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VOKIETIJOS POLICIJA TIRIA
LIETUVIŲ ŽŪTIES PRIEŽASTIS

ijETUVOJ
ir apie

LIETUVĄ,

- Lietuvos Seimo Biudžeto ir 
finansų komiteto posėdyje ba
landžio 14 d. svarstant tauriųjų 
metalų ir brangakmenių valsty
binės priežiūros įstatymo straips
nių pakeitimo ir papildymo pro
jektą, pritarta visoms pasiūly
toms Vyriausybės pataisoms, 
tarp jų ir pataisai, kuria gintaras 
nebelaikomas brangakmeniu. Šis 
projektas jau ne kartą buvo 
svarstytas ir sulaukė prieštaringų 
nuomonių, ypač dėl to, kad gin
taras ankstesniuose projektuose 
buvo priskirtas brangakmenių 
kategorijai.

- Lietuvos ir Ukrainos dip
lomatai Vilniuje pasikeitė dvi
šalės konsulinės konvencijos ra
tifikaciniais raštais. Šis dokumen
tas pasirašytas prieš trejus me
tus, o įsigalios dar po mėnesio. 
Ukrainos užsienio reikalų mi
nisterijos Europos ir Amerikos 
šalių valdybos viršininko Alek
sandro Slipčenko vadovaujamą 
delegaciją priėmė Lietuvos už
sienio reikalų viceministras Al
gimantas Rimkūnas ir Politikos 
departamento direktorius Vy- 
gaudas Ušackas.

- Ambasadorius Vidman
tas Povilionis dalyvavo iškil
mingose Atėnų ir visos Graikijos 
stačiatikių arkivyskupo Serafimo 
laidotuvėse. Lietuvos atstovas 
Graikijoje taip pat pasirašė užuo
jautos knygoje. Eidamas 86-uo- 
sius metus, bažnyčios hierarchas 
mirė balandžio 10 dieną, o jo 
laidotuvės vyko balandžio 13 d. 
Dėl to Graikijoje buvo paskelb
tas keturių dienų gedulas.

- Per tris šių metų mėne
sius Lietuvoje buvo parduota 
tris kartus daugiau "Mercedes 
Benz" automobilių nei per antrąjį 
praėjusių metų pusmetį. Šiemet 
Vokietijos koncerno atstovybė 
"Draudos autocentras" pardavė 
arba gavo užsakymus 163 auto
mobiliams. Tokį didelį "Merce
des" automobilių paklausos šuolį 
"Draudos autocentro" valdybos 
pirmininkas Rimantas Stankevi
čius apibūdina kaip pragyveni
mo lygio kilimą bei palankią mo
kesčių politiką jų pardavėjams.

- Susisiekimo ministerija 
viešajai įstaigai "Vaiko tėviškės 
namai" Avikilų kaime padovano
jo naują baltarusišką traktorių 
"MTZ-80 UK". Prieš keletą metų 
monsinjoro Vytauto Kazlausko 
iniciatyva pradėti kurti "Vaiko 
tėviškės namai" dabar turi dau
giau kaip 100 ha žemės, o 12-oje 
namelių šiuo metu gyvena 92 
vaikai nuoi trejų iki penkiolikos 
metų. "Vaiko tėviškės namus" yra 
parėmę Italijos, Prancūzijos, Ka
nados verslininkai, įvairios lab
daros organizacijos.

- Lietuvos Prezidentūroje 
balandžio 10 d. oficialiai atida
rytas spaudos centras. Pasvei
kinęs gausiai susirinkusius žur
nalistus su šv. Velykomis, Prezi
dentas V. Adamkus sakė esąs lai
mingas, kad spaudos, radijo ir 
televizijos atstovams sudarytos 
sąlygos normaliai dibti valsty
bės vadovo rezidencijoje. "Nesu
galvojome jums geresnės dova
nos švenčių proga", - kalbėjo V. 
Adamkus. Maždaug 40 kvadra
tinių metrų užimančiame Prezi
dentūros spaudos centre pasta
tyti darbo stalai, kompiuteriai, 
telefonai ir faksai, televizorius.

J A V 
AMBASADORIUS 

PRANAŠAUJA 
NAUJAS 

INVESTICIJAS
įvairūs Jungtinių Amerikos 

Valstijų ir Lietuvos nepolitinių 
santykių aspektai aptarti JAV 
ambasadoriaus Vilniuje Keith C. 
Smith susitikime su Prezidentu 
Valdu Adamkumi, įvykusiame 
balandžio 10 d.

"Peržiūrėjome, kokios galimy
bės plėtoti dvišalį bendradarbia
vimą mokslo, aplinkosaugos, 
taip pat ekonominėje srityse", - 
po susitikimo žurnalistams sakė 
ambasadorius.

Pasak diplomato, buvusio 
Amerikos piliečio V. Adamkaus 
išrinkimas Lietuvos vadovu su
kėlė nemažą susidomėjimą JAV. 
Todėl nemažai šios šalies vers
lininkų ėmė domėtis prekybinių 
ryšių plėtojimu.

Prezidentas pažymėjo JAV in
vesticijų svarbą Lietuvos eko
nomikai, nes jos netiesiogiai pa
deda užtikrinti Lietuvos sau
gumą.

Susitikime taip pat aptartas Lie
tuvos ir JAV bendradarbiavimas 
aplinkosaugos srityje. ELTA

"MARIJOS" 
BYLA 
SAUGIOJE 
VIETOJE

Seimo narys Kazys Bobelis per- 
davė Prezidentui Valdui 
Adamkui KGB bylą, kurioje yra 
buvusios Europos reikalų minis
trės Laimos Andrikienės ver
bavimą patvirtinančių doku
mentų. Juose, anot parlamenta
ro, teigiama, kad L. Andrikienė 
sutiko bendradarbiauti ir pasirin
ko "Marijos" slapyvardį.

"Tie dokumentai yra saugioje 
vietoje, aukščiausioje šalies in
stitucijoje, o atėjus laikui bus 
padaryti sprendimai ir išvados", 
- sakė K. Bobelis balandžio 7 d. 
surengtoje spaudos konferenci
joje.

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
generalinė direktorė Dalia Kuo
dytė "Radiocentrui" duotame in
terviu pareiškė, jog turima byla 
neįrodo, kad L. Andrikienė buvo 
užverbuota, tai viso labo kandi
dato į verbuojamus žmones byla.

"Byla rodo tik tai, kad KGB 
domėjosi ja ir norėjo verbuoti, o 
nepatikrinamų ir neįrodomų 
dokumentų iškėlimas į viešumą

ĮSTEIGTAS ALGIRDO BRAZAUSKO 
FONDAS

Septyniolika žinomų visuo
menės veikėjų tapo naujos visuo
meninės organizacijos "Algirdo 
Brazausko fondas" steigėjais. 
Fondo pirmininku išrinktas pats 
A. Brazauskas.

Pradėdamas balandžio 7 d. 
Prezidentūroje vykusį šio fondo 
steigiamąjį susirinkimą, A. Bra
zauskas paminėjo, kad politi- 
nio-konsultadnio fondo įsteigi
mo Lietuvoje idėja atsirado jau 
prieš pusmetį, iš karto po to, kai 
jis atsisakė kelti savo kandidatūrą 
antrajai Prezidento kadencijai.

"Fondas bandys paremti poli
tinės diskusijos dvasią. Bendrau
dami įvairiomis formomis, pasa
kosime įtakingiems užsienio

Kaina 
$ 1.00

Vilnius, 1998.03.30 Prezidentas Valdas Adamkus (k.) su
sitiko su Lietuvos nuolatinės misijos prie NATO vadovu 
ambasadoriumi Linu Linkevičiumi

Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.
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SEIMO DELEGACIJOS VIZITĄ Į JAV 
K. BOBELIS PAVADINO TURISTINE 

KELIONE

Seimo narys Kazys Bobelis 
teigia, kad neseniai įvykęs Seimo 
delegacijos vizitas į JAV buvo 
prastai parengtas, todėl tapo tu
ristine kelione. Tai parlamenta
ras pareiškė balandžio 7 d. Sei
me surengtoje spaudos konfe
rencijoje.

K. Bobelis mano, jog blogą 
vizito organizavimą rodo tai, kad 
Lietuvos delegatų nepriėmė JAV 
Senato Užsienio reikalų komite
to pirmininkas Jessie Helms bei 
Atstovų rūmų Užsienio reikalų mento pareigūnais.

Buvusi Europos reikalų mi
nistrė Laima Andrikienė

R. Šuikos nuotr.

kvepia paprasčiausiu šmeižtu", - 
mano centro generalinė direk
torė.

Kaip žinoma, Generalinė pro
kuratūra šiuo metu tiria galimą 
šmeižto prieš L. Andrikienę skel
bimą. ELTA

visuomenės veikėjams apie Lie
tuvą, jos vykdomą politiką, eko
nominius pasiekimus. Fondas 
rengs ir organizuos mokymo 
programas ir mokslines konfe
rencijas, analizuos įvykius bei 
teiks visuomenei ir valdžios in
stitucijoms siūlymus, kaip įveik
ti įvairias problemas, suteiks jau
niems politologams ir politi
kams intelektualią bei finansinę 
paramą", - vardijo fondo tikslus 
A. Brazauskas.

Laikinai fondo būstinė įsikurs 
Prezidento A. Brazausko namuo
se, Turniškėse.

A. Brazauskas tapo trečiuoju 
žinomu šių dienų Lietuvos poli
tiku, įsteigęs savo fondą. Savo 

komiteto pirmininkas Benjamin 
Gillman. "Gyvenau Amerikoje ir 
žinau, kad pagrindiniai JAV 
užsienio politikos sprendimai 
priimami užsienio reikalų komi
tetuose, todėl pirmiausia reikia 
susitikti su žmonėmis, kurie turi 
įtakos", - mano parlamentaras.

Kaip jau skelbta, Seimo dele
gacija susitiko su keliais lietuvių 
kilmės JAV kongresmenais, JAV 
Prezidento specialiuoju padėjėju, 
Pentagono ir Valstybės departa- 

ELTA

Lietuva, palaikanti su Rusija 
draugiškiausius santykius, galėtų 
tapti savotišku tiltu tarp Rusijos 
ir kitų dviejų Baltijos valstybių. 
Tai balandžio 10 d. surengtoje 
spaudos konferencijoje pareiškė 
su privačiu vizitu Lietuvoje besi
lankantis Rusijos krikščionių de
mokratų partijos pirmininkas 
bei Rusijos prezidento Politinės 
konsultacinės tarybos narys Alek 
sandras Čiujevas.

"Būtina rasti atsvarą toms des
truktyvioms jėgoms, kurios yra 
Rusijoje, o galbūt ir Latvijoje. 
Lietuva šioje srityje galėtų daug 
padėti", - sakė jis, komentuo-

A. SAUDARGAS SIŪLO PRADĖTI DISKUSIJĄ IŠ ESMĖS
Užsienio reikalų ministras Al

girdas Saudargas įsitikinęs, jog 
Europos integracijos reikalus Lie
tuvoje turi koordinuoti viena in
stitucija, glaudžiau bendradar
biaujanti su Užsienio reikalų 
ministerija bei tiesiogiai pavaldi 
Vyriausybei. Tai jis pareiškė ba
landžio 10 d. surengtoje spau
dos konferencijoje.

Kaip žinoma, A. Saudargas ne 
kartą siūlė tiksliau apibrėžti Eu
ropos reikalų ministerijos veik

"MASKVA NENORI KONFRONTACIJOS/' - TEIGIA RUSIJOS 
AMBASADORIUS

Rusijos ambasadorius Lietuvo
je Konstantinas Mozelis, balan
džio 10 d. susitikęs su Preziden
to patarėju užsienio politikos ir 
nacionalinio saugumo klausi
mais Albinu Januška, informavo 
apie Maskvos poziciją santykių 

vardo fondus taip pat turi Res
publikos Prezidentas Valdas 
Adamkus ir Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. ELTA

Dviejų per incidentą Vokieti
joje žuvusių ir vieno sužeisto 
Lietuvos piliečio artimiesiems 
dėl Velykų švenčių apie nelaimę 
buvo pranešta tik po trijų parų.

Užsienio reikalų ministerijos 
konsulinės pagalbos skyriaus 
vedėjas Algimantas Misevičius 
Eltai patvirtino, kad naktį į ba
landžio 11d. Hamburgo-Lūbec- 
ko kelyje iš šaunamojo ginklo 
buvo mirtinai sužalotas 28 metų 
Giedrius Simonavičius bei jo 
bendraamžis Audrius Krikščiū
nas. 36 metų Vygantas Adomai
tis sunkiai sužeistas. Visi jie ver
tėsi senų automobilių prekyba.

Žuvusiųjų kūnai balandžio 11 
d. rytą buvo rasti prie vienos ap-

NUOSPRENDIS NEPAKEISTAS
Vilniaus apygardos teismas 

nepatenkino buvusio "Lietuvos 
aido" redaktoriaus Sauliaus Sto
mos skundo. Teismas nuteisė 
Saulių Stomą kalėti 5 metus, 
konfiskuoti pusę jo turto bei 
atimti teisę trejus metus dirbti 
vadovaujamą darbą. Teismas 
priteisė sumokėti "Lietuvos aido" 
redakcijai 62.1 tūkst. litų. Teis
mas pripažino, kad Saulius Sto
ma 1993 metais pasisavino per
10,5 tūkst. litų, gautų už prenu
meratą užsienyje, 13 tūkst. USD, 
gautų pardavus žurnalo "Veidas" 
leidybos teises. Šie pinigai į ben
drovės "Lietuvos aidas" kasą ne
buvo įnešti. Bendrovės juristas 
paliudijo, kad šiuos pinigus buvo 
atidavęs Sauliui Stomai. Pasta
rasis tvirtina, kad jis nuteistas, 
pasirėmus vieno liudytojo paro
dymais. Saulius Stoma prašė 
sušvelninti bausmę, nes ji ne
adekvati veiksmams. Po teismo 
nuosprendžio, kuriuo bausmė 
liko nepakeista, Saulius Stoma 
teigė, kad dar skųsis kasacine 
tvarka ir, jei neras teisybės Lie
tuvoje, kreipsis į Europos žmo
gaus teisių gynimo teismą. LR

LIETUVA - TILTAS TARP RUSIJOS 
IR LATVIJOS?

damas įtampą Rygos ir Maskvos 
santykiuose.

Procesai, vykstantys Latvijoje, 
A. Čiujevo manymu, atsirado 
dėl didelės rusakalbių diasporos 
egzistavimo Latvijoje, tačiau 
įtampa padidėjo stengiantis kai 
kuriems Rusijos politikams. Anot 

los sritį bei tikslinti patį insti
tucijos pavadinimą. Krikščionių 
demokratų frakcija įsitikinusi, 
kad tokia institucija yra iš viso 
nereikalinga, nes tas pačias funk
cijas atlieka Užsienio reikalų bei 
Ūkio ministerijos.

"Pagrindinis šios institucijos 
trūkumas yra tas, kad Europos 
rei-kalų funkcijos sudėtos su kit
omis funkcijomis - privatizaci
jos ir investicijų skatinimo", - 
mano A. Saudargas.

su Latvija klausimais.
"Mūsų pozicija aiški - Rusija 

pasisako už konstruktyvų san
tykių su Latvija problemų spren
dimą, Maskva atvira diskusijoms 
ir nenori konfrontacijos. Tačiau 
kartu mes pasisakome už tai, 
kad būtų kuo greičiau išspręstos 
Latvijoje gyvenančių rusų prob
lemos", - žurnalistams po susi
tikimo su A. Januška sakė diplo
matas.

Pasak K. Mozelio, jį nustebino 

leistos sodybos Štormarno apy
linkėje visai šalia greitkelio., Ke
lios valandos prieš tai sužeistasis 
pranešė apie incidentą Ham- 
bergės automobilių stovėjimo 
aikštelėje buvusiam sunkvežimio 
vairuotojui.

Komentuodamas šį įvykį/Lie
tuvos ambasados Vokietijoje pa
tarėjas konsuliniams reikalams 
Vytautas Gudaitis siūlė vengti 
terminų "mafija" ir "susišaudy
mas", nes nusikaltimo motyvai 
kol kas nežinomi, o incidentą ti
rianti Lūbecko miesto (Schles- 
wig-Holstein žemė) policija tiria 
daugelį įvykusios nelaimės versi
jų- 

ELTA

Saulius Stoma
R. Šuikos nuotr.

svečio, būtinas glaudesnis Rusi
jos ir Latvijos visuomeninių or
ganizacijų bendradarbiavimas.

A. Čiujevas Rusijos ir Latvijos 
santykius aptarė balandžio 10 d. 
įvykusiame susitikime su Seimo 
pirmininku Vytautu Landsber
giu. ELTA

Valdančioji konservatorių frak
cija tebesilaiko nuomonės, jog 
Europos reikalų ministerija rei
kalinga, nors ir sutinka pakeisti 
jos pavadinimą į Europos reikalų 
ir ekonominės plėtros ministeri
ją-

A. Saudargas siūlo konservato
riams diskusiją dėl Europos rei
kalų ministerijos ateities pradėti 
iš esmės "padedant į šalį emoci
jas ir visiškai netinkamas asocia
cijas su kitais klausimais". ELTA

"kai kurių Lietuvos politikų pa
reiškimai, kad Rusija siekia kon
frontacijos su Baltijos šalimis". 
"Galiu atsakingai pareikšti, kad 
Maskva visada už konstruktyvų 
dialogą. Pabrėžiu, ne monologą, 
o dialogą", - tvirtino ambasado
rius.

"Vilnius ir Maskva visada kon
struktyviai bendradarbiavo. Vie
na to priežasčių - pagarba rusų 
tautinei mažumai jūsų šalyje", - 
tvirtino K. Mozelis. ELTA.
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Kovo 30 dieną Vilniuje įvyko konkursas "MISS PHOTO BALTIC 
98" .Jo nugalėtoja tapo keturiolikmetė Vilniaus J. Basanavičiaus 
vid. mokyklos moksleivė Rūta Kvedaravičiūtė (vid.). Pirmąja 
vicemis tapo penkiolikmetė Helena Rozenkova iš Rygos, antrą
ja - septyniolikmetė Natalja Zelencova iš Sankt Peterburgo.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Žiemą automobilius 
nuomojančios firmos 
sulaukia nedaug klientų. 
Tačiau prasidėjus pava
sariui ir artėjant vasarai, 
jų daugėja. Apie 70% 
automobilių nuomi
ninkų yra užsieniečiai,

Pavasarį 
pagyvėja 
automobilių 
nuoma

tačiau automobilius jau nuomojasi ir vilniečiai. Nuo
mojamo automobilio kaina Vilniuje - 180-200 litų 
per parą. Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai. Dega
lus klientas perkasi pats. Vilniečiai automobilius 
nuomojasi 1-3 dienoms, užsieniečiai - net keliems 
mėnesiams, tuomet jiems teikiamos ir nuolaidos. Be 
to, užsieniečiai, ypač nepratę vairuoti čionykštėmis 
sąlygomis, gali samdytis vairuotoją. Dažniausiai iš- 
sinuomojami 4-8 metų senumo automobiliai.

LR

Kauno teatras surado savo režisierių
Kauno dramos teatre įvyko Hen

riko Ibseno spektaklio "Heda Gab- 
ler" premjera. Pasak kritikų, po 
dešimtmetį užsitęsusios kūrybinės 
pilkumos vėl sušvito Kauno dra
mos teatro scena. Teatro kritikas 
Valdas Vasiliauskas tai sieja su jau

no režisieriaus iš Vilniaus Gintaro 
Varno vardu. Beje, Vilniuje šis re
žisierius darbo neturi. Pagrindi
nius vaidmenis spektaklyje atlieka 
Jūratė Onaitytė, Dainius Svobo- 
nas, Robertas Vaidotas, Doloresa 
Kazragytė. LR

ko pranešimą, 
nereikalingus če
kius ir ATM lape
lius.

4. Investavi
mo duomenys. 
Dauguma žmo
nių saugo visus 
investavimo pra
nešimus, susi
rašinėjimą, žo
džiu, viską, ką 
gauna, o tai yra 
per daug. Saugo
kite dokumentus, 
siųstus su pirki
mu ar pardavimu 
investavimų, nes 
tai bus reikalinga 
ateityje, pildant 
mokesčių formas.

Informuoja
JAV LB Krašto valdybos Socialinių reikalų taryba

Kiekvieną pavasarį valome 
namus, plaunam visus kampus, 
langus, užuolaidas. Metam ne
bereikalingus daiktus lauk, kad 
namuose, drabužių spintose bū
tų daugiau vietos. Du nemėgs- 
tamiausi dalykai seka vienas kitą: 
mokesčių valdžiai formų pildy
mas ir pavasarinis namų valy
mas. Mokesčių tvarkymas baigėsi 
balandžio 15 d., tai dabar reikia 
pradėti pavasarinį apsivalymą. 
Kalbėsime apie apsivalymą nuo 
popierizmo. Svarbu yra išmesti, 
kas nereikalinga, ir saugoti, kas 
gali būti reikalinga.

Yra kelios svarbios taisyklės dėl 
senų finansinių dokumentų su
naikinimo:

Jei jūsų banko sąskaita yra dar 
galiojanti, visus tos sąskaitos po
pierius suplėšykite taip, kad sąs
kaitos numerio nebūtų galima 
išskaityti. Prieš išmetant nereika
lingus popierius, užsirašykite da
bartinių ir buvusių banko bei 
kredito sąskaitų duomenis: sąs
kaitų numerius ir datas, kada 
sąskaita buvo uždaryta. Daugu
mas kredito čekių raportų api
ma septynerius metus, bet se
nesnė informacija kartais iškyla 
netikėtai, dėl to reikėtų užsirašyti 
duomenis, su kuo turėjote vers
lo reikalų ir kada.

Šiuos įspėjimus turint galvoje, 
čia yra keletas patarimų, ką dar
yti tvarkant bylas ir savo rašo
mojo stalo stalčius.

1. Algų čekių atkarpos. Jei 
gaunate viską, kas jums priklau
so ir neturite ginčų su darbda
viu, galite išmesti algų čekių at
karpas. Panaudokite paskutinių 
metų čekio atkarpą patikrinti, ar 
darbdavys į jūsų mokesčių pra
nešimą įrašė teisingas jūsų už
darbio ir mokesčių sumas; po to 
ir paskutinė atkarpa gali būti iš
mesta.

2. (vairios sąskaitos. Laiky
kite kredito kortelių pranešimus, 
dujų, elektros, vandens, telefo
no sąskaitas, krautuvių ir benzi
no stočių pranešimus ir pan., 
kad galėtumėte patikrinti, ar jūsų 
mokėjimai buvo tinkamai pa
žymėti. Jei tuose pranešimuose

Popieriai - dokumentai
• -*•- • ir

pavasarinis apsivalymas
\_________________ _____________ J

nėra tokių išlaidų, kurios tinka 
mokesčių nurašymui, nėra jokios 
rimtos priežasties laikyti tas sąs
kaitas ilgesnį laiką. Daugelis eks
pertų rekomenduoja saugoti kre
dito kortelių pranešimus visus 
metus, išmetant seniausią, esantį 
byloje, kai ateina naujesnis. Ta
čiau kredito kortelės dokumentą, 
kuriame yra surašytos jūsų kredi
to sutarties sąlygos, turite laikyti 
tol, kol turite tą kortelę.

Yra dar išimtis, kada reikia 
laikyti dokumentus ilgiau: tai 
skyrybų atveju - išlaidų duome
nys gali būti svarbūs nuspren
džiant, kas mokės vaikų išlaiky
mo išlaidas ir kas gali išlaikomų 
vaikų išlaidas nurašyti, pildant 
mokesčių formas.

Turėtumėte saugoti kiekvieną 
sąskaitą, kur turėjote problemų 
dėl pavėluoto mokėjimo, ar gin
čo dėl mokamos sumos, kieno 
nors sukto kredito kortelės pa
naudojimo ir pan. Tuo atveju, 
jei nepalanki informacija pasiro
do jūsų kredito pranešime, ap
ginti jūsų gerą vardą galėtų kaip 
tik tokia sąskaita, rodanti, kad 
mokesčio nereikėjo mokėti ar 
pan. Saugoti reikia ir pastabas 
bei susirašinėjimą, rodantį, kaip 
problema buvo išspręsta.

3. Banko pranešimai, grą
žinti čekiai ir ATM lapeliai. 
Nėra jokio reikalo saugoti su
grįžusį čekį, kuriuo užmokėjote 
už pietus restorane ar už prekes 
krautuvėje. Kai tas yra pažymėta 
jūsų banko pranešime, nėra rei
kalo tai besaugoti. Išrinkite če
kius, kurie gali būti reikalingi, 
pildant mokesčių formas, pvz., 
čekius, išrašytus labdarai, pas
kolų mokėjimui, įvairių mo
kesčių mokėjimui, namų re
monto ir 1.1. Kai subalansuojate 
čekių knygutę, galite išmesti ban-

Mėnesiniai brokerių, "mutual 
funds" pranešimai ir kas ketvir
tis metų pensijų fondų praneši
mai nėra verti ilgalaikio saugoji
mo.

5. Apdraudos dokumen
tai. Senos kopijos, kurios yra 
gan storos, tik užima vietą ir yra 
bevertės. Kai ateina nauja sutar
tis, pranešimas, jį pasilaikykite, 
o senuosius išmeskite.

6. Namo dokumentai. Jei 
darote namo pataisymą, laiky
kite visas sąskaitas ir dokumen
tus, kol tą namą parduosite. Tie 
dokumentai bus naudingi, pil
dant mokesčius. Jei jau esate 
pardavę seną namą, arba jei tu
rite senas buto nuomavimo su
tartis ir laikote savo bylose, at
minkite, kad tai yra jau be
reikšmiai popieriai.

7. Garantijos. Jas laikykite 
tol, kol jos galioja. Po to, kai 
pirktas daiktas yra visai sugadin
tas ar išmestas, nėra reikalo šią 
jau bevertę garantiją laikyti.

8. Krautuvių sąskaitos. Lai
kykite tik tokias, kurios yra 
reikalingos mokesčių nurašymui, 
prekės grąžinimui, arba tokios, 
kurios susiję su viso gyvenimo 
prekės garantija. Yra patariama 
prisegti tokias prekių sąskaitas 
prie garantijos lapo ir laikas nuo 
laiko peržiūrėti, kurios jau nebe
galioja, arba jei tų daiktų nebe
turite, jas galite išmesti. Galite 
išmesti ir tas sąskaitas, jei jums 
prekės nereikia grąžinti ar ne
reikia sąskaitos mokesčių reika
lams.

9. Korespondencija. Jei tai 
yra susiję su mokesčiais, kreditu, 
uždarytomis sąskaitomis, (pvz., 
jūs ginčijatės kokiu klausimu), 
tai laikykite tą korespondenciją. 
Kitu atveju daugumas verslo 
korespondencijų yra skiriamos 
po metų išmesti. Nėra reikalo 
apsikrauti bereikalingais popie
riais, bet reikia gerai žinoti, ką 
galima išmesti ir ką reikia laiky
ti.

Naudotasi medžiaga iš "Chicago 
Tribūne", 1997.04.18.

Aldona Šmulkštienė 
Birutė Jasaitienė

Vilniaus senamiesčio kiemelis V. Kapočiaus nuotr.

TIESIAMI TILTAI TARP LIETUVOS 
IR BULGARIJOS

Bulgarijos Nacionalinės Asam
blėjos pirmininko Jordano So- 
kolovo nuomone, svarbų vaid
menį plėtojant Bulgarijos ir Lie
tuvos santykius gali suvaidinti 
abiejų šalių parlamentų bendra
darbiavimas.

Kalbėdamas iš Seimo tribūnos, 
Lietuvoje viešintis Bulgarijos 
parlamento vadovas pažymėjo, 
kad šio vizito metu buvo nau
dinga pasikeisti nuomonėmis, 
aptarti tokias bendradarbiavimo 
formas. J. Sokolovas apgailesta
vo, kad iki šiol nebuvo išnaudo
tos visos abiejų šalių santykių

aktyvesnio bendradarbiavimo 
galimybės. Tai ypač pasakytina, 
jo teigimu, apie ekonomiką ir 
prekybą, nors Lietuva yra pa
grindinė Bulgarijos prekybos 
partnerė iš trijų Baltijos valsty
bių. Svečias paragino taip pat 
paspartinti investicijų apsaugos, 
dvigubo apmokestinimo išvengi
mo ir prekybos sutarčių pasira
šymą, plėsti bendradarbiavimą.

Bulgarijos parlamento pirmi
ninkas iš Lietuvos Seimo tribū
nos pabrėžė Lietuvos ir Bulgari
jos užsienio politikos tikslų pana
šumą. ELTA

"Lietuvos avialinijos" pačios nesirūpina 
savo įvaizdžiu

"Lietuvos avialinijos"(LAL) dar 
prieš Kalėdas nutraukė savo skry
džius į Romą. Pasak LAL partnerių 
italų, tai labai kenkia Lietuvos 
įvaizdžiui, nes jau buvo pritraukta 
nemažai keleivių, kurie būtų tapė 
LAL klientais. Ypač tai neparanku 
artėjant 2000-sioms Kristaus gimi
mo metinėms. Pasak italų, į šį LAL 
reisą buvo labai viliojami Lietuvos

ir užsienio diplomatai, aukštieji Va
tikano dvasininkai, investuoti trokš
tantys italų verslininkai. Dabar Lie
tuvos oro bendrovės įvaizdis labai 
nukentės, nes šiuos keleivius keti
nama skraidinti tik sovietiniu JAK- 
42. Leonardo da Vinęi oro uoste 
JAK-42 atskrenda tik iš karo nunio
kotos Bosnijos ir Hercegovinos sos
tinės Sarajevo. LR

NEVVJERSEY NEVVJERSEY NEVVJERSEY NEVVJERSEY 
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 j 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, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

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. Fax 860 651-8376.

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. VVilson 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., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

r LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVVJERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE Š V. JONO KAPINIŲ.
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PAGALBA ŽMOGUI
O kaip su pagalba Lietuvos 

žmogui?
Šiai pagalbai teikti yra sudary

ti trys komitetai. "Lietuvos Vaikų 
Vilties" (LW) komitetas, įsteig-

Marija - tikėjimo pavyzdys
ai kasmet nuotaikingame gegužyje naujais akordais 
suskamba vysk. A. Baranausko sukurta giesmė "Svei
ka Marija, Motina Dievo", ar paklausiame savęs už 
ką ši rytietė mergaitė pirmiausiai yra taip gerbiama 
ir kuo ji galėtų būti reikšminga mūsų laikams.

Marijos giminaitė Elzbieta pastebėjo Joje bruožą, kurį pagyrė ir 
į kurį mes turėtume atkreipti dėmesį: "Laiminga įtikėjusi" (Lk 
1,45). Kaip atrodo šis Marijos tikėjimas? Ar jis gali būti mums 
pavyzdys? Pirmiausiai reikėtų pasakyti: Mergelės Marijos tikėji
mas yra drąsos žygis. Marija daug rizikavo. Kai priėmė Dievo 
kvietimą, Ji pasiryžo eiti grėsmingu, Jai dar nežinomu keliu. Tai 
užmojis eiti, nežinant ką prieisi. Tikėjime yra netikrumo. Kai 
pasitikėję kitu žmogumi - jo meile, surišame su juo savo likimą, 
mes nesame tikri, ar nebūsime apvilti, bet vis dėlto ryžtamės. 
Marija ryžosi eiti keliu, kurį Jai Dievas parodė: Ji pasiryžo kopti 
į kalną, nors nežinojo, kas už šio kalno slypi.

Marija patyrė Dievo artumą kaip didžią, grėsmingą jėgą. Luko 
evangelijoje minima, kad Mergelė išsigando angelo žodžių. Iš 
kur Jai žinoti, kad Dievas tikrai iš Jos to reikalauja? Kuo Ji gali 
remtis? Marija, tikėdama Dievo ištikimybe, turi viską "statyti ant 
kortos". Ji turi atsisakyti senojo supratimo apie Dievą, Ji turi 
pradėti naujai mąstyti ir eiti keliu, kurį Dievas Jai parodė.

Štai kokia yra mūsų išganymo istorijos pradžia. Matome - 
Marijos tikėjimas buvo drąsus užmojis, drąsus žygis, reikalaująs 
viso žmogaus. Ji buvo tarsi įtraukta į galingos upės tėkmę, 
įstumta į jos smarkią srovę - Dievas kvietė, Ji turėjo atsiliepti. 
Marijos tikėjimas iš pagrindų sukrėtė Jos gyvenimą; tai nebuvo 
trečiaeilis ar antraeilis reiškinys, lietęs tik Jos sielos paviršių. Jos 
gyvenime neliko nieko, ko nebūtų palietęs šis tikėjimas: kiekvie
nam Jos širdies tvinksniui jis davė toną, kiekvienas Jos sielos 
virpesys buvo pažymėtas jo spalva. Ši Mergelė jau negalėjo 
stovėti nuošaly, neutraliai; Ji negalėjo išsisukinėti iš naujų reika
lavimų ir eiti vingiais, užuolankomis; Joje negalėjo būti spragų 
nei pertrūkių, tiktai vientisas pastovus stovėjimas tikėjimu.

Toks yra Marijos tikėjimas: atsiliepimas į Dievo kvietimą, 
proto ir širdies atsakymas giliausioje ištikimybėje. Kvietimas' 
ateina iš Dievo: jo galima neišgirsti, galima užsikimšti ausis, 
galima jį priimti paviršutiniškai. Marija rimtai atsiliepia, Ji taria 
nuoširdų "Taip!" Marija sutinka eiti keliu, kuriuo Ją ves Dievas, 
apie kurį tikėdama ir pasitikėdama - žino tik tiek, kad tai yra 
Dievo kelias. Marijos tikėjimas - tai susijęs su rizika atsakymas į 
žodį, kurį Dievas Jai tarė, bet tai veiklus tikėjimas. Šitokį tikėjimą 
Dievas priima, nes Jis laikosi savo žodžio, yra ištikimas, neapvilia 
žmogaus.

Matant tokį Mergelės Marijos drąsų tikėjimą, o vėliau Sopulin
gosios Motinos tvirtumą, kai buvo nužudytas Jos Sūnus, ar 
mums nevertėtų sekti Marijos pėdomis? Kai mes - svyruokliai 
savo tikėjime, silpni ir neryžtingi, - ar Jos tvirtas tikėjimas Dievo 
ištikimybe negalėtų būti mums atrama, kaip ir Jai? Jos 
nepalaužiamas tikėjimas turėtų būti mums tvirtas pavyzdys.

Dievas nesinaudojo Marija, kaip amatininkas vartoja negyvus 
instrumentus. Jis gerbė Marijos laisvą valią, apreikšdamas savo 
planus ir laukdamas Jos sutikimo. Laisvą valią turime ir mes.

Pasikalbėjimas su JAV LB Krašto 
valdybos
Socialinių Reikalų 
Tarybos 
pirmininke

Retas yra asmuo, gyvenantis 
šioje ir galbūt anoje Atlanto 
pusėje, kuris nepažintų Birutės 
Jasaitienės. B. Jasaitienė gyvena 
Chicagoje. Kartu su a. a. Jonu 
Jasaičiu užaugino tris vaikus. Iki 
1997 m. rudens dirbo vienoje 
Chicagoje ligoninėje kaip labo
ratorijos vedėja. 1983 m. išrink
ta į JAV Lietuvių Bendruomenės 
dešimtąją Tarybą ir Tarybos pre
zidiume ėjo sekretorės parei
gas. XI, XII, XIII, XIV ir dabar 
XV JAV LB Tarybos narė. 1990 
m. perėmė JAV LB Krašto valdy
bos Socialinių Reikalų Tarybos 
pirmininkės pareigas, kurias eina 
iki šiai dienai.

JAV LB Socialinių Reikalų Tary
bos "namai" yra Chicagoje, "Sek
lyčioje".

Ponia Jasaitiene, apibrėžkite savo 
pareigų JAV LB Krašto valdyboje

Reikiama pagalba mūsų 
žmonėms yra labai įvairi, 
apima įvairias žmonių 
grupes, įvairius gyvenimo 
žingsnius, reikalavimus. Ją 
tiek ligoniui, tiek bėdon 
papuolusiam jaunesniam 

galima suteikti, nes Chicagoje 
turime daug gyvenančių lietu
vių, kurie aukoja savo laiką, jė
gas rūpindamiesi, padėdami ar
timui. Jaučiu, kad ši pagalba 
sklinda po visą Ameriką.

tas 1991 m., suteikia pagalbą 
ortopedinėmis ligomis pažeis
tiems ir nudegimais sužalotiems 
vaikams. Vaikai, kurie negali 
gauti atitinkamos pagalbos Lie
tuvoje, komiteto yra atvežami į 
JAV (Los Angeles, Tampa ir Chi- 
caga), kur Shriners ligoninės Lie
tuvos vaikus gydo veltui. Tuo 
pačiu bandoma padėti, pediat- 
rinę ortopediją tobulinti, Lietu
voje. LW yra įsteigusi LW orto
pedinę operacinę Vilniaus uni
versitetinės vaikų ligoninės pa
talpose. Operacinėje kas metai 
lankosi JAV specialistai, kurie 
moko Lietuvos chirurgus, supa
žindina su vakarų pasaulio tech-

JAV LB Krašto valdybos Socialinių Reikalų Tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė (stovi) su Krašto valdy
bos nariais (iš k. į d.): Kristina Proškute Mengeling - 
sekretore, dr. Vytautu Bieliausku - vykdomuoju vice
pirmininku ir Visuomenių Reikalų Tarybos pirmi
ninku, Marija Remienė - Kultūros Tarybos pirmininke 
ir Vytu Maciūnu - vicepirmininku organiz. reikalams

apimtį.
Pareigos - koordinuoti visą So

cialinių Reikalų Tarybos veiklą. 
Darbas yra skirstomas į dvi da
lis: pagalba lietuviui Amerikoje 
ir pagalba žmogui, vaikui Lietu
voje.

nika. LW komitetas, su Chica
gos Shriners ligoninės vyr. chi
rurgo dr. John P. Lubicky pagal
ba, taip pat atsikviečia Lietuvos 
chirurgus trumpalaikėm sta
žuotėm Chicagos Shriners ligo
ninėje. LVV komiteto pirmi
ninkė yra Gražina Liautaud.

"Lietuvos Našlaičių Globos" 
komitetas, įsteigtas 1993 m., 
padeda Lietuvos nelaimingiems 
vaikams, teikdamas materialinę 
pagalbą. Amerikoje ieškoma 
rėmėjų, kurie aukoja $150.00 per 
metus - suteikia paramą vienam 
Lietuvos vaikui. Šiuo metu Lie
tuvoje šelpiama 627 našlaičiai. 
Nėra šelpiamos institucijos, vai
kų namai. Šelpiami vaikai gyve
na šeimose, pas senelius, tetas, 
gimines ir svetimus žmones. 
Siunčiami pinigai mokykloms, 
kur neturtingiems vaikams duo
dami pietūs.

1995 m. įsteigtas "Lietuvos Par
tizanų Fondas" padeda ištiku
siems gyviems Lietuvos partiza
nams. Jie jau visi yra sulaukę 
brandaus amžiaus. Iškentėję Sibi
ro tremtį, ir dabar dar Lietuvoje 
ne visur jie yra laikomi lygiais 
kitiems žmonėms. Šiam komite
tui pirmininkauja Leonas Mas- 
kaliūnas.

Kokie yra pagrindiniai užmojai, 
kuriuos žadate {gyvendinti šios 
kadencijos eigoje?

Mano noras - kad ir toliau ga
lima būtų tęsti iki šiol dirbamus 
darbus. Reikėtų dar įsteigti ko
mitetą, kuris rūpintųsi įvaikini
mo reikalais. Taip pat reikėtų 
būtinai, jei ne 1998 m., tai 1999 
m. surengti trečiąją "Pagalba Lie
tuvai" konferenciją. O didžiau- 

(nukelta į 4 psl.)

Apibūdinkite pagalbos suteikimą 
Amerikoje.

Socialinių Reikalų Tarybos 
veiklos pagrindas yra Chicagoje, 
iš kur jos darbai sklinda po plačią 
Ameriką ir dažnai siekia Kanadą, 
Vokietiją ir kitus kraštus, kur yra 
pagalbos reikalingų lietuvių.

Pagalba teikiama įvairia infor
macija, kuri žmones pasiekia per 
"Draugo" šeštadieninį Socialinį 
skyrių, "Pensininko" žurnalą ir 
per žmonių lūpas.

Chicagoje veikia Socialinis 
skyrius, į kurį kreipiasi visi pa
galbos reikalingi. Čia padedama 
visaip: gyvu žodžiu, telefonu, 
raštu. Dirbama su įvairiomis 
Chicagos, Illinois valstijos ir Fe- 
deralinėmis įstaigomis, iš kurių 
telkiama informacija, nurody
mai. Pagalba teikiama visiems - 
mažiems, jauniems ir senesni
ems, seniai Amerikoje gyvenan
tiems ir tik dabar atvykusiems.

JAV LB Krašto valdybos Socialinių Reikalų Tarybos "Lietuvos Našlaičių Globos" komite
tas su Gražina Landsbergiene (nuotraukos viduryje)

K

Lilė Mačiūnienė

sūnus

Taip galiausiai ta moteris kliudė man būti šalia mano brangiojo 
kenčiančio berniuko, o pati neskyrė reikiamo dėmesio mirštančiam 
žmogui. Apskritai ji buvo prie jo labai neilgai, net nepilnus du 
mėnesius su pertraukomis: iš pradžių (po jungtuvių) abu važinėjo 
į svečius: keletą dienų svečiavosi pas dukterį, paskui dvi savaites ji 
buvo su mumis Jamaicoje, o paskutines dešimt ar dvylika dienų 
praleido ligoninėje. Dar iki Jamaicos Jurgis galėjo šiaip taip vaikščio
ti, net skubėjo užbaigti pradėtus objektus, o jau po Jamaicos jo 
būklė kasdien vis blogėjo.

Kartą Jurgis man su kartėliu pasakė - kaip jam nesisekę visą 
gyvenimą! Tiek operacijų, tiek visokių rimtų ligų, o dabar dar prie 
vėžio prisidėjo diabetas. Kai grįžo namo, netrukus jam sutino kojos, 
gydytojas pasakė - trombozė, o ligoninėje Bostone buvo nustatyta, 
kad tai nuo badavimo; prasidėjo geltligė, ir jis jau buvo visai visai 
silpnas. Aš labai norėjau važiuoti į ligoninę, jaučiau, kad jo mirties 
valanda artėja, taip norėjau, kad jis mirtų ant mano rankų, norėjau 
pasimelsti kartu su juo, prieš jam iškeliaujant į Kitą Pasaulį. Tačiau 
gydytojas neleido, mat buvo atvejų, kai paskui reikėjo gydyti 
artimuosius - taip jie sielojosi ten, prie mirštančio patalo. Duktė 
aplankė jį dvi dienos prieš mirtį ir be ašarų negalėjo apie jį kalbėti 
- taip siaubingai jis atrodęs. O jis vis dar tikėjosi pasveikti ir, matyt, 
norėjo gyventi. Tačiau gegužės 9-tą trečią valandą dienos mano 
duktė paskambino jam, jis tarytum laukė to skambučio, apsidžiaugė, 
bet kalbėjo padrikai, karščiuodamasis ir skubėdamas, vargšė mano

duktė nieko negalėjo suprasti, bet iš balso buvo galima jausti, kad 
jis jau nebesitiki išgyti, gydytojai nieko nedaro ir nebėra prasmės 
kovoti. O duktė, kalbėdama su manim, pasakė, kad aš šiandien pat 
skrisčiau į Bostoną, mūsų Jurgis miršta. Bet po pusvalandžio ji vėl 
paskambino, kad Jurgis mirė!..

Iškeliavo mano berniukas, mano sūnelis, mano džiaugsmas ir 
mano sielvartas. Per savo "vestuves" jis man pasakė, kad nebijo 
mirti ir kai numirs, netrukus pasiims ir mane...

Karste, kuris buvo atidarytas man paprašius, jis atrodė jaunas, net 
jo liesumas nebuvo labai baisus, bet veido išraiška buvo lyg nu
skriausto žmogaus. Jį nuskriaudė likimas. Šitiek nesėkmių ir kančių!..

Aš neverkiau, bet mano širdis klykte klykė, kažkas skausmingai

ir smarkiai virpėjo many lyg nuo elektros srovės. Aš tepiau jo lūpas, 
brangų, nepamirštamą savo berniuko veidą rožių aliejumi, padėjau 
šalia jo kvepiančių frezijų ir baltą rožę. O ant karsto dangčio buvo 
uždėta milžiniška puokštė baltų gėlių - frezijų, alyvų, tulpių, bi
jūnų. Kaip nuotakai per vestuves, mano skaisčiajam angelui - 
nekaltumo ženklas. Jau pasmerktas mirti, jis parinko savo pačią 
mėgstamiausią muziką, perrašė į vieną juostą ir paprašė, kad atsis
veikindami su juo visi klausytųsi jo mėgstamos muzikos. Atėjo 
atsisveikinti visi jo draugai - jo šeima, visi liūdėjo dėl jo ankstyvos 
mirties, susijaudinę, klausėsi tos muzikos, ir man atrodė, kad jo 
siela yra tarp mūsų, glaudžiasi prie kiekvieno iš mūsų, klausosi su 
mumis ir ramina mus... (Pabaiga)
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■ Čečėnijos sostinėje Džo
chargaloje balandžio 14 d. 
buvo nesėkmingai pasikėsinta 
į respublikos viceprezidentą 
Vachą Arsanovą. Čečėnijos pa
reigūnų pranešimu, netoli vi
ceprezidento šarvuoto auto
mobilio sprogus per nuotolį 
valdomai bombai, apgadinti 
keli kortežo automobiliai. 
Žmonės nenukentėjo. Sprogi
mas, dėl kurio kol kas niekas 
neprisiėmė atsakomybės, nu
griaudėjo, kai viceprezidentas 
su palyda važiavo Džochar
galos centru. Čečėnijos saugu
mo tarnybos vadovo pavaduo
tojo Šamsudino Uvaisajevo tei
gimu, bomba buvo paslėpta 
skaldos krūvoje. Tačiau sprog
dintojus jis pavadino neprofe
sionaliais, nes sprogimo ban
ga buvo nukreipta nuo kelio. 
Išdužo aplinkinių pastatų lan
gai. V. Arsanovas, per Čečėni
jos karą su Rusija buvęs lauko 
vadu, šį mėnesį grįžo iš ilgos 
kelionės po Jungtinius Arabų 
Emyratus. Pastaruoju metu keli 
jo pareiškimai papiktino Rusi
ją. Neseniai V. Arsanovas buvo 
apkaltintas bandymu kontro
liuoti strateginį kelią į Gruzi
ją. Dėl to jis įsivėlė į konfliktą 
su kitais aukštais pareigūnais.
■ Austrijoje atostogaujantis 

Čekijos prezidentas Vaclavas 
Havelas, įtarus, kad jam pra
kiuro storoji žarna, balandžio 
14 d. skubiai buvo paguldytas 
į vieną iš Innsbrucko ligoni
nių ir operuotas. Į Innsbrucką 
V. Havelas atvežtas iš Tirolio 
Alpių. Prezidentūros Prahoje 
pareigūnai informacijos apie 
šalies vadovo sveikatą taip pat 
nekomentavo, tačiau užsienio 
agentūros pranešė, kad, Aus
trijos gydytojų teigimu, V. Ha
velo būklė buvo labai rimta. 
Anot L. Špačeko, prezidentas 
jau dvi dienas karščiavo ir 
skundėsi skausmais pilvo sri
tyje. Vietos gydytojui įtarus 
storosios žarnos prakiurimą, 
prezidentas lėktuvu buvo iš
vežtas į Innsbrucką. V. Have
las dar ne visai atsigavo po 
1996 metų pabaigoje atliktos 
plaučių operacijos. Taip pat V. 
Havelas kenčia nuo chroniško 
bronchito. Čekijos preziden
tas Velykas Alpėse praleido su 
žmona Dagmara.
■ JAV Chicagos miesto val

džia griežtai kovoja su triukš
maujančiais vairuotojais: čia 
nuvelkamas kiekvienas auto
mobilis, iš kurio sklindanti 
muzika girdėti 25 metrų atstu
mu. Nuo 1996 metų liepos, 
kai įsigaliojo atitinkamas įsta
tymas, atiduoti savo automo
bilį bei sumokėti mažiausiai 
605 dolerių baudą Chicagoje 
teko 4764 garsios muzikos 
mėgėjams. Kaip pastebėjo mi
lijoninio miesto Illinois vals
tijoje administracija, priemonė 
buvo veiksminga, nes žmonės 
tikrai kelia mažiau triukšmo.
■ Pekine vykusios pirmosios 

tiesioginės Šiaurės ir Pietų Ko
rėjų derybos balandžio 14 d. 
atsidūrė aklavietėje, nes Pchen- 
janas pareikalavo pirmiausia 
suteikti pagalbą jam, o tik po 
to kelti klausimą dėl karo iš
skirtų šeimų likimo. Pietų Ko
rėja reikalavo, kad mainais į 
pagalbą trąšomis bado ištiktai 
Šiaurės Korėjai būtų leista vėl 
susijungti karo metais išskir
toms šeimoms, tačiau Pchen- 
janas nesutiko diskutuoti šiuo 
klausimu.

- Gal dar tebevaidinate karalių 
Ūbą? Ar studentai jau nebepažįsta 
Jūsų tokio žaismingo?

- Ne, kur ten, nebevaidinu. Tas 
spektaklis juk buvo sumanytas 
kokiais 1983 ar 1984 metais, pačiu 
aršiausiu sovietmečiu, kaip mažas 
ideologinis paerzinimas. Ir buvo 
aktualus tik iki 1988-ųjų. Po to 
ėmiausi rimtesnių darbų, atrodė, 
kad nebėra reikalo šposinti. Be to, 
senstu. Nebelieka laiko šėlioji
mams. O ir Istorikų diena, pa
prastai švenčiama kartu su me
lagių kermošiumi balandžio pra
džioje, šiandien nėra tokia popu
liari tarp studentų.

- Vis dar esate griežtas, bet teisin
gas dėstytojas, koks buvote ir anks
čiau?

- Pats save vadinu civilizuotu 
kirviu. Iš savo studentų reikalauju 
daug. Tik ne paskaitų ar vadovėlių 
atpasakojimų. Per semestrą jie man 
turi atlikti daug darbelių, o tada ir 
pasirodo, kas ko vertas. Štai šimet 
tokio tempo neatlaikė net dešimt 
magistrantų. Galima manyti, kad 
aš žiaurus. Bet nei kuo nors svai- 
džiausi, nei kumščiais trankiausi. 
Savo reikalavimus išdėstau dar se
mestro pradžioje, o po to reikalau
ju gana daug. Bet šiandien galiu 
pasidžiaugti, kad studentai daug 
stambių darbų, kurių netgi ne
turime savo istoriografijoje, yra 
atlikę.

- Kuo būtų tapęs žemaitis nuo 
Telšių, jei nebūtų įstojęs studijuoti 
istorijos?

- Aš ir šiandien negalėčiau pa
sakyti, ar tikrai savo rogėse sėdžiu. 
Kaip tame anekdote. Rašytojas sa
ko: "Rašiau rašiau knygas, kol pa
aiškėjo, kad neturiu talento". "Tai 
neberašyk", - siūlo jam draugas. 
"Ne, - atsako šis, - negaliu, mat esu 
pernelyg garsus". Rinkausi istoriją, 
kaip galimybę šį bei tą sužinoti 
apie pasaulį. Ir tokią socialinės 
psichoterapijos funkciją, atrodo, 
istorija mano gyvenime atliko. 
Perpratau didžiąją taisyklę - turėk 
drąsos pakeisti tai, ką gali, turėk 
kantrybės nekeisti to, ko negali, ir 
turėk išminties atskirti viena nuo 
kito. Kai atsiranda tokia visaapi
manti istorijos samprata, nebelie
ka ko pykti ant istorijos. Kas būtų, 
jeigu būtų? Na, greičiausiai būčiau 
blaškęsis kur nors tarp teatro ir 
žurnalistikos. Pasakiau ir pats pa
galvojau: tai beveik pavyko. Fak
tiškai juk aš ir šiandien tas visas 
veiklos sritis sėkmingai derinu. Lai
doje "Būtovės slėpiniai". Nors pati 
laidos idėja kilo ne man. Beje, 
pirmąjį trumpą laiką buvo nufil
muota per 60 laidų. Tos laidos da
bar atrodo labai primityvios ir 
didaktiškos. Tik kai "Būtovės slė
pinių" režisierius Galinis pasiūlė 
visiškai naują istorijos laidų būdą - 
perteikti žiūrovams įvairius Lietu
vos istorijos momentus, aspektus 
per konfliktą, susiformavo tokia 
laida, kokia ji yra šiandien.

- Ne kartą teko girdėti aptarinėjant 
"Būtovės slėpinius". Žiūrovai vis 
svarsto: ar tikrai istorikas Gudavi
čius su Bumblausku yra taip susi
pykę? Kiti net jaudinasi, kad nežiebtų 
viens kitam. Laidai jau penkeri, bet 
vis dar pavyksta išlaikyti konfliktui

Pasikalbėjimas su JAV LB Krašto
valdybos 
Socialinių Reikalų 
Tarybos 
pirmininke

(atkelta iš 3 psl.)

sias ir sunkiausias rūpestis yra Cle- 
velando Lietuvių Sodybos reikalas, 
kuris yra tvarkomas advokatų ir, 
deja, apie kurį mums uždrausta 
plačiau kalbėti.

Ką norėtumėt pasakyti baigiant šį 
pokalbį?

Į visus Socialinių Reikalų Tary
bos darbus yra įsitraukę ir dirba

Giedrė Būdvytienė

Kai sovietmečiu jis Istorikų dienos proga kreipdavosi į fakulte
to kiemelyje susirinkusius studentus, stovėdamas ant palangės 
trečiajame aukšte kaip Karalius Ūbas, ir švystelėdavo saują 
suplotų limonado butelių kamštukų, sakydamas: "Štai jums, 
žmonės, auksas" (suprask, prisiplėštas Ukrainoje), o kita ranka 
pažerdavo penkis rublius, iškeistus po vieną kapeiką, tar
damas: "Šit jums, gerbiamieji, rubliai", jautė tampąs liūtą už 
ūsų. Nors atrodė, kad prie iš pažiūros visai nekalto spektak
liuko nėra dėl ko prikibti. 1985-aisiais už tarybinio herbo, 
esančio ant kapeikų, įžeidimą vos nebuvo atleistas iš darbo. 
Tuomet sugebėta prisikabinti net prie Ūbo tosto, kuris skam
bėjo maždaug taip: ponios ir ponai, pakelkime taures už 
neprikllmingą Lietuvą, jos povandeninį atominį laivyną ir 
gražiausią moterį mūsų kompanijoje, ponią Juliją! Stropieji 
"vyrukai" net fakulteto darbuotojų ir studentų sąrašus patikri
no ieškodami Julijos prototipo. Laimė, tokios neatsirado. Laimė, 
jis taip ir nebuvo atleistas Iš Vilniaus universiteto Istorijos fakulte
to dėstytojo pareigų.

Prieš keturiolika metų jis buvo gerai pažįstamas tik studen
tams kaip ypač liberalus, bet griežtas dėstytojas. Šiandien jis 
vienas žinomiausių Lietuvos istorikų. Jo veidą spėjo įsidėmėti 
daugybė žmonių, kurie jau penkerius metus įsijungia televi
zorių sekmadieniais, kai rodoma laida "Būtovės slėpiniai", ir 
stebi spektaklį apie istoriją, kuriame jis pasirodo esąs ne tik 
istorijos žinovas, bet ir aktorius, žurnalistas. Turbūt jau supra
tote, kad tai

Alfredas BUMBLAUSKAS

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

būdingą įtampą?
- Taip, ta teatrinė apgaulė būti

na. Ruošiantis naujai laidai dau
giausiai tenka sukti galvą ne apie 
ką šnekėsimės, o kaip sudarysime 
konfliktą. Man tenka planuoti, 
ko ir kaip klausinėsiu Gudavičių, 
ir čia turiu prisiminti dramatur
gijos principus. Gudavičius yra 
kiečiausias Lietuvos istorikas, o 
man tenka intrigos mezgėjo vaid
muo. Kartais visai nesiseka sugal
voti, kaip išjudinti konfliktą, prit
rūksta argumentų. Mano kolegai 
paprasčiau: jis sėdi ir pasakoja. 
Kartais visai kvailas istorijos klau
simas, jeigu turi bent kiek "cin
ko", gali priversti suklusti žiūrovą.

- Ar nemanote, kad penkeri metai 
netgi ir pačiai įdomiausiai laidai 
yra tarsi kažkokia riba, kurią 
peržengti rizikinga?

- Ne, manau, kad "Būtovės slė
piniai" yra priėję ekstensyvios 
raidos etapą. Įvairiais metodolo
giniais būdais bandome išplėsti

' Lietuvos istorijos erdves, ypač tas 
sritis, kurios apskritai neįvestos į 
mūsų sąmonę. Pavyzdžiui, arti

labai daug žmonių, sava
norių, kurie aukoja nesus
kaičiuojamas valandas 
savo laiko, aukoja savo 
sugebėjmus padėti tau
tiečiams. Jiems reiškiu 
nuoširdžią padėką ir ti
kiuosi, kad mūsų visuo

menė bus ateityje, taip kaip ir 
praeityje, dosni, tiksliai supran
tanti ir remianti kiekvieną, ku
riam reikia ištiesti pagalbos ranką.

JAV LB Socialinių Reikalų Tary
bos adresas yra 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629; tel.: (773) 475- 
2655; fax: (773) 476-436-6909.

Jūratė Budrienė 

miausiu metu parengsime ciklą 
laidų apie Dresdeną kaip Lietu
vos istorijos sostinę. Kas žino šį 
faktą? Šiaip ar taip, yra būdų, 
kaip pateikti istoriją, kad ji būtų 
įdomi. Apskritai savijauta prieš
taringa. Bet kol kas atsiliepimai 
apie "Būtovės slėpinius" yra 
neblogi. Mano egoistinis intere
sas yra tęsti laidą kuo ilgiau. 
Televizijos finansuojami, galime 
nuvykti į tokius objektus, kur, 
kad ir būdamas istorikas, nepa
kliūtum. Su televizija gali 
įgyvendinti kokias tik sugalvoji 
ekspedicijas. Nereikia jokių 
išankstinių prašymų, lengviau 
gauti leidimus įeiti į archyvus, 
bibliotekas ir pan. O kiek dar 
yra "nečiupinėtų" temų Lietu
vos istorijoje. Juk nesame na
grinėję Rusijos temos, Ukrai
nos, Latgali jos, kuri Lietuvai 
priklausė 200 metų, Prūsijos, 
Švedijos. Ir pačios Lietuvos is
toriniai regionai - Žemaitija, 
Suvalkija nepakankamai iš
tyrinėti. Tyrinėjimai reikalingi 
ne vien dėl televizijos. Jie gali 
gerokai praplėsti mūsų žinias.

- Sakote, kad susidomėjimas 
Lietuvos istorija, buvęs ryškus ne
priklausomybės pradžioje, kiek 
atslūgo.

- Savotiško pamišimo dėl Lie
tuvos istorijos laikotarpis, aišku, 
baigėsi. Manau, kad jaunimas, 
bent jau sprendžiant pagal stu
dentus, pakankamai rimtai žiūri 
į istorijos studijas. Džiugina, kad 
pagaliau pavyko suformuoti to
kią studijų sistemą, kurios me
chanizmas leidžia pamažu iš
sikristalizuoti lyg ir elitui. Šie 
studentai tęsia studijas aspi
rantūroje, doktorantūroje. O są
lygos informacijos prieinamu
mo, galimybių stažuotis prasme 
šiandien labai geros. Tik kur tas 
elitas dirbs? Kyla klausimas: ar 
jis reikalingas valstybei? Šian

dien visi nori būti teisėjais. O 
jauni teisėjai dejuoja, kaip jie 
gali dirbti, kai atlyginimas vos 
du su puse tūkstančio litų. Ką 
tuomet kalbėti apie istorikus? O 
juk jiems dideles spragas mūsų 
istoriografijoje teks užpildyti. Juk 
XX amžiaus istorijos mes ap
skritai neturime. Pavyzdžiui, nuo 
Smetonos laikų iki Brazausko ir 
Landsbergio. Iš valstybės pusės 
impulsų, deja, mažoka. Atrodo, 
kad universitetas tik vien entu
ziazmu ir laikosi.

- O kaip dėl tų vaškinių istorinių 
asmenybių figūrų, kurias planuo
jama eksponuoti Signatarų namuo
se? Jums, kiek žinau, patikėtas Sig
natarų namų ekspozicijos koncepci
jos sukūrimas. Ar ši mintis taip 
pat Jums kilo?

- Idėja taip įamžinti istorines 
asmenybes kilo Kultūros minis
terijoje. Galima sakyti, kad są
moningai buvo paleista "antis", 
norint įsitikinti, kokia bus reakci
ja. Ekspozicijos kūrimo darbo 
grupė mano, kad vaškinės fi
gūros, sukurtos madam Tiuso 
principu, pasitarnautų kaip tam 
tikras istorijos "įžeminimas". Kar
tu būtų vienas iš būdų, kaip pri
traukti jaunimą, kaip jį sudo
minti Lietuvos istorija. Įsivaiz
duokime, kad jaunimui patiktų, 
pavyzdžiui, nusifotografuoti ap
sikabinus Maironį. Arba Vytautą. 
O gal Smetoną. Be abejo, idėja 
pakankamai rizikinga. Gal rei
kėtų kurti atskirą istorijos pan
teoną jaunimui. Patys žmonės 
atsirinktų, kieno figūrą kasmet 
jie norėtų įamžinti. Bet kuriuo 
atveju idėja verta dėmesio, bet 
dar reikia gerai apsvarstyti, kaip 
ją įgyvendinti. Nesutinku tik su 
viena oponentų nuostata - esą 
vaškinės iškilių tautos žmonių 
figūros sumenkintų istoriją. An
tra vertus, istorija turi ugdyti 
kritinį mąstymą, turėtume iš is
torijos mokytis, svarstyti isto
rinių herojų likimus, heroizmą 
arba niekšiškumą. Sampratos, 
kad istorija yra tautos altorius, 
jau pats laikas atisakyti. Priešin
gu atveju istorija darosi nuobo
di, moralizuojanti. Be istorijos 
negali gerai pažinti dabarties. 
Istorijos nereikia per daug su
reikšminti. Istorinė sąmonė 
funkcionuoja nepriklausomai 
nuo to, ar žmogus mėgsta isto
riją ar ne. Su ja susiduri kiekvie
ną dieną. Istorijos mokytojai ne
turėtų versti vaikų atpasakoti 
vadovėlių. Užuot vertę iškalti 
faktus, geriau vestų į artimiausią 
bažnyčią, kapines ar piliakalnį, 
mokytų, kokios naudos šian
dien galima pasisavinti iš istori
jos.

- Kiek pagrįstas posakis, kad is
torija yra politikos tarnaitė?

- Politinių užsakymų niekada 
nestokojo. Istorikai būdavo ver
čiami dirbti tendencingai, ne
pasakyti visos tiesos. Tačiau da
bar, XX amžiaus pabaigoje, taip 
pasikeitė pati istorijos samprata, 
kad tai vargiai įmanoma. Ank
sčiau istorija buvo suprantama 
tik kaip politikos didžiųjų asme
nybių istorija, o dabar ji vertina
ma kaip visuomenės istorija. Tad 
darosi ne taip lengvai suvaldo
ma. Todėl ir politikai ne ką gali 
paveikti. Juo labiau kad mūsų 
visuomenė demokratinė. Istori
kai kokio nors spaudimo šian
dien nejaučia. Patys žmonės 
turėtų įsisąmoninti, kad istorija 
suteikia galimybę kiekvienam 
susidaryti savą praeities viziją, 
vieninga istorijos interpretacija 
yra utopija.

- Jau prieš keliolika metų sklido 
gandai, kad Bumblauskas toks 
užkietėjęs žemaitis, jog namuose 
šneka tik žemaitiškai, net ir su vai
kais, gimusiais Vilniuje. Ar vis dar 
"šnek žematiška" pragyvenęs sos
tinėje daugiau kaip du dešimtme
čius?

- Šnek, šnek. O kaipgi kitaip. 
Tarpusavyje net neįsivaizduoju 

kitos kalbos. Juolab kad ir žmona 
žemaitė. Tuo tarpu gimtuosiuose 
Telšiuose vyksta lituanizacija. 
Tuo vis įsitikinu nuvažiavęs. O 
mes čia lyg užsikonservavę.

- Ar teisybė, kad žemaičiai vie
nas kitą, net nepažįstami, labai 
palaiko?

- Yra toks jausmas. Lyg ir si- 
cilietiškas. Išties, žiūrėk, kas nors 
sušneka žemaitiškai, ir daraisi 
palankesnis. Bet čia tik juokas. 
O šiaip jaučiu, kad nesu atidavęs 
duoklės Žemaitijai kaip istori
kas. Tačiau pirma reikėtų porą 
Lietuvos istorijos knygų parašy
ti, o jau paskui imtis Žemaitijos. 
Mes dar lyg ir neatsigręžėme į šį 
regioną, o jis labai specifinis. Že
maitija daugiau nei Lietuvos 
dalis, tai rašau ir savo vadovė
lyje. Beje, taip galvočiau ir nebū
damas žemaitis. Žemaitija, aišku, 
artimiausia. Joje gražiausi baro
kiniai debesys virš Žemaičių Kal
varijos. Tokių kitur nebūna. Tik 
kartais Vilniuje.

- Istorikai tarp savęs juokauja, 
kad istorikams nuolat atsitinka 
visokiausių istorijų. O Jums?

- Visas mano gyvenimas - tarsi
didelis nuotykis. Ir istorijų jame, 
švelniai tariant, netrūksta. Kai 
kurias būtų gėda pasakoti. Ir ke
lionės man amžinai nesiseka. Jei 
tik kur susiruošiu, iš anksto ži
nau, kas nors atsitiks. O šiaip 
esu nevykėlis. Neturiu nei namo, 
nei sodo, nei sodybos. Tiesa, esu 
šioks toks žemvaldys. Turiu de
šimt arų žemės prie Žaliųjų ežerų. 
Ten visus savo investicinius če
kius sukišau. Dabar norėjau par
duoti, bet nieks neperka. Gražu 
ten. Kairėje kelio pusėje yra žmo
nių sklypai, kuriuose daug namų, 
gatvės. O dešinėje - kultūros vei
kėjų sklypeliai. Trijuose šimtuo
se sklypų tik kokie šeši namai, iš 
kurių tik vienas užbaigtas. Tai ir 
atspindi mūsų visuomenės dės
nius. KD

Miestiečiai 
tampa 

ūkininkais
Telšių rajone Patausalės kaime 

ūkininkauja buvęs Vilniaus skai
čiavimo mašinų gamyklos inži
nierius konstruktorius Algirdas 
Glodenis su žmona.akušere Sil
vija. Prieš šešerius metus jie pra
dėjo ūkininkauti buvusiame tėvų 
ūkyje. Idealistais save laikantys 
ir dirbantys 100 hektarų žemės 
sutuoktiniai kuria pienininkys
tės ūkį "Bebrų krantas". Prieš 
metus Glodeniai Telšiuose nu
sipirko namą, kuriame atidarė 
parduotuvę "Mažoji rugilė". Jie 
vieninteliai rajone prekiauja 
aukščiausios rūšies šviežiu pienu, 
savo užaugintomis daržovėmis. 
Dalis pieno perkama iš gretimo 
kaimo ūkininkų. Parduotuvė turi 
apie 100 nuolatinių pirkėjų. 
Nuolatiniams pirkėjams, dau
giausia pensininkams, prekes 
ūkininkai parduoda skolon. Glo
deniai iš paimtų kreditų į ūkį 
jau investavo 150 tūkst. litų. 
Tačiau norėdami efektyvinti ūkį, 
Glodeniai ieško bendradarbių ir 
užsienyje. Busimasis partneris 
galėtų paremti jų ūkį geru pieno 
šaldytuvu arba kita technika. 
Pasak p. Almos, buvo akimirkų, 
kai norėjosi viską mesti ir grįžti 
į miestą, tačiau, pardavus butą 
Vilniuje ir įsigijus Tausalo žemės 
ūkio bendrovės 200 vietų kar
vides, trauktis nebebuvo kur. 
Ūkininkai, norėdami pagerinti 
bandą, kreipėsi į Baisogalos gy
vulininkystės instituto specialis
tus, tačiau dėl įvairių priežasčių 
šis sumanymas nepavyko. Todėl 
dabar Glodeniai ketina įsigyti 
po 5 tūkst. litų kainuojančių 
Holšteino telyčių iš Vokietijos. 
Pusę jų kainos padengs valstybė.

LR
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Vilnius, 1998.04.03. Galerijoje "Naujieji skliautai" atidaryta Marijos 
Banikonienės margučių paroda Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

1998 m. ŠALFASS-gos vyrų, moterų 
ir jaunių bei mergaičių A krepšinis

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, 
1998 m. Š. Amerikos lietuvių 
vyrų A, vyrų B, moterų ir jaunių 
bei mergaičių A (1979 m. gimi
mo ir jaunesnių) krepšinio pir
menybės įvyks 1998 m. gegužės 
22, 23 ir 24 dienomis Toronte, 
Ont. Vykdo Toronto lietuvių 
sporto klubas "Vytis". Šios var
žybos yra pagrindinė dalis 48-jų 
metinių ŠALFASS-gos žaidynių 
ir jos yra dedikuojamos paminė
ti Toronto LSK "Vyčio" 50 metų 
jubiliejų.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių sporto klubai ar kitokie vie
netai, atlikę 1998 m. metinę ŠAL
FASS-gos narių registraciją.

Apytikris tvarkaraštis: penkta
dienį, gegužės 22 d., numato
mos tik vyrų A ir B varžybos, 
pradedant apie 5:00 vai. p. p. 
Moterų ir jaunių bei mergaičių

Karo nuniokotos Čečėnijos jaunuoliai, studijuojantys
Vilniaus universitete V. Inčiūtės nuotr.

1998 m. jaunučių krepšinio 
pirmenybės

Papildydami ankstyvesnį mūsų 
pranešimą skelbiame, kad 1998 
m. Š. Amerikos lietuvių jaunučių 
krepšinio pirmenybės įvyks 1998 
m. gegužės 9-10 dienomis De
troite, MI. Vykdo - Detroito lie
tuvių sporto klubas "Kovas".

Pagal pradinės registracijos 
duomenis, žaidynėse numato da
lyvauti apie 50 komandų. Tai 
būtų rekordinis dalyvių skai
čius.

Varžybos bus vykdomos šiose 
berniukų ir mergaičių klasėse: B 
(1982 m. gimimo ir jaunesnių), 
C (1984 m. gimimo ir jaunesnių), 
D (1986 m. gimimo ir jaunes
nių), E (1988 m. gimimo ir jau
nesnių) ir F "Molekulių" (1990 
m. gimimo ir jaunesnių). "Mole
kulių" klasėje berniukai ir mer
gaitės žaidžia kartu.

Iš principo, jaunesnių klasių 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyresnėse klasėse, kiek 
laiko ir vietos aplinkybės leidžia. 
Mergaitėms yra leidžiama žaisti 
berniukų komandose, tačiau ne 
atvirkščiai.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių sporto klubai ar kitokie 
vienetai, atlikę metinę 1998 m. 
ŠALFASS-gos narių registraciją.

A varžybos vyks tik šeštadienį ir 
sekmadienį.

Galutinė komandų registracija 
privalo būti atlikta iki 1998 m. 
balandžio 25 d. imtinai, pas LSK 
Vyčio pirmininką Andrių Klimą, 
šiuo adresu: Andrius Klimas, 21 
Lamont Avė., Weston, Ont. M9N 
2J9, Canada. Tel. 416-245-7210; 
faksas: 417-394-6902; e-mail: 
vytis@vapour.net; Web page: va- 
pour.net/ vytis.

Papildoma informacija: Edis 
Stravinskas, tel. 416-767-9306.

Po galutinės komandų regis
tracijos bus pranešta tolimesnė 
žaidynių eiga. Išsamią žaidynių 
informaciją rengėjai praneša vi
siems pradinę komandų regis
traciją atlikusiems klubams.

ŠALFASS-gos krepšinio komitetas
ŠALFASS-gos centro valdyba

Galutinė komandų registracija 
privalo būti atlikta iki 1998 m. 
balandžio 14 d. imtinai, šiuo 
adresu: Algis Rugienius, 3620 
Burning Tree Dr., Bloomfield 
Hills, MI 48302-1511. Tel. 248- 
642-7049; faksas 248-642-7085; 
E-mail: rugieniu@flash.net

Papildomi kontaktai: Vytautas 
Polteraitis, tel. 313-420-3137, ir 
Kastytis Giedraitis, tel. 248-478- 
8456.

Po galutinės komandų regis
tracijos bus paskelbta tolimesnė 
informacija. Išsamesnę infor
maciją gauna visi krepšinį kulti
vuojantys sporto klubai.

Šios varžybos yra dalis 48-jų 
metinių Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynių, šiais metais vyk
domų įvairioms sporto šakoms 
atskirai.

ŠALFASS-gos krepšinio komitetas
ŠALFASS-gos centro valdyba

Paremdami 
lietuvišką 
spaudą, 

Jūs remiate 
lietuvybę Amerikoje

Informacija apie pasirengimą II Lietuvos tautinei 
olimpiadai ir VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms

Likus mažiau nei šimtui dienų iki 
II LTO ir VI PLSŽ, Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto departamente, Lie
tuvos tautiniame komitete, sporto 
federacijose, "Sportas visiems" orga
nizacijose jaučiamas didelis sujudi
mas. Patvirtinta birželio 23-30 die
nomis (baidarių ir kanojų irkluotojai 
Olimpiados varžybas pradės pirmieji 
- birželio 20-21 dienomis, nes 25-28 
dienomis Duisburge rengiamos pa
saulio taurės varžybos, kuriose rung
tyniaus pajėgiausi Lietuvos irkluoto
jai) vyksiančių sporto renginių są-

raiškų. Mažai nuo jų atsilieka Latvi
jos lietuviai (119 paraiškų). Kaip be
būtų keista, kol kas neaktyvūs JAV 
sportininkai, nėra didelė ir Kanados 
delegacija (54 sportininkai), tradi
ciškai mažai dalyvių iš Didžiosios 
Britanijos, kol kas tyli Vokietijoje 
gyvenantys lietuviai. Šiuo metu norą 
dalyvauti Žaidynėse iš viso pareiškė 
529 tautiečiai. Pagal sporto šakas 
pirmauja krepšinis -145 sportininkų 
pareiškimai. Tikimasi, kad Žaidynėse 
dalyvaus 18 šalių atletai. Laukiama 
apie 3000 Žaidynių ir 1900 Olim-

mata, detalus darbų planas. II LTO ir 
VI PLSŽ Organizacinio komiteto 
pirmininkas, Seimo pirmininko pa
vaduotojas Arvydas Vidžiūnas pat

virtino Olimpiados ir žaidynių oficialius ženklus, 
pritarė plakatų bei afišų projektams. Taip pat nutarta 
kreiptis į Lietuvos banką su prašymu išleisti jubi
liejinę monetą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 
80-mečiui ir pirmosios tautinės olimpiados 60-me- 
čiui paminėti.

Kaip žinoma, Olimpiadai ir Žaidynėms iš Valstybės 
biudžeto skirta 3,6 mln. litų. Remiantis pasauline 
praktika, centralizuotai bus finansuojamos tos pro
gramos, kur tokiu būdu galima sutaupyti lėšų. Tam 
skirta 2,11 mln. litų. Per sporto šakų federacijas bus 
finansuojamas dalyvių maitinimas, nakvynės, dalis 
transporto ir kitų išlaidų, kurioms skirta 1,06 mln. 
litų. Dar 421 tūkst. litų palikta kaip rezervas užsienio 
delegacijų sportininkų, kurių laukiama 800, išlaiky
mui.

Pernai, kai Lietuvoje vyko II Baltijos jūros šalių 
sporto žaidynės, buvo įsigyta nemažai sporto inven
toriaus, suremontuotos sporto bazės. Šiemet bazių 
remontui skirta 60 tūkst. litų.

Šiuo metu dalyvauti VI PLSŽ norą pareiškė 14 
valstybių gyvenantys tautiečiai. Jie rungtyniaus aš
tuoniolikos sporto šakų varžybose. Didžiausią ini
ciatyvą rodo Rusijos lietuviai - jau gauta 190 pa-

piados dalyvių.
Varžybų geografija labai plati. 

Olimpiados dalyviai rungtyniaus 
Trakuose, Alytuje, Kaune, Vilniuje, 
Elektrėnuose, Klaipėdoje, Žaidynių - 
Kaune, Šiauliuose, Vilniuje, Pane
vėžyje, Telšiuose, Elektrėnuose, Pa
langoje.

Sėkmingai vykdoma Žaidynių mar
ketingo programa. Pasirašyta rėmi
mo sutartys su AB "Sparta", UAB 
"Omnitel". Netrukus rėmėjų sąrašą 
papildys AB "Lietuvos rytas", Lietu
vos radijas ir televizija, UAB "Dari
ja", UAB "Marijampolės statyba", AB 
"Litimpeks bankas", Biržų AB "Siūlas", 
UAB "Christinen Brunnen", AB "Au
dimas", AB "Naftotiekis", UAB "Seli- 
ta", AB "Mažeikių pieninė", AB Nest- 
le", Šarūno Davainio "Lietuvos suve
nyras".

Zita Stabingytė, 
II LTO ir VI PLSŽ
Spaudos centro vadovė

Tel. ir fax: (370 2) 636392, 
Mob. tel.: (370 98) 35331.

Arminas Norkus

Serbija
Kosove Serbijos ginkluotosios 

pajėgos numalšino autonomijos 
reikalaujančius albanus. Įvairiais 
duomenimis, žuvo nuo 20 iki 
80 sukilėlių. O Rygoje Latvijos 
policija išvaikė nesankcionuotą 
mitingą, kurio dalyviai, - kaip 
teigia Maskva, daugiausia ru
sakalbiai, - reikalavo sumažinti 
mokesčius už butą.

Iš pirmo žvilgsnio šie du faktai 
nepalyginami: Kosove žuvo žmo
nės, Rygoje nė vienas mitingo 
dalyvis nesikreipė į gydytojus. Ir 
vis dėlto jie turi nemažai ben
dra. Svarbiausia - nacionalinė 
problema. Būtent Kosove su
sikūrė serbų valstybė. XV am
žiuje, kai Serbiją užkariavo Turki
ja, albanų čia buvo 1,5%. Per 
tris pasipriešinimo turkams šimt
mečius serbai emigravo, jų vie
tose kūrėsi musulmonai albanai. 
1975 m. duomenimis (LTE), 
Kosove albanų buvo 73,7%, ser
bų - 18,4%.

LTE nepraneša, kiek latvių 
gyveno Latvijoje iki okupacijos. 
O štai 1970 m. jų buvo 56,8%. 
Latvijai atkūrus nepriklausomy
bę didelių pasikeitimų veikiau
siai neįvyko, nes rusakalbiai iš 
Baltijos valstybių, kuriose, kaip 
teigia Maskva, pažeidinėjamos 
žmogaus teisės, nebėgo. Jie bėgo 
iš NVS šalių: Turkmėnijos, Kaza
chijos, Uzbekijos, Gruzijos...

Minėtų įvykių panašumą ypač 
išryškina Rusijos reakcija į juos. 
Žirinovskininkai pasiūlė pasiųs
ti į Kosovą Rusijos kariuomenę, 
kuri greitai susitvarkytų su maiš
tininkais. Latvijos valdžią žiri
novskininkai pavadino fašistine. 
Jų iniciatyva Valstybės Dūma 
svarstė, ar nereikia atidėti par
lamentarų vizito į Latviją, ir reko
mendavo prezidentui Jelcinui 
imtis prieš Latviją ekonominių 
sankcijų. Rusijos prezidento 
spaudos atstovas Sergejus Jastr- 
zembskis žadėjo patarti Jelcinui 
taip ir pasielgti.

Latvijoje
Dar aštresnė buvo demokrati

jos garanto Boriso Jelcino reakci
ja. Jis pareiškė, kad susitikimas 
su Latvijos prezidentu Gunčiu 
Ulmaniu atidedamas. O kai 
Latvijos premjeras ... suabejojo, 
ar nesankcionuotas mitingas ne
buvo Rusijos organizuota pro
vokacija, Rusijos premjeras Vik- 
tor Čermomyrdin pagailėjo Lat
vijos, turinčios "tokį" premjerą.

Kiek palaukęs JAV Valstybės 
departamentas, matyt, reaguo
damas į Rusijos puolimą, pa
reiškė, kad žmogaus teisių pažei
dimo Latvijoje nebuvo. Na, o 
Europos Sąjunga ir NATO ne
kreipė jokio dėmesio į įvykį 
Latvijoje (išimtis - Rusijos draugė 
ESBO): svarbiausi dalykai dėjosi 
Kosove. (Tiesa, Europos Sąjun
gos dėmesį šiomis dienomis Es
tijos pareigūnai, gal taip svei
kindami mus su Kovo 11-ą j a, 
pamėgino nukreipti į Lietuvą - 
neva čia dėl "Telekomo" priva
tizavimo vos ne pilietinis karas). 
Rusija - atvirkščiai: vos ne pusę 
informacijos laidų laiko skyrė 
Latvijai. Beje, prieš Latviją su
sivienijo visi televizijos kanalai, 
šiaip jau nevengiantys pasipešt! 
tarpusavyje. Reakcija aiškiai bu
vo neadekvati įvykiams.

Galime prisiminti, kad Rusija 
buvo kaltinama baisesniais da
lykais negu "pensininkų mitin
go" organizavimas. Nesenas pa
vyzdys: Gruzijos prezidentas 
Eduardas Ševardnadzė po pasikė
sinimo į jį nedviprasmiškai pa
reiškė, kad teroristai buvo ren
giami Rusijoje.

Po mitingo Latvijoje Maskva 
nelaukė jokių tyrimų. Jai viskas 
buvo iš anksto aišku. Tad kaip 
paaiškinti išankstinį Valstybės 
Dūmos, Jelcino nusistatymą, im
perinį Černomyrdino chamiz
mą?

Vėl prasiplepėjo Žirinovskis: 
jau pirmą dieną jis pasakė, kad 
mitinge didžiausią pensininkų 

dalį sudarė buvę "armijos ir KGB 
karininkai". Jei taip, tai šiai pen
ktajai kolonai nederėtų mitin
guoti: pensijas buvę karininkai 
gauna iš Rusijos, ir jeigu įų 
neužtenka, reikėtų eiti prie Rusi
jos pasiuntinybės ir ten piktin
tis. O gal latviai teisūs - kai kas 
turėjo atidirbti už tas algas.

Kita priežastis: pasak ORT, 
"Gazpromui" niekaip nesiseka 
pasirašyti su Latvija ilgalaikės 
dujų tiekimo sutarties. Negana 
to, latviai tvarkingiausiai moka 
už dujas (tai labai blogai: nega
lima jų prispausti, negalima, 
kaip, pavyzdžiui, Moldovoje, už 
skolas gauti įmonių) ir dar dera
si su Oslu - nori atsisakyti Mask-

(nukelta i 7 psl.)

JAV tiki 
Lietuvos naryste 

NATO
JAV pareigūnai neabejoja dėl 

būsimos Lietuvos narystės NATO 
bei siūlo nekreipti didelio dėme
sio į Rusijos prieštaravimus. Tai 
balandžio 6 d. surengtoje spau
dos konferencijoje pareiškė kovo 
28 - balandžio 3 dienomis JAV 
viešėjusios Seimo delegacijos na
riai. Washingtone jie susitiko su 
Kongreso ir Senato nariais, Vals
tybės departamento pareigū
nais, ekspertais ir politologais.

"Visuose susitikimuose viena 
ar kita forma mums buvo pasaky
ta, kad Baltijos valstybių priėmi
mo į NATO klausimu JAV laiko
si atvirų durų politikos", - sakė 
delegacijos narys Mečys Laurin
kus.

M. Laurinkus nenorėjo spėlio
ti, kaip Baltijos šalių diferencia
cija gali įtakoti būsimą NATO 
plėtimąsi, tačiau pripažino, jog 
ankstyvesnis Lietuvos priėmimas 
į šį Aljansą yra galimas.

"Baltijos valstybės nelaikomos 
vientisu bloku ir atkreipiamas 
dėmesys, kad reikia žiūrėti į 
kiekvienos iš jų konkretų pasi
rengimą narystei", - sakė jis.

Remti Lietuvos siekį tapti 
NATO nare pažadėjo lenkų, čekų 
bei rumunų bendruomenių lo
bistai JAV Kongrese. ELTA

IŠ VISUR
- Kun. Albertas Kontautas, 

Boston, MA, Šv. Petro lietuvių 
parapijos klebonas ir ilgametis 
Lietuvių Kunigų Vienybės pir
mininkas, gegužės 6 d. švęs kuni
gystės 50 metų jubiliejų.

- Kun. dr. Viktoras Rim
šelis, MIC, buvęs ilgametis lie
tuvių marijonų provincijolas ir 
"Draugo" moderatorius, Chica- 
go, IL, gegužės 2 d. švęs kunigys
tės 55 metų jubiliejų.

- "Tėviškės žiburių" savait
raščio spaudos vakaras įvyks 
balandžio 18 d. didžiojoje Ana
pilio salėje (Mississauga, Ont., 
netoli Toronto). Meninę progra
mą atliks Chicagos lietuvių meno 
ansamblis "Dainava", vadovau
jamas muz. Dariaus Polikaičio.

- Lietuvos Kankinių para
pija, Mississauga, Ont. (netoli 
Toronto), ruošiasi paminėti pa
rapijos veiklos 70 metų sukaktį. 
Numatytos iškilmingos pamal
dos rugsėjo 27 d., kuriose daly
vaus vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Prieš pamaldas numatytas reli
ginės muzikos koncertas, o po 
pamaldų - šventinimas sukaktu
vinio parapijos kryžiaus, kuris 
bus pastatytas Šv. Jono lietuvių 
kapinių kryžių kalne. Iškilmių 
progai ruošiamas ir bus išleistas 
parapijos sukaktuvinis leidinys.

- Maironio lituanistinė 
mokykla Toronte ruošiasi pa
minėti 50 metų darbo sukaktį. 
Muzikė ir lituanistinių kursų mo
kytoja Nijolė Benotienė parašė 
scenarijų minėjimui ir koncer
tui, kurie įvyks gegužės 23 d. po 
iškilmingų padėkos pamaldų. 
Rengiamas jubiliejinis leidinys.

- Romoje Šv. Kazimiero lietu
vių popiežiškoji kolegija Šven
tojo Sosto studijų kongregacijos 
buvo oficialiai pripažinta 1948 
m. gegužės 1 d. De facto kolegi
ja jau veikė keletą metų ir prieš 
tai. Minint 50 metų sukaktį, iš
kilmės Romoje vyko minint dan
giškojo globėjo šv. Kazimiero 
šventę.

- Toronto, Ont., Kanadoje, 
Prisikėlimo lietuvių parapija, 
kuriai vadovauja lietuviai pran
ciškonai, savo veiklos 45 metų 
sukaktį paminėjo trimis rengi
niais. Pradėta Padėkos ir naujo 
ryžto maldos vakarone kovo 27 
d., penktadienį, parapijos baž
nyčioje. Antroji šventės dalis - 
koncertas ir iškilminga vakarienė 
kovo 28 d., šeštadienį. Šventė 
baigta iškilmingomis mišiomis 
kovo 29 d., sekmadienį. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Su juo 
koncelebravo 8 kunigai.

- Kredito kooperatyvas 
veikia prie Prisikėlimo lietuvių 
parapijos, Toronto, Ont. Kovo 8 
d. vyko 35-asis metinis koopera
tyvo narių susirinkimas. Ilgame
tis kooperatyvo vadovas dr. S. 
Čepas savo pranešime apžvelgė 
kooperatyvo 1997 metų padėtį. 
Nepaisant sumažėjusio balanso, 
metų gale taupytojams buvo pri
rašyta papildomų palūkanų ir 
skolininkams buvo grąžinta da
lis sumokėtų palūkanų. Buvo pa
remtos lietuviškos organizacijos 
ir jaunimo vienetai, dirbą lietu
višką bei krikščionišką darbą. Iš
mokėta $40,625, kuriuos gavo 
43 įvairios organizacijos.

- Romanas Vilkas, tolimojo 
plaukiojimo jūrų kapitonas, gy
venęs Floridoje, mirė kovo 29 d. 
Jis tvarkė Lietuvos jūrininkystės 
archyvą.

mailto:vytis@vapour.net
pour.net/
mailto:rugieniu@flash.net
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Atviras laiškas tautiečiams

Padovanosim ar išsidraskysim?

Geriau pastatykime paminklą 
Lietuvos ateičiai

Lietuvos kelininkai ruošia gatves pavasario sezonui R. Šuikos nuotr.Lietuviai, atvažiavę prieš pusšimtį ir daugiau metų į Floridą, 
Miami Beach, pradėjo savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą, bandė 
išsikovoti amerikoniškoje visuomenėje sau vietą. Jie stengėsi ne tik 
kalbėti lietuviškai, bet ir steigė draugijas, organizacijas, partijas, 
įvairius sambūrius, kad galėtų parodyti savo gabumus, talentus, 
meną ir įvairius sugebėjimus ne tik žodžiu, raštu, bet ir kitomis 
tautinėmis savo apraiškomis. Apie gabesnius ir veiklesnius ėmė 
burtis bičiuliai, vienminčiai, vienaip ar kitaip galvojantys. Ne 
vienam iš jų kilo mintis, jog bendroms sueigoms, tautinėms 
šventėms švęsti, koncertams ir kitomis progomis būtinai reikia 
savo klubo, kad po savo stogu čionai apsigyvenę lietuviai galėtų 
susitikti su savo tautiečiais, svečiais ir šiaip lietuviškoje aplinkoje 
pabendrauti. 1953 m. apie 300 klubo narių ir kitų pritariančių šiam 
sumanymui jau susirinko savo patalpoje. Dabar, nuo tos įkurtuvių 
dienos praslinkus 45 metams, susidarė nauja ateivių grupė, paėmu
si tvarkyti klubo reikalus. Jie nori dar šiek tiek likusių banke 
pirminių klubo pinigų ir tuos, kuriuos tikisi gauti pardavę klubo 
patalpas, visiems pasidalinti. Tai būtų didelė neteisybė ir netikslin
ga taip pasielgti. Juk kai kurie, - o tokių nemaža, - nėra įdėję nuo 
statybų pradžios jokių įnašų, niekuo neprisidėję prie klubo išlaiky
mo ir remontų, o dabar visi nori po lygiai gauti sau nepriklausomą 
dalį. Reikėtų iki galo, ligi savo gyvenimo pabaigos būti garbingiems 
Lietuvos vaikams. Turimus banke ir gausimus už klubo parduotas 
patalpas pinigus geriau padovanokime Lietuvoje vargstantiems 
našlaičiams, kurių šiandien skaičiuojama ne šimtais, o dešimtimis 
tūkstančių. Atiduokime juos minimaliausio inventoriaus, reikalin
giausių knygų neturinčioms mokykloms ar taip mūsų visų pagalbos 

cr .......... a
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 I LIETUVĄ - 46 C/MINUTĘ
• Pinigų pervedimas į Lietuvą

reikalingoms tremtinių šeimoms, jų vaikų švietimui. Tokį nutarimą 
siūlome priimti 1998 m. visuotiniame lietuviško klubo narių su
sirinkime, o ne išsidraskyti tuos sutaupytus ir dabar nekilnojamo 
turto pavidalu įšaldytus tūkstantėlius po gabalėlį kas sau. Jau geriau 
pastatykime paminklą Lietuvos ateičiai, po tiltais miegantiems 
alkaniems ir mirštantiems bedaliams, mūsų našlaičiams, tremti
niams, skurstantiems seneliams, negu išdraskyti po trupinį, be 
jokios užuojautos dar vis negalinčiam ant savo kojų atsistoti 
gimtajam savo kraštui. Šitaip darbais, o ne skambiais žodžiais 
parodysime, kad tikrai tėvynės "meilė dega mūsų širdyse”.

Bronius Liskus,
klubo narys nuo 1972 m.

JAV, Miami Beach, 1998 m. kovas

Dėl Lietuvių gimnazijos Eichstaette
Lietuvių spaudoje Amerikoje ir Kanadoje buvo paskelbta žinutė 

apie mano pastangas paminėti Lietuvių gimnazijos Eichstaette 
penkiasdešimtmetį: gimnazija veikė nuo 1945-ųjų iki 1949-ųjų 
metų. Tai reiškia, kad už metų sukaks lygiai penkiasdešimt metų 
nuo jos uždarymo.

Pradėjo eiti labai geri atsiliepimai: ir buvę mokytojai, ir buvę 
mokiniai pasakojo savo įspūdžius ir atsiminimus.

Džiaugčiausi galėdamas gauti dar daugiau laiškų. Man ypač 
įdomu sužinoti, kaip tekėjo buvusių mokytojų ir mokinių gyveni
mas vėliau, po gimnazijoje praleisto laiko.

Iš anksto dėkoju visiems, kurie parašys.

Rašykite adresu: Alfred Bammesberger, 
Richard-Strauss Strasse 48, 
D 85072 Eichstaett, 
Germany.

Alus Baltijos valstybėse

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "Darbininko", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose

/Ž--------

VASARĄ j VILNIŲ 
iš New Yorko

$600
gegužės 25, birželio 1 ir 8.

$700
birželio 15 -- rugsėjo 7.

Plit js mokyčiai

—

rrrr-

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

S------

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

---------D

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

SCHEDULEAPRIL PICKUP

Binghamton, NY Apr. 

Scranton, PA Apr.

Frackville, PA Apr.

Brooklyn, NY Apr.

Bridgeport, CT Apr. 

Norwood, MA Apr.

Cape Cod, MA Apr.

Waterbury, CT Apr. 

Hartford, CT Apr.

24 9-10:30 AM

24 12-2 PM

24 5-6 PM

25 12-4 PM

25 7-8 PM

28 6-7 PM

29 3-5 PM

30 9:30-11 AM

30 12-2 PM

Šiaurės šalių aludariai kovoja 
už mažą, bet potencialiai pel
ningą alaus rinką Baltijos valsty
bėse, kuri ekspertų teigimu per 
ateinančius metus gali padvigu
bėti dėl augančių pajamų ir didė
jant suvartojimui iki Vakarų ly
gio. Alaus suvartojimas išaugo 
iki 40 litrų vienam žmogui 1997 
m., nuo 1996 m. buvusių 35 lit

rų žmogui. Pramonės ekspertai 
tikisi, jog dėl Baltijos šalių, spar
čiausiai besivystančių iš buv. 
Sovietų Sąjungos, spartaus eko
nomikos augimo išaugs alaus su
vartojimas. Estijoje BNP per 9 
1997 m. mėn. išaugo 10,6%, Lie
tuvoje, yra tikimasi, augimas 
1997 m. pasiekė apie 6%, o Latvi
joje - apie 6-7%. Reuters

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS

žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilnią ir Ryga!

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, NJ 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 Į SMITHSONIAN INSTITUTO rengiamą 30-tqjį ME
TINĮ TAUTINĮ FESTIVALĮ, 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 kurį Įeina viešbutis bei skrydis ten ir atgal.

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

Apie visas šias keliones gausite daugiau informacijų skam
bindami 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 PICK-UP SCHEDULE

April 28

April 30

Nevv Britain, CT 
Nevv Haven, CT 
Waterbury, CT 
Kearny, NJ 
Paterson, NJ

11-12 noon
2-3 pm
4-5 pm
11-12 noon
1-2 pm

For more information call 914-258-5133

718-348-4709

J

http://www.uniontours.com
mailto:travel@uniontours.com
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VVashingtone paminėta 
Kovo 11-oji

Bostono skautų tradicinė Kaziuko mugė
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena JAV sostinėje 
buvo pažymėta reikšmingais ren
giniais ir pasisakymais.

Kovo 11-osios išvakarėse Lie
tuvai svarbią datą JAV politi
kams ir visuomenei priminė J AV- 
Baltijos fondo ir Ward Televi
zijos surengtas dokumentinio fil
mo "Vienas pasaulis: Baltijos 
valstybės" pristatymas JAV Kon
grese. Kongreso pareigūnai ir sve
čiai turėjo progos dar kartą prisi
minti Lietuvos ir kitų dviejų 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybės atkūrimo istoriją, o kartu 
sužinoti apie permainas, įvyku
sias nuo nepriklausomybės at
kūrimo. Šiame renginyje Lietu
vos pasiekimus, gerinant santy
kius su kaimyninėmis šalimis ir 
strateginę partnerystę su Lenki
ja, simboliškai atspindėjo VVas
hingtone viešinčio Lenkijos Sei
mo daugumos lyderio Marian 
Krzaklevvski sveikinimo žodis 
Lietuvai Kovo 11-osios proga.

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo istoriją primenančias 
ir dabartinius Lietuvos siekius 
paremti raginančias kalbas JAV 
Kongreso Atstovų Rūmuose pa
sakė Kongreso nariai John Shim-

Nejuntama auka
JAV gyvenančios lietuviškosios 

visuomenės dosnumas - tiek šio
je Atlanto pusėje verdančiai veik
lai, tiek (ypatingai!) suteikiant 
pagalbą Lietuvos žmogui - yra 
sunkiai apskaičiuojamas.

Retai kurj mėnesį, pravėrę paš
to dėžutę, neatrandame bent vie
no (o dažniausiai ir daugiau) 
paramos aukos prašymo. Deja, 
lėšų telkimas, aukų rinkimas yra 
neišvengiama tikrovė ir didžiulis 
visų dirbančiųjų visuomeninį 
darbą rūpestis.

Ne vienas savanoris apsiim- 
damas bet kokias pareigas pui
kiai supranta - ar tai su didele 
atsakomybe, ar pačias papras
čiausias, nesvarbu kokioje orga
nizacijoje, - kad ne tik reikės 
paskirti daug asmeninio laiko, 
bet net ir savų, asmeninių lėšų. 
Ypač šiandien, kai mūsų visuo
meninio gyvenimo darbo plot
mė tokia daug apimanti, tai yra 
neišvengiama tiesa.

Nepavydėtinos yra bet kokio 
organizuoto telkinio iždininko 
pareigos. Jo ar jos pašto dėžutėje, 
tarp aukų prašymų, vyrauja ir 
organizacinės veiklos sąskaitos, 
kurias reikia apmokėti norint 
plėsti, puoselėti, skleisti veiklą 
siekiant užsibrėžto tikslo.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
(LB) Krašto valdybos iždininkas 
Ramutis Pliūra, pilnai supras
damas, kad visuomenės kišenės 
kasdien vis tuštėja, ieško įvairių 
būdų suteikti lėšų valdybos 
veiklai.

Nuo 1997 m. rudens buvo pra
dėta pristatyti lietuviškajai vi
suomenei JAV LB Master Card 
kredito kortelę. Susitarta su 
MBNA banku, kad kiekvieną as
menį, užsisakantį šią kortelę, ir 
po to už kiekvieną jos panaudo
jimą JAV LB Krašto valdybai bus 
paskirta auka.

Šios kredito kortelės sąlygos 
yra ypač palankios: jokio meti
nio mokesčio, 5.9 % APR perve
dant balansą iš turimos kortelės, 
šeimos nariams priedinės kor
telės duodamos be jokių pridė
tinių mokesčių. Pati kortelė dai
li, papuošta lietuvišku vyčiu.

Kredito kortelių naudojimas 
yra virtęs mūsų gyvenimo kas
dienybe. Retai kuris asmuo vie
nokios ar kitokios neturi. Taigi, 
jeigu mes vis vien jas naudo
jame, kodėl nenaudoti tokios, 
kuri suteikia ne tik mums reikia
mą patogumą, bet ir paremia 

kus ir Joe Knollenberg, o JAV 
Senate - senatorius Spencer Abra- 
ham. Jų kalbose buvo prisimin
tas Lietuvos žmonių didvyrišku
mas ir narsa, taikiomis prie
monėmis kovojant už savo šalies 
nepriklausomybę, taip pat buvo 
pabrėžta gilėjančių Lietuvos-JAV 
ryšių ir bendrų interesų reikšmė 
abiems valstybėms.

"Amerikos balso" radijo pro
grama Kovo 11-osios progai pa
skyrė JAV Vyriausybės nuomonę 
išreiškiantį vedamąjį, kuriame 
buvo išsakytas Jungtinių Valsti
jų tikslas padėti Lietuvos eko
nomikos vystymuisi ir pasi
ruošimui narystei NATO, kuris 
buvo apibrėžtas JAV-Baltijos vals
tybių chartijoje.

Lietuvos ambasadoje VVashing
tone Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dieną įvyko minėjimas, 
kuriame dalyvavo ambasados 
darbuotojai ir VVashingtono lie
tuviai. Kovo 11-osios Akto sig
nataras Pranciškus Tupikas su
sirinkusiems papasakojo apie 
prieš 8-erius metus įvykusį is
torinį aktą, visiems laikams įra
šytą į Lietuvos istoriją.

LR ambasada Washingtone 

mūsų lietuvišką veiklą? Tuo la
biau, kad mums nė cento dau
giau nekainuoja.

Telefonas, kaip ir kredito kor
telė, jau yra sena kasdienybė. 
Šiandien turime didelį pasi
rinkimą, su kuria kompanija, 
turinčia didesnių atstumų ("long 
distance") sujungimo galimybes, 
norime bendrauti. Dažniausiąį 
pasirenkame tą, kuri suteikia 
mums pigiausias ir geriausias 
paslaugas.

Qwest Communications, Ine. 
siūlo lietuviškajai visuomenei 
ypatingas telefonines tarpmies
tinių skambučių sąlygas: $0.109 
per minutę skambinant bet kur 
JAV; telefono sąskaita apskai
čiuojama už kalbėtas 6 sekundes; 
kylant klausimams apie patar
navimą arba ieškant pagalbos, 
galima šios telefono kompani
jos darbuotojus pasiekti 7 die
nas per savaitę, 24 valandas per 
dieną; kainos skambinant į už
sienį yra nuostabiai palankios.

JAV LB Krašto valdybos Was- 
hingtono būstinės, Socialinių 
Reikalų Tarybos ("Seklyčios") ir 
Krašto valdybos narių telefo
ninės išlaidos perpus sumažėjo 
perėjus į šią "long distance" tele
fono kompaniją.

Qwest Communications, Ine. 
už kiekvieną skambutį paskiria 
JAV LB Krašto valdybai auką. Tai 
dar vienas būdas ne tik sumažinti 
savas išlaidas, bet ir, visai ne
jučiomis, suteikti paramą mūsų 
lietuviškajai veiklai.

Yra svarbu paminėti, kai kal
bos sukasi apie pinigus, kad JAV 
LB Krašto valdybos nariai patys 
užsimoka už savo kelionių išlai
das, dažniau nei už pagrindines, 
eilines savų pareigų išlaidas (paš
to, telefono ir pan.).

Kviečiame Jus • susipažinti su 
čia pristatytom lėšų telkimo nau
jovėm, kurios visai nejučiomis 
paremia lietuviškos veiklos puo
selėjimą. Išsamesnę informaciją 
apie JAV LB kredito kortelę ir 
long distance telefoninius skam
binimus galima gauti, kreipian
tis į JAV LB Krašto valdybos iž
dininką: Ramutis Pliūra, 1927 
West Blvd., Racine, WI 53403.

Jūratė Budrienė

c \
DARBININKO

prenumerata priimama

Tel.: (718) 827-1351

Šių metų tradicinė Bostono 
skautų Kaziuko mugė įvyko kovo 
8-tą dieną. Ji prasidėjo, kaip vi
sos Kaziuko mugės, Lietuvos ir 
dviejų tuntų vėliavų įnešimu ir 
malda. Toliau sekė Baltijos ir 
Žalgirio tuntų įsakymai ir naujų 
kandidatų pristatymai. Nuo ma
žiausių paukštyčių iki milžinų 
vyčių, skautai ir skautės išdidžiai 
žengė prie vėliavų ir jų vadovų, 

Bostono Kaziuko mugės "Meškiuko Rudnosiuko" vaidintojai Birutės Žiaugrienės nuotr.

prisiekdami toliau tęsti ir puoselė
ti jų skautišką veiklą. Ypač gražus 
momentas buvo, kai baimės pil
na mažoji paukštytė Aurelia Mic- 
kūnaitė, mamos lydima, davė 
įžodį drebančiu ir ašaringu balse
liu.

Po vėliavų išnešimo Žalgirio 
tunto tuntininkas Algis Adom- 
kaitis pasveikino visus susirinku
sius į Lietuvių Piliečių klubą. Bro
lis Algis minėjo, kad šiemet skau- 
tija švenčia 80-metų įkūrimo 
sukaktį ir kad mums, lietuviams, 
yra džiugu matyti, kad skautijos 
gretos ne žlunga, bet didėja. Taip 
Dat brolis Algis priminė visiems, 
kad šiemet Atlanto rajonas mie
lai laukia visus susirinkti vasarą į 
VHI-ąją Tautinę stovyklą, kuri 
įvyks netoli Bostono. Toliau buvo 
prisiminta a. a. veiklios skauti- 
ninkės ir vadovės Vidos Klei- 
nienės dvidešimt penkerių metų 
mirties sukaktis ir ta proga buvo 
pakviesti jos vyras, Eugenijus 
Kleinas, ir anūkas, Darius Hic
key, perkirpti kaspiną ir oficialiai 
atidaryti šių metų mugę.

Po ramios ir oficialios dalies 
prasidėjo svečiavimasis ir links
mas triukšmas. Visi skautai ir 
skautės bėgo prie savo paruoštų 
stalų ir jų skaidrūs balsai viliojo 
pirkėjus ir svečius. Kaip visuo
met, didžiausia grupė pirmiausia 
susirinko prie sesių židiniečių sta
lo, kur minia varžėsi dėl Put
namo seselių iškeptų lietuviškos 
duonos kepalų. Greitas šviežios 
duonos išpirkimas liudija, kad 
mes, lietuviai, visgi nepripratome 
prie "pūkinės" amerikoniškos 
duonos.

Nusipirkę šį "gyvasties šaltinį", 
svečiai ramiai aplankė kitus pa
puoštus stalus ir apsipirko lietu
viškais ir skautiškais rankdarbiais. 
Vilkiukų Vyties draugovė su 
draugininku Tomu Štuopiu ir jo 
žmona Rita traukė svečius prie 
"Taikos" loterijos. Taip pat buvo 
parduodamas rūkytas ungurys bei 
upėtakis, pavasario "kačiukai" ir 
mediniai žaislai. O kas norėjo 
užvalgyti, galėjo įsigyti karštų 
dešrelių. Neringos draugovės 
paukštytės ir jų draugininkė Eglė 
Šukienė išstatė Laimės šulinį tarp 
didelių ir spalvingų popierinių 
gėlių. Taip pat jos pritraukė vai
kučius prie antyčių žaidimo ir 
smėlio meno. Prie Neringos drau
govės prisidėjo naujai įkurtas jau
niausiųjų mergaičių būrelis 
"Liepsnelės", kuriam sutiko vado
vauti Paulita Alinskienė. Kęstučio 
draugovė su draugininku Ginta
ru Subačium ir jo žmona Lina 
greitai ištuštino pintinę, pilną 
skanių keptų grybukų. Ypač gra
žiai atrodė skautų nudailinti 
šaldytuvo magnetai, ant kurių 
buvo meniškai užrašyti lietuviški 

posakiai, patarlės bei patarimai, 
pvz.: "Būk girtinas, bet pats ne
sigirk". Be to, vaikus viliojo Nin- 
tendo žaidimai ir žvejybos lo
terija. Draugininkė Danutė Ka- 
zakaitienė ir Birutės draugovės 
skautės papuošė savo stalą spal
vingais marsiečių balionais, me
niškais lietuviškais margučiais 
ir žavingais meškiukais, apreng
tais tautiniais rūbais, kurie buvo

Vilkiukių draugovė su draugininke-pavaduotoja Rita Štuopiene. Bostono Kaziuko 
mugės atidarymas Marijos Eivaitės-Hauser nuotr,.

nepaprastai greitai išparduoti. 
Patyrę skautai ir skautės, prik
lausantys Gedimino Stulpų ir 
Šatrijos draugovėms, dirbo kar
tu. Draugininkės Naidos Šni- 
paitės ir draugininko Kazio 
Adomkaičio vedami jie papuošė 
savo stalus rankdarbiais, gin
tarais, dainorėliais bei maršk
inėliais, pritaikytais ateinančiai 
tautinei stovyklai. Taip pat sve
čiai galėjo žaisti golfą ir vilyčias, 
pavalgyti kotletų. Buvo specia
liai užsakyti kompiuteriu ats
pausdinti adreso lipinukai. Vy
riausios Židinietės greitai ištušti
no loterijos lentynas, nes nie
kam negaila bandyti savo laimę, 
kai kiekvienas bilietas laimin
gas. Židiniečių lietuviškas linas, 
gintaras bei menas traukė pir
kėjus. Abiejų tuntų, Žalgirio ir 
Baltijos, vardu veikė skani ir 
įvairi lietuviška virtuvė, vado
vaujama Daivos Navickienės, ir 
gardus tortų stalas, suorgani
zuotas Danutės Wolosenko>

Bostono Kaziuko mugė baigė
si tradiciniu vaidinimu. Šiemet 
skautai atgaivino sesės Stefos 
Subatienės scenai pritaikytą Vy
tės Nemunėlio, mylimą ir visų 
vaikučių skaitomą, "Meškiuką 
Rudnosiuką". Nuostabu, kad se
sei Linai Subatienei, kuri jau 
septyniolika metų režisuoja Bos
tono mugės vaidinimus, ne
pritrūksta sumanumo ir energi
jos, besiruošiant šiems pa
traukliems vaidinimams. Šiais 
metais vaidino apie keturias
dešimt skautų.'Tolimos erdvės 
raketų nusileidimas ir blizgan
tys, svetima kalba kalbantys 
marsiečiai stebino didelius ir 
mažus. Ypač žavingi buvo vai
dintojų kostiumai, kuriuos pa

siuvo talentinga Daiva Hickey. 
Scenos vaizdus ir efektus ruošė 
Senųjų Lapinų ir Dariaus būre
liai, o skoningai išleista progra
ma buvo pilna įvairių sveiki
nimų ir linkėjimų Bostono skau
tams ir skautėms.

Pasiruošimas Kaziuko mugėms 
yra milžiniškas darbas, prie ku
rio prisideda šimtas rankų. Kas 
tik augina šiomis dienomis 

mažus ir didelius vaikus, gerai 
žino, kad amerikoniškas gyveni
mas nuolatos tampo visus į nesu
skaitomas puses. Kartais pasiro
do, kad net ir stipriausias žmogus

Serbija Latvijoje
(atkelta iš 5 psl.)

vos paslaugų ir pirkti dujas iš 
Norvegijos.

Tai tik vienas Latvijos apdai
rios užsienio politikos pavyzdys. 
Be abejo, tokia nepriklausomy
bė Maskvai nepatinka. Ne šiaip 
sau prieš trejus metus sudarytos 
Latvijos ir Rusijos derybų grupės 
iki šiol nė karto nesusitiko, ne 
šiaip sau dar prieš šį mitingą 
pradėta kalbėti apie Latvijos naf
tos terminalų boikotą.

Atrodo, Maskva įsitikinusi, kad 
iš trijų Baltijos valstybių Latvija 
yra labiausiai pažeidžiama. Pir
ma, rusakalbiai susitelkę sosti
nėje Rygoje, kur nepriklausomy
bės atkūrimo išvakarėse jų buvo 
daugiau negu pusė (Estijoje jų 
daugiausia šalies šiaurėje, Lietu
voje šiuo atžvilgiu padėtį galima 
būtų laikyti idealia, jei ne Visa
ginas, atominė elektrinė). An
tra, nei Lietuvoje (po prezidento 
rinkimų), nei Estijoje nėra Mas
kvai tinkamo žmogaus. Latvijo
je yra. Tai Alfredas Rubikas. Jis 
nesusitepęs krauju, kaip Sausio 
įvykių "didvyriai" Burokevičius 
ir Jermalavičius, be to, jis - kan
kinys, kaip nuolat kala Maskva, 
tik už savo politinius įsitikini
mus sėdėjęs kalėjime. Pirma lai
ko iš kalėjimo paleistas Rubikas 
vasario pradžioje atvažiavo į 

galėtų ir net turėtų palūžti po 
įvairių kasdieninių įsipareigo
jimų bei atsakomybių. Užtat yra 
nuostabu ir net stebuklinga, kad 
mūsų lietuviškos šeimos, kurios 
yra išsisklaidžiusios po tolimus 
priemiesčius, randa laiko ir už
sidegimo šitokiems pasirengi
mams, kurie reikalauja ištisų 
savaitgalių laiko ir pasišventimo. 
Didelis ačiū Bostono skautijai ir

Kaziuko mugės koordinatorei 
Gloriai Adomkaitienei už visas 
įdėtas pastangas bei išlietą pra
kaitą pradžiuginti mus visus.

Marija Eivaitė-Haūser

Maskvą ir pirmiausia susitiko su 
vienu iš didžiausiu imperininkų 
Jurijumi Lužkovu. Kaip tada ra
šėm, net reportažą rengęs ORT 
žurnalistas neiškentė: "Lužkovas 
dalijosi kovos dėl Sevastopolio 
patirtimi". Latvijos Sevastopoliu 
tada atrodė Ventspilis. Dabar 
peršasi išvada, kad Maskvoje bu
vo aptarta ne kokio nors miesto, 
bet visos Latvijos parklupdymo 
taktika.

Taip skirtingai ir neadekvačiai 
reaguodama į du nevienodo mas
to įvykius, Rusija parodė, kad 
jos užsienio politika ir toliau va
dovaujasi imperiniais tikslais. O 
provokacija Rygoje ir įvykiai Ko- 
sove veikiausiai sutapo atsitikti
nai. Kaip sutapo Sausio įvykiai ir 
karas Persijos įlankoje. LA

Prezidentas jau turi 
asmeninę fotografę

Džoja Barysaitė tapo asme
nine prezidento Valdo 
Adamkaus fotografe. Anksčiau 
ji dirbo laikraštyje "Lietuvos 
žinios". Džoja Barysaitė padarė 
nuotraukų ciklą "Finišo tie
sioji" apie antrąjį Valdo 
Adamkaus rinkimų kampani
jos etapą. Šis nuotraukų ciklas 
labai patiko Prezidentui. R
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BŪK SVEIKA, "DAINAVA"

’YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Dainava, Alytaus miesto 
liaudies dainų ir šokių ansam
blis, koncertuos Nevv Yorke, 
Kultūros Židinyje, š. m. gegužės 
7 d., ketvirtadieni. Pradžia 
7:30 vai. vak. Žiūr. aprašymą su 
fotografija ir koncerto skelbimą 
šiame puslapyje.

Latvių Katalikų Misija 
balandžio 5 d., Verbų sekmadie
nį, lietuvių Pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje ,361 High
land Blvd., Brooklyn, NY, turė
jo savo metines mišias latviams 
katalikams, gyvenantiems di
džiojo New Yorko apylinkėse. 
Dalyvavo apie 30 asmenų. Be 
vietinių latvių, dalyvavo ir kele
tas studentų, atvykusių iš Latvi
jos gilinti sudijas Amerikos uni
versitetuose. Po mišių buvo už
kandžiai vienuolyno valgoma
jame, vėliau vyko pranešimai ir 
buvo aptarti Latvių Katalikų Mi
sijos organizaciniai reikalai.

Kultūros Židinio kavinė 
veiks sekmadieni, gegužės 3 
d., 12:30 - 5 vai. popiet. Bus 
galima skaniai papietauti (bus ir 
cepelinų), pasigardžiuoti namie 
keptais saldumynais. Veiks at
gaiva. Pelnas skiriamas Kultūros 
Židinio išlaikymui.

Sutvirtinimo Sakramen
tų 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.

Už a. a. Eugenijos Vai
nienės sielą vienerių metų 
mirties sukakties proga mišios 
bus aukojamos Apreiškimo par. 
bažnyčioje gegužės 3 d. 11 vai. 
ryto. Velionės sūnūs Jonas ir 
Petras kviečia draugus ir pažįsta
mus dalyvauti mišiose.

Union Tours, 245 Fifth Avė., 
New York, NY, turi daug įvai
riausių kelionių į Pabaltijo kraš
tus ir į Smithsonian Instituto 
rengiamą Metinį Tautinį festi
valį, Washington, DC. Žiūr. skel
bimą 6-tame puslapyje.

Vilniaus radijo užsie
niui laidos nuo dabar girdi
mos 7 vai. vak. 9855 kHz 
dažniu.

< _________________y

Alytaus miesto 
Liaudies dainų ir šokių

ANSAMBLIO DAINAVA

KONCERTAS
įvyks š. m. gegužės 7 d., ketvirtadienį, 7:30 v. v.
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Įėjimo auka - 10 dol.
Bilietai bus pardavinėjami tik prie Įėjimo. 
Mažiems vaikams Įėjimas nemokamai. 

Veiks atgaivos bufetas

Dėl smulkesnių informacijų prašome skambinti
K. Bllerlui, tel. 718-847-8735.

Koncertą rengia ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
New Yorko Apygardos Valdyba

____________________________________________________________________________________________________j

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

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 registra
cija. 10 vai. ryto - susirinkimas. 
Pakvietimai su įgaliojimo lape
liais visiems nariams buvo iš
siuntinėti balandžio mėnesio 
pradžioje. Jei esate Tautos Fon
do narys ir negausite pakvietimo 
iki balandžio 25 d., prašome 
pranešti Tautos Fondo raštinei: 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207; tel. (718) 277-0682. 
Metiniame susirinkime bus Ta
rybos, Valdybos ir Revizijos 
komisijos pranešimai; bus prista
tyti ateities veiklos planai; dis
kutuojami Tautos Fondo įstatų 
pakeitimai ir kiti einamieji rei
kalai. Vyks 5 Tarybos narių rinki
mai. Visi Tautos Fondo nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti.

Rita Melinskaitė, M. K. 
Čiurlionio Dailės muziejaus Kau
ne Tapybos skyriaus vedėja, yra 
atvykusi į New Yorką ir svečiuo
jasi pas dail. Juozą Bagdoną. Ji 
skuba susipažinti su New Yorko 
muziejais ir galerijomis. Š. m. 
balandžio 15 d., lydima dail. Juo
zo Bagdono ir Aldonos Zikarie- 
nės, aplankė ir Pranciškonų Ado
mo Galdiko vardo galeriją (341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY) 
ir apžiūrėjo jos kolekciją. Pasi
džiaugė, kad pranciškonai suge
bėjo surinkti tiek daug meno 
kūrinių. Apsilankė ir "Darbinin
ko" įstaigose.

JAV LB Oųeens apylinkės 
metinis susirinkimas įvyko ba
landžio 5 d. Kultūros Židinio 
posėdžių menėje. Dalyvavo ne
toli 50 narių. Pirmininkė Ramutė 
Česnavičienė susirinkimą pradė
jo pakviesdama visus sugiedoti 
Lietuvos himną ir tylos minute 
pagerbti visą eilę Amžinybėn iš
keliavusių narių. Padaryti veik
los, finansų, kontrolės komisijos 
pranešimai. Pravesti rinkimai. Iš 
senos valdybos pasiliko Ramutė 
Česnavičienė ir Vida Jankaus
kienė; naujai išrinkti: Edmundas 
Adomaitis, Renata Alinskienė, 
Algis Ruzgas ir Raimundas Šližys. 
Valdyba pareigomis dar nepa- 
siskirstė.

Čia spausdiname aprašymą 
apie ansamblį "Dainava", paimtą 
iš pačių ansambliečių išleisto 
lankstinuko. Fotografija paimta 
irgi iš ten pat.

- o -
Dzūkija nuo seno garsėja dai

nomis. Neatsitiktinai šis kraštas 
pavadintas Dainava. Tai unika
lus gamtos kampelis su nuosta
biais pušynais, ežerais ir pelkė
mis, išraižytas upių ir upelių gi
jomis, nusėtas kalvomis ir kal
velėmis, tarp kurių išsibarstę, 
tarsi pasiklydę šio krašto žmonių 
sodžiai ir sodybos, apipintos le
gendomis ir padavimais. Nepa
prastai turtingas šio krašto folk
loras, ateinantis iš gilios senovės, 
išlikęs kaimo žmonių širdyse ir 
lūpose. Visa tai būtina išsaugoti 
šiai ir ateinančioms kartoms. Tai 
mūsų pareiga.

Puoselėti ir tęsti tas tradicijas, 
turtinti ir tobulinti, perteikti jas 
žiūrovams kuo įtaigiau ir išra
dingiau 1977 metais mokytojos 
Danutės Plytnikienės pastangų 
dėka buvo įkurtas dainų ir šokių 
ansamblis "Dainava". Dabar ja
me, kartu su paruošiamosiomis 
grupėmis, yra apie 200 narių.

Ansambliečių dainos, šokis, 
muzika skambėjo Vokietijoje, 
Italijoje, Maltoje, Ispanijoje, 
Graikijoje, Prancūzijoje, beveik 
visose Rytų Europos šalyse, sėk
mingai gastroliuota Švedijoje, 
Danijoje. Neatsitiktinai "Daina
va" buvo kviečiama į tarptauti
nius festivalius, tokius kaip "Fol- 
moot" N. Carolina (JAV), Heino 
(Olandijoje), Avray (Prancūzijo
je), Vietname.

Su ansambliu yra dirbę dauge
lis žymiausių Lietuvos kompozi

DARBININKUI paremti aukojo:
DARBININKO skaitytojai, at

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

Po 20 dol.: Ant. Saladzius, 
Montreal, Canada; Austrą Puzi- 
nas, San Mateo, CA; Rev. J. Ma
tutis, Hartford, CT; Aldona Ba
rius, Monroe, CT; J. Janiūnas, 
Stratford, CT; Ada Ustjanauskas, 
W. Hartford, CT; P. Bakunas, 
Edgewater, FL; St. Kreivėnas, St. 
Petersburg, FL; P. Rasimas, St. 
Pete, FL; Albina Balsys, St. Pete 
Beach, FL; Irena Maconis, St. Pete 
Beach, FL; Aleks. Vakselis, St. 
Pete Beach, FL; J. Zubavicius, 
Sunny Hills, FL; Aldona Stasiu- 
kevicius, Treasure Island, FL; J. 
Vainius, Oak Brook, IL; Angelė 
Lawler, Westminster, MD; L. K. 
Svelnis, Needham, MA; Jeron. 
Kačinskas, So. Boston, MA; V. 
Lalas, Weymouth, MA; Vyt. Ka- 
mantas, Grand Rapids, MI; V. ir
G. Lileika, Basking Ridge, NJ; J. 
B. Palonis, Green Brook, NJ; 
Genevieve, Podgalsky, Wat- 
chung, NJ; Felicia Redikis, Af- 
ton, NY; Irene Staskevičius, 
Bronx, NY; Sylv. Kuchynskas, 
Brooklyn, NY; Vida Hettenbach, 
Centerport, NY; Rev. Jos. Žukas, 
Port Washington, NY; Angelą 
Rozevicius, Webster, NY; Terese 
Jakelaitis, Woodhaven, NY; Ur- 
sula Povilaitis, Woodhaven, NY; 
Aušrele Sakalas, Omaha, NE; P. 
Kliorys, Euclid, OH; Anth. Wish- 
ner, Lakevvood, OH; P. Vaskys, 
Cheltenham, PA; Helen Skladai- 
tis, Phila., PA; Lithuanian Citi- 
zens' Society of Western Penn- 
sylvania, Pittsburgh, PA; A. Kru- 
shinskas, Churchville, PA; Dr. A. 
V. Valiūnas, Reston, VA.

Po 10 dol.: Aušra Garbaus- 
kas, Santa Monica, DA; J. ir A. 
Tamosiunas, Fairfield, CA; V. Sai- 
mininkas, E. Hartford, CT; Kuni
gunda Šnipas, Hartford, CT; V. 
Stankus, W. Hartford, CT; Jūrate

Ansamblio "Dainava" kviesliai

torių, choreografų, chorvedžių; 
kurie čia realizavo savo kūrybi
nius sumanymus, tuo praturtin
dami kolektyvo repertuarą. Todėl 
"Dainava" gali džiuginti žiūrovus 
įvairia ir spalvinga dviejų dalių 
programa.

"Dainava" - tai neprofesiona
lus kolektyvas. Jo pagrindą su
daro inteligentijos atstovai: mo
kytojai, gydytojai, inžinieriai, 
privačių, valstybinių, komercinių 
įmonių tarnautojai, darbuotojai 
ir darbininkai, aukoj antys ne
mažą dalį savo laisvalaikio, ati
duodantys dalelę savęs liaudies 
menui, kūrybai. Ansamblis - tai

Dibenedetto, W. Hartford, CT; 
Milda Starenas, Palm Harbor, FL;
L. Sinus, Spring Hill, FL; Kotry
na Sodonis, N. Palm Beach, FL; 
Aldona Bosman, Lawrenceville, 
GA; Anastasia Dubinskas, Balti
more, MD; Ed. Kemfert, Balti
more, MD; Ig. Kučiauskas, Balti
more, MD; Diana Campe, Edge- 
water, MD; B. ir B. Banaitis, 
Abington, MA; V. Radzevičius, 
Brockton, MA; Josephine Matios- 
ka, Centerville, MA; V. Baksys, 
Dorchester, MA; J. Navickas, 
Nevvton, MA; kun. V. Valkavi- 
cius, Norwood, MA; Br. J. Naras, 
Shrewsbury, MA; V. Kazakaitis, 
S. Boston, MA; Marijona Zerin- 
giene, Westfield, MA; A. Bazi- 
kas, Worcester, MA; Ona Pajeda, 
Worcester, MA; Anelė Andrews, 
Baywille, NJ; E. Raudys, Bayville, 
NJ; W. Calitis, N. Brunsvvick, NJ; 
Victoria Alekna, Ocean Gate, NJ; 
Meile Ivasauskas, Union, NJ; A. 
Daukantas, Wallington, NJ; 
Brone Jacikevicius, Rollinsford, 
NH; Ed. Bablinskas, Amsterdam, 
NY; Ig. Ozalas, Amsterdam, NY; 
Alg. Norvilą, Brooklyn, NY; 
Eleonora Tutinas, Brooklyn, NY; 
Vikt. Prizgintas, Centrai Vly, NY; 
Regina Ūselis, Flushing, NY; V. 
R. Sirusas, Garrison, NY; E. 
Dirmantas, Glen Cove, NY; Emi
lija Jurgela, Glendale, NY; Gied
re Kumpikas, Jamaica, NY; Stella 
Matulonis, Manhasset, NY; Mil- 
lie Pietz, Mt. Vernon, NY; Jo
lanta Bagepalli, Niskayuna, NY; 
Zina DiFalco, New York, NY; 
Sophia Gruzdys Laino, Nevv 
York, NY; K. Bileris, Richmond 
Hill, NY; Albina Ralys, Richmond 
Hill, NY; P. Kiaune, Rochester, 
NY; Fr. Petrauskas, Syracuse, NY; 
Mrs. B. Ramanauskas, VVood
haven, NY; Aldona Palunas, Ak- 
ron, OH; J. Puodziunas, Phila., 
PA; Albina Lukas, Philadelphia, 
PA; Irena Matonis, Phila, PA; 
Regina Cirpulis, Sugarland, TX; 
Marta Stanaitis, Racine, WI. 

didelė intelektualinio ugdymo 
kalvė jaunimui. Čia meno mo
kyklą išėjo šimtai vaikų ir jau
nuolių.

Būk sveika, "Dainava", gyvuok 
ir skambėk, džiugink ir jaudink, 
kurk ir puoselėk lietuvišką dainą, 
šokį, muziką dabartinei ir atei
ties kartoms.

- o -
Newyorkiečiai išgirs ir pama

tys "Dainavą" ketvirtadienį, ge
gužės 7 d., 7:30 v. v. Kultūros Ži
dinyje ir patys įvertins šį meno 
ansamblį.

Po 5 dol: J. Mike- 
laitis, Tucson, AZ; V. 
Tuskenis, Palm 
Springs, CA; V. Ja

linskas, Farmington, CT; G. 
Vildzius, Ledyard, CT; Bette Ann 
Liudzius, Nevv Britain, CT; J. 
Kisielius, Nevv Haven, CT; M. 
Bukauskas, Thompson, CT; E. J. 
Ziurys, Jr., VVethersfield, CT; 
Antanina Bulota, Littleton, CO; 
Milda Grabnickas, Altamonte, 
FL; V. Kaunas, Clearvvater, FL; 
Florence Dippel, Daytona Beach 
Sh., FL; R. Krulikas, Ft. Myers, 
FL; Leonarda Kilikonis, Jupiter, 
FL; Eugenia Donohue, Port Ric- 
hey, FL; J. Bandziukas, Seminole, 
FL; Regina Pazybysz, Duluth, GA; 
Marija Kupriene, Cicero, IL; Vyt. 
Rūbas, Riverside, IL; H. Gailiu- 
nas, Athol, MA; Janina Miksys, 
Leicester, MA; Sigitas Veršelis, 
Natick, MA; Mrs. A. Girnius, Ros- 
lindale, MA; Elena Santvaras, So. 
Boston, MA; Z. Vizbaras, VVorces- 
ter, MA; B. Raugas, Delran, NJ; 
Mrs. V. J. Kavolius, Elizabeth, 
NJ; Veronica Gudas, Jamaica, NY; 
Franciska Plėnys, Ozone Park, 
NY; J. Orentas, Ridgevvood, NY; 
F. E. Mackevičius, Rochester, NY; 
VI. Kilius, Valley Stream, NY; 
Regina Bork, VVoodhaven, NY; 
Alf. Jankauskas, VVoodhaven, 
NY; Stase Kaselis, Cincinnati, 
OH; Kun. J. A. Bacevice, Cleve- 
land, OH; Vinc. Taraska, VVick- 
liffe, OH; E. Ziurys, Haverford, 
PA; Ve. Incys, Lancaster, PA; 
Mathilda Milauskas, Nevv Ken- 
sington, PA; Helen Kazlauskas, 
Philadelphia, PA; A. K. Juzaitis, 
Plymouth Meeting, PA; J. B. 
Miniotas, Trophy Club, TX; Vio- 
let Ogden, Pennsboro, W. VA; 
A. B. Levonovvich, Kenosha, WI; 
Reitz fam., Madison, WI.

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

Lietuvis, lauko darbų (landsca- 
ping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, VVashington, 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.)

Tik 46 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 9,9 cento 
- JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLING pasiūlymui? Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo. 
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9 
vai. vak. tel. 708-386-0556. (sk.)

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

Reikalinga moteris prižiū
rėti senutę, jai virti ir rūpintis 
namų ruoša. Gyventi šeimoje West 
Hartford, CT. Turi mokėti lietuviš
kai ir šiek tiek angliškai. Dėl infor
macijų skambinti (860) 561-4905.

(sk.)

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

Reikalinga moteris pagelbėti 
prižiūrėti mano motiną. Geros gy
venimo sąlygos ir alga. Nebūtinai 
kalbėti angliškai. Skambinti vaka
rais tel. (201) 467-2464. (sk.)

"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 įgalio
tiniui adresu: Bronius Juo-delis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Lina Ruzgytė, Woodhaven, NY - 
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 gegužės 2 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. Kul
tūros Židinio kieme. Dėl infor
macijų 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.

mailto:jkeleras@aol.com
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