. Mokykloms pi
nigų trūksta, o Lietuvos valsty
binio komercinio banko nuos
toliai - dešimtys milijonų. Tų 
prarastų dešimčių milijonų visų 
ir nesuminėsi. Prezidento auto
ritetas, paremtas jo vakarietišku 
mokslo ir išsilavinimo svarbos 
supratimu, turėtų skatinti vyri
ausybę didinti švietimo sferos 
finansavimą. Juolab kad patys 
konservatoriai nemažai buvo 
prižadėję.

Prezidento dėmesio reikalaus 
ir tam tikra mūsų visuomenės 
raidos tendencija. Apie liūdnas 
kaimo žmonių perspektyvas jis 
jau ne sykį yra kalbėjęs, nusi
kaltėlių siautėjimas neaplenkė ir 
jo komandos žmonių. Policijos 
bejėgiškumas, Vidaus reikalų mi
nisteriją krečiantys skandalai - 
taip pat ne paslaptis. Siekiant 
socialinio stabilumo, labai svar
bu mažinti tą didžiulį turtingųjų 
ir vargšų skirtumą. Išsivysčiusio
se Vakarų šalyse nustatomas tam 

publikos puolė kurti laisvąją 
rinką, tuo tarpu Lietuva veltui 
leido laiką, svarstydama, kokie 
tempai reformai labiau tiktų; 
viena kitą pakeitusios buvusių 
komunistų ir konservatorių vy
riausybės ekonomikos liberaliza- 
ciją vykdė gana vangiai.

V. Adamkus įrodinėja, jog Pre
zidentui būtina suteikti dides
nius įgaliojimus vidaus politiko
je. Akivaizdu, kad naujasis šalies 
vadovas kupinas ryžto kovoti su 
biurokratija ir iš 17 ministerių 
palikti tik 11. Patarėja ekonomi
kos klausimais naujasis šalies 
Prezidentas pakvietė vieną ryš
kiausių Lietuvoje laisvosios rin
kos šalininkių. Reformuodama 
ūkį šalis pastaraisiais metais eko
nomikos rodiklius pagerino 6%. 
Pernai Europos Komisijos paskel
btame pranešime Lietuvai, tu
rinčiai 3,7 min. gyventojų, per 
artimiausius dvejus metus prog
nozuojami sparčiausi ekonomi
kos augimo tempai, palyginti su 
kitomis 9 Centrinės Europos ša
limis, taip pat siekiančiomis ES 
narystės.

"Jeigu finansų ir biudžeto poli
tika nesikeis, ekonomika ir to
liau augs, - pareiškė Tarptauti
nio valiutų fondo atstovas Adal
bertas Knoblis. - Pastaruoju metu 

tikras koeficientas, išreiškiantis 
turtingųjų ir vargšų gyvenimo 
lygių skirtumą. Europoje vidu
tiniškai tas santykis 1:6, JAV - 
1:7, postkomunistinėje Rusijoje 
oficialiai nustatytas skirtumas 
yra 1:24, nors didžiuma ekono
mistų ir sociologų mano tą prara
ją esant daug gilesnę. Koks lygių 
skirtumas yra mūsų šalyje? Mok
slininkų manymu, socialiniais 
sukrėtimais gresia riba, kai tas 
santykis yra 1:10, kitaip tariant, 
kada turtingųjų sluoksnis gyve
na dešimt kartų geriau nei var
gingieji. O kad socialinė įtampa 
didėja, rodo pastarųjų dienų 
įvykiai Šiauliuose, Kaune, pro
testo mitingai prieš niekam ne
suvokiamą Lietuvos telefono 
pardavimą valstybinėms užsie
nio šalių įmonėms.

Visai neseniai naujasis Prezi
dentas jau turėjo progą pasiro
dyti esąs demokratijos principų 
gynėjas. Visuomenę sujaudino 
Seimo ir Vyriausybės siekis uždėti 
spaudai savo apynasrį Teismų 
įstatymo papildymu, kurio pa
grindinė nuostata - uždrausti per 
visuomenės informavimo prie
mones komentuoti ar vertinti 
nagrinėjamą teisme bylą iki teis
mo sprendimo priėmimo, jeigu 
yra pagrindo manyti, kad šie 
komentarai ar vertinimai trik
dys bešališką teismo procesą. 
Nekyla abejonių, jog priėmus šią 
pataisą, žiniasklaida netrukus 
nebeturėtų jokių galimybių rašy
ti apie valdininkų korupciją, 
aukštų valdžios vyrų neteisėtai 
įgyvendinamus savus siekius, į 
"bėdą" patekusių teisininkų by
las. Kartais net būtų patogiau 
iškelti bylą ir priimti sprendimą, 
draudžiantį žurnalistams apie ją 
rašyti. Jau esame ne sykį patyrę, 
kokia išmoninga būna valdi
ninkų fantazija, kai reikia draus
ti ar ginti savojo sluoksnio in
teresus. Nors pataisų projektas 
buvo rengiamas slaptai, tokios

(nukelta į 2 psl.)

ypač ryškus tiesioginių investici
jų antplūdis į šią šalį".

Užsienio investuotojų nuomo
ne, jų investicijoms ir ekono
minio augimo tempams, deja, 
trukdo miglotai suformuluotos 
taisyklės, prieštaraujančios rin
kos ekonomikos principams, ir 
išaugęs valdininkų aparatas.

Savo kalboje parlamente "Apie 
padėtį šalyje" baigiantis kaden
ciją Prezidentas Algirdas Bra
zauskas priekaištavo dėl lėtų pri
vatizacijos tempų, pritardamas 
Europos Komisijos išvadoms. Jis 
sakė, jog ministerijos trukdo 
įgyvendinti valstybinę privatiza
vimo programą. Norint įveikti 
reformai trukdančias kliūtis, rei
kia suteikti daugiau įgaliojimų 
Prezidentui vidaus politikoje, 
ambicingai nusiteikęs teigia nau
jasis šalies vadovas V. Adamkus.

"Financial Times"

< A
Skaitykite

~ A
Darbininką 

ir pasiūlykite jį 
savo draugams!

\_______ J

"Kristaus nuėmimas nuo kryžiaus" Rosso Fiorentino paveikslas

LITAS TIKRAI NEBUS DEVALVUOTAS
Lietuvos bankas (LB) ir toliau 

išlaikys stabilų lito kursą, jis 
nesvarsto nacionalinės valiutos 
devalvavimo galimybės, teigia
ma LB pranešime. Jame stebi
masi įvairiais gandais apie lito 
devalvavimą ir galimus neramu
mus finansų rinkose. Vienintele 
neva neišvengiamo devalvavimo 
priežastimi nurodomas didelis 
einamasis sąskaitos deficitas. Šių 
metų kovo 4 d. pagal "Econo- 
mist Intelligence Unit" progno
zes buvo išplatintas tokio po
būdžio pranešimas. "LB dar kartą 
ryžtingai atmeta visas spekulia
cijas lito devalvavimo tema. Po 
tokio pobūdžio prognozėmis 
neretai slepiasi kieno nors sa
vanaudiški interesai", - pažy

EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJA 
VIRS DEPARTAMENTU

Pertvarkytoje Vyriausybėje 
neliks Europos reikalų ministe
rijos. Ji bus pertvarkyta į depar
tamentą prie Vyriausybės. Svar
biausi darbai, kuriuos turėtų 
dirbti šis departamentas - pri
vatizavimas bei investicijos į Lie
tuvos ekonomiką.

Toks principinis sprendimas 
dėl Europos reikalų ministerijos 
pertvarkymo buvo priimtas 
kovo 25 d. posėdžiavusioje val
dančiosios Tėvynės sąjungos

visiems lietuviams!

BENEDIKTAS JURČYS, OFM
Pranciškonų Provincijolas

KD1STAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams 
ir dosniems mūsų rėmėjams linkime skaidraus 

Velykų džiaugsmo ir geriausios kloties.

DARBININKO redakcija ir administracija

mima LB pranešime. Jame pri
menama, jog "LB pinigų politi
kos programoje 1997-1999 m. 
yra konkrečiai pasakyta, kad li
tas išliks absoliučiai fiksuotas JAV 
dolerio atžvilgiu (4 litai už JAV 
dolerį) mažiausiai iki 1999 m., o 
po to bus susietas fiksuotu kursu 
su naująja ES valiuta - euru". Be 
to, pagrindiniai makroekonomi
kos rodikliai akivaizdžiai pa
neigia to devalvavimo prielai
das, teigia LB specialistai. Dėl 
sėkmingos pinigų politikos 1997 
metais ryškiai išaugo LB oficialio
sios tarptautinės atsargos, o me
tinė infliacija tesudarė 8,4%. 
Remdamasis tais faktais, LB net 
nesvarsto lito devalvavimo ga
limybės. LŽ

(Lietuvos konservatorių) poli
tinėje taryboje.

Europos reikalų ministerijos 
egzistavimui prieštaravo ir val
dančiosios koalicijos partneriai 
krikščionys demokratai bei visos 
opozicinės partijos. ELTA

DARBININKO
prenumerata 

priimama
(718 827-1351)

< _____ /
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VDU biblioteka - naujose patalpose J Europos Sąjungą - be Ignalinos Kiek lėšų gauna Lietuvos universitetai

Vytauto Didžiojo universiteto 
biblioteka persikraustė į naujas, 
erdvesnes patalpas. Šiuo metu 
bibliotekoje sukaupta daugiau 
nei 100 tūkst. knygų, taip pat 
apie 1000 pavadinimų periodi
nių leidinių bei tiek pat kom
piuterinių dokumentų. Bibliote
ka naudojasi per 3.5 tūkst. skai
tytojų. Naujoje bibliotekos skai
tykloje vienu metu galės dirbti 
apie 200 lankytojų, net 35 iš jų 
- prie kompiuterių. Bibliotekos 
atnaujinimas universitetui kai
navo apie 1.7 min. litų. 1989 
metais Lietuvos ir išeivijos moks
lininkams paskelbus VDU atkūri
mo aktą, universitetas įsikūrė 
tuščioje vietoje. Iš 1923 metais 
įsteigtos bibliotekos nepavyko 
atgauti nė vieno leidinio. Tuo
met bibliotekoje buvo pradėta 
komplektuoti studijoms reikalin
ga literatūra. Didelė bibliotekos 
fondo dalis sukaupta išeivijos 
dėka. Paminėtina Lietuvos Kata-

Ketinarna įvesti 

akcizą cukrui

Žemės ir miškų ūkio ministe
rija ketina Vyriausybei siūlyti 
įvesti akcizą cukrui. Planuoja
ma, jog akcizas bus 1 litas už 
kilogramą, kurį sumokės pirkė
jas. Pareigūnai prognozuoja, kad 
vietinis cukrus nebrangs, mat 
akcizo lėšos bus skiriamos 
žemdirbiams remti ir cukriniai

likų Religinė Šalpa, Jurgio Gim
buto, Mykolo Jasėno, Broniaus 
Vaškelio, Antano Mažiulio, Mil
dos Danytės bei daugelio kitų 
dovanos. LA

atominės elektrinės
"Lietuvos įsipareigojimas užda

ryti Ignalinos atominę elektrinę 
ir sukurti naują energetinės stra-

runkeliai bus superka
mi pigiau. Pabrangti 
gali tik importuojami 
saldumynai. Konditeri
jos įmonės tokį spren
dimą sutiktų palankiai, 
mat jų produkcija taptų 
labiau konkurentiška, 
tačiau importuotojai 
teigia, kad tai sumažins 
importo apimtis ir pa
brangins produkciją. 
Užsienio reikalų minis
terija prieštarauja to
kiems siūlymams, nes 
tai kertasi su Lietuvos 
pasirašytomis laisvosios 
prekybos sutartimis.

LŽ

Čekija

tegijos planą - viena pagrindi
nių Lietuvos narystės ES sąlygų", 
teigė kovo 16 d. Aplinkos ap
saugos ministerijoje įvykusioje 
spaudos konferencijoje Europos 
Sąjungos komisarė Ritt Bjerre- 
gaard, koordinuojanti aplinko
saugos ir branduolinės energi
jos klausimus. Ši pareigūnė kovo 
16 d. lankėsi ir Ignalinos ato
minėje elektrinėje.

Europos Komisijos narė sakė, 
kad pagal 1993 m. pasirašytą 
Branduolinės sąskaitos sutartį su 
Europos plėtros ir rekonstrukci
jos banku mūsų šalis Ignalinos 
atominę elektrinę turėtų užda
ryti apie 2002-2005 metus. Už 
Vakarų valstybių pagalbą tiri
ant ir stiprinant atominės elek
trinės saugumą (iki šiol skirta 
apie 174 min. litų) Vyriausybė 
tuomet įsipareigojo elektrinę 
uždaryti, kai reikės keisti kuro 
kanalus.

Pasak Aplinkos apsaugos vice
ministro Artūro Daubaro, kana
lai turėtų būti keičiami po ke- 
lerių metų, tačiau nustatyti tiks
lią datą kol kas neįmanoma. A. 
Daubaras pabrėžė, kad Ato
minės saugos organizacijos TA- 
TENA ekspertai, prieš kurį laiką 
atlikę išsamų Ignalinos ato
minės patikrinimą, padarė iš
vadą, kad jos saugumas atitinka 
tarptautinius reikalavimus.

ELTA

Vilniaus universiteto rektorius 
profesorius Rolandas Pavilionis 
yra sakęs, kad valstybės skiriamų 
lėšų neužtenka gerai besimokan
tiems šios aukštosios mokyklos 
studentams išlaikyti, todėl uni
versitetas nepaiso Vyriausybės 
nurodymo priimti ribotą skaičių 
studentų, kurie patys moka už 
studijas.

Tuo tarpu, pasak Vyriausybės 
spaudos tarnybos, pernai vie
nam Vilniaus universiteto stu
dentui paprastosioms išlaidoms 
buvo skirti 5607 litai biudžeto 
lėšų, ir šis rodiklis yra didesnis 
už visų Lietuvos aukštųjų mo

kyklų paprastųjų išlaidų vidurkį.
Šių metų biudžete Vilniaus 

universitetui numatyta iš viso 
skirti 73 milijonus 826 tūkstan
čius litų, o tai yra 25,5% daugiau 
nei pernai.

Remiantis Vyriausybės spaudos 
tarnybos pateiktais duomenimis, 
Kauno technologijos universitete 
paprastosios išlaidos vienam stu
dentui šiemet sudarys 5662 li
tus, Vilniaus Gedimino techni
kos universitete - 5600 litų, Lie
tuvos žemės ūkio universitete - 
5375 litus, Klaipėdos universitete 
- 5590 litų, Šiaulių universitete - 
3779 litus. ELTA

Vilniaus bankas per metus uždirbo
47,6 min. litų pelno

Pagal kompanijos "Arthur An- 
dersen" audituotus duomenis 
didžiausias šalyje privatus Vil
niaus bankas per 1997 metus 
uždirbo 47,6 milijono litų pelno 
- tai 23,2 milijono litų daugiau 
nei 1996 metais. Užpernai vie
nam akcijos litui vidutiniškai 
teko 37 centai pelno, o pernai - 
jau 47 centai. Šiuos duomenis 
kovo 16 d. susitikime su žurna
listais pateikė Vilniaus banko

valdybos pirmininkas Julius 
Niedvaras. Jo vertinimu, bankas 
pernai dirbo labai sėkmingai ir 
maksimaliai išnaudojo savo ga
limybes.

Trijų Vilniaus banko gimi
ningų įmonių bendras praėjusių 
metų audituotas rezultatas - 258 
tūkstančiai litų pelno. "VB lizin
gas" uždirbo 885 tūkst. litų, o

(nukelta į 5 psl.)

siūlo ne tik senų tankų
Čekija siūlo Lietuvos kariuo

menei perduoti ne tik senų 
tankų, bet ir beveik nenaudotų 
karinių sunkvežimių, oro uosto 
įrangos, amunicijos. "Dabar 
šiuos pasiūlymus turi išnagrinė
ti ekspertai", - žurnalistams sakė 
Čekijos gynybos ministras Mi- 
chal Lobkovvicz po kovo vidu
ryje Vilniuje įvykusio susitiki
mo su Lietuvos Prezidentu Valdu 
Adamkum.

Ministras tvirtino žinąs apie 
diskusijas dėl to, ar Lietuvai nau
dinga priimti Čekijos siūlomus 
senus tankus, kuriuos, svečio 
nuomone, galima būtų panau
doti kariniuose mokymuose. "Bet 
sprendimą, savaime aišku, turi 
priimti Lietuva", - kalbėjo mi
nistras. Jis taip pat pabrėžė, jog 
Čekijos siūlomi sunkvežimiai,

oro uosto įranga 
ir amunicija irgi 

nėra nauja, tačiau labai mažai 
naudota, ilga laiką laikyta sandė
liuose.

"Mes būtume labai dėkingi, jei 
Čekija galėtų perduoti Lietuvos 
kariuomenei reikalingos karinės 
technikos ir įrangos", - susitikime 
su Čekijos gynybos ministru sakė 
Lietuvos Prezidentas V. Adam
kus.

Tuo tarpu Čekijos gynybos 
ministras pataria Lietuvai rūpin
tis ne tik šiuolaikine ginkluote, 
bet ir kariškių profesine parengti
mi. "Jeigu turite gerą įrangą ir 
ginkluotę, bet neturite profesio
nalių žmonių, kariuomenė ne
funkcionuos", sakė svečias. Jis 
taip pat pažymėjo, kad ka
riuomenė turi palaikyti "labai at
virą ir stiprų ryšį su visuomene".

ELTA

Žvejai laukia nesulaukia gerovės
Prie Kuršių marių įsikūręs Štur

mų žvejybos ūkis turi Europos 
Sąjungos reikalavimus atitin
kantį žuvų' perdirbimo cechą. Šį 
sezoną jame bus apdorota apie 
120 tonų žuvų. Jau dvejus me
tus iš šios įmonės ešerių ir sterkų 
file eksportuojama į Šveicariją ir 
Vokietiją. Ceche bus ruošiami 
karštai ir šaltai rūkyti karšiai, 
šaltai rūkytos kuojos ir naujau
sias gaminys - vytintos (padžio
vintos) sūdytos kuojos. Jų pa
klausa garantuota alaus baruose,

ypač Rusijoje, Ukrainoje ir Bal
tarusijoje. Nors Šturmų ūkio dar
buotojai dirba sunkiai ir sąži
ningai, tačiau jau penkis metus 
laukia ir nesulaukia ekonominio 
įmonės suklestėjimo. Pasak di
rektoriaus žemės ūkio mokslų 
daktaro p. Pekarsko, be žvejybos, 
įmonė augina japoniškas putpe
les, pievagrybius ir daržoves, pri
ima ir aptarnauja turistus. Pasak 
direktoriaus, mokant 18 rūšių 
mokesčius ir atiduodant jiems 
60% gaunamų pajamų, klestėji-

Vilnius ir vilniečiai
V. Kapočiaus nuotr.

J Rygą skris 
"Svvissair" 

lėktuvai
Šveicarijos avia

kompanija "Svvissair" 
plečia savo maršrutus 
Rytų Europoje ir Azi
joje, o nuo kovo 29 d. 
jos lėktuvai pirmą kar
tą pradėjo skristi į Ry
gą. Perėjus prie vasa
ros tvarkaraščio, į 
"Svvissair" aptarnau
jamų oro uostų sąrašą 
pirmą kartą, be to, bus 
įtraukti Samara, Baku, 
Jerevanas ir Tbilisis. 
Nuo birželio šį sąrašą 
papildys Makedonijos 
sostinė Skopjė. LŽ

PIRMIEJI LIETUVOS PREZIDENTO 
VALDO ADAMKAUS ŽINGSNIAI

(atkelta iš 1 psl.)

visuomenės ir žiniasklaidos 
reak-cijos valdantys sluoksniai, 
matyt, nesitikėjo. Prezidento 
pozicija buvo aiški - jis prieš 
bandymus įvesti išankstinę cen
zūrą ir valdininkijai suteikti dar 
vieną draudimo galimybę. Kaip 
demokratijos principų gynėjas 
pasirodė ir Premjeras. Ir jau bene 
antrą sykį per trumpą laiką. Prieš 
tai jis nacionalinės televizijos 
vadovams nusiuntė laišką, ku
riame siūlė neriboti žurnalistų, 
laidos "Paskutinė kryžkelė" ve
dėjų laisvės. Šitaip subtiliai buvo 
parodytas vieno konservatorių 
partijos sparno nedemokratišku
mas. Premjeras atsiribojo ir nuo 
Teismų įstatymo papildymo. Ši
tai vėlei nuskambėjo kaip aki
brokštas konservatyviesiems 
konservatoriams. Keista tik, jog 
pats Premjeras apsimeta nežinąs, 
ką yra parengusi jo vadovauja-

_
Paremdami 

lietuvišką spaudą, 
Jūs remiate 

lietuvybę 
Amerikoje

k________ y

mo galima sulaukti, tačiau pa
spartinti - ne. LR

ma Vyriausybė ir ką taip ener
gingai priiminėja Seimo daugu
ma. Beje, ne tik dauguma. Apri
boti spaudos laisvę aktyviai 
norėjo ir kitų partijų atstovai, 
nekalbant jau apie teisininkų 
luomo atstovus. Buvo net ir 
šventvagiškai aiškinama, jog 
vieno iš dienraščio "Respublika" 
įkūrėjų Vito Lingio žudikų teis
mas patyręs žiniasklaidos spau
dimą. Esu įsitikinęs, jog jeigu ir 
patyrė kokį spaudimą, tai tik 
tokį, kad būtų teisingai nubaus
ti nusikaltėliai. Bet juk žinome, 
kiek daug valdžios sluoksniuose 
.atsiranda nusikaltėlius užta
riančių. Ir niekas nė puse lūpų 
neužsiminė apie teismų faktiš
kai atleistus nuo atsakomybės 
nusikaltėlius ar galų gale iškel
tas bylas tiems, apie kurių nu
sikalstamą veiklą spauda jau 
rašė, ir ne vienerius metus. Deja, 
nieko apie tas valdžios užmačias 
nepasakė organizacijos, kurių 
priedermė - ginti žodžio laisvę. 
Pavyzdžiui, lietuvių PEN cen
tras. Tad Prezidento pozicija 
darosi dar reikšmingesnė, nes 
tokių užmačių gali būti ir atei
tyje. Ypač po pastarųjų įvykių 
valdžios sluoksniuose, kai tie
siog akis ima badyti giminystės, 
laisvo ir neįpareigojančio ben
dradarbiavimo ryšiais susijusių 
didžiūnų žygdarbiai.

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

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DVVI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reika
luose, 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 Connec- 
ticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 
06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 651-0261. Fax860 651-8376.

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEWJERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Mieli Broliai, Sesės Kristuje,
Ramybė Jums! Šiais žodžiais prisikėlęs iš numirusiųjų Iš

ganytojas sveikino apaštalus. Jo linkėjimu sveikinu ir Jus šį 
šventą Velykų rytą.

Taika ir ramybe yra charakterizuotas visas Jėzaus gyveni
mas.

Jau šimtus metų prieš jo gimimą pranašas Ižai jas jį vadino 
taikos kunigaikščiu, kuris turi galios suteikti vidinės ramybės 
ir gyvenimo džiaugsmo dovaną atskiram žmogui ir pasaulio 
tautoms. Jėzui gimus Betliejuje, angelai giedojo: "Garbė Die
vui aukštybėse ir ramybė jo mylintiems žmonėms". Paskutinės 
vakarienės metu savo testamentinėje maldoje Jėzus prašo 
Tėvo, kad į jį įtikėję galėtų gyventi taikoje ir džiaugtis ramybe.

Gyvenimas liudija, kad ne turtai, ne garbė ir net ne fizinė 
sveikata yra brangiausias mūsų turtas, o vidinė sielos ramybė.

Kaip kūnas nyksta nuo fizinės ligos, taip mes dvasiniai- 
psichiniai merdime praradę sielos ramybę.

Mūsų ramybę sudrumsčia skaudūs išgyvenimai; nesantaika 
šeimoje; nerealizuotos viltys ir ypač kaltės jausmas, kurio 
negalime pilnai nuslopinti nei vaistais, nei alkoholiu, nei 
psichologų-psichiatrų pagalba.

Velykų išvakarėse apaštalai buvo nuliūdę ir pasimetę, praradę 
vidinę ramybę. Jie mylėjo Jėzų ir palikę viską sekė jį. Jame 
matė tautos vilčių išsipildymą - tūkstančiais metų lauktąjį 
Mesiją - Išganytoją. Tad suprantamas buvo jų apsivylimas, kai 
tik praslinkus kelioms dienoms po Jėzaus iškilmingo įžengimo 
į Jeruzalę Palmių sekmadienį, tauta pareiklavo iš pavergėjų 
romėnų jam gėdingiausios mirties ant kryžiaus. Šalia to, ir 
skaudžiausia, kad vienas iš jų, Judas, išdavė Jėzų, kitas jų 
vadovas, Petras, po priesaika išsigynė nepažįstąs Jėzaus, o visi 
likusieji, išskyrus Joną, bailiai jį paliko.

Prisikėlusio iš numirusiųjų Išganytojo pirmasis linkėjimas 
apaštalams ir mums visiems, kurie gyvenime neišvengiamai 
dėl vienų ar kitų priežasčių prarandame vidinę ramybę, ir 
buvo ramybės dovana.

Prieš grįždamas į dangų Jėzus įsteigė susitaikinimo sakra
mentą, kad apaštalai ir jų įpėdiniai, vyskupai ir kunigai, jo 
vardu galėtų žmonėms grąžinti sielos ramybę. "Kaip mane 
siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu.į...] Imkite Šventąją Dvasią, 
kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos" (Jn 20, 21-23).

Ko šiandien modernus, nuo Dievo nusigręžęs žmogus ypa
tingai pasigenda, tai tos Kristaus teikiamos vidinės ramybės. 
"Ateistinis materializmas ir sekuliaristinis humanizmas žemėje 
sukūrė ne žadėtą rojų, bet pragarą" ("Newsweek", 1992.1.6.).

Bažnyčia, vykdydama jai pavestą misiją, nuo sausio 1 iki 
gruodžio 31, per visus metus, kiekvienoje šv. Mišių aukoje 
perteikia Jėzaus linkėjimą: "Viešpaties ramybė telydi jus"; o 
kunigas, švenčiant susitaikinimo sakramentą, mus palydi 
užtikrinimu: "Viešpats atleido tau nuodėmes. Eik ramybėje".

Džiugių šv. Velykų ir Išganytojo taikos bei ramybės linkiu 
Jums visiems, mieli Broliai, Sesės Kristuje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

Alis Balbierius

Naudingųjų iškasenų bankrotas dar neatėjo
Naudingosios iškasenos - tai 

neatsikuriantys Žemės planetos 
gelmių turtai. Nemaža dalis šių 
turtų jau išeksploatuota, spe
cialistai nuolat prognozuoja, kiek 
laiko žmonijai užteks akmens 
anglies, naftos, gamtinių dujų, 
mineralinių statybinių medžiagų 
ir 1.1. Lietuva negali pasigirti di
deliais žemės gelmių turtais, 
tačiau nesame ir paskutiniai 
vargšai - turime netgi naftos, 
durpių klinčių, dolomito, opo
kos, smėlio ir žvyro bei kitų mūsų 
žemės gelmių turtų. Kokia gi 
naudingųjų iškasenų būklė ša
lyje, ar jų nepritrūksime už kokių 
50 metų? Apie tai sutiko papasa
koti Geologijos instituto Geo
chemijos sektoriaus vadovas, VU 
docentas daktaras Valentinas 
Kadūnas.

Kelios kartos dar gali 
būti ramios

Šalies žemės gelmių ištekliai 
daugiausia ištirti Sovietų Sąjun
gos laikais. Imperija, kuri ilgai 
mito ir palaikė savo gyvybę 
didelių gamtos turtų sąskaita, 
geologijai skyrė daug dėmesio ir 
pinigų. Nors Lietuva palyginti 
su Sibiro plotais maža, tačiau 
teko ir jai. Dėl to mūsų iškasenų 
telkiniai neblogai ištirti ir buvo 
gan smarkiai eksploatuojami, 
ypač kasant žvyrą, smėlį, klintis, 
dolomitą. Tik nepriklausomybės 
laikais, kintant ekonomikai, 
smarkiai sumažėjo naudingųjų 
iškasenų gavyba. "Žvelgiant į mū
sų išteklius, kuriuos dabar ekspl
oatuojame, o ateityje naudosime 
intensyviau, vis dėlto žemės 
gelmių turtų mums užteks gal ir 
visam šimtui metų, - sako Val
entinas Kadūnas. Pavyzdžiui, 
klinčių, kurios naudojamos ce
mento ir statybinių kalkių pra
monėje, iš tiesų užteks ne mažiau 
kaip šimtmečiui. Netolimoje atei 
tyje, kintant ekonominėms ir 
socialinėms sąlygoms, iškasenų 
gavyba intensyvės - bus daugiau 
ilgalaikių projektų, investicijų į 
ateitį. Išimtis iškasenų pasaulyje 
- tai molis ir kvarcinis smėlis. 
Molio iš tiesų turime daug, tačiau 
geros kokybės molis jau išnau
dotas. Unikalaus Baltijos šalyse 
kvarcinio smėlio telkinys nors ir 
neišnaudotas, tačiau yra ribotas".

Nafta
Apie šalies naftos išteklius 

visuomenė iki M. Gorbačiovo

atšilimo nieko nežinojo. Pir
mąsyk išgirdom, kai Baltijos jūro
je ties Kuršių nerija buvo pasta
tyta vadinamoji "kėdė" ir reng
tasi pumpuoti naftą iš gelmių 
sovietiniais metodais. Vėliau pa
aiškėjo, kad šiokių tokių naftos 
išteklių turime ir jūroje, ir sau
sumoje.

"Iš tiesų pramoninė nafta Lie
tuvoje aptikta prieš 30 metų 
Gargžduose, - sako Valentinas 
Kadūnas. - Tada, lyginant su SSSR 
ištekliais, mūsų nafta neturėjo 
didelės reikšmės. Be to, žinios 
apie naftos telkinius buvo įslap
tintos, tad nenuostabu, kad 
žmonės nieko ir nežinojo, {do
mu, kad anais laikais tos naftos 
nenorėjo eksploatuoti ir tuome
tinė valdžia, nors sąjunginė mi
nisterija ir ragino. Mūsų sovie
tiniai vadovai pasirodė gana 
įžvalgūs ir bijojo ekologinių naf
tos gamybos posekmių, gerai 
žinodami, kas darosi sovietinėse 
naftos verslovėse".

Pirmąsyk nafta Lietuvoje pra
dėta siurbti 1990 metais. Aplin
kos apsaugos ministerijos duo
menimis, pirmaisiais metais 
išsiurbta tik 11,73 tūkst. tonų. 
Šis kiekis kasmet auga, pavyz
džiui, 1994 m. jau buvo išgau
nama 78,5 tūkst. tonų. Nors 
naftos kasmet bus išgaunama vis 
daugiau, pasak V. Kadūno, jos 
ištekliai sausumoje nedideli, pa

Baltijos jura ties Būtinge, kur satomas Lietuvai naftos terminalas
V. Kapočiaus nuotr.

lyginus su tais, kurie yra jūroje. 
Šiuo metu nafta siurbiama kartu 
su švedais, naudojant pažangias 
ir ekologiškas technologijas, 
padedančias išvengti taršos.

V. Kadūnas nori papriekaištau
ti kai kuriems žurnalistams, kar
tais rašantiems, kad labai greitai 
Lietuvoje bus išgaunama apie 1 
min. tonų naftos. Geologo nuo
mone, gal toks lygis kada nors 
bus pasiektas, tačiau labai ne
greitai.

Iškasenos ir aplinkos 
apsauga

Kasant naudingąsias iškasenas, 
pažeidžiamas ir keičiamas gam
tovaizdis. Ir pagal sovietinių 
laikų, ir dabarties įstatymus jis 
turi būti atkuriamas. Deja, taip 
nėra. Aplinkos apsaugos minis
terijos duomenimis, šalyje yra 
pažeista apie 36 tūkst. ha žemių, 
sudarančių apie 0,5% visos teri
torijos. Deja, pažeistų žemių at
kūrimas nepriklausomybės me
tais kol kas vyksta dar vangiau 
negu sovietmetyje.

"Pastaraisiais metais sumažėjus 
iškasenų gavybai, aišku, kad su
mažėjo ir žala aplinkai, - teigia 
V. Kadūnas. - Tačiau pažeistų 
plotų liko ir iš praeities, be to, 
ateityje iškasenų gavybą galima 
prognozuoti vis didesnę. Gerai, 
kad dabar rekultivacijos dalykai 
gerai sutvarkyti bent įstatymiš

kai, į tai jau atsižvelgiama visuo
se projektuose. Reikia tikėtis, kad 
po kiek laiko pažeistų žemių at
kūrimas vyks taip, kaip reikėtų. 
Dalį seniau pažeistų plotų at
kuria pati gamta - buvę karjerai 
prisipildo vandens, atželia krū
mai ir medžiai, apsigyvena gy
vūnai. Kol kas nėra ko tikėtis, 
kad tas žemės žaizdas atkurtų 
savininkai arba valstybė - dar ne 
tie laikai. Šia prasme kur kas 
geriau ekologiškai sutvarkytas 
naftos gamybos procesas, pa
vojus aplinkai yra labai nedidelis 
palyginti su avarijų pavojumi, 
pavyzdžiui, kad ir Naujojoje 
Vilnioje praėjusiais metais. Te
oriškai ateityje įmanoma švari 
naftos eksploatacija ir Baltijos 
jūroje, nes jūras daugiausia už
teršia ne verslovės, o tanklaivių 
avarijos".

Gelmių turtai nėra 
privati nuosavybė

Pagal šalies įstatymus žemės 
savininkai turi teisę iškasenas 
naudoti tik savo reikmėms, ta
čiau negali jų kasti pardavimui. 
Nepaisant to, pastaraisiais me
tais iškasenų karjerai dažnai ati
dengiami savavališkjai, jos grobs
tomos arba nesilaikoma gamto
saugos reikalavimų jas kasant, 
pavyzdžiui, išsaugojant paviršinį 
derlingąjį žemės sluoksnį.

V. Kadūno nuomone, priimant 
tokius įstatymus buvo pasielgta 
teisingai, nes gelmių turtai yra 
visos šalies žmonių nuosavybė. 
Kitose šalyse būna įvairiai, nors 
Latvijoje žemės savininkai įgyja

(nukelta į 7 psl.)

Lilė Mačiūnienė

sūnus
3

Vieną kartą sekmadienį, kai aš paprastai atvažiuodavau į galeriją 
po vidurdienio ir atsiveždavau skanių, Jurgio mėgstamų pyragaičių, 
virdavau kavą ir mudu mėgaudavomės šiomis vaišėms, - atsitren
kiau į užrakintas duris, nors iš vidaus buvo girdėti triukšmas. Aš 
pabeldžiau. Sūnus pravėrė duris ir, pamatęs mane, atžariai pak
lausė, ko atėjau. Nustebau, nes jau buvome taip įpratę, aš visada 
atvažiuodavau tuo laiku. Jis skubiai paėmė iš mano rankų dėžutę su 
pyragaičiais ir, burbtelėjęs: "Važiuok namo!" - uždarė ir užrakino 
duris. Ten pas juos vyko repeticija. Jurgis žinojo, kad man nepatin
ka būti su tais apdriskusiais žmonėmis, ir nenorėjo, kad kritiškai 
nusiteikęs žmogus verstų jo draugus varžytis.

Pirmą kartą Jurgis buvo toks šiurkštus man. Liūdna nuslinkau 
prie metro. Vagone iš akių man paplūdo ašaros, buvo skaudu, 
tarytum amžinai būčiau netekusi savo sūnaus, tokio jautraus ir 
dėmesingo.

Tai buvo pradžia. Aš visai nesupratau jo naujojo pomėgio, o jis 
jau ir nebandė man aiškinti. Mudu suvokėme, kad pradedame 
kalbėti skirtingomis kalbomis.

Pertvarkydamas galeriją pagal savo skonį, jis ardė storą tinko 
sluoksnį, nes norėjo atidengti plytas ir taip palikti. Nusisamdyti 
darbininkų negalėjo, jam padėjo kažkas iš jo naujųjų draugų. Nuo 
šio darbo aplinkui tvyrojo vienos dulkės. Ten pat jis ir nakvodavo, 
kambary šalia galerijos, atsidaręs langą, bet tas langas žvelgė į namų 
stogus, ir per naktį visa patalynė pajuosdavo nuo suodžių. Nei 
dieną, nei naktį jis neturėjo gryno oro, be to, dirbo be kaukės. Man 

nieko valyti neleido, darė tai pats. Persišaldė, ėmė smarkiai kosėti, 
o tas kosulys perėjo į astmą, kuri jį dusino. Be kortizono jis jau 
nebegalėjo apsieiti.

Nors Jurgis dirbo kaip grafikas ir neblogai uždirbdavo, bet per 
nesėkmingą prekybą - muzikos instrumentų ir konservų - buvo 
išleista daug pinigų, galerija irgi brangiau atsiėjo, ir Jurgis pirmą 
kartą tapo skolininku daugelyje vietų. Net už mūsų butą nebuvo 
sumokėta už du mėnesius. Mane apėmė neviltis. Pati aš neturėjau 
lėšų ir negalėjau padėti, o už pinigus, gautus pardavus mūsų 
namuką, buvo nupirktas žemės sklypas Hudsono pakrantėje, bet 
kol kas jo parduoti neapsimokėjo, nes būtume turėję nuostolio.

Galiausiai jis nusprendė pabėgti kuo toliau nuo visų tų nesėkmių 
ir pradėjo dirbti Amerikos kariuomenėje architektu (privačiu). Dalį 
daiktų palikome pas dukterį, kitus Jurgis skubiai likvidavo - daugiau 
išdalino negu pardavė. Kadangi kelionę ir butą Vokietijoje ka
riuomenė apmokėjo mudviem abiem, išvažiavome į Vokietiją, į 
Wiesbadeną.

Wiesbadene greit atsirado žmonių, dominusių Jurgį. Vėl kažkokių 
knygelių, prospektų leidimas tiems žmonėms, kurie beveik visi 
buvo beturčiai. Jurgis su manim niekada nekalbėjo apie savo 
piniginius reikalus, bet iš jo taupumo, beveik šykštumo, mačiau, 
kad jo algos mudviem vos užtenka.

Buvo pradėta rengtis pasirodymui. Šis nepaprastas vaidinimas 
net turėjo būti rodomas per televiziją. Atėjo tas vakaras, - aš, laimei, 
šios programos nemačiau (mes neturėjome televizoriaus). Kitą 
dieną gatvėje sutikau buvusią mūsų viešbučio šeimininkę, ir mane 
sutrikdė jos užuojauta - tarsi man būtų nutikusi didelė nelaimė. Jie 
matę praėjusio vakaro programą ir buvę pašiurpinti. Rodyta, kaip 
keli jaunuoliai, tarp jų ir mano sūnus, plaktukais ir kirviais skaldė 
fortepijoną... Kas, kad instrumentas galbūt buvo senas ir niekam 
nebetinkamas, bet tai taurus' instrumentas, juo kada nors buvo 
grojama, išgaunami gražūs garsai, jie tarnavo talentingoms ran
koms, kurios teikė publikai džiaugsmo, kėlė susižavėjimą. Buvę 
skaudu ir baisu žiūrėti, kaip laksto šipuliai, gailiai skamba nutrauk
tos stygos. Matydami tokį gėdingą ir skaudų instrumento galą, 

žmonės negalėjo sulaikyti ašarų. Mes nežinom, kur dedasi seni, 
nebetinkami instrumentai, nematom žiauraus elgesio su jais, todėl 
šis liūdesys, šie sentimentai tokie suprantami. Tie žmonės manęs 
gailėjosi, užjautė mane, suprasdami, kaip turi skaudėti motinos 
širdis, matant, ką veikia jos sūnus. Tada man pasirodė, kad jis 
apsėstas tamsių jėgų.

Mano Jurgis, toks tyras, šviesus, talengingas, jautrus, išsuko iš 
aukšto kelio. Jis, puikiai išsilavinęs, mokėjo vertinti grožį ir daug 
apie jį žinojo. Nepaprastai mėgo viduramžių muziką, bažnytines 
giesmes. Ir staiga - lyg tai būtų ne jis!..

Jis jautė, kad aš jam nepritariu, ir tapo dar uždaresnis. Mudu su 
juo tarsi stovėjome skirtinguose krantuose. Aš visai išsimušiau iš 
įprasto gyvenimo vėžių. Pas jį iš New Yorko atvažiavo Higginsas su 
žmona ir apsigyveno - nežinau kuriam laikui - Jurgio bute.

Man buvo sunku matyti, kaip jis visa širdim pasinėręs į tai, kas 
man atrodė visiškai nesuprantama ir keista. Ir aš pasiryžau visam 
laikui išvažiuoti pas savo tėvus, kvietusius mane. Ten gyveno ir 
mano trys seserys bei brolis. Jurgį mano apsisprendimas net 
nudžiugino, ir aš išvažiavau.

Brazilijoje, Rio De Janeiro, išbuvau tris mėnesius, bet Brazilija 
man nepatiko. Jurgis man rašė švelnius laiškus, ir man pasirodė, 
kad galbūt jis pasikeitė. Jis kvietė mane grįžti, ir aš vėl nuvažiavau 
ten. Jis meiliai mane pasitiko, buvo dėmesingas. Tačiau niekas 
mudviejų gyvenime nepasikeitė, jis, kaip ir anksčiau, buvo pas
inėręs į visokiausius sumanymus ir projektus. Ir aš vėl išvažiavau, 
nusprendžiau, kad dirbsiu New Yorke nors ir tarnaite. Tačiau New 
Yorke man buvo nelengva. Kaškaip nemokėjau prisitaikyti, gavau 
kambarį už kai kurias paslaugas ir šiaip taip maniausi.

Jurgis man rašė laiškus ir vėl pakvietė atvažiuoti pas jį, žadėdamas, 
kad dabar viskas būsią gerai. Jį kamavo astma, jis net gulėjo 
ligoninėje, karinėje. Teko mesti tarnybą. Jis nusipirko iš ka
riuomenės nebrangų automobilį, metė tarnybą, ir mudu išvažiavome 
į kelių mėnesių kelionę po Europą. Jo tarnyba buvo lengva, bet jis 
ja bodėjosi. Jam visada norėjosi būti visiškai laisvam.

(bus daugiau)
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

klebonas
kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS ir 

kun. DANIELIUS JENKEVIČIUS

BROOKLYN, NY 
Apreiškimo parapija

VELYKŲ SVEIKINIMAI: O

0jjXajULlWLWLWULWLaJLWUL2JLajLWLWUUULWUL^^

Šv. Velykų proga sveikina 
• ir linki visiems 

gausių Dievo malonių

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS
DirektoriŲ Taryba 

ir štabas

z Kristui prisikėlus,
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

o
o
o

o
o

a 
o 
o

Kun. JAMES T. ROONEY, klebonas
Prel. PRANAS BULOVAS, klebonas emeritus O

Kristaus Prisikėlimo šventės proga 
nuoširdžiai sveikiname 

mūsų vienuolyno geradarius 
bei visus geros valios lietuvius!
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Brooklyn, NY

Linkime visiems parapijiečiams 
linksmu Velykų švenčių!

o
O

o Kun. LEONARD T. McGRATH, klebonas 
Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, klebonas emerit.

MASPETH, NY
V. J. Atsimainymo parapija

Šv. Velykų - džiaugsmingo Prisikėlimo šventėje 
visus aukotojus nuoširdžiai sveikina

PRANCIŠKONŲ VADOVAUJAMA 
LABDAROS VALGYKLA

g 
i 
Į
°0
0

BROKLYNO PRANCIŠKONAI G
0

LOVVELL, MA
■ Šv. Juozapo parapija

o
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas 
Kun. STANISLOVAS ANUŽIS

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas

i
o

i

o
7°

Sveikiname mielus parapiečius 
Šv. Velykų proga!

Kun. FRANCIS V. KARVELIS, klebonas 
Kun. PAULIUS P. SABULIS

Kretinga 5700
Vilniaus g-vė 2 

Lietuva

I

-G JLaJLgJLaxaJLajLaxiiajLaJLSLajJLflXAAa9xajtJiJtJtxajLaJLajiJLajLaJLaJLaJLaJu£jLajULg.a aaaaaaapaaaa 9..b.9l9. a axaAWUUi a aa a a e a a a ag
JO

LOS ANGELES
Šv. Kazimiero parapija

VVATERBURY, CT 
Šv. Juozapo parapija
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje!

Šv. Velykų proga 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

3ro 
o 
o
o

o
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o
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Kun. VVILLIAM L. W0LK0WICH, 
klebonas

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas

Dijak. HENRIKAS KETURWITIS

NORVVOOD, MA 
Šv. Jurgio parapija

o

o
>O

ELIZABETH, NJ
Šv. Petro ir Povilo parapija
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O 
o
0Malonių Velykų švenčių linkiu 

visiems parapiečiams!

Kun. Dr. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.D., klebonas

PHILADELPHIA, PA
Šv. Jurgio parapija
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i
Kristaus Prisikėlimo šventėje 

ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Kun. ALBERTAS CONTONS, 
klebonas

BOSTON, MA 
Šv. Petro parapija
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos buvusiems parapiečiams 

linki

Šv. Velykų proga visus lietuvius 
jungtinėse Amerikos Valstijose sveikina

Laisvės 26
5700 Kretinga, Lietuva

to
o

i

MOTINOS TERESĖS SESERYS

Linkiu savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Velykų!

o Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

Douglaston, NY
’ 4 G i n r r.
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Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir 
buvusius parapiečius Šv. Velykų proga!

Kun. STASYS RAILA

Douglaston; NY

Kun. RICHARD BRADY, klebonas
Kun. ALBINAS JANIŪNAS, klebonas emerit.

LAWRENCE, MA Pi
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
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Sveikinu visus lietuvius 
Velykų švenčių proga!

Kun. JONAS RIKTERAITIS, 
klebonas

o
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NEVV BRITAIN, CT 
Šv. Andriejaus parapija O. 

o 
o 
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Nuoširdus sveikinimai visiems 
Šventose Velykose!

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, 
klebonas

NEVV YORK, NY 
Aušros Vartų parapija
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Nuoširdžiai sveikina visus parapiečius 
Viešpaties Prisikėlimo šventėje

Kun. Dr. JUOZAS GRABYS, 
klebonas

i AMSTERDAM, NY 
Šv. Kazimiero parapija

Velykinių Aleliuja! 
Aleliuja!

Prel. ANTANAS BERTAŠIUS, 
klebonas

PATERSON, NJ
Šv. Kazimiero parapija
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K Skaidraus Velykų džiaugsmo 
visiems parapiečiams linki

3
o

c<i

Kun. A. NOCKUNAS, MIC, 
klebonas

VVorcester, MA 
Šv. Kazimiero parapija
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Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams 
Šv. Velykų proga linki

a
o

Kun. JONAS PRŪSAITIS, STL 
klebonas

BROCKTON, MA 
Šv. Kazimiero parapija

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius 
Velykų šventėse!

Rev. CHRISTOPHER M. TIANO, S.T.L. 
Administrator

Kun. JUOZAS MATUTIS, klebonas emer.

HARTFORD, CT. 
Švč. Trejybės parapija

E
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Kristaus Prisikėlimo šventėje visus sveikina 
ir gausių Dievo malonių linki

ŠV. ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ 
INSTITUTO DĖSTYTOJAI IR STUDENTAI

Vilniaus" 6
5700 KRETINGA, LIETUVA
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Šv. Velykų proga!

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, 
klebonas

PROVIDENCE, RI 
Šv. Kazimiero parapija
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Šv. Velykų proga
linkiu visiems parapiečiams taikos ir ramybės!
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i Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, 
klebonas

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija
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Kristaus Prisikėlimo šventėje sveikinu visus parapiečius 
ir linkiu linksmų Velykų!

Prel. DOMININKAS POCIUS, klebonas emeritas 
Kun. JAMES SHEERIN, administratorius

■ KEARNY, NJ
Sopulingosios Dievo Motinos parapija
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Sveikiname visus lietuvius 
ir linkime Prisikėlusio Kristaus palaimos!

Kun. PETRAS BURKAUSKAS, 
administratorius

Kun. JURGIS D. DEGUTIS, 
klebonas emeritus
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Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybės ir taikos 
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams 

linki

Kun. A. MATULIS, 
klebonas
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Šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, PA
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BAYONNE, NJ 
Šv. Mykolo parapija
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Kelias į Sydney
2000 metais Australijoje, Syd

ney mieste, įvyks Vasaros Olim
piada. Kelias į Sydney yra labai 
sunkus, reikalaujantis daug pa
siaukojimo. Nors dar dveji me
tai iki šios kelionės, daugelis 
sportininkų jau pradėjo ją. Vie
na iš jų - Jurga Marcinkevičiūtė, 
Lietuvos geriausioji 800 metrų 
bėgikė.

Jurgos kelias, nors panašus į 
kitų sportininkų Olimpiados 
kelius, turi keletą labai įdomių, 
skirtingų posūkių. Jos kelionė 
prasidėjo prieš 13 metų Alytuje.

Jurga Marcinkevičiūtė

Būdama tik dešimties metų, 
Jurga jau aiškiai turėjo ypatingų 
bėgikės gabumų. Tai pastebėjo 
Valdas Grigas, jos pirmasis tre
neris. Treniruodamasi su jo prie
žiūra Jurga 14 metų buvo išrink
ta atstovauti Lietuvos jaunučių, 

4 o vėliau jaunių jaunimo rink
tinėms.

Prieš baigdama vidurinę mo
kyklą, Jurga bėgo įvairias distan
cijas - nuo 600 iki 1,000 met
rų.Baigusi vidurinę mokyklą, ji 
apsvarstė visus savo bėgimo re
zultatus ir nusprendė, kad jos 
palankiausias ir mėgiamiausias 
nuotolis yra 800 metrų. Taip 
apsisprendusi Jurga pradėjo dar 
rimčiau treniruotis šiame nuo
tolyje.

Nors sportas buvo jai labai 
svarbus, mokslo ji irgi neužmetė. 
Anaiptol, pradėjusi studijas Vil
niaus universitete, Jurga net bu
vo nustojusi lenktyniauti. Bet 
laikui bėgant ji susipažino su 
Romu Sausaičiu, vienu iš geri
ausių Lietuvos ilgų nuotolių 
bėgikų, kuris atgaivino jos norą 
vėl lenktyniauti. Netrukus Ro
mas tapo jos treneriu.

1995 metai buvo jai ypatingi. 
Atvažiavo į Lietuvą Amerikos 
maratono bėgikas Andrius Kle
mas, kuris, pamatęs Jurgą lenk
tyniaujant, pradėjo raginti ją 
važiuoti į Ameriką ir tenai toliau 
tęsti mokslus ir bėgimą. Jurga 
sutiko. Tą vasarą, su Andriaus
pagalba, ji gavo pakvietimus iš 
keturių Amerikos universitetų. 
Vienas iš jų - Villanovos univer
sitetas.

Vilniaus bankas per 
metus uždirbo 47,6 

min. litų 
pelno

(atkelta iš 2 psl.)

praėjusių metų pabaigoje įsteig
tos kompanijos "VB Turto valdy
mas" ir Latvijoje veikianti ben
drovė "VB Financial Markets" 
kol kas turėjo nuostolių.

Vilniaus banko aktyvai pernai 
išaugo beveik du kartus - nuo
915,2 milijono litų iki 1 milijar
do 803 min. litų. Banko kapita
las padidėjo 40,5% - nuo 117,1 
milijono litų iki 164,5 min. Lt.

ELTA

Villanovos universitetas turi ne 
vien tik vieną iš geriausių kom
andų, bet ir aukštojo mokslo 
fakultetus. Nelengva gauti bėgi
mo stipendiją iš Villanovos u- 
to. Reikia įrodyti, kad turi ga
bumų pasiekti aukštų bėgimo 
rezultatų ir kartu įvykdyti aka
deminius reikalavimus.

Jurga tapo pirmąja Lietuvos 
bėgike, gavusia bėgimo stipendi
ją iš Amerikos universiteto. (1997 
m. rudenį ir Agnė Visockaitė, 
Lietuvos geriausioji trumpų nuo
tolių bėgikė, gavo panašią sti

pendiją iš Iowa Statė universite
to.)

Atskridus į Seattle, Washing- 
ton, Jurga toliau tęsė olimpinę 
kelionę į Sydney. Studijavo an
glų kalbą, išlaikė egzaminus ir 
rudenį įstojo į Villanovos uni
versitetą. Ją treniravo John Mar
shall, Villanovos universiteto 
vyriausias bėgimo treneris. (1984 
metais J. Marshall atstovavo 
Amerikai Los Angeles Olimpi
adoje, pateko į 800 m pusfinalį.) 
Taip pat ji pradėjo studijuoti 
chemijos inžineriją.

Jurgos pirmieji metai Villano
vos universitete (1995-1996) ne
prasidėjo sėkmingai. Pradėjusi 
treniruotis, ji pastebėjo kad jos 
kojos padas, kuris buvo įskilęs 
dar jai būnant Lietuvoje, nepil
nai sugijo. Turėjo labai sumažinti 
savo treniravimosi tempą, taip 
pat turėjo priprasti prie John 
Marshall treniravimo filosofijos, 
kuri labai skyrėsi nuo jos įprastų 
treniravimosi metodų.

Jurga sakė, kad, "pakeitus tre
nerius, užtrunka maždaug apie 
metus, kol pripranti prie naujo 
trenerio treniravimo metodų ir 
ypatingai prie jo galvojimo. 
Metai praeina, kol treneris ir 
bėgikas pradeda vienodai galvo
ti".

Nors Jurga nebuvo labai paten
kinta su savo pirmų metų se
zonu, ji vis dėlto pasiekė šiuos 
rezultatus:

1. 1996 m. balandžio mėn. 
Villanova dalyvavo Penn Relays. 
Ten Jurga bėgo dviejose estafetės 
lenktynėse: pirmoje estafetėje 
Distance Medley Relay (įvairių 
nuotolių) Jurga puikiai bėgo pas
kutiniame etape (1600 m - pats 
ilgiausias) ir Villanovos u-to ko
mandai laimėjo trečią vietą.

Kitą dieną Jurga bėgo antrą 
estafetę (4x800 m). Vėl bėgo 
paskutinį etapą ir šį sykį jos ko
manda iškovojo antrą vietą.

2. Savo konferencijos (Big East 
Championship) žiemos pirme
nybėse ji, bėgdama 800 m, 
užėmė 8 vietą (atbėgo per 
2:18,35).

3. Vasarą (Big East Champion
ship) ji užėmė 4 vietą 800 m 
distancijoje (2:08.27) ir 5 vietą 
1,500 metrų nuotolyje.

Jurgos antrieji metai (1996- 
1997) buvo žymiai sėkmingesni. 
Matėsi, kad Jurga pilnai priprato 
prie naujos aplinkos, prie John

Marshall treniravimo metodų. 
Jos pasiekimai:

1. Pavasarį (Big East Champi
onship) žiemos varžybose bėgo 
4x800 m estafetę. Villanova 
laimėjo pirmą vietą. .

2. Penn Relays bėgo dvi es
tafetes - DMR ir 4x1,500 m. Jos 
komanda laimėjo pirmą vietą 
abiejose lenktynėse.

3. Vasarą Amerikos univer
sitetų čempionate (NCAA) Jurga 
bėgo 800 m. Pusfinalyje pasiekė 
asmeninį rekordą (2:03.62). Fi
nale užėmė 5 vietą (2:05.68).

4. Big East Championship bėgo 
800 m. Laimėjo pirmą vietą 
(2:07.48). Šiose lenktynėse Jurga 
parodė savo treneriui, koman
dai ir visiems žiūrovams, kad ji 
turi itin stiprią valią - nepasi
duoti. Liko tik 100 m iki pabai
gos, Jurga buvo ketvirtoje vieto
je. Nors kojos skaudėjo, buvo 
sunku kvėpuoti, atrodė, kad 
plaučiai sprogsta, Jurga nepasi
davė. Laimėjo prieš pat finalo 
virvę. Už dviejų valandų jį bėgo 
4x800 m estafetę. Villanova 
laimėjo pirmą vietą.

5. Už šiuos ir kitus šio sezono 
pasiekimus NCAA treneriai ap
dovanojo Jurgą "All American" 
titulu.

Taigi, Jurgos kelionė į Sydney 
paskutinius dvejus metus buvo 
gan sėkminga. Ji sumažino savo 
800 m rezultatą daugiau negu 5 
sekundėm, laimėjo daug meda
lių ir kartu gerai mokėsi.

Būdama pirmoji lietuvaitė, 
gavusi tokią stipendiją Jurga 
jaučia ir psichologinį krūvį, mo
ralinę atsakomybę nenuvilti savo 
buvusio trenerio, nepadaryti gė
dos savo dabartiniam treneriui, 
įrodyti, kad ir sporte, ir moksle 
Lietuvos sportininkai yra darb
štūs ir pareigingi, jie nepadarys 
kliūčių ir kitiems gauti panašias 
stipendijas.

Paklausus apie jos ateities pla
nus, Jurga atsakė, kad dabar jai 
svarbiausia - atstovauti Lietuvai 
Europos Bėgimo čempionate 
(800 m); sėkmingai įsigyti che
mijos inžinerijos laipsnį; pa
sišvęsti pilnus metus treniruotis 
su John Marshall, pagerinti savo 
800 m rezultatus ir sėkmingai 
atstovauti Lietuvai Sydney Olim
piadoje.

Su tokiu pasiryžimu Jurga tik
rai sėkmingai užbaigs savo ke
lionę į Australiją.

Rimas Gedeika

1998 m. Š. Amerikos lietuvių šachmatų pirmenybės
1998 m. Š. A. lietuvių šach

matų pirmenybės įvyks 1998 m. 
gegužės 2-3 d. Pasaulio Lietuvių 
Centre (14915 127-th St., Le- 
mont, IL). Rengia Chicagos lie
tuviai šachmatininkai.

Bus žaidžiama 4-ri turai švei
carų sistema. Laiko riba partijai - 
60 minučių "Sudden Death".

Tvarkaraštis: šeštadienį, gegu
žės 2 d.: 9:30-10:00 vai. r. - re-

Dar vieną "Lituanicos" klubo veiklos 
puslapį užvertus

Chicagos "Lituanicos" futbolo 
klubas, amerikiečių lygoje ir 
spaudoje trumpai vadinamas 
"Liths" vardu (sutrumpinimas 
nuo "Lithuanians"), praeityje pa
liko dar vienerius metus: klubas 
užbaigė 47-jį savo sezoną. Jis 
dabar yra vieninteliu futbolą 
kultivuojančiu lietuvių sambūriu 
už Lietuvos ribų.

Sezono užbaiga ir ta proga 
rengiamas klubo pokylis beveik 
sutapo su JAV švenčiama Padė
kos diena, kuri taip pat dar turi 
simbolinę prasmę. Ir "Lituanica" 
daug kam turi dėkoti. "Daug 
rankų sunkią naštą neša", - sako 
lietuviškas priežodis. "Lituanicos" 
klubo pastangų vaisiai buvo pa
siekti daugelio rankų (ir kojų) 
dėka. O dar svarbiau - sutartina,

Laiškas Lenkijos ambasadoriui.
Galima tik spėti, kiek sun

kumų Lietuvos vyriausybei sud
aro lenkų mažumos radikaliz
mas, pašalinių kurstymų pasėko
je. Keblumų sudaro ypač "žmo
gaus teisių" kibiceriai Varšuvoje, 
Berlyne, Paryžiuje, Londone, 
VVashingtone, Tel-Avive ir net 
Maskvoje.

Užsienio lietuviai galėtų padė
ti Lietuvos vyriausybei, netiesio
giai, aplinkiniais keliais, pritil- 
dant lenkiškuosius radikalus, per 
Lenkijos ambasadas Vakaruose 
spaudžiant Lenkijos vyriausybę 
imtis atitinkamų žygių. Šiurpi

Jūsų Ekscelencija,
A

Lietuvoje įvykusi baisi tragedija - 9 lietuvių nužudymas Draučių 
kaime, įvykdytas tariamai protiniai nepastovaus lenkiško naciona
listo, mane skatina prašyti Jūsų Ekscelenciją paraginti Lenkijos 
vyriausybę imtis žygių, atgrasančių nuo antilietuviškos neapykantos 
kurstymo Lietuvos Respublikos lenkiškosios bendruomenės tarpe.

Be to, kaip Amerikos mokesčių mokėtojas, griežtai priešinuosi 
mano mokesčių, per JAV pagalbą Lenkijai, naudojimui finansuoti 
Poli-Nacizmui Lietuvoje - "lenkų pranašumo" ir Lietuvos nepriklau
somybės nepakantumo idėjoms.

Net buvęs Lenkijos ambasadorius Lietuvai Jan Widacki yra pa
reiškęs, kad Lietuvoje leidžiamas (ultra-nacionalistiniu laikomas) 
lenkų kalba laikraštis "Nasza gazeta" yra finansuojamas Lenkijos 
vyriausybės. Esu įsitikinęs, jog ir daugiau amerikiečių priešintųsi 
tokiam jų mokesčių pinigų piktnaudoįimui.

Jau eilė metų esu girdėjęs nusiskundimų apie akiplėšišką antilietu
viško mentaliteto Lietuvos lenkų mažumoje skatinimą iš pašalės. 
Net p. Widacki pastebėjo, jog "Lietuvos lenkų bendruomenės daugu
mos tikslai atitiko KGB tikslus" ("Gazeta vvyborza", 1998 sausio 
31). Tai, suprantama, galima priskirti Maskvos KGB likučių pa
stangoms. Tikiuosi, kad Jūs galite užtikrinti mane ir kitus Amerikos 
mokesčių mokėtojus, jog Lenkijos vyriausybė imsis atitinkamų žygių 
pristabdyti Poli-Nacinei propagandai, kylančiai iš Lenkijos. Kas nors 
turi būti paveikęs Leonardo Zawistonowicz nepastovų protą į jo 
šnekas apie "iššaudymą visų lietuvių" ir pagaliau 9-nių nužudymą. 
Ir tai įvykdyti Lietuvos Valstybės atstatymo 80-sios sukakties šventės 
išvakarėse!.. Tai atrodo buvus nepaprastu, politiniai inteligentišku, 
beprotybės atveju.

Pagarbiai tikėdamasis Jūsų Ekscelencijos vilties teikiančio atsaky-
■)mo,-

P. S. Norintieji su Ambasada 
kalbėti telefonu, gali ją pasiekti 
skambinant l-(202) 234-3800.

gistracija. 10:30 vai. r. -1 turas, 2 
vai. p. p. - II turas. Sekmadienį, 
gegužės 3 d.: 10:00 vai. r. - III 
turas, 1:30 vai. p. p. - IV turas.

Laimėtojui teks Dr. Algirdo 
Nasvyčio atminimo pereinamo

ji taurė, įsteigta 1982 m. 1997 
m. laimėtojas - Vytautas Nasvy- 
tis (Clevelando "Žaibas"). Be to, 
pirmų 3-jų vietų laimėtojams ir 
geriausiam jaunių žaidėjui ski
riamos ŠALFASS-gos žaidynių 
plaketės. Bus ir piniginės premi
jos (3 pirmosios vietos).

Jaunių amžius - 17 m. ir jau
nesni (1998 m. gegužės 2 d.).

Dalyvauti kviečiami visi lietu- 

draugiška ir nuoširdžia veikla. 
Tai kūno (jėgos) ir sielos (vidi
nių savybių) harmonijos bei 
draugystės išdava.

Klubas šiemet turėjo tris kom
andas: vyrų, jaunių (jaunesnių 
kaip 16 metų) ir veteranų (arba 
"oldtaimerių". Vyrų vienuolikė 
žaidė "Metropolitan" lygos I di
vizijoje, kuri per praėjusius me
tus gerokai sustiprėjo, nes nubi
ro 3 komandos, o jų žaidėjai 
perėjo į dar egzistuojančių ko
mandų gretas. Tačiau "Lituani
ca" susilpnėjo, nes pagrindiniai 
žaidėjai nusprendė ankstokai pe
reiti žaisti pas veteranus. Buvo 
bandoma į komandą kviesti jau
nesniuosius žmones net nebūti
nai iš lietuvių tarpo (daugumas 
tautiniais pagrindais suformuotų 

Draučių kaimo tragedija suteikia 
tam ypač gerą progą. Jos neišnau
doti išeivijoje būtų politinis 
trumparegiškumas ir tautinis 
apsileidimas. Išeivija gali pas
pausti Lietuvos lenkiškus nacius 
daug paveikliau, negu dažnai 
surištomis rankomis veikianti 
Lietuvos vyriausybė.

Pridedu savo laiško Lenkijos 
ambasadoriui JAV vertimą:

Embassy of Poland, 2640 16th 
Str. N.W., VVashington, D.C. 
20009

Vilius Bražėnas
1998 m. kovo 10 d.

Didmiesčiuose esančių konsu
latų adresus ir telefonus galima 
rasti telefonų knygose.

vių kilmės šachmatininkai.
Dalyvių registracija - iki ba

landžio 21d. imtinai, šiuo adre
su: Antanas Vilutis, 1143 South- 
view Dr., Schererville, IN 46375- 
1533. Tel. 219-322-4533.

Smulkios informacijos prane
šamos visiems šachmatus kulti
vuojantiems klubams ir pavie
niams šachmatininkams, daly
vavusiems bent vieną kartą per 
pastaruosius 5 metus lietuvių 
pirmenybėse.

Papildoma informacija: Vytau
tas Nasvytis, ŠALFASS Šachmatų 
K-to vadovas, tel. 216-631-0210.

ŠALFASS Šachmatų K-tas

klubų dabar žaidėjų tautybių 
nepaiso). Tačiau toks "praskiedi
mas" nepasiteisino, nes naujieji 
negalėjo įtilpti į pasitraukusiųjų 
batus. Tad pralaimėjimai sekė 
vienas kitą. Tik sezono pabaigo
je, kuomet baigę savo pirmeny
bių rungtynes sugrįžo senesnieji 
žaidėjai, vėl sėkmingiau pasiro
dyta. Tačiau ateityje reikės ieško
ti naujų pajėgių žaidėjų, norint, 
kad vyrų komanda grįžtų į praei
ties dienas, kuomet kartą buvo 
iškovotas "Metropolitan" lygos 
čempionų titulas.

Klubo veteranų vienuolikė pra
ėjusį sezoną pasirodė geriau negu 
bet kada anksčiau. Gavusi geros 
paspirties iš vyrų komandos, ji 
negailestingai mušė savo var
žovus, 4 kartus laimėdama ir 
dvejas rungtynes sužaisdama ly
giomis. Visi šios komandos

(nukelta į 7 psl.)

t \\

IŠ LIETUVOS 
REKORDŲ KNYGOS

- Didžiausia puokštė - iš 
201 rožės, kuri buvo 105 cm 
skersmens, 77 cm aukščio, 12,5 
kg svorio - sukomponuota 1996 
m. birželio 13 d. salone "Tarp 
gėlių" Kaune floristų Eurikos 
Starkienės, Renatos Buklytės ir 
Aido Gaidžio. Puokštę juosė 44 
cm ilgio kaspinas. Tam, kad su
darytų puošnią ir techniškai tvar
kingą kompoziciją, jie sugaišo 1 
vai. 14 min. ir 50 sek.

- Ilgiausia gėlių pynė - 95 
m ilgio - nupinta iš pienių 1996 
m. birželio 25 d. dvylikos pirmų, 
trečių ir ketvirtų klasių mokinių 
iš Šakių rajono Panovių pagrin
dinės mokyklos.

-Jauniausias plėšrūnų dre
siruotojas - 6 metų kaunietis 
Mykolas Zobovas. Jis Zobovų at
rakcione "Ąžuolyno meškutės" 
pasirodo su savo dresiruojamo
mis meškomis - dviratininke Lau
ra, sveriančia 170 kg, ir šokėja 
Lialia, sveriančia 360 kg.

- Ilgiausiai telelaidoje 
dirbęs žurnalistas - Vidas 
Mačiulis. Jis Nepriklausomos Lie
tuvos televizijos Kauno redakci
jos tiesioginę laidą "Sekmadie
nio rytą" vedė 10 vai. 15 min. 
Tai įvyko 1991 m. sausio 13 d., 
susidarius kritinei situacijai, kai 
SSRS ginkluotosios pajėgos užė
mė televizijos pastatus Vilniuje.

- Ilgiausias stalas - 126 m 
ilgio, 85 cm pločio su dviem 
eilėmis suolų - buvo pastatytas
1993 m. spalio 16 d. Vilniaus 
Vingio parke Rudens gėrybių 
mugės proga.

- Daugiausia detalių turin
ti stalą - 3536 medines detales
- 1984 m. pagamino kaunietis 
Arūnas Kalkys.

- Seniausias kalendorius - 
XIV a. Mėnulio kalendorius, va
dinamas Strėvos kalendoriumi, 
"Gedimino skeptru", arba "Gedi
mino lazda". Tai 68,6 cm ilgio 
3,8 cm storio metalinė lazda 
bronziniame dėkle. Ji aptikta 
1680 m. pavasarį polaidžio metu 
netoli Strėvos upės, žemiau Kie
taviškių (Kaišiadorių raj.). Dabar 
šis kalendorius yra dingęs.

- Trumpiausia jumoreska
- 1 žodžio arba 5 raidžių jumo
reska "Ką aš nuveikiau fizikos 
srityje". Atspausdinta 1978 m. 
Jumoreskos turinys - Nieko.

- Didžiausias labirintas - 
20 x 16 m ploto, sudarytas iš 2,5 
m aukščio skydų - buvo pastaty
tas specialioje palapinėje prie 
Lietuvos parodų centro "Litex- 
po" 1996 m. rugpjūčio 23-28 d. 
parodoje "Vaikų šalis '96". La
birinto projekto autorius Dai
nius Tamoliūnas.

- Didžiausią kryžiažodi - 
1094 spėtinų žodžių, 61 x 86 cm 
dydžio - sudarė Andrius Girnis iš 
Zarasų rajono Zaduojos kaimo. 
1995 m. balandžio 1 d. dienraš
tyje "Lietuvos aidas" išspausdin
tas šiek tiek sumažintas kry
žiažodis kartu su klausimynu 
užima keturis laikraščio pusla
pius. Vėliau paaiškėjo, kad kry
žiažodyje buvo keletas klaidų.

- Seniausias žaidžiamasis 
kauliukas - XII-XIII a. 10 x 10 
x 10 mm dydžio - padarytas iš 
briedžio rago.

- Aukščiausią žaislinį sta
tinį - 4,12 m aukščio, apačioje 
užimantį 154 x 47 cm plotą - iš 
LĖGO kaladėlių vaikai pastatė
1994 m. birželio 12 d. Vilniaus 
Rotušės aikštėje.

- Mažiausias išradimu pri
pažintas žaidimas - 78 x 78 x
8,5 mm dydžio - šachmatai su 
netradicinėmis plokštėmis. Jį 
1992 m. išrado šiaulietis Vytau
tas Mondeika.
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Šypsomės kartu su šposininku
Romą Kezį mes pažįstame kaip uolų visuomenininką, lietuviško 

radijo pusvalandžio "Laisvės žiburys" ir kelionių agentūros "Vytis" 
vedėją. Tačiau jis yra ir neblogas šposininkas, dažnai priverčiąs 
nusišypsoti.

Štai kad ir pradedant sekmadieninę "Laisvės žiburio" laidą pasi
girsta sveikinimas: "Labas rytas in Lithuanian, your oldest living 
(mano pabraukta - p. p.) language". Žinoma, jeigu tai išgirstų, 
sakykim, kinietis, nustebęs jis lengvai iš klumpių išvirstų. O mes, 
"pasipūtę", šypsomės.

Sakoma, kad iš dabar tebevartojamų kalbų Europoje lietuvių 
kalba esanti seniausia. Tad, manyčiau, minėto angliško sveikinimo 
gale reikėtų pridėti du žodžius: in Europe. Tuomet ir kinietis 
patogiai pasijus, ir mums patiems, kiekvienąsyk besiklausant "Lais
vės žiburio", nebereikės šypsotis.

Romas Kezys, propaguodamas turizmą, savo kelionių agentūros 
"Vytis" vardu yra paruošęs ir išleidęs puošnų leidinėlį. Jis ir ten 
neišvengė nepašposavęs. Tame leidinėlyje yra keletas spalvotų 
žemėlapių. Penkiuose iš jų, kuriuose yra ir Lietuva, R. Kezys net 
nemirktelėjęs visą Karaliaučiaus (dabar Kaliningrado) sritį "pado
vanojo" Lietuvai. Vaje, vaje, kokį didelį galvos skaudėjimą iškentės 
Jelcinas, taip staiga netekęs savo "oblastės"! O mums kas. Mes, taip 
šauniai "paplatėję", šypsomės...

Tame pačiame leidinėlyje nemažai puošnių nuotraukų. Bet visos 
jos neturi jokių užrašų. Kas ir kur tose nuotraukose nufotografuota, 
jeigu tau įdomu, įspėk pats! Mes krapštomės galvas ir bandom tų 
nuotraukų mįslę įminti, o taip mus "apšvietęs", Romas Kezys dabar 
ir pats šypsosi, o su juo vėl šypsomės ir mes...

Tad argi kas nors galėtų užginčyti, kad Romas Kezys nemoka 
pašposauti? p. palys

Verbų sekmadienis Vilniuje V. Kapočiaus nuotr.

mai
- Jei šis ąžuolas prakalbėtų, 

daug, oi daug ką jis pasakytų!
- Taip. Bet pirmiausia pasakytų, 

kad jis ne ąžuolas, o uosis.

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "Darbininko", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose

f-

VILTIS - Hope

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

• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO I LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• Skambučiai j Lietuvą - 62 c/minutę
• Pinigų pervedimas j Lietuvą
• Didžiausia lietuviška parduotuvė "DOVANA"

Vėl Grybauskas apie Grybauską 
krepšinyj’e

Negi iš tikrųjų Vytautas Grybauskas buvo tokia krepšinio galybė, 
kuriai "Draugas" skiria trumpesnius bei ilgesnius rašinius, o 1997 
m. pabaigoje prapliupo ilgai trukusia atkarpa?

Šių dienų skaitytojai ir sporto darbuotojai gal nežino mūsų 
sporto praeities, tad jiems sunku susigaudyti, kur teisybė, juo 
labiau, kad "Draugas" nededa siunčiamų atitaisymų. Grybauskas 
gali nevaržomas save garbinti ne tik tekste, bet ir nuotraukose, kur 
kiti, atrodo, neegzistuoja, net ir jų pavardžių vengiama. Išlikę 
krepšinio veteranai yra nustebinti Grybausko nekuklumu, bet, ligų 
surakinti, tik numoja ranka, tikėdamiesi, kad skaitytojai bus akylus, 
skirs pelus nuo grūdų ir krepšinio istorija nebus sudarkyta.

Į ankstesnius Grybausko ir jo ginklanešio Alg. Šilbajorio skelbia
mus netikslumus krepšinyje atsakiau rašiniu "Peržymėtas krepši
niu" ("Darbininkas", 39 nr., 1994) ir "Lietuvos sporte" (81, 82, 84 
nr., 1994).

Pernykštėje "Draugo" atkarpoje Grybauskas dar daugiau išplėtė 
savęs garbinimą. O juk būtų miela skaityti plačiau apie tikrai garbės 
nusipelniusius mūsų krepšinio atstovus. Pavyzdžiui, nedaug žinome 
apie Lietuvos moterų krepšinio rinktinę, kuri 1997 m. laimėjo 
Europos pirmenybes Vengrijoje. Arba kodėl, kad ir sukakčių proga, 
neprisiminti tų žaidikų, kurie 1937 ir 1939 m. Lietuvai laimėjo 
Europos vyrų krepšinio pirmenybes ir vėliau olimpinius bronzos 
medalius?

Grybauskas ir keli jo ginklanešiai turi išskirtinę galimybę garsintis 
"Drauge", kur privelia netikslumų, perdėjimų, kartais nutyli faktus. 
Būdingą smulkmeną atidengė K. Mačiulis savo laiške ("Draugas", 
1997.12.23), kur, po ilgokos pagyrų salvės apie Grybausko atsimi
nimus, taip rašo: "Apgailestauju, kad Vytautas nepaminėjo vienų 
stalo teniso finalo rungtynių, kurias jis pralaimėjo irgi lietuviui (šių 
eilučių autoriui)". Šis pavyzdys ryškus, nes Grybauskas, kai jam 
reikia, užmiršta faktus.

Kažin ar dera plačiai aprašinėti veteranų teniso žaidimus, ypač 
kai tie teniso mėgėjai jau yra prakopę pensininkų amžiaus ribą.

Galbūt dienraštis "Draugas" yra ištikimas Grybausko draugas, bet 
gaila, kad tokia draugystė iškraipo sporto įvykius ir klaidina skaity
tojus. Vytautas Grybauskas turi nuopelnų kaip sporto darbuotojas 
ir sportininkas, bet nereikia iš to daryti limonadinio cirko.

Alfonsas Andrulis
Ormond Beach, FL

II 11 II

Perpildytame autobuse sėdi du 
vyrai. Vienas iš jų, pastebėjęs, 
kad jo bendrakeleivis užsimerkęs, 
klausia, kodėl jis taip darąs.

- Suprantate, - atsdko šis, - man 
skaudu žiūrėti į stovinčias mo
teris.

n n u

Bocmanas praneša jaunam lai
vo kapitonui:

- Pone kapitone, baigėsi kuras!

f

/f

APRIL PICKUP SCHEDULE
Atgyjančios statybos - geras ženklas

- Tik nekelkite panikos! - rami
na bocmaną kapitonas. - Visi už 
borto, ir pastumiam, pastumi- 
am...

II II II

Kalbasi du pažįstami:
- Jūsų kaime nėra gydytojo?! - 

klausia vienas. - Tai ką darote, 
kai susergate?

- Mirštame sava mirtimi, - at
sako kitas.

Skelbkitės
DARBININKE, 

pasidalinkite 
džiaugsmu, sveikinkite, 

išreikškite 
užuojautą;

pirkite, parduokite!

(718) - 827-1351

Jūsų pageidavimai 
mūsų rūpestis

VASARĄ J VILNIŲ
iš New Yorko

$600
gegužės 25, birželio 1 ir 8.

$700
birželio 15 -- rugsėjo 7.

Plius mokesčiai.
Išvykti pirmadieniais. Grįžti bet kurią dieną 

viduryje savaitės dviejų mėnesių bėgyje.
Bilietus nupirkti iki balandžio 30 d.

Prašykite mūsų brošiūros.

Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161 
800-77-VYTIS

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

atlanta IE, Ine
800 - 775 - SEND ▼ 914-258-5133

Brockton, MA Apr. 16 3:30-5:30 PM
Lowell, MA Apr. 17 12-1 PM
Lavvrence, MA Apr. 17 2-3 PM
Nashua, NH Apr. 17 4-5 PM
Worcester, MA Apr. 18 12-3 PM
Kennebunkport, ME Apr. 20 12-1 PM
Putnam, CT Apr. 22 1-2:30 PM
Providence, RI Apr. 22 4-6 PM
Albany, NY Apr. 23 7-8 PM
Binghamton, NY Apr. 24 9-10:30 AM
Scranton, PA Apr. 24 12-2 PM
Frackville, PA Apr. 24 5-6 PM
Brooklyn, NY Apr. 25 12-4 PM
Bridgeport, CT Apr. 25 7-8 PM
Norwood, MA Apr. 28 6-7 PM

Lietuvos statybininkų asociaci
jos prezidentas teigia, kad Lietu
voje atgyja statybos. Palyginus 
su 1996 metais, pernai atliktų 
statybos darbų kaina yra 11.4% 
didesnė. 28% padidėjo staty

bininkų atlyginimai, padidėjo 
pelnas, o statybos darbų ren
tabilumas viršijo 10%. Atsiradus 
daugiau darbo savame krašte, 5% 
mažiau dirbama statybose už
sienyje. LR

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

APRIL PICK-UP SCHEDULE

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS

žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilnia ir Rygą!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius 
ir keliones laivu į Karibų salas, 

Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė.
Leonia, N J 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370
(201) 947-2189

UNIONTOURS
kviečia 1998 metais keliauti su jais.

Q Siūlo siu kelionių paketus:

APLANKYKITE 3 PABALTIJO SOSTINES: Taliną, Rygą Ir Vilnių. 
8 naktys, 9 dienos viešbutyje, skrydis ten ir atgal, angliškai 
kalbantys gidai, visi bagažų pervežimai ir kt.

PAMATYKITE MIESTUS BALTIJOS REGIONE: 3 naktys viešbu
tyje. Su skrydžiu arba be jo. Galima pasirinkti: Kopenhaga, 
Talinas, Helsinkis, Kiel, Ryga, Vilnius, Bergen, Oslo, Varšuva, 
St. Petersburg, Stockholm ir Reykjavik.

SKRISKITE | SMITHSONIAN INSTITUTO rengiamą 30-tąjį ME
TINI TAUTINĮ FESTIVALI, kuris vyks Nations Mali, Washington, 
DC, š. m. birželio 25 - 28 ir dar liepos 2-5 dienomis. PIRMĄ 
KARTĄ DALYVAUS LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA. Siūlome pa
ketą, į kurj įeina viešbutis bei skrydis ten ir atgal.

1998 m. NAUJOVĖ - kultūriniai kruizai tarp sostinių. Burlaiviu 
(schooner) plaukite iš Stockholmo j Kopenhagą arba atgal. 
Pamatysite gražųjį pietų Švedijos archipelagą su daugeliu 
salų.

Apie visas šias keliones gausite daugiau informacijų skam
bindami ERIKUI (UNIONTOURS) tel. 212-683 9500 arba 800- 
451-9511.

UNIONTOURS
245 Fifth Avė.

New York, NY 10016
Tel. 212 683 9500 800 451 9511 Fax: 212 683 

9511
Internet: http://www.uniontours.com 

E-mail: travel@uniontours.com

April 3 Philadelphia, PA 11-12 noon 
April 4 Brooklyn, NY 12-1 pm
April 7 Container eut-off (the lašt day fbr pick-up)
April 9 Newark, NJ 11-12 noon
April 13 VVhiting, NJ 1-2 pm
April 14 New Britain, CT 11-12 noon

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

April 16 Kearny, NJ 11-12 noon
Paterson, NJ 1-2 pm

April 17 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

For more information call 914-258-5133 
718-348-4709 J

ECONOMY AIRFARES TO ViLNIUS

New York-Vilnius-New York $444 r.t.

One way to Vilnius $350

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

http://www.uniontours.com
mailto:travel@uniontours.com
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Skaudi nelaimė
Nuo likimo nepabėgsi, tokia 

Dievo valia, - taip dažnai mes 
sakome, o kaip iš tikrųjų yra, tai 
mes nežinome. Tik žinome, kad 
vieniems gyvenime einasi kaip 
sviestu patepta, o kitiems jis 
būna negailestingas, šykštus. Ne
sisekė gyvenime inžinieriui Alek
sandrui Norvilui, nežiūrint jo 
aukšto išsilavinimo, jo įdiegtų 
išradimų mokslo srityje, jo pa
siektų alpinistinių laimėjimų Lie
tuvai. Aleksandrą Norvilą drau
gai net vadino "vaikščiojančia 
enciklopedija", nes, kaip rodėsi, 
nebuvo tokių dalykų, kurių jis 
nežinotų, jis domėjosi viskuo ir 
ištisai studijavo. Norėtųsi pa
minėti, kad Aleksandras Norvi
las gimnaziją baigė aukso meda
liu, todėl jis, net ir nebūdamas 
komjaunuoliu, be stojamųjų eg
zaminų buvo priimtas į Kauno 
Politechnikos institutą, kurį bai
gė su pagyrimu.

O šiandien Aleksandras Nor
vilas, be sąmonės, guli Chicagos 
Loyolos universitetinėje ligo
ninėje, partrenktas neatsargaus 
vairuotojo. Jo fizinė būklė yra 
labai neaiški. Svarbiausia, kad 
buvo sutrenktos jo smegenys, 
tad ir daktarams yra sunku ką 
nors prognozuoti. Dėl finansinių 
priežasčių ligoninė jau nebenori 
jo ilgiau laikyti, net nebedaromi 
jokie tolimesni tyrimai, daktarai 
nustojo rūpintis juo. Ir nieko, 
kas pasirūpintų juo čia, Ame
rikoje, daugiau nėra, išskyrus jo 
kelis draugus. Tad kreipiamės į

Naudingųjų iškasenų bankrotas 
dar neatėjo

(atkelta iš 3 psl.)
visas nuosavybės teises ir į gel
mių turtus. Lietuvoje žemės gel
mių turtai yra išimtinė valstybės 
nuosavybė. Pasak žinomo geo
logo, atkuriant nuosavybės tei
ses į žemę arba ją privatizuojant 
buvo atsižvelgiama į naudingųjų 
iškasenų telkinius. Tokių žemės 
plotų su gausiais iškasenų telki
niais siekta negrąžinti, skiriant 
žemę kitur arba kompensuojant. 
Tiesa, pagal dabar pakeistą žemės 
privatizavimo įstatymą savinin
kai įgijo daugiau teisių, tačiau 
esminė valstybės nuostata dėl 
žemės gelmių turtų lieka ta pati.

Idėjos, kurių negalima 
pamiršti

Pasak V. Kadūno, žemės 
gelmių turtai yra ne vien tik jose 
glūdinčios naudingosios iškase
nos, bet ir jos savybės. Čia moks
lininkas pirmiausia turi galvoje 
geoterminę energiją. Dabar ją 
įsavinti atrodo brangu, tačiau, 
viską pasvėrus, ateityje gautu
mėme ir ekonominę, ir gamto
sauginę naudą. Unikali geoter
minė anomalija, kuri slypi Va
karų Lietuvoje, leidžia jau 2 km 
gylyje pasiekti "amžinai" karštą

Dar vieną "Lituanicos" klubo veiklos 

puslapį užvertus

(atkelta iš 5 psl.)
žaidėjai kiekvieną kartą žaisdavo 
su pakilia nuotaika ir tas atsispin
dėjo jų rezultatuose.

Jaunių komanda rungtyniavo 
"Suburban Soccer" lygoje. Ji turė
jo puikų sezoną ir užėmė II vietą. 
Šios komandos vadovas G. De- 
vorak su šia jaunųjų futbolo 
entuziastų grupe dirba jau pen- 
keri metai ir jo pastangos davė 
gražių vaisių. Kai kurie iš šių 
jaunųjų futbolininkų ateityje 
galės pereiti žaisti į vyrų ko
mandą.

Nežiūrint vienokių ar kitokių 
nesėkmių, klubas pasiruošęs 
švęsti savo 50-ąsias metines, ku
rios jau ne už kalnų. O norint tai 

visus lietuvius: ištieskime savo 
brolišką ranką ir padėkime Alek
sandrui Norvilui bei jo Lietuvo
je likusiai šeimai. Ten jis paliko 
žmoną Nijolę ir tris mažametes 
dukreles. Išvažiavo į užjūrį Alek
sandras ne laimės ieškoti, bet 
pasitikėdamas savo jėgomis ir 
nutaręs padirbėti, kaip ir dauge
lis kitų. Nelabai čia jam sekėsi su 
darbais, jis bandė viską, net kaip 
mat išlaikė sunkvežimių vairuo
tojo egzaminą, bet vis tiek ne
galėjo gauti darbo. Neatsisaky
davo nė vieno pasiūlymo - dirbo 
visokius pripuolamus darbus. 
Pats glaudėsi prie draugų ir kiek
vieną uždirbtą centą išsiųsdavo į 
namus savo šeimai, tad net 
neįstengė įsigyti sau automo
bilio, o važinėdavo visur dvira
čiu, tai buvo jo pagrindinė su
sisiekimo priemonė. Taip ir tą 
nelemtą rytą, jis dar su tamsa 
išvykęs iš Brookfieldo, tikėjosi 
net į Lockportą dviračiu nuva
žiuoti į darbą. Pakelėje jis buvo 
partrenktas pravažiuojančio au
tomobilio ir buvo labai sunkiai 
sužeistas. Visi galime tik įsi
vaizduoti, kokį skausmą turėjo 
išgyventi jo šeima, kartu ir jų 
pačių gyvenimas atsidūrė bevil
tiškoje padėtyje.

Prašome visų lietuvių padėti 
savo tautiečiui, padėti jo šeimai. 
Dar noriu priminti, kad, ligo
ninei atsisakius jį toliau laikyti, 
tiesiog neaišku, kur jį reiks pri
glausti, kas jį priims? Siūloma 
išvežti jį į Lietuvą, bet ir tam 

vandenį, kurio panaudojimas - 
tik laiko, lėšų ir valstybės atei
ties strategijos klausimas.

Kita idėja - tai "dvigubas" di
delių anhidrito išteklių panau
dojimas. V. Kadūno nuomone, 
anhidrito klodai yra vieninteliai 
šalyje, kuriuose galima įrengti 
po žeme įvairių kenksmingų at
liekų, taip pat ir panaudoto ato
minio kuro, saugyklas. Anhidri
tas yra labai hermetiškas, ne
praleidžiantis nei vandens, nei 
dujų. Pagaliau ir pasaulyje būtent 
tokiu būdu siekiama išspręsti 
pavojingų atliekų saugojimo 
problemas. Technologijos jau 
leidžia saugiai laidoti ir kontro
liuoti tokias požemines sau
gyklas. Anhidrito telkiniai - Lie
tuvoje vienintelė tokia vieta. 
Naudingąją iškaseną būtų gali
ma panaudoti trąšoms, o iškas
tose saugyklose palaidoti netgi 
Ignalinos AE panaudotą kurą, 
kuris specialiuose konteineriuose 
gal gali būti laikomas kokį 
pusšimtį metų, o požeminėse 
anhidrito saugyklose - gal ir visą 
tūkstantmetį, kol žmonija gal
būt suras kitų būdų kaip atsikra
tyti pavojingiausių pramonės 
atliekų.

užsitikrinti, klubo nariams, rėmė
jams bei sportininkams reikia dar 
daugiau dirbti ir stengtis.

Sekančiais metais vyks VI-os- 
ios Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės Lietuvoje. Klubo fut
bolininkai su talkininkais iš kitų 
miestų dvejose ankstesnėse pa
našiose žaidynėse sudarydavo 
bendrą komandą. Reikia many
ti, jog tokią vienuolikę bus gali
ma nusiųsti ir 1998-aisiais. Tam 
vėl reikės didesnių pastangų ir 
nemažai išlaidų. Tačiau Lietuva 
laukia bent vienos futbolo ko
mandos iš užsienio lietuvių tar
po. Anksčiau tokia komanda kaip 
tik ir būdavo "Lituanica".

E. Šulaitis 

reikia lėšų. Tad situacija yra la
bai rimta ir reikalinga visų pa
galbos ir dėmesio.

Standard Federal banke yra 
atidaryta Aleksandrui Norvilui 
sąskaita, į kurią galima siųsti 
aukas. Jos adresas: Standard 
Federal Bank, #1113021498, 
150145 S. LaGrange Rd., 
Orland Park, IL 60462-3233; 
tel. (708) 349-9844.

Aukas galima siųsti ir į kitus 
banko skyrius šiuo sąskaitos nu
meriu. Taip pat aukos priima
mos socialinių reikalų skyriuose 
Chicagoje ir Lemonte. Iš anksto 
esame visiems labai dėkingi.

Draugai

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ VYTIS, nr. 1-2, 1997 m. Akademikų skautų(-čių) laikraš

tis, 50 psl. ir viršeliai. Red. fil. D. Ječienė, 1310 Wayside Dr., Vilią 
Park, IL 60118. Metinė prenumerata $10 (JAV).

Lithuanian Papers, vol. 11, 1997 m. Lietuviškųjų studijų 
metraštis anglų kalba, 80 psl. ir viršeliai. Redaguoja Alg. P. Taškū- 
nas, P. O. Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006 Australia, tel. (03) 6225- 
2505, faksas (03) 6223-4105. Spausdina Advance Publicity Co. 
Australijoje. Tiražas 2000 egz. Leidinys iliustruotas, atskleidžiantis 
lietuvių gyvenimą, politiką, meną, kentėjimus ir laimėjimus, 
supažindinantis kitataučius su Lietuva.

Juoze Krištolaitytė, NEDAINUOTI ŽODŽIAI. Eilėraščiai. Leidėjas 
- Tėvynės mylėtojų draugija. Spaudė "Morkūnas Printing Co.", 
Three Oaks, Mich., 1997 m., 127 psl. Leidinys gaunamas: Juoze 
Daugėlienė, 27 Ocean Crest Dr., Ormond Beach, FL 32175, USA. 
Kaina su persiuntimu - $10.00.

Kazimieras Ambrasas, SIMONAS IŠ VALTŪNŲ. Redagavo Lore
ta Paulavičiūtė, Liuda Sėdarienė. Tai velionio prelato Simono 
Morkūno biografija. Spausdino A. Jakšto spaustuvė Kaišiadoryse. 
Tiražas 2000 egz. Žemaitkiemis - Sioux City - Montrealis, 1997 m., 
296 psl.

KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Redagavo Vytautas S. Vardys. 
Išeivijos istorikų straipsnių rinkinys. Veikale prof. Z. Ivinskis, prof. 
P. Rabikauskas, prof. V. Vardys ir kiti nagrinėja Lietuvos krikščio
nybės pradžią ir augimą, klestėjimą nepriklausomybės metais ir 
herojišką laikyseną priespaudos metais. Gausiai iliustruotas. Veika
lo gale išsami asmenvardžių rodyklė. Išleido Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komitetas. Chicaga, 1997 m., 572 psl. Kaina 20 dol. 
Viršelis ir aplankai - dail. Ados Sutkuvienės.

Seselė Bernadeta, namų vyresnioji, ir talkininkė Aldona 
Prapuolenytė prie koplyčios pasitinka svečius - mokytojų 
Julių Veblaitj su žmona

Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 

padėka

Lietuvos apsaugos ministras 
Juozas Galdikas dėkoja Lietuvos 
Vaikų Globai (Lithuanian Chil- 
dren's Relief), Bostone, už didelę 
paramą. Jis rašo: "Mes iš Jūsų 
gavome virš 133 metrinių tonų 
vaikams reikmenų, kurių vertė 
yra daugiau kaip 1,500,000 litų. 
Tie siuntiniai buvo išskirstyti 
vaikų pagalbos institucijoms vi
soje Lietuvoje". Lietuvos Vaikų 
Globa siunčia vaistus, rūbus, ba
tus ir kitus naudingus dalykus. 
Pasiųsta 30 konteinerių "Gerber 
Baby Food". Sės. Elena Ivanaus
kaitė, CJC, Lietuvos Vaikų Glo
bos vicepirmininkė, sako, kad 
Lietuvos vaikams jau yra pasiųs
ta 70 konteinerių.

Ministras Galdikas toliau rašo, 
kad Lietuvoje toliau gerinama 
sveikatos globos programa. Nese
niai pradėta valstybinė sveika
tos draudimo programa. Pasak 
ministro, nebus lengva pereiti į 
naują sistemą, bet Lietuvos Vaikų 
Globos gaunama parama pa
lengvins šį procesą ir didele da
limi prisidės prie šios reformos.

Šioje organizacijoje dirba tik 
savanoriai, aukojantys savo laiką. 
Nuolat yra reikalingi įvairiausi 
vaikiški reikmenys ir pinigai siun

< 7A. Landsbergio paskai
tos Long Island bibliote
kose balandžio mėnesį: 8 
d., 1 vai. p. p. - "Dancing 
on the Rim of the Melting 
Pot" - U.S. Ethnic Poetry, 
Bryant Library, Roslyn; 21 
d., 2:15 vai. p. p. - "Gar- 
goyles & Angels - Victor 
Hugo's 'Notre Dame'", Great 
Neck Library; 28 d., 2:30 
vai. p. p. - "Anastasia & 
Diana", Half Hollow Hills 
Library, Dix Hills.
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timui apmokėti. Kas gali padėti 
Lietuvos vaikams, prašome siųs
ti aukas šiuo adresu: Lithuanian 
Children's Relief, Ine., P.O. Box 
497, South Boston, MA 02127. 
Atiduodamus rūbus, batus ir kt. 
prašome siųsti: Our Lady of Sor- 
rows Convent, 261 Thatcher 
Street, Brockton, MA 02402; tel. 
(508) 588-5070, ext. 35. VRC

Lietuviškos 
neperšaunamos 

liemenės 
patogesnės

Lietuvos tekstilės institutas 
(LTI) kartu su Olandijos partne
riais kompanija "Akzo Nobel" 
pagamino naujos konstrukcijos 
neperšaunamas liemenes. Jų sau
gumas buvo patikrintas Vokieti
joje, akredituotame bandymų 
centre Melrichštate. Nustatyta, 
kad šios liemenės apsaugo žmo
gų tiek nuo lengvų, tiek nuo 
pačių pavojingiausių, tarp jų ir 
Rusijoje gaminamų ginklų. Be 
to, naujo modelio neperšau
namos liemenės skiriasi nuo iki 
šiol gaminamų savo lengvumu,

Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi? 6
unuvia FONDAS

Santrumpos: atm.įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = auko
tojas, Įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

Iš viso $560.
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1998.11.28 

- 8,901,118 dol. Palikimais gauta 4,340,987 dol.
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 

Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

10 naudingų patarimų

1998 m. sausio mėn.
3 x $5 - Skaisgirys Kazys, $165; Šoštakienė Ona atm. įn., $190; 

Wolff Valeria, $235.
3 x $10 - Balčiūnienė Stasė, $110; Giedrikis Stasys, $910; 

Tarasevičienė L. $10.
1 x $15 - Tuskenis.Antanas ir Apolonia, $115.
1 x $20 - Tylius Adolfas atm. įn., $400.
1 x $25 - Musonis dr. Vytautas ir Genovaitė, $1,050.
3 x $30 - Rajeckas Gediminas, $200; Vaičys Jonas, $340; Vo- 

sylienė Stasė atm. įn.: Jelionis Adolfas ir Sofija.
5 x $50 - Railaitė Neringa, $500; Skirgaudas Ignas ir Jane, $450; 

Šilbajoris Algirdas ir Danutė, $400; Ulpaitė Irena, $325; Žvirblis Fr. 
Jonas atm. įn.: JAV LB Grand Rapids apylinkė, $50.

6 x $100 - Apeikis Vytautas ir Nelė, $1,600; Augus Victor ir 
Marcella, $1,000; Bilėnas Jonas ir Dana, $900; Gečienė Saulė atm. 
įn.: Gečas Alfonsas, $900; McGuire Vosyliūtė Elona atm. įn.: 
Vosylius Algis, $230; Vileita Povilas ir Jadvyga, $960.

1 x $125 - Leparskas Alfonsas atm.: Kutkus Vytautas $50, Lepars- 
kas Rom $40, Bublys Algimantas ir Birutė $25, Urbonas Jonas $10, 
$225.

1 x $795 - Kisielius dr. Tomas atm.: Precision Custom Products 
$250, Daugirdas Irena $100, Daugirdas dr. Ona $100, Drukteinis dr. 
Albert $100, Vilkutaitis Vytautas $100, Dantajulia $50, Jerue James 
$50, Čepaitis Giedrė $25, Fitzjos. $20,-$7,975.

1 x $3,000 - Kalvaitienė Sofija atm.: Kalvaitis Antanas, $5,000.

Iš viso $4,965.

1998 m. vasario mėn.
1 x $5 - Vosylius Antanas, $105.
1 x $10 - Newman Milda, $120.
1 x $30 - Glūda Kostas atm. įn.: Glūda Marija, $1,030.
1 x $35 - Atutis Aleksandras ir Jadvyga, $535.
1 x $50 - Kučiauskas Igoris ir Kunigunda, $1,500.
3 x $100 - Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,950; Sirusas George 

Saulius, $400; Tijūnėlis Donatas ir Indrė, $100.
1 x $130 - Abromienė Bronė atm.: Čižauskas Ada ir Sinikas 

Bronius ir Lucija $80 ir 4 kt. asm., $405.

Actas - ne tik valgiams 
gaminti

1) Jei puodas prakvipo svo
gūnais, įpilkite į jį 2-3 valgomu
osius šaukštus acto, keletą mi
nučių pavirinkite, po to puodą 
išplaukite.

2) Pašildytu vandeniu, į kurį 
įpiltas šlakelis acto, plaukite in
dus, iš kurių niekaip negalite 
pašalinti žuvies, česnako ar rau
gintų kopūstų kvapo. Tuo pačiu 
vandeniu lengvai išvalysite įjuo- 
davusius aliumininius puodus. 
Jei puodas labai juodas, pripil
kite į jį vandens su actu ir pa
virinkite 15 minučių.

3) Dažytos grindys geriau 
laikysis ir ilgiau blizgės, jei po 
to, kai dažai visiškai išdžius,

minkštumu bei patogumu dėvė
ti. LTI apdraudė savo liemenes 
akcinėje bendrovėje "Lietuvos 
draudimas" civilinės atsakomy
bės draudimu. Taigi, jei nukentės 
žmogus, kuris vilkėjo šią ne
peršaunamą liemenę, jam arba 
jo šeimai bus išmokėta kompen
sacija iki 1 min. litų. R 

A. t A.
JONUI RAUBAI

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiu sūnums Rimui Ir Vytui 
su šeimomis.

Liuda Bandžiukienė
Denver, CO

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Tel.: (708) 257-1616
Fax.: (708) 257-1647

nuplausite jas vandeniu su tru
pučiu acto.

4) Pašildykite actą ir įdėkite 
truputį druskos - šiuo mišiniu 
išnaikinsite rūdžių dėmes nuo 
emaliuotų indų ir geltonas dė
mes, atsirandančias vonioje ar 
kriauklėje.

5) Jei sutepėte odinį daiktą, 
dėmę patrinkite acto ir vande
nio mišiniu.

6) Šukietėjusios odinės pirš
tinės bus minkštesnės, jei jas 
paskalausite vandenyje, į kurį 
įpilta truputis acto.

7) Langams valyti tinka Šiltas 
acto tirpalas (2 valgomieji šaukš
tai litrui vandens).

8) Kad lengviau būtų skalbti 
medvilninius rūbus, panerkite 
juos į šiltą (35-40 laipsnių C) 
acto tirpalą (arbatinis šaukštelis 
litrui vandens).

9) Neturėdami šaldytuvo, mė
są vieną-dvi dienas išlaikysite, 
jei suvyniosite ją į actu sudrė
kintą servetėlę.

10) Mėsa bus daug minkš
tesnė, jei prieš kepant 1,5-2 vai. 
palaikysite ją acto ir aliejaus mi
šinyje.
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341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Ateinantis sekmadienis - 
balandžio 5 d. - yra Kančios 
(Verbų) sekmadienis. Su šia die
na Katalikų Bažnyčioje praside
da didžioji savaitė, kuri baigia
si Kristaus Prisikėlimo švente - 
Velykomis - balandžio 12 d.

Didįjį penktadienį visi ka
talikai, sulaukę 14 metų am
žiaus, privalo susilaikyti nuo mė
sos valgymo. O tikintieji, nuo 
18 iki 59 metų, dar privalo pa
sninkauti, t. y. valgyti tik tris 
kartus per dieną, sočiai prival- 
gant tik vieną kartą, kitus du 
kartus tik lengvai užkandant.

Apreiškimo par. bažny
čioje didžiosios savaitės ir Ve
lykų pamaldos vyks šia tvarka: 
Verbų sekmadienį verbos bus iš
kilmingai šventinamos 11 vai. 
prieš mišias bažnyčios priean
gyje. Su procesija einama prie 
altoriaus. Per mišias bus skaito
mas Kančios aprašymas. Did. 
ketvirtadienį, did. penktadienį 
ir did. šeštadienį toms dienoms 
skirtos ypatingos pamaldos vyks 
7 vai. vakare. Išpažinčių bus 
klausoma prieš ir po pamaldų. 
Velykų rytą, balandžio 12 d., 
Prisikėlimo pamaldos bus 7 vai. 
ryto.

Apreiškimo parapijos apa
tinėje salėje veiks kavinė ba
landžio 12 d. ryte, tuoj po 7 vai. 
Prisikėlimo Mišių. Gera proga 
pabendrauti su draugais prie ka
vutės, margučių ir skanumynų.

Vilniaus Aušros Vartų pa
rapijoj Manhattane, NY, Prisi
kėlimo mišios bus Velykų rytą, 
balandžio 12 d., 9 vai. ryto. Po 
mišių parapijos salėje vyks vely
kinis pobūvis.

Sutvirtinimo Sakramentą 
Apreiškimo parapijoje su
teiks vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
sekmadienį, birželio 14 d., 
Kristaus Kūno ir Kraujo šventėje 
per 11-tos vai. mišias. Kurie nori 
priimti šį sakramentą, prašomi 
iš anksto susisiekti su klebonu 
kun. Vyt. Palubinsku tel. (718) 
387-2111.

JAV LB NY Queens apy
linkės metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, š. m. balan
džio 5 d., 3:00 vai. popiet, 
Kultūros Židinio posėdžių me
nėje. Bus pranešimai, ateities 
veiklos planai, rinkimai.

Kultūros Židinio kavinė 
veiks Verbų (Kančios) sekmadie
nį, balandžio 5 d., 12:30 - 5 
vai. popiet. Bus galima skaniai 
papietauti (bus ir cepelinų), 
paragauti namie keptų saldumy
nų. Veiks atgaiva. Pelnas skiria
mas Kultūros Židinio išlaikymui.

Dailės paroda, numatyta 
surengti balandžio 4-5 dieno
mis Kultūros Židinyje, dėl su
siklosčiusių aplinkybių neį
vyks.

(ę . ............ ..... ......
Neringa Ine. su Nek. Pr. Marijos Seserimis 

organizuoja Ir praveda stovyklas MV 
4 * ‘ Neringos stovyklavietėje Vermonte iT 1

1998m. NERINGOS STOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA! 21-27 dd. • Jauniuoliams 17-20 metų
---------s--------- Birželio 28-Iiepos 11 dd. - Vaikams 6-10 metų
Liepos 12-26 dd.- Vaikams 10-16 metų _ __
Liepos 26-rugpiūčio 1 dd.- Šeimoms su jaunais vaikučiais
ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS

Rugpiūčio 2-15 dd. - Vaikams 7-16 metų
Rugpiūčio 19-23 dd. - Šeimoms su jaunais vaikučiais

INFORMACIJA - REGISTRACIJA |

kreiptis pas Daną Grajauskaitę:
66 Salisbury Rd #2. Watertown MA 02172 

tel: 617-923-4583 e-mail: neringaiOyahoo.com

E-mail: jkeleras@aol.com

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

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

Laikrodžio rodyklę pasukti 
vieną valandą pirmyn reikia ba
landžio 5 d.

Kun. Stasys Raila š. m. ba
landžio 1 d. šventė kunigystės 
65-rių metų sukaktį. Sveikiname!

Tautos Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 9 d., Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY. Programoje: 9 vai. ryto Lie
tuvių Pranciškonų koplyčioje bus 
aukojamos Mišios Tautos Fondo 
rėmėjų intencija. Seks registraci
ja. 10 vai. ryto - susirinkimas. 
Pakvietimai su įgaliojimo lape
liais visiems nariams bus išsiun
tinėti balandžio mėnesio pra
džioje. Jei esate Tautos Fondo 
narys ir negausite pakvietimo iki 
balandžio 25 d., prašome praneš
ti Tautos Fondo raštinei: 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207; tel. (718) 277-0682. Meti
niame susirinkime bus Tarybos, 
Valdybos ir Revizijos komisijos 
pranešimai; bus pristatyti ateities 
veiklos planai; diskutuojami Tau
tos Fondo įstatų pakeitimai ir 
kiti einamieji reikalai. Vyks 5 
Tarybos narių rinkimai. Visi Tau
tos Fondo nariai ir svečiai kviečia
mi dalyvauti.

Bronys Elsbergas, g. 
1901.VIII.20, vienas iš žymes
niųjų Nepriklausomos Lietuvos 
architektų, mirė kovo 27 d. Bri- 
gantine, NJ. Liko žmona Alek
sandra, duktė Jone Lefevre. Prieš 
keletą metų besilankant Lietu
voje, architektai jį pagerbė ir 
surengė jo darbų parodą. Kaune 
ir kitur velionis buvo suprojek
tavęs ir pastatydinęs per 120 
didesnių pastatų. Plačiau vėliau.

Kazys Sipaila, Hillside, NJ, 
šiemet ir vėl, kaip kasmet, ap
mokėjo prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nors čekį gavome sausio 
mėn. pradžioje, bet iki dabar 
nepaskelbėme. Nuoširdžiai dėko
jame už kasmetinę dosnią paramą 
mūsų spaudai. Atsiprašome, kad 
per neapsižiūrėjimą, šią padėką taip 
ilgai nudelsėme.

Kun. Vytautas Palubins
kas, Apreiškimo par. klebonas, 
prašo grąžinti be jo leidimo "pa
siskolintas" lietuviškas knygas, t. 
y. brangias Lietuvoje išleistas di
deles knygas su spalvotomis 
iliustracijomis apie Lietuvos baž
nyčias, meną, architektūrą, Vil
niaus universitetą ir kt. Tos kny
gos jam yra labai reikalingos 
supažindinti svetimtaučius su 
Lietuva ir jos kultūra, su pa
pročiais ir geografija.

Kauno marijonų 
vienuolyne paminėtos 
prof. A. Maceinos 90- 
osios gimimo metinės

Sausio 30 d. Kauno marijonų 
vienuolyne LKMA bei Lietuvių 
katalikų kultūros centras surengė 
prof. A. Maceinos 90-ųjų gimi
mo metinių minėjimą. Po šv. 
Mišių prel. K. Senkus pabrėžė 
profesoriaus ištikimą tarnybą 
Dievui ir Tėvynei. Tai atspindi 
jo filosofiniai darbai bei veikla, 
plėtota tarp jaunimo dirbant 
Kauno ir Vokietijos universite
tuose. Gyvendamas Vokietijoje 
prof. A. Maceina kūrė kultūros 
židinius, rengė Europos lietuvių 
studijų savaites, skaitė paskaitas, 
kartu su profesoriumi Z. Ivins
kiu įkūrė Baltų institutą, leido 
metraštį "Baltika". Prof. A. Ma
ceinos įsteigtas Lietuvių kultūros 
institutas Vokietijoje veikia ir 
dabar. Profesorius buvo aktyvus 
Ateitininkų federacijos, LKMA 
narys, bendravo su Lietuvos lais
vės frontu, Vasario 16-osios lie
tuvių gimnazija, lietuvių ir vo
kiečių kalbomis išleido apie 24 
knygas.

Mintimis apie šį iškilų filoso
fą dalijosi VDU doc. dr. T. Sodei
ka, atkreipęs dėmesį, jog prof. A. 
Maceinos filosofija yra orientuo
ta ne į mokslinį, bet į poetinį 
kalbėjimą. Pasak doc. T. Sodei
kos, profesoriui labiau rūpėjo 
gyvai žadinti žmoguje filosofinį 
klausimą.

Prof. J. Pikūnas (JAV), kalbė
damas apie šią žymią asmeny
bę kaip apie Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto dėstytoją, 
sakė, kad profesorius studentus 
skatino stebėtis mažais dalykais. 
O anot dr. M. Bloznelio, A. Ma
ceina buvo revoliucingas žmo
gus, siekęs nuomonių laisvės ir 
ugdęs idealistus, jaučiančius 
krikščionišką pareigą visuome
nei. Minėjimo metu buvo skai
toma A. Maceinos-Jasmanto poe
zija.

Spaudos konferencija 
Kauno arkivyskupijos 

kurijoje

Per vasario 3 d. Kauno arkivys
kupijos kurijoje surengtą spau
dos konferenciją Kauno arkivys
kupas S. Tamkevičius pristatė 
gausiai susirinkusiems žinia-

DARBININKUI
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsily
ginę už įvairius patarnavimus ar 
metinį kalendorių:

Po 15 dol.: Vera Rutz, Toms 
River, NJ; Fr. Grinchis, Whiting, 
NJ; St. Ralys, Amsterdam, NY; 
Helen Melesius, Miller PI., NY; 
Helen Venis, VVoodhaven, NY; 
Iz. Prikockis, VVarrington, PA.

Po 10 dol.: Fr. Švilpa, Hot 
Springs, AZ; A. Ambraska, Phoe- 
nix, Az; Jadvyga Navasaitis, Phoe- 
nix, AZ; Milda Kvedaras, Sun 
City, Az; B. Kliore, Pasadena, CA; 
Ged. Ivaška, San Diego, CA; J. 
Ramonas, Santa Monica, CA; 
Nijole S. Kent, Valencia, CA; J. 
Šaulys, Hartford, CT; Helen 
Burinskas, Torrington, CT; J. Lau
kaitis, Torrington, CT; Albina Be- 
lazaras, So. VVindsor, CT; V. 
Nenorta, West Hartford, CT; K. 
Urbsaitis, Gulfport, FL; Josephine 
Hodgins, Indialantic, FL; VI. 
Vaitkus, Juno Beach, FL; Ona 
Alekna, Miami Beach, FL; J. Mi
siūnas, Stuart, FL; A. Karnius, St. 
Petersburg, FL; Irena Macionis, 
St. Pete Beach, FL; Marija Virbic
kas, St. Pete Beach, FL; J. Rauba, 
So. Pasadena, FL; V. Labutis, 
Sunny Hills, FL; V. Mamaitis, 
Sunny Hills, FL; H. Zitikas, Sun
ny Hills, FL; A. ir R. Žukauskas,

Prof. Antanas Maceina Vokietijoje 
1947 m. Vyt. Maželio nuotr.

sklaidos atstovams naująjį arki
vyskupijos atstovą spaudai, iš
samiai informavo juos apie arki
vyskupijoje veikiančias bažny
tines institucijas. Naujasis Kau
no arkivyskupijos atstovas spau
dai filosofijos mokslų lic. Darius 
Chmieliauskas sakė, jog "šiandie
ninė spaudos konferencija pir
miausia kyla iš Bažnyčios vidi
nės būtinybės atsiverti kiekvie
nam geros valios žmogui, bet 
sykiu - tai savotiškas atsakas į ži- 
niasklaidos Bažnyčiai rodomą 
dėmesį". Susitikime su žurna
listais taip pat dalyvavo Kauno 
Tarpdiecezinės kunigų semina
rijos rektorius vysk. R. Norvilą.

Jis pranešė, kad arkivyskupijo
je yra keturi parapiniai senelių 
namai, kuriuose globojami 52 
seneliai. Vargšų valgykloje kiek
vieną dieną maitinama apie 
1,300 žmonių. Pagal projektą "Iš 
gatvės į mokyklą" parapijose kas
dien maitinama apie 40, o savait
galiais 188 vaikai, remiamos 85 
šeimos. Pagal projektą "Slauga į 
namus" aštuoni Caritas darbuo
tojai globoja 86 invalidus ir sene
lius. Kauno arkivyskupijos Cari
tas organizacijoje dirba 4 etati
niai darbuotojai ir apie 650 sa
vanorių. Varganai gyvenančių 
žmonių maitinimui praėjusiais 
metais išleista per 76,000 Lt.

Arkivysk. S. Tamkevičius pa
žymėjo, kad praėjusiais metais į 
naujas patalpas persikėlęs Šeimos 
centras Santuokos sakramentui 
parengė 1,390 porų, krikščioniš
kosios doros klausimais konsulta
vo 556 šeimas. Šio centro veiklai

paremti aukojo:
Teąūesta, FL; V. Butvydas, W. 
Palm Beach, FL; Ed. Juzumas, 
Grayson, GA; K. Beiga, Lemont, 
IL; J. Indrunas, Roselle, IL; R. 
Cesonis, Fishers, IN; K. A. Ke- 
blys, Baton Rouge, LA; A. Ceso- 
nis, Harrisonville, MD; B. Jak- 
niųnas, Silver Spring, MD; Aldo- 

zna Aistis, Temple Hills, MD; V.
Andrikonis, Arlington, MA; Vyt. 
Vozbutas, Boston, MA; D. Kasper, 
’Brockton, MA; P. Radzevičius, 
Brockton, MA; Veronica Tumas, 
Norvvood, MA; J. Statkus, Ran- 
dolph, MA; V. J. Ziaugra, Roslin- 
dale, MA; J. Stapevicius, West- 
wood, MA; Zita Zaranka, West- 
wood, MA; K. Lietuvininkas, 
Worcester, MA; Brone Pridotkas, 
Worcester, MA; C. Savickas, Wor- 
cester, MA; J. Suopys, Detroit, 
MI; V. Jankus, Delran, NJ; S. ir B. 
Karaska, Delran, NJ; Ed. Marti
šius, E. Wakefield, NH; V. Stro- 
lia, Fair Lawn, NJ; A. Rubonis, 
No. Haledon, NJ; A. Pliskaitis, 
Newark, NJ;

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI.

Laikraščio ateitis, tuo pačiu ir 
lietuvybė išeivijoje priklauso nuo 
aukotojų dosnumo. Vien iš prenu
meratos nebūtų galima išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame. 
Darbininko administracija 

išleista daugiau 
nei 77,000 Lt.

Tikybos pa
mokas Kauno ar- 
kivyskupijoje 
lanko 56,657 
moksleiviai. Ka
techetikos cen
tro išlados 1997 
m. sudarė apie 
60,000 Lt.

S. Tamkevičius 
pasidžiaugė Jau
nimo centro, 
vykdančio evan
gelizacijos pro
gramą, rengian
čio savanorius 
darbui su parapi
jos jaunimu, or
ganizuojančio 
seminarus ir su

sitikimus, altruistine veikla. Šio 
centro reikmėms praėjusiais me
tais išleista 57,000 Lt.

Kauno arkivyskupijoje yra 91 
parapija, dirba 97 kunigai. Pra
ėjusiais metais pakrikštyta apie 
6,000 kūdikių ir suaugusiųjų, 
sakramentiniam gyvenimui pa
rengti 8,109 vaikai, sutuokta 
2,250 porų, palaidoti 5,284 
žmonės. Sekmadieniais šv. Mišio
se nuolat dalyvauja apie 50,000 
tikinčiųjų, kurie vyskupijos reik
mėms 1997 m. paaukojo apie 
913,000 Lt. Kauno arkivyskupi
jos kurija iš parapijų gavo 
402,982 Lt, kuriuos panaudojo 
Kauno Tarpdiecezinei kunigų 
seminarijai, Jaunimo centro veik
lai, sergantiems kunigams, para
pijoms paremti.

Šiais metais planuojama įreng
ti naują Katechetikos centrą ir 
įsteigti beglobių vaikų Dienos 
centrą. Sielovados srity daug dė
mesio bus skiriama tikybos mo
kytojų darbui mokyklose tobu
linti, jaunimui, klebonai bus rag
inami rūpintis socialine karita- 
tyvine veikla ir visais įmanomais 
būdais kovoti su alkoholizmu.

Vėliau arkiv. S. Tamkevičius ir 
vyskupas R. Norvilą atsakė į žur
nalistų klausimus.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalioti
niui adresu: Bronius Juodelis, 239 
Brookside Lane, Willowbrook, IL 
60514. Tel. 630 986-1613.

SKELBIMAI
A. a. Petro Lanio šviesiam 

atminimui Vaiko Tėviškės na
mams per Lietuvių Katalikų Re
liginę Šalpą aukojo: 1,000 dol. 
Ona Lanys; 80 dol. dr. Aldona K. 
Rugis; 75 dol.: Ant. ir Aid. Kal
vaitis; 51 dol.: ManjulaJ. Patel; 
po 50 dol.: Vidos Anton bendra
darbiai, H. ir I. Laucius, I. Mladi- 
neo, J. ir N. McBride, Sigita Ra
manauskas; 30 dol.: Jane Karalis; 
po 25 dol.: Patricia Kirkowski, 
Aldona Sandargas, A. ir D. Šilba
joris, J. ir A. Sodaitis, Anne E. 
Žindžius; po 20 dol.: Vanda Bag
donas, Izabele Ramanauskas; 15 
dol.: M. ir B. Thomas; po 10 dol.:
J. E. Paliulis, M. ir D. Petrikas, 
Marija Sarauskienė.

Lietuvių Katalikų Religinė Šal
pa dėkoja už dosnias aukas ir 
reiškia gilią užuojautą šeimai, 
giminėms ir artimiesiems, (sk.)

A. a. Petro Laučlškio švie
siam atminimui Lietuvos naš
laičiams per Lietuvių Katalikų 
Religinę Šalpą aukojo: Stasys ir 
Vanda Karmazinas - 25 dol. ir 
Jadvyga Leleivienė -15 dol. LKRŠ 
dėkoja už aukas ir reiškia gilią 
užuojautą žmonai, sūnui ir vi
siems artimiesiems. (sk.)

Lietuvis, lauko darbų (landsca- 
ping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, Washington, DC, ieško 
darbininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. Yra ga
limybė gauti darbo dokumen
tus dirbti JAV. Atlyginimas pagal 
susitarimą. Suteikiamas pigus butas 
gyventi - 130 dol. mėnesiui. Kreip
tis tel. (202) 244-2373. (sk.)

Kaune, Lietuvoje, skubiai pigiai 
parduodamas naujas gyvena
mas namas. Gražiai sutvarkyta 
aplinka. Kreiptis (908) 686-0210 (iš
skyrus sekmadieni). Kaune tel. 011- 
370-7-297-000 (bet kada). (sk.)

Giraitėje (Ashland, CT) parduo
damas statybai patvirtintas žemės 
sklypas 1,2 akro dydžio. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti dail. 
Vyt. Ignui vakarais tel. (860) 429- 
1439. (sk.)

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

Išnuomojamas kambarys prie 
gero susisiekimo. 60 dol. savaitei. 
Galima naudotis virtuve. Skambin
ti (718) 441-1215. (sk.)

Reikalinga moteris slaugyti li
gonį ir gyventi šeimoje pilną savaitę. 
Atlyginimas 500 dol. Būtina bui
tinė anglų kalba ir rekomendacijos. 
Skambinti (973) 773-3908. (sk.)

Ieškoma rimta, tvarkinga mo
teris laikinam 2-jų mėnesių (lie
pa, rugpjūtis) darbui. Atlyginimas 
geras. Skambinti: (718) 634-2751 - 
darbo dienomis; (718) 849-1853 - 
savaitgaliais. Kviesti Liną. (sk.)

Kretingos pranciškonu 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Felicita Dimgaila, Hot Springs, 
AR -100 dol.
Marija Bajorūnas, Pampano 
Beach, FL - 50 dol.
Stasys Eiva, Brockton, MA - 50 
dol.
Adele Andrevvs, Bayville, NJ - 25 
dol.
Karolina Bružas, Homevvood, IL - 
20 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.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, balandžio 25 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims balandžio 4 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. (914) 258- 
5133.

Klientų patogumui atidaromas 
naujas poskyris New Yorko mies
te. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu lai
ku. Tel. (718) 348-4709.

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.

neringaiOyahoo.com
mailto:jkeleras@aol.com
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