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Adamkus pakvietė premjerą 
Gediminą Vagnorių ir Seimo 
pirmininką Vytautą Landsbergį 
sureguliuoti tarpusavio nesuta
rimus. Kvietimas skelbiamas in
terviu laikraštyje "Respublika".

- Lietuvoje įvyko ankstyvojo 
įspėjimo NATO karinio lėktuvo 
E-3A ir Lietuvos naikintuvų ben
dri mokymai. Zoknių karinės 
bazės viršininkas Edvardas Ma
žeikis Interfax'ui pareiškė, kad 
Zoknių aerodromas gali tapti 
vienu rezervinių aerodromų to
kio tipo NATO lėktuvams.

- Lietuvos Seimui pateiktos 
baudžiamojo kodekso pataisos 
numato bausmes sovietiniams 
karo nusikaltėliams: kalėjimas 
10-20 metų arba iki gyvos gal
vos.

- Birželio 3 d. trijų Baltijos 
šalių bankų - "Eesti Uhispank", 
"Latvijos Unibanka" ir Vilniaus 
banko - vadovų pasirašyta sutar
tis dėl klientų mokėjimų aptar
navimo numato atidaryti bankų 
tarpusavio korespondentines sąs
kaitas. Tai leis atsiskaitymus at
likti per vieną dieną, o anks
čiau tam reikėdavo kelių dieną. 
Be to, tų trijų bankų klientai 
gaus nemažų nuolaidų.

- Lietuvos valstybinio aka
deminio dramos teatro reži
sierius Oskaras Koršunovas pel
nė aštuntojo tarptautinio To- 
runės teatro festivalio "Kontakt" 
apdovanojimą, - geriausio jauno
jo režisieriaus prizą. Prestiži
niame teatro festivalyje Lenki
joje buvo parodytas O. Koršuno
vo režisuotas spektaklis "Senė 2". 
Iš viso šiemet konkursiniame To
ninės festivalyje varžėsi dvyli
kos Europos valstybių teatrų tru
pės, parodžiusios septyniolika 
spektaklių.

- Vilniuje pradėjo veikti Is
landijos garbės konsulatas. Nuo 
birželio 9 d. oficialiai savo parei
gas einantis Islandijos garbės 
konsulas Arni Arnason taip pat 
vadovauja bendrai Lietuvos, Is
landijos ir Švedijos farmacijos 
įmonei "Ilsanta". Šios įmonės pa
talpose Molėtų plente Vilniuje 
įsikūręs ir pats konsulatas, o Lie
tuvoje akredituotas Islandijos 
ambasadorius dirba Danijoje.

- Europos žmogaus teisių 
komisija iki šiol tik vieną Lie
tuvos piliečio skundą pripažino 
vertu nagrinėjimo. Dar du skun
dai yra "nukeliavę" iki formalios 
priėmimo procedūros ir artimi
ausiu metu gali būti priimti. 
Skundų autoriai jaučiasi patyrę 
laisvės apribojimą Lietuvoje.

- Tik šį pavasarį Vilniuje 
įsteigtas Ugniagesių rengimo 
centras pasipildė kompiuterizuo
tu mokomuoju stendu. Jį Prieš
gaisrinės apsaugos departamen
to padaliniui birželio 10 d. per
davė Didžiosios Britanijos am
basada Vilniuje. Kompanijos 
"Apollo Fire Detectors" pagamin
tame maždaug 20 tūkstančių litų 
vertės mokomajame stende 
įmontuoti jutikliai, kurie taria
mai reaguoja į dūmus, ugnį. Šis 
stendas padės kursų dalyviams 
mokytis naudotis avarinėmis 
perspėjimo sistemomis.

- "Vartų" dailės galerijoje Vil
niuje atidaryta retrospektyvinė 
dailininko Audriaus Puipos 
(1960-1997) kūrybos paroda.

1998 m. gegužės 21 d. Washingtone, Baltųjų Rūmų rožių sodelyje, įvyko iškilmingos is
torinės apeigos. Prezidentas Clinton pasirašė Senato balandžio 30 dienos lemiamą 
balsavimą, kuris priėmė Lenkiją, Vengriją ir Čekiją į NATO organizaciją.
Iš kairės į dešinę: dalyviai su lenkų delegacija, Jerzy Kazminski (Lenkijos Ambasadorius 
Washingtone), Jan Nowak (first director of Radio Free Europe), Audronė Pakštienė (JAV 
LB VR įstaigos direktorė), Zbignievv Brzezinski (chairman and counselor center for 
Strategic and International Studies), Darius Degutis (patarėjas politiniais klausimais 
Lietuvos ambasadoje Washingtone)

KANADOS POZICIJA NATO PLĖTIMOSI KLAUSIMU IR 
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VAIDMUO

Dr. Alfonso Eidinto, Lietuvos ambasadoriaus Kanadoje, pasisakymas PLB 
Valdybos pirmininko Vytauto Kamanto sukviestoje konferencijoje "NATO ir 
Baltijos valstybės", Toronte, 1998 m. gegužės 2-3 dienomis

Kanada, pasirašydama Madri
do dokumentą, pirmoji ratifika
vo trijų naujų valstybių (Veng
rijos, Čekijos, Lenkijos - red.past) 
pakvietimą į NATO. Tokia jos 
politika yra nepaprastai palanki 
Lietuvai. Dėl šios šalies pozicijų 
svarbos G-8, NATO, transatlan
tinio saugumo sistemai Lietuvos 
diplomatijos dėmesys yra jai 
didelis. Lietuvos ambasada Otta- 
woje, veikianti Kanadoje nuo 
1995 m. rugpjūčio, 1996 ir 1997 
metų pirmoje pusėje atliko daug, 
aiškindama Lietuvos siekius sto
ti į NATO ir Kanados pozicijas. 
Tas darbas intensyviai tęsiamas 
ir po Madrido viršūnių susitiki
mo.

Po paskutinių susitikimų ba
landžio mėnesį su Premjero ka
bineto Užsienio ir gynybos poli
tikos sekretoriato Strateginio 
planavimo direktoriumi Loentz 
Friedlaender, UR ir TP departa
mento Tarptautinio saugumo 
biuro skyriaus direktoriumi 
Gregg A. Calkin bei jo pavaduo
toju G. Berry, ES, Šiaurės ir VE 
biuro generaliniu direktoriumi 
Jean Marę Duval, Nac. gynybos 
departamento karinio apmoky
mo koordinatoriumi, skyriaus 
direktoriumi Andrew Rasiuliu, 
Šiaurės Europos, Skandinavijos

LIETUVOS PREZIDENTAS NORI 
AIŠKUMO

Prezidentas Valdas Adamkus 
paprašė, kad Vyriausybė ir Val
stybės kontrolė patikrintų Prezi
dento rezidencijos remonto są
matos pagrįstumą ir lėšų panau
dojimą. Jis nenorėtų, kad būtų 
tuščiai švaistomos valstybės lė
šos. "Lietuvos rytas" birželio 
pradžioje rašė, kad Prezidento 
rezidencijos Turniškėse remon
tas kainuos 2.4 mln. litų. Spe
cialistų nuomone, už šiuos pi
nigus Prezidentui būtų galima 
pastatyti naują būstą. Kita ver
tus, projekte numatyta, kad da

ir Baltijos valstybių (toliau - 
BV) skyriaus direktoriumi Gar/ 
Scott, senatoriais C. Kelly, Ch. 
Rompskey aišku, kad Kanada 
dabar stebės, kiek plėtimasis 
kainuoja, kaip vyksta trijų pa
kviestųjų į NATO naujų narių 
integracija.

Nauja kandidate Kanadoje 
šiuo metu aiškiausiai matoma 
Slovėnija; dėl Rumunijos dar 
yra daug abejonių, o BV-ių, kaip 
ir kitų šalių, kaip galima su
prasti iš NATO politiką vyk
dančių specialistų, dabar kan
didatūros rimtai-nesvarstomos, 
jos nukeliamos ilgesniam, aiš
kiai neapibrėžtam laikui - toles
nis plėtimasis vyks, matyt, gana 
lėtai.

Kanados politikų tarpe vyrau
ja įsitikinimas, kad mes turime 
daugiau dirbti, mažiau apie 
NATO kalbėti, o dirbti labai 
efektyviai. Mūsų minusas - sto
ka gero įvaizdžio Vakarų šalyse 
apie mūsų ekonominę reformą, 
nemokėjimas vaizdžiai prista
tyti savo pliusų, nors karinėje 
srityje tarp BV-ių esame lyde
riai.

Kanada ypač pabrėžia PfP 
(Partnership for Peace - red.) 
vaidmenį, Euroatlantinės part
nerystės Tarybos veiklos svarbą,

lis pinigų bus panaudota senos 
Prezidento rezidencijos pert
varkymui, o dalis bendrai Tur
niškių miestelio infrastruktūrai 
gerinti. Šiame Turniškių mieste
lyje yra įsikūrę aukšti Lietuvos 
pareigūnai bei užsienio valsty
bių diplomatai. LR

Skaitykite

Darbininką
ir pasiūlykite jį 
savo draugams!

Dr. Alfonsas Eidintas

noriai palaiko dvišalius karinius 
ryšius, daug jiems padeda, rengia 
kursus ir stažuotes Lietuvos ka
rininkams. Kanados idėja - dau
giau daryti, mažiau kalbėti. Taigi, 
Kanada visumoje yra mums pa
lanki.

Amerikietiškas aspektas
Kanadoje šiuo metu nėra vie

šos diskusijos dėl NATO plėtimo
si ir jos ateities. Nėra čia tokių 
plėtimosi priešininkų, kaip JAV 
Ben Cohen, George Kennan, Ri- 
chard Pipes, Jack Matlock, Daniel 
Patrick Moynihan ar John War- 
ner iš Virginijos. Kanada daugiau 
ar mažiau atrodo netgi tam tikra 
prasme indiferentiška tolesnio

(nukelta į 3 psl.)

PIRMOSIOS 
KONSULTACIJOS

JAV valstybės departamente bir
želio 9 d. įvyko pirmosios dvišalės 
JAV ir Lietuvos ekonominės kon
sultacijos. Jose dalyvavo ūkio mi
nistras Vincas Babilius ir JAV vals
tybės sekretorės pavaduotojas Stu- 
art Eisenstat. Šios konsultacijos 
buvo numatytos sausio 16-ąją pa
sirašytoje JAV ir Baltijos valstybių 
chartijoje. Susitikime aptartas Lie
tuvos ir JAV prekybinis bendra
darbiavimas ir investicijų galimy
bės. Lietuva buvo įvertinta kaip 
gera šalis investicijoms ir verslo 
partnerė. LR

1998 m. birželio 9 d. Baltuo
siuose Rūmuose Amerikos Baltų 
Jungtinio Komiteto (JBANC) ir 
šešių Amerikos Baltų organizaci
jų atstovai susitiko su Preziden
to specialiuoju asistentu ir Na
cionalinės saugumo tarnybos 
centrinės ir Rytų Europos kraštų 
direktorium Stephen Flanagan, 
Baltųjų rūmų ryšių su visuomene 
asocijuota direktore Christine 
Stanek, Valstybės departamento 
ryšių su Baltijos kraštais pa
reigūnu Trevor Evans. Susitikime 
buvo svarstoma JAV politika 
Baltijos regione: JAV - Baltijos 
kraštų Chartos įgyvendinimas, 
šiaurės rytų Europos iniciatyva 
ir atvirų durų NATO plėtimosi 
politika. JAV administracija pa
brėžė įsipareigojimą 'atvirų durų' 
politikai ir pakartotinai pareiškė 
stiprią paramą Baltijos kraštų 
NATO siekiui.

JAV pareigūnai teigė, kad JAV 
- Baltijos kraštų Charta integruo
ja Baltijos valstybes į vakarietiškų 
valstybių šeimą, sukurdama JAV 
politikos šiame regione struk
tūrą. Taip pat sudarytos charto- 
je numatytos dvipusės ekonomi
kos ir gynybos darbo grupės. 
Birželio 25 d. Rygoje susitiks JAV 
ir Baltijos valstybių partnerystės 
komisija aptarti ekonominės in
tegracijos, regioninio bendradar
biavimo ir saugumo klausimus. 
JAV pareigūnai taip pat nagrinė
jo Šiaurės Europos Iniciatyvą, 
sukuriančią Baltijos jūros kraštų 
bendradarbiavimo struktūrą.

S. VVIESENTHAL CENTRAS 
NEKANTRAUJA

Simon Wiesenthal centras bir
želio 16 d. kreipėsi į Prezidentą 
Valdą Adamkų su prašymu pa
daryti viską, kad teismo lauki
antis "karo nusikaltėlis Aleksan
dras Lileikis tikrai būtų teisia
mas". Tai sakoma Eltai iš Jeruza
lės atsiųstame centro pareiškime.

Laišką pasirašęs centro direk
torius Efraim Zuroff nurodo, jog 
esama daug faktų, patvirtinančių 
delsimą tardant ir rengiant kal
tinamąjį aktą. "Atrodo, kad A. 
Lileikio teismas gali ir visai ne
įvykti dėl nepateisinamų atidė
liojimų ir garbaus kaltinamojo 
amžiaus. Kiekviena diena didi
na šansą, kad A. Lileikis (ir jo 
bendrininkai) iš viso nebebus 
persekiojamas Lietuvoje", - teigia 
E. Zuroff.

Tuo tarpu Lietuvos generalinės 
prokuratūros atstovas spaudai

MASINIŲ TRĖMIMŲ ĮVERTINIMAS 
IR PASEKMĖS

Seime vienbalsiai buvo priim
tas nutarimas masinius trėmi
mus iš Lietuvos į SSRS paskelbti 
karo nusikaltimais. Nutarime 
skelbiama, kad masinės represi
jos, kurias okupuotos Lietuvos 
gyventojų atžvilgiu vykdė SSRS 
vyriausybė, ištremdama iš Tė
vynės daugybę šeimų su moteri
mis, vaikais ir seneliais į SSRS 
teritoriją, yra ypač sunkus karo 
nusikaltimas su kryptingai už
sibrėžto ir vykdomo genocido 
požymiais. Tokiems nusikalti
mams senaties nėra. Seimas įsi
pareigojo iki birželio dienos su
grąžinti į Baudžiamąjį kodeksą 
atitinkamas nuostatas. Vienbal
siai Seimas priėmė ir Vytauto 
Landsbergio parengtą rezoliuci
ją, kuri skelbia, kad karo nusikal
timams turi būti taikomos 1948 
metų Konvencijos dėl užkirtimo 
kelio genocido nusikaltimui ir 
nubaudimo už jį, nuostatos. Re
zoliucijoje reiškiama viltis, kad

Amerikos Baltų Jungtinio Ko
miteto pirmininko Algio Rimo 
teigimu, NATO išplėtimas į Bal
tijos valstybes didina Europos 
saugumą. Stabilumas Baltijos 
jūros regione didina stabilumą 
visoje Europoje, o tai atitinka 
Jungtinių Amerikos Valstijų na
cionalinio saugumo interesus. .

Minėtame susitikime dalyva
vo Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Amerikos Latvių Asociacijos, 
Amerikos Estų Tarybos, Pasaulio 
Estų Tarybos, Amerikos Baltų 
Laisvės Lygos, Baltų Instituto ir 
Amerikos Baltų Jungtinio ko
miteto atstovai.

Amerikos Baltų Jungtinio Ko
miteto Prezidentas Prof. Jonas 
Račkauskas birželio 4 d. išsiuntė 
Amerikos Lietuvių Tarybos pro
testo laišką NATO Generaliniam 
Sekretoriui Javier Solana, pa
reiškusiam Maskvoje, kad NATO 
atsižvelgs į Rusijos nuomonę 
sprendžiant dėl Baltijos kraštų 
priėmimo į NATO.

Politologas Darius Furmona- 
vičius (Nottingham, Anglija) ko
mentuodamas pasakė, kad nors 
Rusija darė dideles pastangas 
įtraukti Baltijos valstybes į savo 
įtakos sferą, JAV pakartotinai 
ryžtingai pareiškė, kad Baltijos 
valstybės yra nedaloma Vakarų 
pasaulio dalis arba, iš tiesų, jos 
yra geros kandidatės antrajai 
NATO plėtimosi bangai.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

birželio 17 d. Eltai pareiškė ne
matąs priežasčių kalbėti apie šios 
istorinės bylos vilkinimą. Vil
niaus apygardos teisme ji turėtų 
būti nagrinėjama birželio pa
baigoje ar liepos pradžioje.

Valstybinį kaltinimą A. Lileikio 
byloje palaikančio generalinio 
prokuroro pavaduotojo Kazi
miero Kovarsko teigimu, šių 
metų kovo 5 dienos Vilniaus 
apygardos teismo prašymu at
likti papildomi procesiniai veiks
mai nesustiprino, bet ir nesu
silpnino kaltinimo pozicijų. Teis
mui vietoj kopijų pateikti A. Li
leikio pasirašytų nurodymų ori
ginalai, pagal kuriuos, kaip ma
noma, buvo pasmerkti myriop 
75 žydų tautybės asmenys, iš 
kurių tik vienas išvengė sušaudy
mo.

ELTA

Rusija sugebės laikytis šių teisės 
nuostatų ir neribos teisinio ben
dradarbiavimo su Lietuva, per
sekiojant karo nusikaltėlius, taip 
pat suteiks grįžimo paramą trem
tiniams ir jų palikuonims. LR

A. SABONIUI 
NESISEKA

Pajūryje besiilsintis krepšinin
kas profesionalas Arvydas Sabo
nis su sūnumis paplūdymyje žai
dė futbolą ir, nesėkmingai spyręs 
į kamuolį, sulaužė tris dešinės 
kojos pirštus. Pasak krepšininko 
žmonos Ingridos, trauma nėra 
labai sunki. Tačiau, matyt, Port- 
lando "Trail Blazers" vidurio puo
lėjas nežais Kauno "Žalgirio” ir 
Maskvos CASK komandų vete
ranų varžybose, kurios įvyks lie-

(nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių PEN centras: 
darbai ir perspektyvos

Balandžio 29 d. Lietuvių PEN 
centro nariai buvo susirinkę ap
tarti savo veiklos tolesnių gai
rių. Lietuvių PEN centras buvo 
įkurtas rašytojo Romualdo Lan
kausko iniciatyva 1989 m. vasa
rio 23 d. Vilniuje, į Tarptautinį 
PEN klubą priimtas jo kongrese 
Maastrichte (Olandija) 1989 m. 
gegužės 11 d. Tarptautinis PEN 
klubas yra vienintelė pasaulinė 
rašytojų, vertėjų, leidėjų, lite
ratūros mokslininkų ir kritikų 
organizacija, kurios tikslas yra 
ginti literatūrą kaip bendrą tautų 
vertybę nepriklausomai nuo ide
ologinių ir politinių doktrinų, 
ginti kūrybinę rašytojų laisvę, 
kovoti su jų persekiojimu už įsi
tikinimus. Pagrindinės šios or
ganizacijos nuostatos išdėstytos 
Tarptautinio PEN. klubo charti
joje, su kuria prieš stodamas turi 
susipažinti kiekvienas būsimas 
narys ir pasirašyti, jog sutinka 

Lietuvos PEN prezidentė prof. Galina Čepinskienė ir Lie
tuvos PEN Amerikos skyriaus pirmininkas Julius Keleras 
64-ajame pasauliniame PEN kongrese Edinburghe, Škoti
joje 1997 m.

su jos principais. PEN klubas 
pasisako už laisvą spaudą, ir 
smerkia prievartinę cenzūrą tai
kos metu. Jis tiki, kad būtinybė 
kovoti už pasaulio pažangą, 
užtikrinant labiausiai tinkamą 
politinę ir ekonominę tvarką, 
skatina atvirai kritikuoti vy
riausybes, administracinius or
ganus ir įvairias institucijas. Ka
dangi laisvė implikuoja sava
norišką apsiribojimą, nariai įsi
pareigoja priešintis tokioms lais
vos spaudos blogybėms, kaip 
melagingos publikacijos, sąmo
ningos klastotės ir faktų iškraipy
mas, siekiant politinių bei as
meninių tikslų. Lietuvių PEN 
centras buvo įkurtas sąjūdžio už 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą metais, kai buvo itin 
reikalinga pasaulio demokratinės 
visuomenės parama, kai buvo 
būtina informuoti užsienį apie 
SSRS vykdomas represijas prieš 
Lietuvą, o vėliau apie ekonominę 
ir politinę blokadą bei išpuolius 
prieš žodžio laisvę. Ir vėliau Lie
tuvių PEN centro valdyba ne 
kartą pasisakė prieš valdžios 
nenorą supažindinti Lietuvos 
visuomenę su svarbiais visai 
tautai dokumentais. 1994 m. 
birželio 16 d. atviru laišku ("Lite
ratūra ir menas", 1994.VI.25), 
išsiųstu LR prezidentui A. Bra
zauskui 1994 m. birželio 17 d., 
PEN centras prašė valstybės 
vadovą pasirūpinti, kad Jung
tinėse Tautose įregistruota Rusi
jos ir Lietuvos deklaracija būtų 
atspausdinta Lietuvos dienraš
čiuose ir su šiuo labai svarbiu 
dokumentu galėtų susipažinti 
visi Lietuvos žmonės. 1994 m. 
rugsėjo 12 d. pareiškime Lietu
vių PEN centro valdyba ragino 
piliečius, organizacijas, visas 
politines jėgas vienytis ir inici
juoti procesus, kuriais dar gali
ma konstituciniu būdu atkurti 
LDDP valdžios iškreiptą tautos 
valią svarbiausiais nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos Res
publikos likimo klausimais.

Vienas pagrindinių kiekvieno 
PEN centro tikslų - ginti žodžio 

laisvę ir kovoti su žmogaus teisių 
pažeidimais bet kurioje pasaulio 
šalyje. Dar prieš prasidedant kru
viniems įvykiams Čečėnijoje, 
Lietuvių PEN centras kreipėsi į 
Tarptautinį PEN klubą ir į visus 
tautinius PEN centrus, kad būtų 
užkirstas kelias ruošiamai agresi
jai prieš Čečėniją. Pasaulio in
telektualų tylėjimas, lūkuriavi
mas bei mandagus šalinimasis, 
kaip nurodoma pareiškime, gali 
būti pražūtingas dar vienai 
Kaukazo tautai. Agresijai pra
sidėjus, Lietuvių PEN centras vėl 
kreipėsi į LR prezidentą, kad būtų 
panaudotos visos įmanomos dip
lomatijos priemonės tam, kad 
rusų kariuomenės daliniai būtų 
atitraukti iš Čečėnijos. Prieš me
tus Čečėnijos rašytojai susitiko 
su Lietuvių PEN centro atstovais, 
buvo konsultuojamasi dėl pagal
bos čečėnų rašytojams įstoti į 
Tarptautinį PEN klubą. Lietuvių

PEN centras drauge su visa pa
saulio rašytojų bendruomene 
ėmėsi ginti kaimyninėje Balta
rusijoje persekiojamus plunksnos 
draugus: S. Adamovičių, žurna
listus Borisą Hamaidą ir Vla
dimirą Pleščenką, kurie buvo 
suimti ir kalinami 1997 m. pra
džioje. 1997 m. gegužės mėn. 
visiems tautiniams PEN centrams 
buvo išsiuntinėtas Lietuviti PEN 
centro pareiškimas dėl žmogaus 
teisių pažeidinėjimų, žodžio lais
vės apribojimų ir politinių kali
nių Kinijos okupuotame Tibete.

Labai svarbus kiekvieno tau
tinio PEN centro darbo baras - jo 
atstovų dalyvavimas kasmet ren
giamuose Tarptautiniuose PEN 
klubo kongresuose. Nuo 1989 
m. Lietuvių PEN centro delega
tai yra dalyvavę kongresuose 
Toronte ir Montrealyje, Barse
lonoje, Vienoje, Prahoje ir Edin
burge, taip pat regionalinėse 
konferencijose ir Baltijos šalių 
PEN centrų forumuose Upsaloje, 
Minske, Rygoje. Š. m. balandžio 
23-26 d. Rygoje (Jūrmaloje) vyku
siame Baltijos šalių PEN centrų 
forume, kuriame dalyvavo ir šių 
eilučių autorė, buvo daugiausia 
kalbama apie rašytojų solida
rumą, Tarptautinio PEN klubo 
komiteto įkalintiems rašytojams 
ginti darbą. Šis komitetas buvo 
įsteigtas 1960 metais ir dabar 
jam priklauso 131 PEN centras. 
Tarptautinio PEN klubo atstovė 
Sarah Wyatt pažymėjo, kad rašy
tojai persekiojami Kinijoje, Je
mene, Irane, Irake ir maždaug 
20 Europos šalių. Rusijoje yra 
kalinamas žurnalistas Grigorijus 
Pasko, rašęs apie karinės pra
monės objektų įtaką aplinkai ir 
žmonių sveikatai. Jis vis dar 
kalėjime, jam gresia mirties 
bausmė už "valstybinių paslapčių 
paskelbimą". Kroatijoje yra per
sekiojamas žurnlistas Davoras 
Butkovičius, Jungtinėse Tautose 
paskelbęs rezoliuciją apie ko
rupciją tarp Kroatijos vyriausybės 
atstovų. Beveik visi šios šalies 
ministrai jį apkaltino šmeižtu. 
Rusų PEN centro atstovai kalbė

jo apie išaugusią KGB veiklą ir 
apie neokomunistinio fašizmo 
grėsmę. Daugelyje postkomunis
tinių šalių rašytojai yra. kontro
liuojami "vidinio cenzoriaus", 
bijo iki galo ir drąsiai pasakyti 
tiesą. Estų atstovas Andrės Ehin- 
pas iškėlė paradoksalų teiginį: 
"Kuo ramiau ir kuo laisviau gyve
name, tuo pasyvesni tampa mū
sų PEN centro nariai", o žodžio 
laisvė yra dažnai panaudojama 
skelbiant pornografiją, smurtą ir 
žiaurumą. Baltijos šalių PEN cen
trų forumo dalyviai išsiuntė pro
testą Rusijos prezidentui Borisui 
Jelcinui, reikalaudami nedelsiant 
nutraukti bet kokias sankcijas 
prieš Latviją. Taip pat buvo 
išsiųstas protestas Kroatijos pre
zidentui Franjo Tudžmanui dėl 
Davoro Butkovičiaus persekioji
mo, kreipimasis į Gruzijos vy
riausybę, reikalaujant nustatyti 
objektyvią tiesą rašytojo Džoabos 
Joseliani teismo procese. Buvo 
priimtos rezoliucijos dėl žodžio 
ir spaudos laisvės pažeidinėjimų, 
piliečių konstitucinių teisių apri
bojimų Baltarusijoje. Lietuvių 
PEN centro prezidentė Galina 
Čepinskienė supažindino foru
mo dalyvius su šio centro veikla 
palaikant ryšius su pasaulio rašy
tojų bendruomene ir supažin
dinant kitų šalių skaitytojus su 
lietuvių literatūra. Šioje srityje 
didžiausias nuveiktas darbas - 
1997 metų spalio mėnesį pa

Prezidento šimtadienis
Seimo Konservatorių, Social

demokratų ir LDDP frakcijų 
seniūnai palankiai vertina pre
zidento Valdo Adamkaus vado
vavimo valstybei šimtadienį. Pa
sak konservatoriaus Arvydo Vi
džiūno, per šimtą dienų Valdas 
Adamkus pasirodė "kaip tikras 
politikas", sugebantis derinti skir- 
tingąš nuomones ir galintis vaka
rietiškus valdymo metodus per
kelti į Lietuvos politinę realybę. 
Tačiau konservatoriaus netenki
na "visuomeninis" prezidento pa
tarėjų statusas. Keli įtakingi pa
tarėjai Prezidentūroje dirba vi
suomeniniais pagrindais, t.y. be 
oficialaus atlyginimo. Konserva
torius taip pat norėtų, kad Pre
zidentūros darbuotojai užtikrin
tų politikų privačių pokalbių su 
prezidentu slaptumą.

Socialdemokratų seniūnas 
Aloyzas Sakalas pabrėžė, kad 
Valdas Adamkus vidaus politiko
je įrodė, jog su jo nuomone turi 
būti skaitomasi ir formuojant 
Ministrų kabinetą, ir Seime prii
mant kontroversiškus įstatymus. 
Pasak Aloyzo Sakalo, Prezidento 
veikla užsienio politikoje labai 
teigiama. Lygindamas dviejų pre
zidentų veiklos bruožus, social
demokratas pažymėjo, kad Val
das Adamkus labai vykusiai nau
dojasi savo įgaliojimais ir ne
prašo papildomų. Tuo tarpu Al
girdas Brazauskas vis sakydavo, 
kad jam nepakanka įgaliojimų ir 
apsiribodavo simboliniais veiks
mais. Kaip Valdo Adamkaus 

Andrius Mamontovas (kair.), suvaidinęs Hamletą reži
sieriaus Eimunto Nekrošiaus pastatytame spektaklyje 
"Hamletas". Šalia - aktorius Ramūnas Rudokas. Šis spek
taklis buvo parodytas gegužės mėn. vykusiame Pasaulio 
Teatrų festivalyje Montrealyje ir Quebec'e

sirodžiusi 400 puslapių lietuvių 
literatūros - poezijos, prozos, 
dramos ir eseistikos antologija 
anglų kalba (Lithuania: In Her 
Own Words; Tyto Alba). Tai mūsų 
PEN centro narių Kornelijaus 
Platelio, Alfonso Bukonto, Liud
viko Jakimavičiaus, Juliaus Ke
lero ir Laimos Sruoginytės ne 
vienerių metų darbo vaisius. Ir 
nors mums antologijos pra
tarmėje išreikšta tik kukli padė
ka, o visa knyga pristatoma kaip 
vienos sudarytojos darbas, svar
bus rezultatas ir tai, kad šią 
knygą jau skaito ir dar skaitys 
daugelyje pasaulio šalių. Tradi
cinis tapo Lietuvių PEN centro 
kasmet rengiamas Druskininkų 
"Poetinis ruduo", į kurį suva
žiuoja Lietuvos ir užsienio šalių 
poetai.

Be abejo, daug kas nepadary
ta, daug ką nuveikti trukdo lėšų, 
patalpų, o kartais entuziazmo ir 
paprasčiausio idealizmo, noro 
dirbti be materialinio atlygio 
stoka. Jau ne pirmą kartą iške
liama mintis leisti Lietuvių PEN 
centro narių knygas, kurti lei
dybinę programą, kurią galėtų 
finansuoti vyriausybė arba pri
vatūs asmenys. Tikėkimės, jog 
šiuos planus sugebės realizuoti 
dešimtus metus einantis Lietu
vių PEN centras.

Galina Čepinskienė
Lietuvių PEN centro prezidentė

klaidą Aloyzas Sakalas nurodo 
Saugumo departamento vado
vo Jurgio Jurgelio atleidimą ir 
konservatoriaus Mečio Laurin
kaus paskyrimą į šį postą. So
cialdemokratui taip pat nepati
ko Valdo Adamkaus kalbos apie 
partijų krizes. Nors po to Valdas 
Adamkus pareiškė, kad buvo 
netiksliai išsireikšta, ir partijų 
krizės jis nemato, tačiau žodis - 
ne žvirblis, tad prezidentas turė
tų būti atsargesnis. LDDP frakci
jos seniūnas Česlovas Juršėnas 
pareiškė, kad per šimtadienį Val
das Adamkus pasirodė esąs tikras 
Lietuvos prezidentas, o ne kie
no nors vairuojamas, nors tokio 
vairavimo, pasak p. Juršėno, val
dančioji partija aiškiai pasigen
da. R

Sudarydami 
testamentus, 
nepamirškite 

geriausio draugo -
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A. SABONIUI 
NESISEKA

(atkelta iš 1 psl.)
pos 5-ą dieną. Prieš dešimtmetį 
Arvydui Saboniui du kartus buvo

"Lietuvos telekomui" suteiktos 
išskirtinės teisės

Birželio 9 d. Lietuvos Seimas 
priėmė daug diskusijų sukėlusį 
Telekomunikacijų įstatymą. Šiuo 
įstatymu iki 2003 metų įmonei 
"Lietuvos telekomas" suteikiamos 
išskirtinės teisės teikti fiksuotą 
telefono ryšį. Už šį sprendimą 
balsavo 61 konservatorius ir 1 
frakcijoms nepriklausantis Seimo 
narys. Prieš balsavo 40 parlamen
tarų, o 8 susilaikė. Socialde
mokratų ir LDDP frakcijų prašy
mu balsavimas buvo vardinis. 
Iškart po balsavimo socialde
mokratai pareiškė, kad siūlys 
Valdui Adamkui vetuoti šį įsta
tymą. Prieš savaitę prezidentas 
atsiuntė Seimui savo siūlymus 
dėl šio įstatymo. Juose pareiškia
ma, kad telekomunikacijų veik
los ribojimas turėtų neigiamos 
įtakos vartotojų teisėms ir šio

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

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, 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 {vairius reikalus, 
susijusius su mokesčių (tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connec- 
ticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 
06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.:860 651-0261. Fax860 651-8376.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
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 Literaiy Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

^asolino
* MEMOBIALS '

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENSN.Y. U379

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

- GAUSI PARODU SALĖ -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

k

trūkusi Achilo sausgyslė. Po šių 
traumų buvo baiminamasi, kad 
krepšininko karjera Arvydui baig
ta.. Tačiau jis žaidžia profesio
nalų lygoje. Beje, antrąkart Achi
lo sausgyslė Arvydui Saboniui 
trūko taip pat besiilsint Lietuvo
je. R

verslo plėtojimui. Per dešimt die
nų prezidentas turi nuspręsti - 
pasirašys ar ne šį įstatymą. Įsta
tymo rengėjai tikina, kad jame 
numatyta pakankamai "saugik
lių", kurie neleis monopolistui 
nepagrįstai didinti kainų. Nuo 
2003 metų sausio 1 dienos "Lie
tuvos telekomas" neteks išskir
tinių teisių ir ši rinka taps visiš
kai liberali. LR

Paremdami

lietuvišką 
spaudą, 

Jūs remiate 
lietuvybę 
Amerikoje

< J

J

aol.com
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KANADOS POZICIJA NATO PLĖTIMOSI KLAUSIMU IR darbiavimo ryšius su Kanados
. Lenkų Kongreso (Canadian Po-

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES VAIDMUO lish Congress) vadovybe - tokio 
bendradarbiavimo motto gali

Po žvaigždėta vėliava
nepriklausomybės šventėje visas kraštas už savaitės 

f /Į ' 1 / pasipuoš žvaigždėtomis vėliavomis. Jos plevėsuos 
I Z1 V prie viešų įstaigų, privačių namų, aikštėse, salėse, 

eisenose. Ta vėliavų gausa rodys laisvą šio krašto 
gyventojų demonstraciją, ne kokią dirbtinę ar įsakytą, kaip yra 
kitur. Ten policija įsako, tikrina ir baudžia, jei kas prie savo namų 
vėliavos neiškelia. Laikoma tai priešiška demonstracija. Bet toks 
žmonių prievartavimas nerodo jų tikro nusistatymo nei pagarbos 
iškeltai vėliavai. Tiktai laisvėje žmonės gali parodyti, kiek jiems 
brangi yra sava vėliava, jos ženklu reiškiama idėja.

Vėliava, kokia ji bebūtų, ženklina kurią nors idėją, jungia grupę 
žmonių. Pavyzdžiui, organizacijos pasirūpina vėliavomis, kad 
išreikštų savo tikslus, šūkius, siekimus. Tautinės vėliavos yra tartum 
pati tauta, valstybinės - valstybė. Jų ženklai ir spalvos gana dažnai 
siekia tolimą praeitį ir garsius tautos ar valstybės žygius. Tuo būdu 
tautinės bei valstybinės vėliavos riša praeitį su dabartimi. Jos jungia 
kartų kartas kaip regimas valstybės ženklas ir drauge įpareigojimas 
būti ištikimam savo tautai ir valstybei. Ištikimybė parodoma vė
liavos kėlimu ir pagarba, neištikimybė - jos niekinimu, įžeidimu. 
"Tokia šalis, kuri leistų nykti savo ženklų pagarbai, išnyktų ir pati."
(L. Bert)

Šiame krašte yra pasirodę neleistinų reiškinių niekinti valstybi
nius ženklus. Kai kuriose demonstracijose buvo viešai deginamos 
Jungtinių Valstijų vėliavos. Tai buvo daroma protesto ženklan prieš 
Amerikos politiką, bet už to protesto slėpėsi ir kitas užmojis: 
demonstruoti savo priešiškumą šios šalies santvarkai. Iš kur tai 
eina, nereikia aiškinti, kai triukšmadarių demonstracijose prasikišo 
raudonos svetimų kraštų vėliavos. Šiuo atveju raudonoji vėliava 
nebuvo tik kokia "asmeninės laisvės ir savo įsitikinimų" išraiška, bet
grasinimas ir iššūkis kovai.

Kova už savo krašto vėliavą yra kova už savo tautą ir valstybę, jų 
laisvę ir santvarką. Kai tauta ar valstybė pavergiamos, tai pa
keičiamos ir jų vėliavos. Okupantai tuojau kelia savo vėliavas ir 
griežtomis baudomis draudžia senąsias, nes jos reiškia rezistenciją 
prieš okupantą.

Panašiai nutinka ir tada, kai radikaliai pakeičiama valstybės 
santvarka. Visos revoliucijos išeina žygin su savo vėliavomis. Tad 
kur tik pasirodo raudonos komunistinės vėliavos, reikia suprasti, 
kad tuo siekiama demonstruoti už esamos santvarkos pakeitimą ir 
komunistinę diktatūrą. Užtat visai suprantamas ir girtinas JAV 
Atstovų Rūmų nutarimas bausti 1000 dolerių arba vienerių metų 
kalėjimu arba abiem baudomis drauge už Jungtinių Amerikos 
Valstijų vėliavos įžeidimą.

Žvaigždėtoji vėliava, kurios ženkle gyvename, jungia laisvus 
žmones ir jai solidarizuoja laisvos tautos. Dabartinėje pasaulinėje 
įtampoje ji plevėsuoja priešais raudonąją vėliavą - vergijos ir 
diktatūros simbolį. Tačiau istorija rodo, kad laisvė su savo vėliava 
lieka nugalėtoja. Turėkime tą viltį, kai džiaugiamės šio krašto laisve 
bei gerbūviu ir žvelgiame į iškeltą žvaigždėtą vėliavą.

Valstybė yra išviršinė tautos ar tautų junginio vienybės apraiška. 
Laisva valstybė yra tvirčiausia garantija, kad ji gali išlikti ir kurti. Be 
savo valstybės sunku tautai ar tautų junginiui išsilaikyti, o be savo 
žemės - sunkiai beįmanoma. Čia ir pasirodo po žvaigždėta vėliava 
sukaupta vienybės galybė!

(atkelta iš 1 psl.)
NATO plėtimosi klausimui, 
tačiau savo, kaip sąjungininkės, 
pareigas vykdo nepriekaištingai. 
Tolesnis NATO plėtimasis dau
giausia priklausys nuo JAV 
pozicijos, todėl ji bus svarbiau
sia. Svarbiausia mums bus ir 
lobistinė JAV LB veikla.

Taigi, jei Ottawoje mūsų am
basados ir KLB bendra veikla 
įtakos tik Kanados poziciją, Lie
tuvos ambasados Washingtone 
ir JAV LB veikla yra svarbi ir 
tuo, kad jų veikla skirta ir turi 
įtakoti per JAV vyriausybę ir kitų 
šalių palankią poziciją pakviesti 
į NATO ir Baltijos valstybes.

Tai nelengva, nes kitos šalys į 
JAV aktyvumą BV-ėse žiūri ne
vienareikšmiškai, kaip į JAV 
vidaus politikos išdavą. Pvz., 
Kanados premjeras J. Chretien 
1997 liepos 9 d. Madride pri
vačiai kalbėdamas su Belgijos ir 
Luxemburgo premjerais apie 
JAV prezidento vykdomos už
sienio politikos prioritetus, ne
matydamas, kad mikrofonai ne
išjungti, taip pajuokavo: "... Tai 
nėra daroma dėl valstybės in- 
teresų.Tai daroma dėl trumpa
laikių politinių tikslų, t. y. laimė
ti rinkimus. Paimkime ginčą dėl 
BV-ių priėmimo. Tai neturi nie
ko bendro su saugumu pasau
lyje. Tai daroma todėl, kad Chi- 
cagos meras Daley kontroliuoja 
daugybę balsų nominacijai..."

Tačiau ir kitų NATO narių bal
sas bus svarbus, nes turi balsuo
ti visų NATO šalių parlamentai 
arba vyriausybių vadovai.

Taigi neveikti iš visų jėgų Ka
nadoje negalima. Juo labiau, jog 
Kanada kiek atokiau savo politi
ka laikosi nuo Europos reikalų, 
negu JAV. Kita vertus, be Kana
dos sprendimo, jos balso mes 
nebūsime pakviesti.

KLB vaidmuo
Šiaurės Amerikoje gyvuoja ir 

aktyviai veikia palyginus gau
sios Lietuvių Bendruomenės, 
kurios turi ir nemažą kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo patirtį. Demokratinė 
santvarka, parlamentarizmas 
JAV ir Kanadoje sudarė palan
kias sąlygas Bendruomenių po
litinėms akcijoms Lietuvos la
bui. Lietuvių Bendruomenių 
balso paiso vyriausybės, į jį 
įsiklauso įstatymų leidėjai, krei
pia didesnį ar mažesnį dėmesį 
spauda. Kaip tų šalių piliečiai,

Skirmantas Janušonis

VIENOS
SVAJONĖS TVĖRIMAS 3

Šio skyrelio gimimas yra gana sudėtingas, nes jam turėtų rašyti 
labai gerai tas vietas pažįstantys žmonės. Šiuo metu tariamės su 
keliais Lietuvos vietovių žinovais. Tokių iliustruotų straipsnių su 
žemėlapiais parašymas yra sunkus darbas, todėl nesame tikri, jog 
mūsų entuziastingas įkalbinėjimas atrodys pakankamai įtikinamai. 
Tačiau šis skyrelis yra labai reikalingas, todėl, jei autoriai pageidaus 
atlyginimo, jį sumokėsime iš savo lėšų.

Kelias be pusiaukelės

Mūsų didžioji svajonė išskleidžia vis didesnius sparnus. Be šių 
•pagrindinių krypčių, per tuos pastaruosius mėnesius rašėme kitas 
trumpas žinutes, sutarėme su Redaktoriumi dėl žurnalo dizaino 
pakeitimų ir... dirbome savo pagrindinį darbą. MG projektas iš 
esmės yra naktinis projektas: jis ant mūsų rašomųjų stalų atgyja 
tuomet, kai ima gesti ofisų žiburiai. Tačiau tos mintys gali nuolat 
pabėgti nuo gilios nakties: iš Lietuvos - į Atlanto pakrantę, iš 
Atlanto pakrantės - link Ramiojo vandenyno, iš ten - vėl į Lietuvą. 
Jos gyvena ir šią minutę.

Šis projektas kol kas finansiškai nuostolingas. Tai jokiu būdu nėra 
mus patenkinanti padėtis. Tikslas bus pasiektas tik tuomet, kuomet 
žurnalas pajėgs pats išsilaikyti. Tai labai svarbu, nes, pirma, negalė
damas išmokėti honorarų, jis bus pasmerktas išmaldai, kuri for
muos jo veidą; ir antra, galėdamas išsilaikyti pats, žurnalas galės

Konferencijos "NATO ir Baltijos valstybės", įvykusios Toronte gegužės 2-3 dienomis, 
bendras salės vaizdas

JAV ir Kanados lietuviai kalba 
savo vardu, aiškinasi, ar tų val
stybių politika pakankamai rūpi
nasi saugumu toje Europos da
lyje, kurioje yra Lietuva, gali 
reikalauti vienų ar kitų politinių 
pastangų sustiprinimo. Taigi Ben
druomenių įgalioti asmenys daro 
tai, ko negali daryti Lietuvos 
diplomatinės atstovybės arba ką 
jos daro, tik kitais, įprastais diplo
matinėje praktikoje būdais.

Turbūt neginčytina, jog nei 
atskirai Lietuvos diplomatijos 
pastangos, nei JAV ar Kanados 
Bendruomenių veikla nenulems 
Lietuvos pakvietimo į NATO, nes 
jei tik tai nulemtų - mes jau 
būtume pakviesti. Nenulems to 
nė vieningas, jungtinis lietuvių 
politikos balsas NATO plėtimosi 
atveju. Tačiau jis turi būti, nes jis 
įtakos mums palankaus sprendi
mo priėmimą.

Aišku, kad tolesnį NATO plė
timąsi nulems tarptautinė kon
junktūra, Rusijos pozicija ir Lie
tuvos ekonominis-karinis pasi
ruošimas.

Tik tuo atveju Lietuvių Ben
druomenių ir Lietuvos diplomati
jos pastangos bus svarbios ir 
imamos domėn, įtakos NATO 
šalių dėmesį mums, jų palan
kumą ir pakvietimo į NATO datą, 
o tai yra labai svarbu.

Bendruomenėms pačioms sa
vaime palaikyti Lietuvos saugu
mo reikalus irgi svarbu - jos to
kiu veikimu dalyvauja politiko
je, ugdo veiklią ir tarptautinę si
tuaciją suprantančią pamainą, ak
tyviai remiančią Lietuvos ne

priklausomybės ir saugumo sie
kius, - taigi, pačios savaime išei
na į platesnius vandenis. 1997 
m. lapkričio 29 d. Kanados LB 
XVI Tarybos 3 sesijoje ir diskusi
joje buvo iškeltas ypatingai svar
bus klausimas - kaip išeiti iš lie
tuviško geto? Diskusijoje buvo 
išryškintas patikimiausias tam 
būdas - dalyvauti politikoje, ne 
vien Lietuvos ar vietinėje vidaus 
lietuviškoje, o būtent Kanados 
ir provincijų politikoje, remiant 
Lietuvą politiškai. Antra - tokiu 
būdu KLB taptų labiau žinoma 
Kanados politikams.

Išvados
Sesijos diskusijose, iš 

rašinėjimo ir pokalbių su kun. E. 
Putrimu, G. Petrauskiene kuri
ant Kanados lietuvių Patariamąją 
Tarybą prie ambasados, privačių 
pokalbų, matytos ketverius me
tus JAV LB veiklos Washingtone, 
iš ambasados Ottawoje patyri
mo ir asmeninės patirties ryškė
ja momentai, kurie būtų labai 
naudingi Lietuvai, dvišaliams Ka- 
nados-Lietuvos santykiams, ku
riuos galėtų įtakoti KLB:

i '

būti: mes, lietuviai, remiame 
Lenkiją dabar, lenkai turi remti 
mus dabar ir ateityje, mes už 
abiejų draugiškų būsimų NATO 
valstybių gerus santykius. Apie 
tai jau esu kalbėjęs su CPC pre
zidentu A. Garlicki. Jis sakė, kad 
ryšių su lietuviais lenkai neturi. 
Žinau, kad tai bus abiems pusėms 
nelengva, tačiau kitos išeities 
nėra - lenkų įtaka didelė, jie 
veikia kasdien, visur turi daug 
savo žmonių. Reikia semtis iš jų 
patirties ir gauti jų paramą, 
negailint savosios. Vertingas yra 
JAV LB bendradarbiavimo su len
kais ir vengrais Rytų Europos 
koalicijoje patyrimas. Reikia 

susi- atidėti praeities sąskaitų dėl 
•Vilniaus ir skriaudų suvedinė
jimą į šalį, jei norime būti ten, 
kur, sakome, mums reikia būti.

Ne mažiau svarbu vieningai 
politiškai veikti su Kanados 
ukrainiečiais, nepamirštant to 
momento, jog Ukraina kol kas 
nėra NATO aplikantė;

skatinti mokslo vystymąsi Lietuvoje: paremdamas mokslines 
stovyklas, švietėjiškus projektus tolimesniuose šalies kampeliuose, 
ir panašiai.

Žurnalo finansinę padėtį lemia jo skaitomumas. Jo skaitomumas 
priklauso nuo žurnalo kokybės. Kokybė susijusi su žurnalo fi
nansiniu tvirtumu. Mūsų projektas perkerta šį užburtą ratą, sutelk
tu smūgiu pakeldamas žurnalo turinio kokybę. Tuo pačiu metu 
ieškome lėšų: laukiame ALF paramos; neseniai išsiuntėme pasiūly
mus reklamai užsienio knygų firmoms. Šios lėšos leistų sukurti 
elektroninę žurnalo versiją ir pakeltų jo poligrafinį lygį. Pakanka
mai pakilus Mokslo ir gyvenimo lygiui bei jo finansiniam pajėgu
mui, žurnalas galėtų išsilaikyti pats.

Šiuo straipsniu norėjome informuoti apie patį projektą. Už mintį 
parašyti į išeivijos lietuvių spaudą esu dėkingas p. Romualdui 
Veitui. Jei norėtute išvysti mūsų darbo rezultatus - užsiprenu
meruokite patį žurnalą! Taip pat su malonumu lauksime Jūsų 
straipsnių. Jei kilo klausimų ar minčių, išsakykite jas mums! MG 
Redakciją galima pasiekti paštu arba faksu; taip pat galite rašyti 
mums elektroniniu paštu.

P.S. Šį pavasarį Paulius Jurkus buvo taip pat paskirtas Redakcinės 
kolegijos nariu.

E-mail: janusonis@cas.umass.edu 
http://www-unix.oit.umass.edu/~skirma/SJ/sj.html 
http:/www-unix.umass.edu/~skirma/BUD/bud.html

Mokslas ir gyvenimas
Adresas: Antakalnio 36, Vilnius LT-2055, LITHUANIA
Tel./fax. (370 2) 34-15-72.
Bandomoji elektroninė versija: http://ausis.gf.vu.lt/mg/
Užsienio prenumerata metams: $50 su pristatymu.
Galite rašyti elektroniniu paštu man (Skirmantui Janušioniui) 

arba p. Pauliui Jurkui (paulius.jurkus@gf.vu.lt).
(pabaiga)

Senųjų veiklos formų, laiškų 
rašymo, vienkartinio Baltijos va
karo per metus Kanados parla
mente surengimo (pernai jau 
nebebuvo ir jo) šiuo metu aiš
kiai nebepakanka.

Yra reikalas LKB Krašto valdy
bai paskirti savo atstovą, kuris 
dažnai galėtų atvykti į Ottawą 
(arba joje gyventų), kuris aiš
kintų valdžios ir Parlamento at
stovams lietuvių siekius saugu
mo srityje ir, turėdamas pilnus 
KLB KV įgaliojimus, kalbėdamas 
visos KLB vardu, būtų dažnas 
svečias pas valdininkus ir eks
pertus, ruošiančius, formuojan
čius Kanados poziciją NATO 
plėtimosi klausimais. Su tokiu 
atstovu Ambasada palaikytų pa
stovius ryšius ir teiktų jam in
formaciją apie Lietuvos pozici
jos motyvacijas, lankytinus as
menis.

Tai būtų konkretus bendradar
biavimas tarp Lietuvos diplo
matų ir mūsų bendruomenių;

KLB KV galėtų paruošti, Kana
dos lenkų pavyzdžiu, poziciją 
(brief-on) "Lietuvos narystė 
NATO" ir platinti vyriausybėje ir 
parlamente;

įspūdingas būtų KLJS semi
naras Ottawoje ir didelės grupės 
čia gimusio Kanados lietuvių 
jaunimo sutikimai, vizitai pas 
vyriausybės atstovus, Parlamen
to narius. Džiugu, kad toks se
minaras jau ruošiamas š. m. ru
denį;

Bent jau taktikos vardan, to
liau artimai bendradarbiaudama 
su Kanados latvių ir estų orga
nizacijomis, KLB vadovybė ga
lėtų užmegzti glaudžius bendra-

Kanados parlamentarai atkrei
pia dėmesį į kreipimąsi, jei juos 
tuo pačiu klausimu aplanko arba 
jiems parašo bent trys asmenys. 
Pritarčiau A. Pacevičiaus idėjai, 
kad KLB KV organizuotų lietu
vių laiškus savo atstovams, kurie 
prašytų rūpintis BV-ėmis, Lietu- • 
vos saugumo klausimais, lan
kytųsi pas jų padėjėjus vietose ir 
reikalautų dėmesio Lietuvai, t. 
y. darytų tai, ko kaip užsienio 
valstybės diplomatai mes nega
lime daryti;

Atskiras klausimas - ar tokiam 
ryžtingam posūkiui KLB gyve
nime reikia kurti kokį nors poli
tinės akcijos komitetą, ar pakan
ka esamų struktūrų, KLB sukur
tų istorijos bėgyje? Tai diskutuo
tinas klausimas, tik aišku, kad 
naujos struktūros kūrimas užim
tų daugiau laiko, o jo iki Was- 
hingtono 1999 m. balandžio vir
šūnių konferencijos turime ne 
tiek jau ir daug. Taigi laikas mus 
verčia efektyviai panaudoti tai, 
kas jau veikia, nes dažniausiai 
išsipildo britų piktas juokas: jei 
nori ką nors sustabdyti, sukurk 
naują komitetą. i • ’ ■

i ’
; ' , • • ’■ ’

Atlikus šiuos darbus, mūsų 
pozicijos Kanadoje būtų stipres
nės, Kanados Lietuvių Bendruo
menė įrašytų naują ryškų pus
lapį savo veikloje Lietuvos sau
gumo ir valstybinės nepriklau
somybės sustiprinimui, o tuo 
pačiu rastų ir įdiegtų naujas 
motyvacijas čia gimusio jauni
mo ryšiui su tėvų ir senelių 
Tėvyne ne tik kultūros, ekono
mikos sferose, bet ir politinėje 
veikloje.

DARBININKO
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■ Italijos premjeras Romano 
Prodi, kalbėdamas Bonnoje Vo
kietijos stambiojo verslo vado
vams, pasakė, kad Europos 
Sąjungos (ES) ir NATO plėtra 
įgalintų integruoti Rytų Euro
pos valstybes į Vakarų instituci
jas. Jis paragino į ES kandida
tuojančias Rytų Europos vals
tybes stengtis atitikti narystei ke
liamus reikalavimus, o Vakarus - 
neizoliuoti Rusijos. Prodi sakė, 
kad dabar kiekviena kandida
tuojanti šalis turi konkrečiai pa
rodyti, kad ji yra pasiruošusi 
prisiimti politinius ir ekonomi
nius abiejų organizacijų (ES ir 
NATO) įsipareigojimus, o ES turi 
atidžiai elgtis su atsakomybe, 
kurią prisiima dėl plėtros.
I Islandijos prezidentas Olafur 

Ragnar Grimsson, kalbėdamas 
Estijos parlamente, pabrėžė ne
didelių valstybių svarbą, plėto
jant naująsias Europos saugumo 
struktūras. Prezidentas Grimsson 
susitikimuose su Estijos prezi
dentu Lennart Meri ir premjeru 
Mart Siimann patvirtino, kad 
Islandija ir toliau remia Baltijos 
valstybių siekį tapti NATO narė
mis, pabrėžė penkių Šiaurės vals
tybių ir BV bendradarbiavimo 
svarbą.
■ Latvijos URM Valstybės sek

retorius Maris Riekstinis pareiškė, 
kad nėra jokio Latvijos įmonių 
Rusijoje "juodojo sąrašo". Jo ma
nymu, šis "sąrašas" yra propa
gandinis arba politinis triukas, 
turintis tikslą išsiaiškinti, kokia 
bus Latvijos reakcija. Neseniai 
spaudoje pasirodė pranešimai, 
kad Rusijoje egzistuoja Latvijos 
įmonių "juodieji sąrašai", į ku
riuos patenka 5 Latvijos bankai 
ir 12 firmų, su kuriomis Rusijos 
firmoms draudžiama bendradar
biauti - jos esą remia Latvijos 
dešiniuosius radikalus.
■ Pasaulio Bankas (PB) birželio 

9 d. pasakė, kad Lietuvos ei
namosios sąskaitos deficitas, 
1997 m. sudaręs tik 10% šalies 
BVP, neturėtų sukelti krizės ir 
kad nėra reikalo nedelsiant jį 
koreguoti. PB viceprezidentas 
Johannes Linn spaudos konfe
rencijoje Vilniuje sakė, kad da
bartinį einamosios sąskaitos de
ficitą pakankamai dengia tiesio
ginės užsienio investicijos ir il
galaikiai bei vidutinės trukmės 
kreditai. Anot jo, einamosios są
skaitos deficitas yra didelis, ta
čiau tai nėra ta problema, kurią 
būtina išspręsti šiandien. Taip 
pat Linn atsisakė komentuoti, ar 
būtų naudinga Lietuvai deval
vuoti litą, ir teigė, kad vyriausybė 
imasi atitinkamų priemonių 
spręsdama deficito problemą.
■ Europos Sąjungos (ES) šalys 

birželio 20 d. ne tik oficialiai 
patvirtino, kad atšauks savo 
ambasadorius iš Baltarusijos, bet 
ir pranešė, kad ES šalyse rezid
uojantiems Baltarusijos ambasa
doriams bus liepta grįžti į Mins
ką. Baltarusijoje diplomatines 
atstovybes turinčių penkių ES 
valstybių: Didžiosios Britanijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Italijos 
ir Graikijos - ambasadoriai bir
želio 20 d. Baltarusijos užsienio 
reikalų ministerijos protokolo 
skyriaus vadovui įteikė diploma
tinę notą, kurioje aiškinamos 
išvykimo priežastys. Ambasa
dorių pareiškime teigiama, kad 
sprendimas išvykti priimtas pro
testuojant dėl Baltarusijos val
džios "nepriimtino elgesio" su 
ambasadoriais.

"Poezijos dienos" Chicagoje

Saulė Jautokaitė

Po daugel metų, su pavasario 
atgimstančia gamta, atgijo ir po
ezijos dienos Chicagoje. Kaip 
anksčiau, taip ir šiemet jos įvyko 
Atminimo (Memorial) dienos 
savaitgalyje - gegužės 22-23 die
nomis.

Į poezijos dienų šventę atskri
do iš Los Angeles svečias poetas 
Bernardas Brazdžionis. Susirinkę 
poezijos mylėtojai ir gerbėjai į 
Jaunimo centro mažąją salę atei
nantį poetą pasitiko aplodismen
tais.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Tarybos pirmininkė 
Marija Remienė pakvietė "Drau
go" redaktorę Danutę Bindo- 
kienę pristatyti svečią poetą 
Brazdžionį. Ji pasidžiaugė, kad 
su pavasariu atgimė poezijos die
nos. Kai poetas Kazys Bradūnas 
išvyko į Lietuvą, išsivežė ir poe
zijos dienas. O dabar jos atgimė 
Marijos Remienės pastangomis.

Poetas B. Brazdžionis yra gerai 
žinomas lietuvių visuomenei, o 
ką jau bekalbėti poezijos mėgė
jams. Prieš pradedant skaityti 
savo poeziją, poetas mėgsta pa
kalbėti, pasakyti ką nors įdo
maus, prajuokinti publiką. Ir šį
syk jis pradėjo sakydamas, "kaip 
malonu matyti pusę salės as
meniškai pažįstamų veidų, o kita 
pusė taip pat mane pažįsta irgi 
asmeniškai". Nors poetas yra su
laukęs brandaus amžiaus, tačiau 
jis tebėra produktyvus ir popu
liarus. Jo kūrybos tematika plati 
ir įvairi. Jis yra poetas, oratorius, 
publicistas, šauklys. Anot Tomo 
Venclovos, "Brazdžionis kreipia
si į plačius skaitytojų sluoksnius, 
bandąs suvokti ir išsakyti esmi
nius žmogaus, tautos bei žmo
nijos buvimo dėsningumus". Jo 
žodis tvirtas, kartais greitai pa
mokantis ir įsakantis.

Poetas paskaitė dar (bent šių 
eilučių autorei) negirdėtą baladę, 
pavadintą "Naktis pas Rūgytę". 
Autorius sakė, kad šią baladę 
parašė Maironio baladės apie 
Čičinską pavyzdžiu, panaudo
damas kai kurias pavardes. Šioje 
baladėje poetas aprašo Lietuvių 
Fondo įkūrimo posėdį. Baladę 
autorius baigia mintimi: mili
joninį fondą išlaikys daktarai, 
nes jiems nepritrūks pacientų, 
sergančių nepagydoma liga - 
patriotizmu.

Nelegaliai ginkluotieji turi du 
mėnesius atsakomybei išvengti

Įsigaliojus Baudžiamojo kodek
so papildymo įstatymui, asme
nys, turintys nelegalių ginklų, 
šaudmenų bei sprogmenų, turi 
du mėnesius, kad išvengtų bau
džiamosios atsakomybės, jei per 
šį laiką savanoriškai per policiją 
atiduos juos Ginklų fondui.

Tokią galimybę suteikia bau
džiamojo kodekso kai kurių 
straipsnių pakeitimo ir papildy
mo įstatymas, kuris įsigaliojo 
trečiadienį, paskelbus jį "Valsty
bės žiniose".

Seimas įstatymą priėmė ge
gužės 14 dieną.

Šiuo įstatymu Baudžiamasis 
kodeksas, be kita ko, papildytas 
nauju straipsniu "Teroro aktas".

"Titanikas" nenueina 
nuo ekranų

Lietuvoje tęsiasi "Titaniko" epi
demija. Režisieriaus James Cam- 
eron filmas jau antrą mėnesį 
pirmauja Lietuvos pelningiausių 
kino filmų sąraše ir neturi nė 
vieno rimtesnio konkurento. 
Apie tai praneša ELTA, remdama

Antroje vakaro dalyje buvo 
parodyta vaizdajuostė apie poe
to Brazdžionio sugrįžimą į Lie
tuvą. Jis grįžo į Tėvynę 1989 
metais, kai dar Lietuva nebuvo 
visai laisva, dar rusų tankai mau
rojo po Vilniaus gatves. Poetas 
sugrįžo pačiu laiku, kada tauta 
buvo pačiame atgimimo paki
lime. Ekrane matėme susirinku
sias minias kur tiktai jis pasirodė. 
Vienas vyras papasakojo, kad už 
padeklamuotą Brazdžionio eilė
raštį buvo įskųstas ir apkaltintas 
antitarybine veikla ir buvo iš
tremtas aštuoneriems metams. 
Nors komunistinėje spaudoje 
poetas buvo niekinamas ir kon
eveikiamas, tačiau jo poeziją 
žmonės mėgo ir slaptai skaitė. 
Poeto grįžimo proga 100,000 
egz. tiražu buvo išleista jo poe
zijos knyga, kuri buvo tuoj iš
pirkta.

Brazdžionis aplankė savo tėviš
kę, kur yra likęs tiktai ąžuolas. 
Jis svečiavosi mokykloje, kurią 
lankė vaikystėje. Ši mokykla jo 
apsilankymo proga buvo pava
dinta jo vardu: Žadeikių B. 
Brazdžionio pradžios mokykla.

Vaizdajuostėje poetas kalba 
apie save, žiūrėdamas į savo 
jaunų dienų išlikusias nuotrau
kas, atrastas pas savo seserį. 
Brazdžionis kalba ir apie poezi
jos rašymą. Kartais mintis yra 
spontaniška - užtenka pamatyti 
parašytą žodį ir gimsta eilėraš
tis. O kartais reikia taisyti, rašyti 
vėl ir vėl iš naujo, kol susidaro 
poema. Ir taip prabėgo vakaras 
su mūsų didžiuoju poetu.

Antrasis poezijos vakaras vyko 
Jaunimo Centro kavinėje. Poe
zijos dienu rengėja Marija Re
mienė pastebėjo, kaip prasmin
ga, kad gegužės mėnuo yra skir
tas Motinai, Dievo Motinai Ma
rijai ir poezijai. Tik ji apgailesta
vo, kad pavasario gamta pavi
liojo klausytojus ir neprisirinko 
tiek žmonių, kaip pirmąjį poe
zijos vakarą.

Šeštadienio vakarą poeziją 
skaitė jaunosios kartos poetai. 
Pirmasis skaitovas buvo poetas 
Julius Keleras (g. 1961), dabarti
nis "Darbininko" redaktorius, at
vykęs iš New Yorko, ir chicagiš- 
kiai poetai Daiva Karužaitė (g. 
1954) ir Vainis Aleksa (g. 1958). 
Jaunųjų poetų mūzos kalbėjo

Straipsnis numato laisvės atėmi
mo sankciją iki 20-ies metų, jei 
teroristinis išpuolis sukelia vie
no ar kelių asmenų mirtį bei 
kitas sunkias pasekmes.

Tikimasi, kad naujasis Bau
džiamojo kodekso straipsnis leis 
efektyviau kovoti su padažnė
jusiais sprogdinimais ir pade
ginėjimais.

Nuo šių metų pradžios Lietu
vos didmiesčiuose staiga padau
gėjo kriminalinių padegimų ir 
sprogdinimų.

Pastaruoju metu, teisėsaugi
ninkams sulaikius kai kuriuos 
sprogdintojus, sprogimų banga 
yra atslūgusi.

Omnitel Laikas

si pramogų informacijos agen
tūra ShowNet. Vien tik balan
džio mėnesį tragiška Jack ir Rose 
meilės istorija Lietuvoje uždirbo 
tris kartus daugiau nei kiti devy
ni filmai kartu sudėjus. Iš viso 
"Titaniko" kasoje - per milijoną 

skirtinga kalba negu penktadie
nio vakarą. Ta kalba linkusi į 
modernizmą: naudojamas lais
vas kasdieninės kalbos ritmas ir 
struktūra, kiek siurrealistiškai 
skambantys. įvaizdžiai ("sausas 
lietus", "fosforinė tyla", "sudužęs 
mėnulis", "medinės mylios"). 
Modernios poezijos autoriai nau
doja taupius žodžius be kalbos 
puošmenų. Išsireiškimai paslap
tingi, eilės uždaros, fragmentuo- 
tos. Tokia poezija iš klausytojų 
reikalauja susikaupimo ir pa
mąstymo, nes iškart sunku su
vokti eilėraščio mintį. Kiekvie

Prie dr. J. Basanavičiaus paminklo (jo atidengimo proga) Vilkaviškyje stovi vilnietis 
poetas Justinas Marcinkevičius (kair.) ir Vilkaviškio miesto meras R. Šuikos nuotr.

Pirmoji advokato sutartis
Buvęs kandidatas į preziden

tus, teisininkas ir politinio ju
dėjimo "Naujoji sąjunga" lyderis 
Artūras Paulauskas pasirašė savo 
pirmąją sutartį su klientu. Pir
muoju advokato Artūro Paulaus
ko klientu tapo Lietuvos laisvės 
sąjungos lyderis Vytautas 
Šustauskas. Jam iškelta baudžia
moji byla, kurioje skandalinga-

Pelningiausi 
filmai 

Lietuvoje
Išskyrus prancūzų nuotykinę 

juostą "La Jaguar", visi filmai, 
kuriuos balandžio mėnesį pradė
jo rodyti Lietuvos kino teatruo
se, pateko į pelningiausių filmų 
dešimtuką. Antroje vietoje, po 
"Titaniko", romantinė komedija 
"Kaip bus, taip gerai" ("As Good 
As It Gets"). Trečioje vietoje nuo
taikingas filmas "Pelės medžiok
lė" ("Mouse Hunt"). Pelningiau
si filmai sausio - balandžio mė
nesiais buvo "Titanikas", "Mr. 
Bean", "Prezidento lėktuvas", "Er
dvėlaivio kariai", "Rytojus nie
kada nemiršta", "Kama Sutra", 
"Penktasis elementas", "Lolita", 
"Nėra ką prarasti", "Vienas na
muose III". Didieji Lietuvos mies
tų kino teatrai jau įrengė šiuo
laikines garso atkūrimo apara
tūras, todėl daugelis žiūrovų 
mieliau eina į kinus, nei žiūri 
namie dažnai nekokybiškas vaiz
dajuostes. LA

Padovanokite "Darbi
ninko" prenumeratą savo pa
žįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieneriems metams - tik $30.< J

litų, o to padaryti dar nebuvo 
pavykę nė vienam filmui. Kitose 
pasaulio šalyse per keturis mėne
sius "Titanikas" uždirbo" 1620 
mln. USD. LA 

nas klausytojas galėjo savaip in
terpretuoti ir nujausti autorių in
tenciją, vaizduotę. Marija Remie
nė paskatino klausytojus užduoti 
klausimų poetams. Julius Keleras 
sakė, jog jis savo poezijos įvaiz
džiais puoselėja lietuvišką žodį, 
gilinasi į žmogaus ir tautos kančių 
plotmę. Daiva Karužaitė savo 
trumpais eilėraščiais turinti išsa
kyti savo jausmus, vidinius kon
fliktus, tarsi save nuraminti. Ji 
užfiksuoja akimirkos momentą, 
įspūdį, darbą (ji yra ir tapytoja - 
Red. past.). Vainis Aleksa sakėsi, 
kad jis sąmoningai galvoja apie 

sis politikas kaltinamas šaunamo
jo ginklo nešiojimu be leidimo. 
Už tai numatyta bausmė kalėti 
nuo 4 iki 5 metų. Vytautas Šu
stauskas pistoletą buvo įsigijęs 
teisėtai, tačiau po Seimo narės 
Laimos Andrikienės incidento su 
mitinguotojais, p. Šustauskui ir 
keliems kitiems Kauno piliečiams 
leidimas turėti ginklą buvo anu-

Žvaigždžių lietus
Pasaulio Lietuvių Dainų 

šventei
1998 m. liepos 1 d. Lietuvos 

operos ir baleto teatre - tarp
tautinė baleto žvaigždžių fiesta. 
Joje dalyvaus Yomiko Takeshina 
(Japonija) su partneriu iš Prancū
zijos Stephan Daile. Šie artistai 
Tarptautiniame Serž Lifario bale
to konkurse 1997 m. apdovanoti 
pirmąja premija ir specialiu pri
zu kaip geriausia konkurso pora. 
Koncerte matysite čekę Darią Kli- 
mentovą, daug gastroliavusią 
įvairiose pasaulio šalyse, o nuo 
1996 m. dirbančią Anglijos Na
cionalinio baleto primabalerina. 
Susitiksite su jos tėvynainiu - 
Stanislavu Fėčo, Čekijos Naciona
linio teatro solistu, Rudolfo Nur- 
ijevo premijos laureatu. Šoks 
Rusijos Imperijos baleto solistai - 
lietuvių kilmės artistas Gedimi
nas Taranda ir Olga Pavlovą. Pa
matysite daug Lietuvos baleto 
žvaigždžių. Visi jie šoks klasiki
nius Michailo Fokino, Mariaus 
Pėtipa, Antono Dolino kūrinius, 
taip pat ir šiuolaikinių choreog
rafų Džordžo Balančino, Rolan
do Peti, Keneto McMilano kom
pozicijas. Lietuvių baletmeisteris 
Jurijus Smoriginas specialiai šiam 
vakarui sukūrė M. Ravelio "Bole
ro", skirtą baleto solistei Nelei 
Beredinai, kuri šiame koncerte 
atsisveikins su žiūrovais. Tai artis
tė, daugiau nei dvidešimt metų 
garsinusi Lietuvos baleto meną 

poeziją, rašo eiles šeimai kaip 
dovanas. Kartu su laiku keičiasi 
ir poezija.

Prancūzų rašytojas Joseph 
Jourbert sakė, kad jūs nerasite 
poezijos niekur, jeigu jūs patys 
neatsinešite šiek tiek poezijos su 
savimi. Tie, kurie atėjo į poezi
jos dienų vakarus, turbūt ir 
atsinešė truputėlį poezijos su 
savimi. Kaip sakė B. Brazdžionis, 
žodis nėra beprasmis, jis turi 
prasmę, o iš žodžių susideda po
ema ir jos prasmė.

liuotas. Vytautas Šustauskas grą
žino ginklą pavėlavęs pusantros 
paros, todėl jam buvo iškelta 
baudžiamoji byla. Vytautas Šu
stauskas bijo, kad teisme bus 
atsižvelgta į jo asmenybę, nuo
latinį bylinėjimąsi, todėl kreipė
si į advokatą. Vytautas Šustaus
kas pasirinko advokatu Artūrą 
Paulauską, nes rėmė jį per rinki
mus, padėjo rinkiminėje kam
panijoje, todėl tikisi, kad Artūras 
Paulauskas neims iš jo užmo
kesčio. LR

tėvynėje ir daugybėje užsienio 
šalių. Ji šoks su ilgamečiu savo 
partneriu scenoje Petru Skirman
tu, kuris yra šio renginio inicia
torius, meno vadovas ir režisie
rius. Turėsite progą išgirsti Lie
tuvos Nacionalinį simfoninį or
kestrą, diriguojamą Juozo Do
marko, bei pianistą P. Jaraminą.

Koncertą ves LTV žvaigždė Si
gita Stankevičiūtė ir garsus muzi
kologas Viktoras Gerulaitis. Šven 
tinio vakaro metu bus galima 
įsigyti naujausią Livijos Gulbi- 
naitės knygą apie Lietuvos bale
to žvaigždes "Akimirkos vaikai". 
Jūsų laukia daug malonių ne
tikėtumų.

Renginio globėjos - ponios Al
ma Adamkienė ir balerina-le- 
genda Maja Pliseckaja.

Bilietų kainos - 10 ir 20 USD.
Po koncerto būsite pakviesti į 

balių, kuriame dalyvaus Lietu
vos Respublikos Prezidentas Val
das Adamkus, Lietuvos Vyriau
sybės, Seimo nariai ir koncerto 
dalyviai. Bus proga gauti jų au
tografus. Balių rengia vienas praš
matniausių restoranų Lietuvoje 
"Stikliai". Pakvietimas į balių kai
nuoja 50 USD.

Bilietus ir pakvietimus kvie
čiame užsisakyti pas Vitaliją Va
sarienę, tel. 708 448-5930, fak
sas 630 257-9010.

Eglė Stankevičiūtė
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Lietuvos greičiausioji bėgikė 
Agnė Visockaitė

Agnė Visockaitė

Pereitą vasarą (1997) Europos 
jaunių lengvosios atletikos pir
menybėse 19-metė Agnė Visoc
kaitė laimėjo antrą vietą nubė
gusi 100 m per 11:42 sekundės. 
Taip Agnė pasiekė naują Lietu
vos bėgikių rekordą ir tapo Lie
tuvos greičiausia bėgike.

Kas gi toji Agnė? Ar šis rekor
das yra tik vienkartinis laimės 
pasisekimas?

Prieš šias pirmenybes Agnė 
buvo žinoma tik Lietuvos bėgikų 
ratelyje. O po šių lenktynių jos 
vardas pagarsėjo ne vien tik vi
soje Lietuvoje, bet ir visoje Eu
ropos bėgikų šeimoje.

Agnė gimė Kaune, prieš dvi
dešimt metų. Nuo pat mažens 
buvo matoma, kad Dievas ją 
apdovanojo ypatingu gabumu - 
bėgti labai greitai, kaip vėjas - 
distancijas nuo 60 m iki 300 
metrų.

Jos pasisekimai šiose distanci
jose buvo žymūs ir sėkmingi, ir 
jau nuo 13 metų Agnė buvo

Piršlybos prieš gegužinę
Čia rašysiu apie Sunny Hills 

lietuvius. Rašinio pavadinimas 
kai kuriuos skaitytojus glumins, 
nes, jeigu kai kurie pensininkai 
likę našliais ar našlėmis ir kuria 

"Piršlybų" pastatymo trys tekėti pribrendusios seserys: (iš 
k.) Razaliutė (B. Nakienė), Barbutė (M. Venciuvienė) ir 
Marcelė (O. Adomaitienė)

naujas šeimas, tai jau be jokių 
piršlybų ir be vestuvių puotų. 
Šis rašinys apie spektakliuką, 
pavadintą "Piršlybos prieš ge
gužinę". Veikaliuką režisavo ir 
visų parengiamųjų darbų liūto 

laikoma viena iš Lietuvos ge
riausiųjų trumpų distancijų bė
gikių. Nuo tada iki šių dienų ji 
atstovavo Lietuvai įvairiose Eu
ropos ir pasaulio pirmenybėse.

1996 m. 18-metė Agnė atstova
vo Lietuvai Pasaulio jaunių pir
menybėse Sydney, Australijoje. 
Ten, bėgdama tuo pačiu plentu, 
kuriuo bėgs pasaulio geriausieji 
bėgikai per sekančias Vasaros 
Olimpiados Žaidynes, Agnė užė
mė ketvirtą vietą nubėgusi 200 
m per 23:75 sekundes. Ar gali 
būti, kad per šias lenktynes Olim
piados dievai pranašavo Agnės 
pasisekimus per jų ateinančius 
žaidimus?

1997 metais Agnė, dalyvau
dama Europos jaunių bėgikų pir
menybėse (ten pat, kur ji pasiekė 
Lietuvos bėgikų 100 m rekordą), 
nubėgo 200 m per 23:55 se
kundės ir užėmė ketvirtą vietą.

Agnė baigė savo sėkmingą 
1997 m. sezoną pasiekusi Lietu
vos bėgikių 200 m vidaus (in- 

dalį atliko darbšti ir talentinga 
moteris Elena Žebertavičienė. 
Oficialiai vakarėlis rengtas Vaidy
bos mėgėjų būrelio "Aidas" var
du.

Spektaklis įvyko š. m. gegužės 
16 d. vakare, Sunny Hills, FL, Šv. 
Teresės parapijos salėje.

Trumpą, labai nesudėtingą ko
mediją "Piršlybos" E. Žebertavi
čienė prieš metus atsivežė iš 

door) rekordą. Jos laikas buvo 
23:89 sekundės.

Jos puikius 1996 ir 1997 m. 
rezultatus pastebėjo ne vien tik 
Europos treneriai, bet ir trene
riai iš JAV. Tad niekas nenuste
bo, kai Agnė pradėjo gauti iš jų 
stipendijas į JAV universitetus. 
Vienas iš jų buvo iš Iowa Statė 
University.

Pereitų metų vasaros pabaigo
je Agnė, gerai apsvarsčiusi visas 
siūlytas stipendijas, susipakavo 
savo bėgimo batus, atsisveikino 
su tėvais ir draugais, įsėdo į lėk
tuvą ir išskrido į JAV, nusileis
dama Lebanon, Illinois. Tenai ji 
laikinai įstojo į McKendree Col- 
lege ir pradėjo mokytis anglų 
kalbos, kad galėtų išlaikyti 
egzaminus įstoti į lovva Univer
sitetą.

Gaudama šią stipendiją, Agnė 
tapo antra Lietuvos bėgike, ga
vusia tokią stipendiją iš JAV 
universiteto (pirma buvo Jurga 
Marcinkevičiūtė - Lietuvos ge
riausioji 800 m bėgikė, kuri gavo 
stipendiją iš Villanova u-to).

Pradėjus studijas McKendree 
College, Agnė tęsė treniruotes, 
bet šį sykį su kitu treneriu.

Lietuvos lengvosios atletikos 
federacija, įvertinusi Agnės 1997 
m. pasisekimus, paskyrė ją penk
ta geriausiąją 1997 metų spor
tininke. O Lietuvos bendroji 
sporto federacija įvertino Agnę 
kaip Lietuvos 10-tą geriausiąją 
sportininkę.

Šį pavasarį (1998) Agnė, pirmą 
sykį dalyvaudama NA1A Division 
I vidaus pirmenybėse, laimėjo 
pirmą vietą nubėgusi 200 m per 
24:04 sekundes. Ji laimėjo trečią 
vietą 55 m nuotolyje.

Šią vasarą Agnė atstovaus Lie
tuvai Europos lengvosios atleti
kos pirmenybėse Budapešte. Bėgs 
100 m ir 200 m.

Agnės ateities planai yra patek
ti į Sydney Olimpiadą (bėgti 100 
m ir 200 m), sėkmingai baigti 
studijas ir, kai jos lenktyniavi
mo dienos pasibaigs, pradėti tre
niruoti kitus.

Kelias į Australiją nėra lengvas 
- turi daug grovių, daug kalnų, 
bet Agnė turi stiprybės ir gilią 
valią peršokti tuos griovius, per
lipti tuos kalnus ir sėkmingai 
atstovauti Lietuvai 2000 metų 
Olimpiados Žaidynėse.

Rimas Gedeika

Lietuvos ir pirmąkart čia pastatė 
1997-tų metų pavasarį (pastabas 
apie spektaklį išspausdino "Drau
gas", 1997 gegužės 29 laidoje). 
Kadangi komedijėlės trukmė tik 
maždaug pusvalandžio, šį kartą 
pastatymas buvo pratęstas šokių 
pynėmis bei dainomis, tarp jų 
įvedant ir komiško elemento.

Veikiama Lietuvos kaime, XX 
a. pradžioje. Ūkyje vedyboms 
pribrendę trys dukterys, bet vy
riausioji, žliba ir senstelėjusi, ne
galėdama išsirinkti vyro, kliudo 
ištekėti ir jaunesniosioms. Gi šio 
veikalo pastatyme atvykęs lau
kiamas jaunikis su piršliu taip ir 
išvažiuoja nesusitarę. Veikėjai, 
vieni savo išmone, kiti režisierės 
patarti, beveik neatpažįstamai 
nusigrimavo, veikėjos bent ke
liais dešimtmečiais pajaunėjo. 
Vos begalėjom atpažinti vaidi
nančias savo žmonas...

Vaidino (pasirodymo tvarka): 
Vincas Derenčius, Ona Pelec- 
kienė, Margarita Venciuvienė, 
Bronė Nakienė, Ona Adomai
tienė, Lionginas Vaitkevičius, 
Julija Čepukienė, Julija Nakienė, 
Stasys Vencius, Algirdas Nakas, 
E. Žebertavičienė ir Petras Mac
kus (šokėjas). Tikrai nuoširdžiai 
pasakysiu, kad čia aprašomas 
spektakliukas už pernykštį daug 
geriau pavykęs. Juokavau: per
nai buvo tik generalinė repetici
ja, o šiemet jau suvaidinote kaip 
reikiant! Kai kurie jautėsi laisvai, 
reiškėsi talentingai ir drąsiai. 
Deja, tų talentingųjų čia neį
vardysiu ir jų viešai negirsiu, kad 
blogai nesijaustų tie, kurie, mano

Svarstymai prie Atlanto
JAV LB Floridos apygardos suvažiavime

Vincas Šalčiūnas

Kiekvienais metais įvyksta LB 
Floridos apygardos suvažiavimas 
vienoje iš jai priklausančių LB 
apylinkių. Šįmet jį surengti ir 
globoti uždavinys teko Palm 
Beach apylinkei. Jos valdyba, 
ypač pirm. A. Solienė, kruopščiai 
dirbo, kad visa suvažiavimo pro
grama vyktų vienoje vietoje, o 
jo atstovai jaustųsi patogiai ir 
nenuobodžiautų.

Suvažiavimas įvyko 1998 m. 
balandžio 25-26 d. stambiame, 
prie pat Atlanto esančiame Qua- 
lity Resorts viešbutyje, Singer Is- 
land. Iš vakaro atvykusius atsto
vus rengėjai pakvietė susipa
žinimui ir pabendravimui. Sve
čiai buvo pavaišinti užkandėliais, 
sūriu, vynu. Taip buvo smagiai 
praleista pora valandų lietuviško
je dvasioje.

Balandžio 25 d. rytą vyko 
apylinkių atstovų ir valdybos 
narių registracija. Užregistruoti 
42 suvažiavimo dalyviai. Atstovų 
neatsiuntė Atlantos ir Sunny 
Hills apylinkės, o Auksinio kran
to apylinkė - vieną. Gausiai da
lyvavo ir aktyviai reiškėsi St. 
Petersburgo, Daytona Beach ir 
Palm Beach apylinkių atstovai. 
Apie 9:30 vai. Floridos apygar
dos pirm. Liutaveras Siemaška 
pasveikino atstovus, dalyvius, 
apylinkių valdybų pirmininkes 
ir narius. Už suvažiavimo su
ruošimą jis padėkojo pirm. A. 
Solienei, kuri savo žodyje išreiškė 
malonumą apygardai patarnau
ti ir palinkėjo sklandaus darbo ir 
sėkmingo reikalų svarstymo.

Į suvažiavimo prezidiumą 
pirm. L. Siemaška pakvietė JAV 
LB XV Tarybos narius: Algį Au- 
gūną ir Algimantą Garsį, tris da
lyvaujančias apylinkių pirmi
ninkes: Birutę Kožicienę iš Day
tona Beach, Vidą Meiluvienę (St. 
Petersburg) ir Aliciją Solienę 
(Palm Beach). Sekretoriauti pa
kviestas Vytautas Staškus. Kadan
gi nė vienas iš apygardoje gyve
nančių lietuvių kunigų dalyvau
ti negalėjo, tai kun. M. Čyvo 
parašytą invokaciją perskaitė V. 
Šalčiūnas. Pagerbiant metų bė
gyje mirusius LB apylinkių na
rius, jis išvardijo 18 pavardžių. 
Sąrašo iš Atlantos ir Sunny Hills 

nuomone, ateity turėtų dar pa
sistengti.

Vis dėlto išskirtinai pasi
džiaugsiu tais, kurie Sunny Hills 
ne taip seniai atsirado ir jau 
raiškiai įsijungė į mūsų parapi
jos bei bendruomenės veiklą. 
Visų pirma - E. Žebertavičienė. Ji 
iš Lietuvos tik keleri metai, ir tai 
vasaras praleidžianti Detroite; bet 
kai čia atsiranda, netrunka tapti 
telkinio spiritus movens. Beje, ir 
aprašomą vakarą, kai po veika
lėlio šokių ir dainų pynei akto
riai keitė kostiumus, ji dar solo 
padainavo keletą dainų savo 
gražiu sopranu. Visur jungiasi ir 
kiti du nauji ateiviai, iš Lietuvos 
atvykę prieš porą metų - M. ir S. 
Venciai. Būdami vyresnių mūsų 
vaikų amžiaus, jie šio telkinio 
veiklon jungiasi su entuziazmu. 
(M. Venciuvienė šiam vakarui 
paruošė ir kultūringai atrodantį 
programos lankstinuką, su Nelės 
Žirnitės ofortu viršelyje.) Pa
galiau - L. Vaitkevičius. Jis į Sun
ny Hills "emigravo" iš New Yor- 
ko irgi tik prieš porą metų, čia 
įsijungė ne tik į visokią lietuvių 
veiklą, bet tapo dideliu ramsčiu 
ir viso telkinio socialinėj bei ki
tokioj veikloj.

Šiuo metu E. Žebertavičienė 
jau Detroite. Kai rudenį ji sugrįš, 
be abejo, sulauksime naujų jos 
įsteigto "Aido" aidėjimų.

Alfonsas Nakas 

neturėta. Sudarytos komisijos: 
spaudos (A. Šilbajoris bei V. 
Šalčiūnas) ir nutarimų (D. Au- 
gūnienė, V. Barius, dr. J. Šalna).

Raštu suvažiavimą sveikino 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Regina Narušienė ir Visuome
ninių reikalų tarybos pirm. dr. 
Vytautas Bieliauskas. Žodžiu 
sveikino D. Augūnienė Lietuvos 
Dukterų Juno Beach skyriaus ir 
R. Zotovienė Lietuvių kultūros 
muziejaus vardu. Toliau sekė su
važiavimo eiga pagal priimtą 
darbotvarkę. Visas darbas vyko 
sklandžiai, be atsilikimo.

Iš apylinkių pirmininkių pra
nešimų sužinota apie tų apy
linkių organizaciją, kultūrinę ir 
socialinę veiklą, pasiekimus, pa
ramą Lietuvos valstybės reik
mėms, labdarą, problemas, atei
ties rūpesčius. Pastebėta, kad be
veik visose apylinkėse narių 
skaičius mažėja, dėl metų naš
tos daugelis iš veiklos pasi
traukia, o pati veikla priklauso 
nuo žmonių pajėgumo ir noro į 
ją įsijungti. Tos problemos sle
gia visas Floridos lietuvių apy
linkes. Nors dar veikiama pagal 
esamas sąlygas, bet ateitis mig
lota.

R. Zotovienė, papildydama A. 
Solienės pranešimą, informavo 
apie Lake Worth mieste veiki
antį Lietuvių kultūros muziejų, 
jo tikslus bei siekius ir skatino 
visus Floridos lietuvių telkinius 
surinkti savo istorijos ir kultū
rinės veiklos aprašymus su nuo
traukomis. Ta lietuviško pavel
do medžiaga būtų sudėta į al
bumą ir laikoma muziejuje ne 
tik lietuviams, bet ir ameri
kiečiams naudotis.

Sunny Hills apylinkė atsiuntė 
savo veiklos apžvalgą raštu. Na
rių - apie 90. Visi sumoka soli
darumo mokestį, prisideda gau
siomis aukomis, tačiau neatsira
do kandidatų pakeisti tris ka
denciją baigusius valdybos na
rius. Apylinkės reikalais toliau 
rūpinasi L. Savaitienė, J. Ma- 
maitytė ir J. Savaitis. St. Peters
burgo apylinkė sėkmingai vyk
dė darbus ir pakėlė išlaidas, su
sijusias su Lietuvos vaikų gydy
mu Shriners ligoninėje. Auksi
nio kranto LB apylinkės vadovy
bė, pirm. J. Paškui sunegalavus, 
išgyvena krizę.

Pranešimus susumuodamas, 
apygardos pirm. L. Siemaška 
pasidžiaugė kai kurių apylinkių 
išskirtina veikla, apgailestavo pa
sitaikančius sunkumus. Ir ne
nuostabu, nes ir pati apygardos 
valdyba, kurios kadencija baigė
si pernai, naujos neišrinkus, bu
vo priversta darbą tęsti. Atlan
tos apylinkė veiklos nerodo, į 
laiškus neatsako. Nežinia, ar ji 
tebenori Floridos apygardai prik
lausyti. Iš apygardos iždininkės 
A. Baukienės ir kontrolės komi
sijos J. Gerdvilienės pranešimų 
paaiškėjo, kad valdybos apyvarta 
buvo nedidelė. Pagrindinės iš
laidos buvo vaikų gydymo ir 
administracinės. Ižde yra 515 
dol. Toliau sekė visų pranešimų 
diskusijos ir siūlymai.

Kadangi pirmoji darbotvarkės 
dalis pasibaigė anksčiau nei 
planuota, pirm. Siemaška pa
prašė JAV pik. A. Garsį, LB Tary
bos narį ir dabartinį Lietuvos 
ginkluotų pajėgų generalinį in
spektorių, supažindinti su savo 
uždaviniais ir darbu Lietuvoje. 
Jis švaria lietuvių kalba ir ap
mąstytais sakiniais papasakojo 
ne tik apie kariuomenę, bet ir 
apie nuotaikas Lietuvoje. Toliau 
paminėti tik ryškesni jo kalbos

(nukelta i 7 psl.)

IS LIETUVOS
REKORDŲ KNYGOS

v y
- Didžiausias tortas - beveik 

600 kg svorio, 4,37 m ilgio, 1 m 
pločio, 1,08 m aukščio (kartu su 
papuošimais) - buvo išdalytas 
tūkstančiams vaikų per Kalėdų 
šventę, įvykusią 1992 m. gruo
džio 25 d. Vilniaus Rotušės aikš
tėje. Dalis torto padovanota vai
kų reabilitacijos namų auklėti
niams.

- Teigiama, neva LKP CK 
sekretoriaus P. Griškevičiaus jubi
liejui buvęs iškeptas 1,8 m aukš
čio tortas.

- Daugiausia žvakių ant 
torto - 740 - buvo uždegta 
Klaipėdos Teatro aikštėje 1992 
m. rugpjūčio 2 d., švenčiant mies
to įkūrimo 740-ąsias metines.

- Didžiausias sluoksniuo
tas sumuštinis - 880 kg svorio, 
2,6 m skersmens, 1,11 m aukščio 
(kartu su papuošimais) - beveik 
per 2 vai. pagamintas 52 Lietu
vos virėjų, padavėjų ir barmenų 
konkurso dalyvių, vadovaujant 
Robertui Ščesnavičiui 1997 m. 
balandžio 5 d. Lietuvos parodų 
centre "Litexpo" vykusioje paro
doje "Viskas viešbučiams ir par
duotuvėms '97".

- Didžiausias pyragas - 180 
kg svorio, 2 m 10 cm aukščio, 3 
m 80 cm apimties, vardu "Skruz
dėlynas" - iškeptas Kauno restora
no "Vilija" konditerių 1994 m. 
birželio 18 d. Kauno muzikinio 
teatro sodelyje reklamos agen
tūros "Devalta" surengtos fantazi
jos ir išradingumo šventės "Lie
tuvos rekordai" proga.

- Ilgiausia dešra - 73,5 m 
ilgio, 6 cm skersmens, 261 kg 
svorio - virta "Utenos" dešra. Ją 
pagal specialią receptūrą pagami
no ir pavaišino ir 1996 m. rugsė
jo 28 d. Utenos miesto 735 metų 
jubiliejaus proga Utenos akcinė 
bendrovė "Mėsa". Šia dešra buvo 
vaišinami iškilmių dalyviai.

- Didžiausią didžkukulį (ce
peliną) - apie 42 kg svorio, 97 
cm ilgio, 88 cm apimties - 1995 
m. gegužės 27 d. studentų šve
ntėje "Pan - Vėžys '95" proga 
lauko sąlygomis išvirė indivi
dualios įmonės "Trabi yirtuvė" 
savininkas Tomas Olšauskas ir 
virėja Janina Banienė.

- Didžiausius vėdarus - 20,9 
kg svorio, 30 m ilgio, 4,5 cm 
storio - 1994 m. birželio 18 d. 
Kauno muzikinio teatro sodelyje 
reklamos agentūros "Devalta" su
rengtos fantazijos ir išradingu
mo šventės "Lietuvos rekordai" 
proga iškepė ir ten pat pademon
stravo Kauno restorano "Pasima
tymas" alinės gamybos vadovė 
Vaclovą Sužiedelienė.

- Didžiausia įdaryta lyde
ka - 20 kg svorio, 1 m 72 cm 
ilgio, 54 cm apimties storiausio
je vietoje, 13 cm nugaros aukščio 
(matuojant nuo padėklo), 17 cm 
pločio - pagaminta 1993 m. 
gruodžio 30 d.

- Didžiausią įdarytą vištą - 
11 kg svorio, 43 cm ilgio, 36 cm 
pločio - 1993 m. gruodžio 30 d. 
iškepė kulinarės Aldona Dir- 
mauskienė, Laima Kovaliova, 
Vita Daučanskienė ir gamybos 
vadovė inžinierė technologė Tek
lė Vyčienė.

- Didžiausią picą - 8,2 kg 
svorio, 1 m 3 cm ilgio, 60 cm 
pločio, 3 cm aukščio - 1994 m. 
birželio 18 d. Kauno muzikinio 
teatro sodelyje reklamos agen
tūros "Devalta" surengtos fantazi
jos ir išradingumo šventės "Lie
tuvos rekordai" proga iškepė Kau
no individualiosios V. Šimo- 
niūčio įmonės picerijos "Pizza 
jazz" kepėjos.
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Lietuvių Fondo narių suvažiavimo nutarimai
Lietuvių Fondo 35-tasis meti

nis narių suvažiavimas, įvykęs 
1998 metų balandžio 18 dieną 
Pasaulio Lietuvių Centre, Le- 
monte, Illinois valstijoje, išklau
sęs Lietuvių Fondo ’ tarybos pa
tikėtinių tarybos, valdybos, kon
trolės komisijos ir kitų komisijų 
bei įgaliotinių pranešimus ir 
suvažiavimo dalyvių pasisaky
mus, priėmė šiuos nutarimus:

1. Suvažiavimas sveikina da
bartinį Lietuvos Respublikos pre
zidentą Valdą Adamkų išrinki
mo proga - linki jam sveikatos ir 
ištvermės šiame sunkiame ir atsa
kingame darbe.

2. Suvažiavimas dėkoja Lietu
vių Fondo nariams už nuola
tines aukas didinant pagrindinį 
kapitalą, testamentų sudaryto
jams už palikimus Lietuvių Fon
dui, spaudai ir radijui už infor
maciją visuomenei. Jų dėka Lie
tuvių Fondo pagrindinis kapita
las išaugo netoli devynių mili
jonų dolerių. Suvažiavimas 
džiaugiasi 1997 metais gautais 
217,806 dolerių įnašais ir dėkoja 
Lietuvių Fondo vadovybei, ypač 
tarybos ir valdybos pirminin
kams Algirdui Osčiui ir Povilui 
Kiliui bei jų talkininkams už jų 
pastangas pasiekti ir perviršyti 
devynis milijonus dolerių.

3. Suvažiavimas pritaria, remia 
ir kviečia visus lietuvius padėti 
Lietuvių Fondo tarybai ir valdy
bai greitu laiku pasiekti dešim
ties milijonų dolerių pagrindinį 
kapitalą, kad galėtų dar daugiau 
remti lituanistinį švietimą, kultū
rą, jaunimą, aukštąjį mokslą ir 
kitus svarbius išeivijos bei Lietu
vos reikalus.

4. Suvažiavimas pasisako, kad 
šiais metais Lietuvių Fondo Pel
no skirstymo komisija ypatingą 
dėmesį kreiptų į išeivijos litua
nistinį švietimą, mokyklines 
priemones, knygas, mokytojų 
studijas ir pačių mokyklų 
paramą.

5. Suvažiavimas taip pat pasi
sako, kad šiais metais Lietuvių

Fondo Pelno skirstymo komisi
jos reikšminga pinigų dalis būtų 
paskirta lietuvių spaudai, radijui 
ir kitoms informacijos įstaigoms, 
nes jos buvo ir yra pagrindinis 
visos lietuviškos veiklos palaiky
tojas.

6. Suvažiavimas pritaria lietu
viško švietimo paramai Vilnijos 
rajone Lietuvoje ir taip pat Kara
liaučiaus srities lietuviškų mo
kyklų paramai ir kituose kraš
tuose už Lietuvos ribų, kur įsis
teigė naujos Lietuvių Bendruo
menės ir kurioms labai reikalin
ga mūsų parama. Ypač didesnė

parama reikalinga ne tik rytinėje 
Lietuvos dalyje, bet ir Seinų kraš
te, ir Lietuvos vaikų-našlaičių 
globai ir švietimui.

7. Suvažiavimas pritaria Baltų 
Studijų programos rėmimui Was- 
hingtono universitete Seattle, 
Washington, ir pasisako už Va
sario 16 gimnazijos Vokietijoje 
rėmimą.

8. Suvažiavimas dar kartą prašo 
visus lietuvius sudaryti testamen
tus, atidaryti bankuose "trust" 
sąskaitas, ar kitokiais būdais dalį

(nukelta į 7 p si.)

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine. 
(TAUTOS FONDAS)

351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910 
Tel. (718) 277-0682 FAX (718) 277-0682

Vienas geriausių Vilniaus restoranų "Stikliai" Įsikūręs senamiestyje

SVARBUS PRANEŠIMAS!

1 O

*z -
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Skrydžiai iš New Yorko

UZ VILNIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ
Mieli Tautos Fondo Rėmėjai,
Kreipiamės i Jus ypatingai svarbiu reikalu.

Vilnijoje lenkų okupacijos metais lietuvis mokytojas, mokinys ir lietuvių kalba buvo 
persekiojami. Sovietų okupacijos metu, be teroro prieš žmones, buvo brukama 
visasąjunginė rusų kalba. Dabar, atstačius Lietuvos nepriklausomybę, mūsų visų pa
reiga grąžinti lietuvių kalbą j Vilnijos kraštą, o su kalba sugrįš į lietuvių tautos šeimą ir 
šio krašto nutautėjęs žmogus.

Geriausias kelias to siekti yra per mokytoją ir lietuvišką mokyklą. Idealistų mokytojų 
yra, bet jiems reikia suteikti bent minimalias pragyvenimo sąlygas, butą ir dabartinio 
mokymo reikalavimus atitinkantį pastatą, kurių labai trūksta. Vilniaus apskrities viršinin
ko įstaiga tuo rūpinasi, tačiau šis uždavinys toks platus, kad jam reikia mūsų talkos. 
Kitakalbių mokyklas Vilnijos krašte stipriai remia vietinės ir užsienių organizacijos. 
Amerikos lietuvių stipri parama Vilnijos krašto lietuviams paskatintų jų darbą, ir jie 
pasijustų turį užnugarį išeivijos lietuvių tarpe.

Pradžiai, mokinių tėvams pageidaujant, padėkim pastatyti lietuvišką mokyklą La
voriškių miestelyje, apie 30 km nuo Vilniaus. Tai didelis, akivaizdus ir svarbus uždavinys. 
Tikslas - sutelkti 75,000 dol. Likusią dalį pridės Vilniaus apskrities viršininko įstaiga.

Kviečiame jungtis į mokyklos steigėjų, geradarių, rėmėjų ir talkininkų eiles. 
Paaukojęs 10,000 dol. ar daugiau - mokyklos steigėjas

5,000 dol. - mokyklos geradaris
1,000 dol. - mokyklos rėmėjas 
mažiau - mokvklos talkininkas

Visi prisidėję prie šio kilnaus darbo bus pagerbti Tautos Fondo specialiu padėkos 
žymeniu.

Paaukoję 1,000 dol. ar daugiau bus aukso raidėmis įrašyti baigtos mokyklos garbės 
lentoje.

Auką galima skirti savo vardu, ar pagerbiant artimo asmens atminimą.
Su viltimi laukiame Jūsų atsiliepimo.

VILNIŲ
$650 plius mokesčiai

■ Išvykti reikia nuo liepos 11 iki rugpjūčio 9.
■ Grįžti bet kada dviejų mėnesių bėgyje.
. Skrydis savaitgaliais - $20 daugiau.
■ Bilietus reikia nupirkti iki birželio 30 d.

Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų.

Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161
1-800-77-VYTIS

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

/f
Atlantic Express corp.

800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 - 5133

Į

.7 f

Griežtinama 
atsakomybė

Algis Vedeckas
Tautos Fondo valdybos pirmininkas

JurgisValaitis
Vajaus talkos komiteto pirmininkas

Ministras Pirmininkas Gedi
minas Vagnorius kreipėsi į Tei
singumo bei Valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų ministeri
jas, prašydamas per mėnesį pa
rengti pareigūnų ir politikų veik
lą reglamentuojančių įstatymų 
ir Baudžiamojo kodekso pataisų 
projektus, kuriais būtų numaty
ta atsakomybė už neteisėtą pra
turtėjimą bei sustiprinta atsa
komybė už tarnybinį piktnau
džiavimą asmeniniais ar politi
niais tikslais, praneša Vyriausy
bės spaudos tarnyba. ELTA

Čia nukirpti ir grąžinti

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine. 
TAUTOS FONDAS

351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910

SUPRASDAMAS PAGALBOS VILNIJOS LIETUVIŠKAI MOKYKLAI SVARBĄ

Siunčiu auką lietuviškai mokyklai Lavoriškėse pastatyti

(vardas ir pavardė)

(adresas)

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

JULY PICK-UP SCHEDULE

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

vasarą ir rudenį, skrisdami į 
VILNIŲ ir RYGA!

Mes taip pat siūlome papigintus 
skrydžius į Europą, Aziją, Australiją ir 

Pietų Ameriką ir keliones laivu į 
Karibų salas.

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605 

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

UNIONTOURS 
kviečia Jus keliauti į Lietuvą

-- Mes esame kelionių ekspertai į visą Pabaltijo regioną 
- Lietuvą, Latviją, Estiją.
- Taip pat siūlome keliones laivu Baltijos jūra ir į 

Šiaurinę Europą.
- Keliaudami gėrėsitės gražiausiais vaizdais.
-- Prieinamos viešbučių kainos ir pigiausi lėktuvų 

bilietai, skrendant Finnair, SAS, Austrian Air, Icelandair Ir 
Lufthansa.

-- Skambinkite 212 683 9500 arba 800 451 9511 - 
dėl brošiūrų ir dėl rezervacijų.

UNIONTOURS
245 Fifth Aveniie, 

New York, NY 10016

Fax: 212 683 9511
e-mail: travel@uniontours.com
on the net: www.uniontours.com

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

July 6 Putnam, CT 1-2 prn
July 7 New Britain, CT 11-12 noon

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

July 9 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

July 10 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

July 11 Cut-off (the lašt day for pick-up)
July 18 Brooklyn, NY 12-1 pm
July 21 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 1-2 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

July 23 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

July 24 Philadelphia, PA 11-12 noon
July 25 Cut-off (the lašt day for pick-up)

New York-Vilnius-New York $799 r.t.

One way to Vilnius $459

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

A

J

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:travel@uniontours.com
http://www.uniontours.com
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Lietuvių Fondo narių suvažiavimo nutarimai
(atkelta iŠ 6 psl.)
ar visą savo turtą palikti Lietu
vių Fondui, kad jų įnašai bei 
palikimai ir toliau remtų išeivi
jos ir Lietuvos švietimą, kultūrą 
ir jaunimą.

9. Suvažiavimas pakartotinai 
prašo, kad visos lietuvių šeimos 
kviestų arba patys naujais Lietu
vių Fondo nariais įrašytų savo 
vaikus, vaikaičius, giminaičius ir

Svarstymai prie Atlanto
JAV LB Floridos apygardos suvažiavime

(atkelta iš 5 psl.) 
teiginiai.

JAV pulkininkai: A. Garsys, J. 
Kronkaitis ir R. Kilikauskas užima 
aukštas pareigas Lietuvos gink
luotų pajėgų ministerijose. Jie 
gauna išlaikymą ir transportą 
tarnybos reikalams. Dažnai jų 
siūlymai dėl karinių pajėgų pa
ruošimo pagal NATO ir Vakarų 
standartus sulaukia kritikos, ypač 
iš buvusių sovietinės armijos 
karininkų. Šiuo metu generali
nis štabas dar nesąs pajėgus at
remti bet kokią išorės agresiją. 
Daugelis pašauktų naujokų atlei
džiami nuo tarnybos pagal civi
lių gydytojų per lengvai išduo
damus nesveikatos pažymėji
mus. Atsiranda problemų net 
aukščiausioje karinių pajėgų 
vadovybėje. Padėtis pradeda keis
tis, nes ateina nauji užsienyje 
paruošti karininkai. Pik. A. Gar
sys atsakė į gausius klausimus 
apie ekonominę būklę, teisėsau
gos problemas, politikų popu
liarumo smukimą. Atsakydamas 
į pastarąjį, jis sakė, kad sąžiningai 
dirbančiųjų populiarumas krin
ta, o tų, kurie anuos kritikuoja - 
kyla. Dažnai populiarumo ty
rimų duomenys būna tenden
cingai iškreipti.

Po pertraukos A. Kamiene 
pranešė, kad pernai metų apy
gardos suvažiavimo nutarimą su
rengti Floridos lietuvių dienas 
(FLD) įvykdė specialus komite
tas, kuriam vadovavo ji pati ir 
M. Šilkaitis. Ta neeilinė lietuvių 
šventė įvyko vasario 21-22 d. Šv. 
Judo katedros centre, St. Peters
burge. Ji davė puikią progą savo 
kultūriniais pasiekimais pasi
džiaugti ne tik LB apylinkių lie
tuviams, bet ir nustebino tuos 
lietuvių kilmės asmenis, kurie 
apie lietuvišką kultūrą mažai te
žinojo. Visa ta šventė buvo tarsi 
didinga manifestacija. Ji pavyko 
puikiai ir turėtų būti vykdoma 
kas du ar trys metai. Rengėjai, 
jausdami, jog būta klaidų ir ne
sklandumų, prašo juos nurody
ti, kad ateityje jų būtų išvengta. 
FLD iždininkė L. Kynienė pra
nešė, kad šventės pajamos buvo 
20,987 dol., o išlaidos - 17,568 
dol. Buvo siūlyta suvažiavimui 
nutarti, kaip ir kam likutį pa
skirstyti.

Apie 2:30 vai. į posėdžių salę 
atvyko Lietuvos respublikos am
basadorius Washingtone dr. Sta
sys Sakalauskas. Jam pasirodžius 
kilo ovacijos. Apygardos pirm.
L. Siemaška vaizdžiai nušvietė 
svečio biografiją, supažindino su 
jo šeima. Ambasadorius, pa
sveikinęs suvažiavimą, pasidžiau- 

’ gė galįs čia dalyvauti, kaip tai 
yra daręs kituose lietuvių su
sibūrimuose. Jis pagyrė JAV lie
tuvių paramą Lietuvai ir jos žmo- energiją į LB apylinkių išsilai- 
nėms, ypač dėl įstojimo į NATO. 
Reikėtų, kad Lietuva padėtų už
sienio lietuvijai išlaikyti lietuvy
bę, tačiau pati ambasada nedaug 
ką galinti padaryti. Lietuvos rei
kalai, pasak jo, eina į gerąją pusę 
- Valstybė darosi stabili politiš
kai ir ekonomiškai. Didėjant 
amerikiečių investicijoms, auga 
ir darbo vietų skaičius.

Lietuvių Fondo stipendijas ga
vusius studentus; tuo pratęsime 
Lietuvių Fondo ir mūsų išeivijos 
gyvastį.

10. Suvažiavimas kviečia visus 
lietuvius ir organizacijas Lietu
vių Fondo nariais įrašyti Lietu
vos partizanus, Sibiro tremti
nius, politinius kalinius ir visus 
tuos, kurie už Lietuvą visokiais 
būdais dirbo, kovojo, aukojosi.

Ambasadoriui baigus kalbėti, 
pasipylė klausimų gausa apie 
gerus ir negirtinus reiškinius Lie
tuvoje: aviacijos apsaugos tech
niką, Būtingės naftos terminalą, 
paramą lietuvybės išlaikymui 
užsienyje gyvenantiems, spau
dos tylą apie išeiviją, atominės 
jėgainės saugumą, vengimą mo
kėti mokesčius, kliūtis vaikams 
gydytis JAV, delsimą išduoti Lie
tuvos pasus, lito-dolerio-euro 
ateitį, nusikalstamumo nesuval- 
dymą, žydų išpuolius prieš tautą, 
naują emigrantų iš Lietuvos srau
tą ir t. t. Klausimų gausa liudija 
mūsų vsuomenės gyvą susirū
pinimą Lietuvos gyvenimo pa
žanga ir problemomis. Į dau
gumą klausimų ambasadorius 
atsakė žinoviškai, o kur stigo 
informacijos - "diplomatiškai". 
Pirm. L. Siemaška padėkojo sve
čiui už atsilankymą ir atsaky
mus į rūpimus klausimus.

Po įtempto dienos darbo reikia 
atsipūsti. Tą progą suteikė 7 vai. 
prasidėjęs pokylis. Dalyvių tarpe 
buvo ir ambasadorius S. Saka
lauskas. Vaišėm pasibaigus, "Dai
nos" choras, L. Manomaitienei 
vadovaujant ir muz. L. Stukui 
akompanuojant, atliko keletą 
nuotaikingų dainų. Solo daina
vo J. Šalnienė ir A. Urbienė. Jos 
dar atliko A. Raudonikio duetą 
"Lauksiu tavęs ateinant". Dai
nininkėms akordeonu pritarė V. 
Daugirdas, kuris koncertą už
baigė polkų pyne, elektroni
niam instrumentui - "Harvey" - 
pritariant. Šokiams grojo V. Dau
girdo valdomas "Harvey", o es
tradinių dainų solistas J. Nakuta- 
vičius dainavo pamėgtus Šaba- 
niausko ir kitų šlagerius.

Sekmadienį, balandžio 26 d., 
lietuviškų pamaldų nebuvo (šv. 
Mišias buvo galima išklausyti 
artimoje amerikiečių bažnyčio
je). Svarstybos prasidėjo 9:30 vai. 
su nuojauta, kad darbotvarkėje 
įrašyti punktai nežada lengvų 
diskusijų ir sprendimų - apygar
dos valdybos rinkimai, Atlantos 
ir kitų apylinkių problemos, su
važiavimo nutarimai ir kt. Mė
ginimai surasti kandidatų į apy
gardos valdybą buvo nesėkmin
gi. Ieškota įvairių išeičių, tačiau 
be rezultatų. Vyravo nuomonė, 
jog apygardą sudaryti tegali di
džiausioji St. Petersburg apy
linkė. Padvelkė įtampos atoslū
gis, kai visuomenininkas Albi
nas Karnius pasiūlė apygardos 
valdybą sudaryti St. Petersburge. 
Tada diskusijų svoris persikėlė 
kitur: kaip tinkamiausiai išspręs
ti Atlanto apylinkės likimą? Kaip 
sužadinti norą kandidatuoti į 
apylinkių valdybas? Kaip sti
printi silpnesnių apylinkių veik
lą? Kaip įlieti naujųjų ateivių 

kymą? Smulkiai aprašyti pasi
sakymus šiais ir kitais klausimais 
užimtų daug vietos, dėl to čia 
bus minimi tik svarbesnieji, nu
tarimų komisijos suredaguoti ir 
suvažiavimo priimti, nutarimai.

1. Suvažiavimas įpareigoja 
Apygardos valdybą siūlyti, kad 
būtų pakeistas "LB Įstatų ir Tai
syklių" paragrafas sekančiai: "So- 

Tai būtų tam tikras jų įamži
nimas ir jų pagerbimas, kurį mes 
galime atlikti išeivijoje. O jų 
vardu sudėtos mūsų piniginės 
aukos tarnaus ateities lietuvių 
kartoms.

Nutarimų komisija: Gediminas 
Balukas, Ferdinandas Kaunas, 
Vaclovas Momkus, Rūta Staniu
lienė, Arvydas Tamulis, Jonas 
Valaitis.

lidarumo mokestis nustatomas
5 dol. asmeniui į metus". Taip 
pat prašyti įstatus derinti su be
sikeičiančiomis apygardos ir apy
linkių veiklos sąlygomis.

2. Nutaria sekantį apygardos 
suvažiavimą rengti Daytona 
Beach apylinkės globoje.

3. Pageidauja, kad LB Krašto 
valdyba palaikytų glaudesnius 
ryšius su apylinkėmis per infor
macinį biuletenį ar atstovų atsi
lankymą.

4. Nutaria iš FLD gauto 3419 
dol. pelno skirti 1000 dol. apy
gardos administraciniams reika
lams ir 500 dol. - "Grandies" 
šokėjų kelionės išlaidoms. Li
kusią sumą "užšaldyti" apygar
dos valdybos kasoje iki sekančio 
FLD renginio 2000-siais metais.

5. Pageidauja, kad Lietuvos nusiskundimų nei iš delegatų, 
Seimo/JAV LB Krašto valdybos nei iš svečių neteko girdėti. Dėl 
jungtinė komisija palaikytų ryšį to Palm Beach apylinkės valdy- 
ir teiktų sutarimų informaciją ba didžiuojasi sėkmingai atliku- 
apygardoms.

6. Įpareigoja apygardos valdy
bą išaiškinti LB Atlantos apy
linkės veiklos galimybes ir apie

V

Šmeižė ar nešmeižė
Seimo nariai Kazys Bobelis ir Kazys Bobelis, Stanislovas Buš- 

Stanislovas Buškevičius bei Lais- kevičius ir Antanas Terleckas bū
vės lygos vadovas Antanas Ter- vo apklausti šioje byloje kaip
leckas prašys iškelti baudžiamąją 
bylą Seimo narei Laimai Andri
kienei. Pareiškime prokuratūrai 
jie rašo, kad Laima Andrikienė 
gerai išmano įstatymus ir žino, 
kad šie trys asmenys jos ne
šmeižė, o tik pateikė turėtus do
kumentus. Laima Andrikienė 
kreipėsi į prokuratūrą po to, kai 
spaudos konferencijoje p. p. Bo
belis, Buškevičius ir Terleckas 
pareiškė turį įrodymų, jog Lai
ma Andrikienė yra bendradar
biavusi su KGB. Laimos Andri
kienės prašymu baudžiamoji 
byla už šmeižimą jau iškelta.

Vytautas Janilionis, Kauno Technikos universiteto do
centas, kuris stažavosi Los Angeles mieste, Kalifornijoje, 
buvo sustojęs ir Chicagoje pas savo giminaičius, papasa
kojo apie Lietuvoje veikiantį Vytautų klubą (jis yra jo 
sekretorius) ir ragino išeivijoje gyvenančius Vytautus į šį 
klubą įstoti Ed. Šulaičio nuotr.

Mirė seselė Alfonsą, OSB
Viena iš Regina Paeis (Bedford, 

NH) benediktinių vienuolyno’ 
steigėjų Alfonsą Eidimtas, OSB, 
mirė gegužės mėn. 22 dieną 
Manchesterio, NH, slaugos na
muose. Buvo gimusi 1906 m. 
kovo 9 dieną. Įžadus davė 1935 
m. rugsėjo 8 dieną. Su kita sesele 
Rafaele Šimonis, OSB, atvyku
sios į Ameriką 1957 m. įsikūrė 
Bedforde, NH.

tai informuoti Krašto valdybą.
7. Linki Floridos apygardos 

suvažiavimų nuolatiniam spau
dos atstovui Jurgiui Janušaičiui 
ir Palm Beach lietuvių dvasios 
vadui kun. Vytautui Pikturnai 
pasveikti.

8. Reiškia padėką: Floridos 
apyg. pirm. L. Siemaškai ir visai 
valdybai už pasišventusiai atlik
tą darbą; apyl. pirm. A. Solienei 
ir valdybai už suvažiavimo globą; 
A. Karnienei ir M. Šilkaičiui už 
sėkmingą FLD surengimą ir įvyk
dymą; ambasadoriui dr. S. Saka
lauskui už dalyvavimą; pik. A. 
Garsiui už pagalbą Lietuvos gin
kluotoms pajėgoms; I. Mano- 
maitienei, "Dainos" chorui ir ki
tiems už atliktą programą poky
lio metu; V. Šalčiūnui už ilga
metį "Lietuvių Biuletenio" reda
gavimą ir leidimą.

Pirm. L. Siemaška padėkojo 
suvažiavimo atstovams už daly
vavimą, dalykišką reikalų svars
tymą ir svarbių nutarimų priė
mimą; Palm Beach apyl. valdy
bai už globą bei svetingumą ir 
LB apylinkėms už paramą apy
gardos valdybos darbuose. Suva
žiavimo pabaigoje buvo sugie
dotas Lietuvos himnas.

Iš šalies stebint, suvažiavimas 
vyko pakilioje ir darbingoje nuo
taikoje. Ją pakelti padėjo puoš
nios posėdžių ir pokylio salės. 
Išskyrus vieną kitą nesklandumą, 

si gana sudėtingą Floridos apy
gardos suvažiavimo suruošimo 
bei svečių priėmimo uždavinį.

liudytojai. Savo pareiškime pro
kuratūrai minėti ponai teigia, 
kad paskelbdama, jog jie ją ap
šmeižė, Laima Andrikienė pa
žeidė nekaltumo prezumpcijos 
principą. LA
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vienas seniausių 
išeivijos laikraščių 

Amerikoje

Vienos laidotuvių mišios buvo 
atlaikytos vienuolyno koplyčio
je, o antros, su benediktinų vie
nuolyno abatu Matthew K. Lea- 
vy, OSB, ir dviem kunigais, 
Mount Carmel slaugos namų 
koplyčioje Manchesteryje, NH.

Seselė Alfonsą, OSB, buvo pa
laidota Šv. Augustino kapuose 
Manchesteryje, NH.

K. Daugėla

Du pasižymėję Amerikos lietuvių sporto darbuotojai: Al
girdas Bielskus (kairėje) ir Rimas Dirvonis. Pirmasis yra 
S. Amerikos Lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos 
gen. sekretorius, iš Clevelando apylinkių, o kitas - chica- 
gietis, kuris vadovauja Chicagos ASK "Lituanicos" krep
šininkams ir rūpinasi sudarymu JAV lietuvių krepšinio 
rinktinės, kuri turėtų reprezentuoti šį kraštą II Lietuvos 
Tautinėje Olimpiadoje Ed. Šulaičio nuotr.

Nauja knyga
1997 metais Lietuvoje pasirodė 

knyga "Simonas iš Valtūnų", 
parašyta kun. K. Ambraso iš 
Montrealio, redaguota L. Paula
vičiūtės ir L. Sidarienės. Atspaus
dinta Ad. Jakšto spaustuvėje, Kai
šiadorių mieste, 2000 egzem
pliorių tiražu.

Knyga, parašyta labai gyvu ir 
žaviu stilium, apima prelato Si
mono Morkūno ilgą gyvenimo

Siūloma atidėti visuotinį turto ir 
pajamų deklaravimą

Vyriausybė siūlo Seimui visuo
tinį gyventojų pajamų ir turto 
deklaravimą pradėti 2000 me
tais, vieneriais metais vėliau nei 
buvo planuota. Tuo norima 
išvengti painiavos, atsirandan
čios dėl kelių deklaravimą regla
mentuojančių įstatymų. Tačiau 
ir toliau per metus turtą ir paja

Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui

A. t A.
Dr. RAIMUNDUI OŠLAPUI

mirus, žmoną REGINĄ, sūnus DARIŲ, ARŪNĄ, GINTARĄ, 
TAURĄ, dukrą GAILUTĘ, brolį ALGIMANTĄ, jų šeimas ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kibirkščiai ir Vilgaliai 
su šeimomis

PADĖKA

A. t A.
Dr. FILOMENA VASILIAUSKAITĖ- 

IGNAITIENĖ
mirė 1998 m. gegužės 30 d. New Yorke. Birželio 2 d. po 

šv. mišių Apreiškimo par. bažnyčioje buvo palaidota 
Cypress Hills kapinėse, Brooklyn, NY, šalia savo vyro 
Andriaus ir sūnaus Rimo.

Nuliūdę liko daug jos draugų ir pažįstamų bei giminių 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Dėkojame visiems, kurie ją sergančią lankė namuose 
ir ligoninėje, dalyvavo atsisveikinime Shalins laidotuvių 
koplyčioje, šv. mišiose Apreiškimo par. bažnyčioje ir 
paskutinėje jos kelionėje į kapines.

Ypatingai dėkojame Apreiškimo par. klebonui kun. 
Vytautui Palubinskui už maldas koplyčioje, šv. mišias ir 
jautrų pamokslą.

Didelis ačiū dr. K. Šimaitienei, NY Lietuvių Gydytojų ir 
Dantų Gydytojų Draugijos pirmininkei, už jautrų atsisvei
kinimo žodį koplyčioje; taip pat už straipsnį apie velio
nės gyvenimą "Darbininke“. Dėkojame "Darbininkui“ už 
to straipsnio atspausdinimą.

Dėkojame vargonininkui V. Barkauskui ir solistui P. 
Sandanavičiui už vargonų muziką ir solo giesmes.

Ačiū Marytei Shalins ir jos asistentei O. Barauskienei už 
gražiai pravestas laidotuves.

Ačiū visiems už mišių aukas, gėles ir aukas našlaičiams. 
Mes prisiminsime Filomeną kaip kilnią asmenybę, vi

sada realiai ir pozityviai žiūrėjusią į gyvenimą, visiems 
padėjusią ne tik geru patarimu, bet ir realia pagalba.

Jos kuklaus gyvenimo pavyzdys amžinai liks mūsų 
širdyse.

Draugai ir pažįstami

kelią - nuo jo gimtinės Valtūnų 
km., netoli Žemaitkiemio, se
kant jo veiklą Kaune, kur įrengė 
modernią senelių prieglaudą iki 
Sioux City miesto Š. Amerikoje, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijo
je, kur, sulaukęs brandaus 95 
metų amžiaus, užbaigė savo gy
venimo kelionę, palikęs gilius 
artimo meilės pėdsakus, užra
šytus šioje knygoje.

Verta praturtinti savo bibliote
kas šia tokia įdomia knyga.

K. Aug. Steigvilas

mas turės deklaruoti politikai, 
valstybės tarnautojai, valdinin
kai, pareigūnai, įmonių įstaigų 
vadovai, buhalteriai. Rengia
mame naujame Gyventojų pa
jamų mokesčio ir turto deklara
vimo įstatyme siūloma gyven
tojų pajamų mokestį sumažinti 
nuo 33 iki 29%. LA
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Šį savaitgali Kultūros 
Židinyje:

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
rengia susitikimą su nauja 
teologijos mokslų daktare Ire
na Vaišvilaite penktadienį, 
birželio 26 d., 7 vai. vak. K. 
Židinio mažojoje salėje. Dr. 
Vaišvilaitė, Katalikų Bažnyčios 
istorijos specialistė, šiuo metu 
dirba Vilniaus Universiteto Re
liginių Studijų ir Tyrimų centre; 
yra parašiusi daugelį mokslinių 
straipsnių ir Romoje parašė di
sertaciją tema "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia nacizmo ir komunizmo 
situacijoje (1940 - 1998)". Tai la
bai iškalbi, įdomi ir daug žinių 
turinti asmenybė. Visi kviečia
mi pasiklausyti jos įdomios pas
kaitos.

"Darbininko" įstaigos atos
togauja nuo liepos 2 d. iki lie
pos 15 d. "Darbininkas" 
neišeis liepos 10 d. ir lieps 
17 d. Poatostoginis numeris 
išeis su liepos 24 d. data.

S. Dariaus ir S. Girėno did
vyriško skrydžio per Atlantą 65- 
rių m. sukakties minėjimas įvyks 
šeštadienį, birželio 27 d., 1 - 5 
vai. popiet Floyd Bennett Field, 
Brooklyn, NY. Bus meninė pro
grama. Minėjimą rengia Lietu
vos Vyčiai ir JAV LB New Yorko 
apygarda. Daugiau informacijų 
žiūr. skelbimų šio puslapio apa
čioje.

Lietuvių susiartinimo 
šventė - metinis piknikas 
Nek. Pr. Seserų vienuolyno so
dyboje Putnam, CT, šiemet 
įvyks sekmadienį, liepos 26 d. 
Dėl daugiau informacijų žiūr. skel
bimą šio puslapio apačioje.

"Darbininko" adminis
tracija baigė siuntinėti paragi
nimus skaitytojams, kurie yra 
atsilikę su prenumeratos mo
kesčiu. Būtų gerai, jei skaityto
jai be paraginimų atsilygintų 
skolą, taip sutaupydami darbo 
ir pašto išlaidas. Juk prenume
ratos pasibaigimo data atspaus
dinama kiekviename lipinuke 
prie pavardės po raidžių EXP. 
Administracija kreipiasi j visus 
skaitytojus, prašydama atsilygin
ti už prenumeratą, o ypatingai 
į tuos, kurie gavo paraginimo 
laiškus.

Labai nupigintos kainos 
skrydžiams į Vilnių! Vytis 
Travel, Douglaston, NY, siūlo 
nupigintus skrydžius į Vilnių. 
Žiūr. Vytis Travel skelbimą 6- 
tame puslapyje.

/T

sekmadien], liepos 26 d.
Nek Pr. Marijos Seserų 

vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: svečias iš Lietuvos - 
Kun. Aušvydas Belickas MIC, Šaltinio redaktorius

VAIŠĖS, užsiėmimai

Neringos stovyklautojų PROGRAMA
Vėliavų nuleidimas

Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo
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Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti - 
pasikvieskite ir savo draugus!
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Dr. Konstancija Paproc- 
kaitė-Šimaitienė birželio 27 d. 
išskrenda į Lietuvą. Ji perveža 
savo vyro dr. Juliaus Šimaičio 
palaikus perlaidoti Lietuvoje. Lie
tuvoje išbus tris savaites.

Lietuvių Katalikų Religi
nė Šalpa š. m., birželio 12 d. 
išsiuntė 430 labdaros siuntinių į 
Lietuvą per "Atlantic Express 
Corp". Supakavus atsirado dau
giau siuntinių negu buvo numa
tyta: buvo susitarta išsiųsti 300, 
o jų atsirado net 430. "Atlantic 
Express" vadovybė nemokamai 
išsiuntė susidariusį perviršių. Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa 
nuoširdžiai dėkoja už šį gera
norišką patarnavimą. Teatlygina 
jiems Dievas!

Už a. a. dr. Lidijos Sta
naitienės sielą, jos mirties 29- 
rių metų sukaktį prisimenant, šv. 
mišios bus aukojamos šeštadie
nį, birželio 27 d., 11 vai. ryto 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyn, NY. Marina ir Zigmas 
Raulinaičiai prašo draugus ir 
pažįstamus prisiminti ją savo 
maldose.

Algimantas ir Dalia Pre- 
keriai, Staten Island, NY, jau 
daugelį metų apmoka "Darbinin
ko" prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Taip padarė ir dabar, ap
mokėdami iš anksto už 1999 
metus. Nuoširdžiai dėkojame 
mieliems skaitytojams už nuo
latinę ir dosnią paramą, kurios 
"Darbininkui" tikrai labai reikia.

Dr. Jonas Adomavičius, 
Chicago, IL, nuoširdus lietuviškų 
reikalų rėmėjas, paaukojo Lietu
vos katalikiškų mokyklų moki
niams ir skurdžiausių Vilniaus 
krašto mokyklų mokinims 8,000 
tušinukų su įrašu "Lietuva". 
Tušinukai buvo persiųsti LKRŠ 
gegužės mėn. talpintuve. Rudenį, 
prasidėjus naujiems mokslo 
metams, jie pateks kiekvienam 
moksleiviui į rankas. Didelė pa
dėka priklauso dr. J. Adomavi
čiui už tokį puikų sumanymą ir 
jo įgyvendinimą.

Moksleivių ateitininkų 
stovykla Dainavoje vyks lie
pos 19 - 26 d. Registracijos lapai 
ir visa su stovykla susijusi infor
macija paštu pasiųsta pernai va
sarą stovyklavusiems jaunuo
liams. Dėl daugiau informacijų 
ir registracijos nedelsiant skam
binti tel. (708) 839-8144. Sto
vyklauti kviečiami visi mokslei
viai ateitininkai.
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Kq pasakojo Australijos paukščiai
Įspūdžiai iš dail. V. Rato parodos

Dail. Vaclovo Rato grafikos 
kūrinių paroda buvo tikra do
vana New Yorko lietuviams. Dai
lininkas mirė 1976 m. Australi
joje, vėliau mirė ir jo žmona, 
buvusi Kauno Valstybės teatro 
balerina. Dukra Ramona rūpino
si tėvo meno palikimu. Dailinin
ko parodų kiek anksčiau buvo 
surengta ir čia, Amerikoje. O šios 
parodos kūriniai buvo surasti 
kažkur užkišti už spintos. Ten jie 
pragulėjo ilgesnį laiką, buvo ir 
apdulkėję, paveikti temperatūros. 
Bet dukra tuoj surado gerą 
sprendimą - kūrinius reikia nu
valyti ir parengti parodai. Atida
vė specialistams ir šie išvalė 
dėmes, rūgštis, kitas negeroves ir 
paveikslus parengė parodai. Duk
rai tai atsiėjo nemažus pinigus.

Kadangi tai paskutinieji dai
lininko kūriniai, ji sumanė juos 
pilnai parengti parodai, parody
ti Amerikos lietuviams, tada 
nuvežti į Lietuvą. Australijoje 
paveikslai buvo sudėti į paspor- 
tus ir atskirai supakuoti į celofa
ninį storesnį popierių. Taip pa
rengti jie galėjo atlaikyti ilgesnę 
kelionę.

Į New Yorką jie buvo atvežti 
iš Chicagos. Birželio 12 d. jie 
buvo sukabinti K. Židinio mažo
joje salėje. Paroda atidaryta birže
lio 13, šeštadienį, 4:30 vai. po
piet.

Rengė Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos New Yorko klubas. 
Trumpu žodžiu atidarė klubo 
pirmininkė dr. Marija Žukaus
kienė. Paulius Jurkus kalbėjo 
apie svečio dailininko kūrybinį 
palikimą ir šią parodą, apie tai, 
kaip dail. V. Ratas apvaldė mo-

- o -
Parodoje buvo iškabinta 50

ŽINIOS IŠ VATIKANO 
RADIJO

- Popiežius Jonas Paulius 
II šiemet atostogaus Italijos šiau
rės rytuose, Alpių kalnų papėdėje 
esančioje Lorenzago di Cadore 
vietovėje, kurioje jau kelis kar
tus yra atostogavęs. Šv. Tėvo

Y

DARIAUS IR GIRĖNO
didvyriško skrydžio per Atlantą

65-rių metų sukakties 

MINĖJIMAS
įvyks šeštadienį, birželio 27 d., 1 -5 vai. popiet

Floyd Bennett Field, Brooklyn, NY
Blue Hanger Nr. 1 - Flatbush Avė.

Meninę programą atliks solistė Angelė Kiaušaitė ir 
Lietuvos Vyčių jaunuolių - Junior Knights of Lithuania 

šokių grupė iš Amsterdam, NY.
Muzikinę programą praves Romas Telšinskas

Įėjimas nemokamas. Dalyviai pasirūpina maistu Ir gėrimais.
| FBF važiuoti traukiniu Nr. 2 Brooklyno kryptimi iki Flatbush 

Nostrand stoties. Išlipus persėsti į Q-35 autobusą, kuris nuveža į 
FBF. Ten eiti prie iškeltos trispalvės.

Dėl daugiau informacijų skambinti (718) 769-3666 arba (718) 
850-3576.

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia 

Lietuvos Vyčiai ir
JAV LB New Yorko apygarda

Kalba Ramona Rataitė- 
Zakarevičienė

notipų techniką, ką reiškia jo 
australiški paukščiai ir ta didelė 
saulė, kuri šviečia iš tolumos. 
Dukra Ramona papasakojo, kaip 
susidarė ši paroda, kodėl ją veža 
į Lietuvą. Gi dail. Juozas Bagdo
nas prisiminė tuos laikus, kai jis 
drauge su V. Ratu tuo pačiu metu 
įstojo į Kauno Meno mokyklą.

Po atidarymo kalbų salės pir
moje dalyje buvo surengta nuo
taikinga kavutė. Svečių atsilankė 
netoli 50. Paroda vyko ir sekma
dienį, ir tada atsilankė apie 40. 
Gaila, kad lankytojų buvo ma
žokai, nes paroda buvo gera, 
tvarkinga ir savo visu tūriu verta 
didelio dėmesio. Tai liudija, ko
kia buvo mūsų Meno mokykla, 
kuri paruošdavo tokius daili
ninkus; kokios buvo dailės kū
rybos tradicijos, kad ir netekę 
tėvynės, dailininkai puoselėjo 
savą kūrybą, reprezentavo kitom 
tautom Lietuvą ir jos dailę.

atostogos - nuo liepos 8 d. iki 
liepos 19 d.

- Balandžio 21 dieną Romos 
miestui sukako 2751-ri me
tai. Pagal legendą, vienas iš 
dviejų vilkės maitintų brolių - 
Romulas - 753 m. prieš Kr. pie
tiniame Tiberio upės krante įkūrė 

kūrinių. Maždaug pusė - medžio 
raižinių, kiti - monotipai. Visa 
paroda apėmė maždaug 30-ties 
metų kūrybos pavyzdžius.

Medžio raižiniai atlikti su dide
liu kruopštumu, gerai sukom
ponuoti, visur ieškoma simboliz
mo, gilesnės minties. Monotipai 
atskleidžia jau didesnį pasaulį, 
pilni spalvų, simbolikos, kaž
kokio ilgesio. Mėgstama tema - 
Australijos paukščiai, kurių nei 
vardų nežinai. Tas paukštis turi 
papurusį kuodą ir mums pasako
ja apie Australiją, tolimą kraštą, 
klimatą ir apie savotišką žmogaus 
vienatvę.

- o -
Iš lietuvių dailininkų V. Ratas 

buvo bene vienintelis taip gerai 
apvaldęs monotipo techniką ir 
jai suteikęs savitą prasmę.

Pirmam salės kambary ant sie
nos buvo pakabinti keturi pla
katai, kuriems panaudoti V. 
Rato monotipai. Trys plakatai 
su paukščiais, vienas vaizduoja 
laivą. Paukščio atspaudas užima 
maždaug pusę viso ploto. Žemai 
didelėm raidėm įrašyta: Vaclo
vas Ratas, o kamputyje - visa 
leidinio metrika. Šie plakatai at
spausdinti labai švariai, ir visa 
tai padaryta Lietuvoje. Anksčiau 
ten dar nebuvo ši technika taip 
išvystyta. Dabar jau jų spaudi
nius gali bet kur rodyti. Jais reikia 
tik pasidžiaugti.

Parodą čia atvežė dukra Ra
mona su savo vyru dr. Ramučiu 
Zakarevičium. Po trejeto dienų 
jie parodą išvežė į Lietuvą.

(P- j )

gyvenvietę, kuri ilgainiui virto 
galingos imperijos sostine.

- Pagal paskutinius apskaičia
vimus, pasaulyje gyvena 995 
milijonai 128 tūkstančiai 
katalikų. Pagal 1998 m. žinyno 
"Annuario pontificio" duome
nis, pasaulyje yra 404,336 kuni
gai. Iš jų 65 procentai yra dioce- 
ziniai kunigai, o 35 procentai 
priklauso vienuolijoms.

- Tarptautinė katalikiška lab
daros organizacija "Pagalba 
kenčiančiai Bažnyčiai" (Kir- 
che in Not) 1997 metais surin
ko maždaug 70 milijonų dolerių, 
skirtų labdaros projektams. Or
ganizacija gavo daugiau kaip 
9,000 prašymų ir parėmė 7,300 
paramos projektų 144-iose pa
saulio šalyse. Organizacijos fi
nansinė parama buvo skirta 
kunigų, vienuolių ir katechetų 
formacijai, bažnytinei ir religi
nei leidybai, įskaitant biblinę, 
liturginę ir katechetinę leidybą, 
bažnyčių, vienuolynų ir kunigų 
seminarijų statybai bei remon
tui, susisiekimo priemonėms ir 
žiniasklaidai. Daugiausiai para
mos iš organizacijos susilaukė 
Vidurio ir Rytų Europos šalių 
Bažnyčios, jų tarpe ir Lietuvos 
Bažnyčia ir tikintieji. Lietuvoje 
šios organizacijos pagalba yra 
plačiai žinoma.

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

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.)

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

Studentės, norinčios geromis 
sąlygomis dirbti per vasarą ir gauti 
patirties slaugant ligonius, gali 
kreiptis į Matulaičio slaugos namus, 
Putnam, CT, telefonu: (860) 928- 
5294. (sk.)

r Čia
galėjo būti 

Jūsų skelbimas.
Skambinkite 

"Darbininko" 
administracijai 

tel. (718) 827-1351 j

"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 Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

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

Mrs. E. Račkauskas, Dorchesterm, 
MA - 50 dol.
Anastasia Sema, Chicago, IL - 30 
dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims birželio 27 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133 arba 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@aoi.com
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