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- Šveicarija užkirto kelius Lie
tuvos piliečiams, mėginantiems
gauti prieglobstį šioje Vakarų
Europos valstybėje. Lietuva
vieneriems metams įtraukta į
vadinamąjį “patikimų šalių” są
rašą. Pagal Šveicarijos prieglobs
čio įstatymą taip vadinamos
valstybės, kuriose žmonės nėra
persekiojami. Todėl Šveicarijoje
net nenagrinėjami prašymai,
kuriuos pateikia asmenys, kilę iš
šiam sąrašui priklausančių
valstybių. Sąrašas kasmet peržiū
rimas, ir kitą vasarą bus spren
džiama - palikti Lietuvą šiame
sąraše ar iš jo išbraukti.
- Tarptautinių pratybų “Baltic Challenge” (“Baltijos iššūkis”)
uždarymo ceremonijoje liepos 25
d. Klaipėdoje dalyvavo itin garbin
gi svečiai - visų Baltijos šalių ir
Lenkijos prezidentai, taip pat Lie
tuvoje akredituoti užsienio šalių
ambasadoriai.
- Šią savaitę į susitikimą Vilniuje rinkosi Lietuvos diplomatinių
atstovybių užsienyje vadovai.
Pirmadienį diplomatai susitiko su
Prezidentu Valdu Adamkumi, Sei
mo Pirmininku Vytautu Landsber
giu, užsienio reikalų ministru Al
girdu Saudargu, Seimo komitetų
nariais.
- Adomo Mickevičiaus gimi
mo 200-osios metinės, kurias
pagal UNESCO kalendorių mini
visa literatūrinė Europa, taps
svarbiu akcentu ir “Vilniaus dienų98” programoje. Tradicinė sostinės
šventė “Vilniaus dienos” šiais me
tais vyks rugpjūčio 13-16 dieno
mis. Adomui Mickevičiui skirtas
romantinis muzikinis spektaklis
bus vaidinamas Aušros Vartų gat
vėje, prie buvusio Bazilijonų vie
nuolyno pastato, kur drauge su
kitais filomatais buvo kalinamas ir
didysis poetas.
- Vilniuje surengta režisieriaus
Algimanto Maceinos filmo “Troš
kulys” premjera. Šis filmas - doku
mentinis pasakojimas apie Sa
ratovo srityje gyvenančius lietu
vius - 1863 metų sukilėlių
palikuonis lietuviškų kolonijų ste
pėse, jų praeitį ir šiandieną. Kūry
binė grupė užfiksavo daugiau kaip
šimtą metų lietuvybę išlaikiusių,
tačiau jau nykstančių lietuvių kai
mų gyvenimą.
- Lietuvos Prezidentas Valdas
Adamkus liepos 23 d. su nacio
naline švente pasveikino Egipto
Prezidentą Mohammad Hosni Mubarak. Sveikinimo telegramoje
reiškiama viltis, kad dvišaliai Lie
tuvos bei Egipto santykiai ir toliau
bus sėkmingai plėtojami.
- Lietuvos verslininkai ir
ekonomistai turėtų geriau iš
nagrinėti arabų šalių rinką, o šio
regiono verslo atstovai taip pat
galėtų aktyviau domėtis Lietuva.
Apie tai kalbėta liepos 23 d. PrezidentoValdo Adamkaus susiti
kime su Lietuvos garbės konsulu
Jordanijoje Khaled Ibrahim Naffa
ir garbės konsulu Sirijoje Nawar
Sukkar. Prezidentūroje vykusiame
pokalbyje dalyvavo ir Lietuvos
ambasadorius Izraelyje Romas Mi
siūnas.
- Masinio gyventojų trėmimo
iš Lietuvos penkiasdešimtmetis
bus minimas ir Rusijoje, Sibiro
mieste Krasnojarske. Minėjimą
rugpjūčio 14-16 dienomis rengia
Krasnojarsko krašto lietuvių
kultūros draugija “Lituanica”.
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SKANDALAI IR DŪMŲ UŽDANGOS
Iš konservatorių partijos vidaus
kovos į paviršių iškilo vadinamasis
"sekimo skandalas". Kad ir kaip
ten dabar jis būtų aiškinamas,
tačiau informacija apie to Vado
vybės apsaugos departamento
skyriaus įstatus, prasilenkiančius
su įstatymais, buvo žinoma jau
seniau. Jau prieš kokį pusmetį
spaudoje buvo pasirodžiusi infor
macija, nurodanti keistą skyriaus
vaikinų veiklą, tačiau tada ugnis
nebuvo įpūsta. Dabar susiklostė
kitos sąlygos - spauda ėmė rašyti
apie beveik atvirą konservatorių
lyderių konfrontaciją, kurios
ženklų būta ir anksčiau. Tad per
spaudą ėmė ir nuvilnijo "sekimo
skandalas". Nukreiptas prieš Sei
mo pirmininką. Smūgio būta stip
raus - "faktai" rodo, jog Seimo pir
mininkas yra labai nedemokra
tiškas, įtarus, nekreipiantis dėme
sio į šiaipjau "šventus" įstatymus.
Deja, atsakui buvo pasirinkta pati
blogiausia taktika - žurnalistai imti
vadinti, švelniai kalbant, neteku
siais proto, sumirgėjo "purvasklaidos" terminas, jau savaime parodęs
tam tikro politikų ir visuomenės
sluoksnio demokratiškumo lygį.
Apsimesta, jog tai ne pačių konser
vatorių paskleista informacija, jog
tai ne vienam konflikto didžia
vyriui mostelėjus ranka ta infor
macija tapo žiniasklaidos bomba.
Seimo pirmininką galima suprasti
- jis savo veiksmais stengėsi jau
bent nedidinti vidinio partinio
konflikto. Šitai išties padėjo išlai
kyti politinį stabilumą. Tačiau vi
suomenei aiškiau nepasidarė. Taip
niekas ir nedrįso pasakyti, o kur to
konflikto šaknys? Seimo pirmi
ninkas, neseniai sėdėjęs su prem
jeru LTV studijoje, pasakė, jog per
tą nesusikalbėjimų ir nesusipra
timų laikotarpį jie su premjeru
susitikdavę ir ilgai kalbėdavęs!.
Tad visai logiška būtų paaiškinti,
dėl kokių strateginių mūsų valsty
bės raidos klausimų buvo taip
ginčijamasi, kas nutarta, dėl ko
sutarta? Juk situacija buvo gana
rimta - pradėta kalbėti, net apie
pirmalaikius rinkimus. Ta situacija
juk neturėjo atsirasti dėl menk
niekių. O gal vis dėlto - kaip Lietu
voje įprasta - viso to priežastys

profesijai, pareigoms ir savo vals
tybei, tau nebaisus joks sekimas.
Tegul seka..." Nesunku įsivaiz
duoti,. kokių gėrybių prieš 15-20
psichologinės, smulkio/, apie ku metų būtų gavęs žinomas žurna
rias net nepatogu viešai kalbėti? listas ar rašytojas, išspausdinęs
Beje, ir toje televizijos laidoje tokią savo nuomonę "Tiesoje" ar
premjeras sėkmingai tęseNubtilią "Literatūroje ir mene" kaip atkirtį
savo liniją - atvirai prisipažinęs, "šmeižikiškiems" sovietologų ar
jog pasitaiko ginčų ar beprasmių užsienio radijo stočių prasimany
skandalingų istorijų, jis pasirodė mams. Tokie žodžiai būdavo pats
esąs atviresnis ir demokratiškesnis. geriausias balzamas sovietinei val
Sakau - pasirodė, nes šiuo metu džiai, būdavo ir kas juos rašo, pa
Lietuvoje dėl nieko negali būti tik reikšdamas - "Negaliu tylėti" ar dar
ras. Tikras yra tik įvaizdžio "nuoširdžiau". Įsivaizduokime da
kūrimas. Šiuo atžvilgiu premjero bar, kas būtų, jeigu visa Lietuvos
įvaizdis.kuriamas profesionaliai, žiniasklaida imtų šitaip aiškinti. Ar
taip pat profesionaliai buvo kuria neapimtų staiga siaubas - iki ko
mas ir Seimo pirmininko anti- nusigyvenome! Dabar ta mintis,
įvaizdis prezidento rinkimų kam jog doras neturi ko slėpti, - tik paty
panijos metu.
rusios "gynėjos" nuomonė, nepa
Nežinau, kiek tiesos yra tame dariusi didelio poveikio visuome
"sekimo skandale", tačiau jis ži- nės nuomonei. Vis dėlto reakcija
niasklaidai buvo labai reikalingas, simptomiška - ji rodo, kaip sunkiai
nes atskleidė ganėtinai keistą, kai Lietuvoje prigyja demokratinės
kada net nebesuvokiamą sveiku nuostatos, kaip lengvai politinė
protu požiūrį į patį sekimo reiškinį. konjunktūra (beje, visada susijusi
Atrodytų, jog žmonių neteisėtą ir su finansiniais laimėjimais)
sekimą kiekvienas blaiviai mąs iškreipia sąmonę net tų, kurių
tantis ir bent šiek tiek demokratijos priedermė yra puoselėti demok
oro jau spėjęs įkvėpti žmogus ratiją.
turėtų besąlygiškai pasmerkti.
O Lietuvoje išties gyvename
Galima ginčytis, teisingai ar metą, kada niekas nieko tikra
tendencingai pateikti faktai, koks niekaip negali sužinoti: viskas
buvo (ar nebuvo) tos praktikos paskęstą keisčiausių aiškinimų,
mastas, tačiau pati toji praktika yra mitinių "sąmokslų", "jėgų" vei
nesuderinama su demokratija. Kai kimo dūmuose. Išryškėjo net ten
kurie dienraščiai ryškinosi įvairius dencija - viską suversti žiniasfaktus, klausinėjo įvairiausius klaidai, esą ji kurstanti įtampą
pareigūnus, ir žurnalistų nuostata visuomenėje, tik priežastys, kodėl
buvo aiški - tokių dalykų valstybėje taip daroma, sugalvojamos labai
neturėtų būti. Tačiau buvo ir jau vaikiškos. Tačiau įtartina tai,
laikraščių, kurie, norėdami savaip jog išlenda oficialių asmenų siū
apginti vieną konservatoriškojo lymai vienaip ar kitaip sutramdyti
konflikto pusę, o gal net manydami žiniasklaidą. Pasiremiama arba
giną valstybės garbę ir orumą, ėmė kilniausiais norais apsaugoti vi
spausdinti tekstus, kur net tei suomenę nuo žiniasklaidos
sininkai šmaikštaudami teigė, esą skleidžiamo smurto bei pornog
jie norėtų būti sekami. Tie patys rafijos, arba siekiu sutvarkyti
žurnalistai tuose pat organuose valdininkijos ir žiniasklaidos san
piktinosi KGB veikla sekant tykius informacijos teikimo at
žmones, tačiau, pasirodo, yra pa žvilgiu: valdininkai, pasirodo, pri
siilgę savos, lietuviškos specialiųjų valo turėti teisę teikti informaciją,
tarnybų globos. Vieno dienraščio atsižvelgdami į tai, ar ta infor
redaktorė, matyt, nebežinodama, macija nepakenks kieno nors in
kaip įsiteikti ar kaip pridengti teresams, neįžeis kieno nors garbės
valstybę nuo "purvasklaidos", ėmė ar orumo. Jau dabar informaciją
ir parašė: "Pagaliau jei esi doras,
sąžiningas ir įsipareigojęs tik savo
(nukelta į 2 psl.)

Vytautas Rubavičius

“Santara - Šviesa”. Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus ir Aleksandras Štromas

V. Inčiūtės nuotr.

LIETUVA ĮTEIKĖ NOTĄ
LATVIJAI
Liepos 22 d. Latvijos žalieji
surengė protesto mitingą prie Lie
tuvos ambasados Rygoje. Jie rei
kalauja dviems mėnesiams su

stabdyti Būtingės naftos terminalo
statybą, kol bus pateiktos ekspertų
išvados. Lietuvius labiausiai pa
piktino latvių žaliųjų laikyta Lie

tuvos vėliava, kurioje žalia juosta
buvo užtepta suodžiais. Lietuvos
užsienio reikalų ministerija įteikė
protesto notą Latvijos ambasa
doriui.
Latvijos ambasadorius apgailes
tavo dėl nepagarbos Lietuvos vė(nukelta į 5 psl.)

Jubiliejinį gimtadienį Lietuvoje švenčia prieš penkerius metus
Kanadoje apsigyvenęs vertėjas Valdas Petrauskas. Liepos 23-iąją
jubiliejinį vieno garsiausių lietuvių vertėjų ir vertimo teoretikų
kūrybos vakarą sostinės Rašytojų klube surengė Rašytojų sąjunga
ir moderniosios literatūros leidykla "Tyto alba".
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

KANADOJE GYVENANTIS
VERTĖJAS JUBILIEJŲ ŠVENČIA
LIETUVOJE
Jubiliejinį gimtadienį Lietuvoje
švenčia prieš penkerius metus Ka
nadoje apsigyvenęs vertėjas Valdas
Petrauskas. Liepos 23 d. vieno gar
siausių lietuvių vertėjų ir vertimo
teoretikų kūrybos vakarą sostinės
Rašytojų klube surengė Rašytojų
sąjunga ir moderniosios literatūros
leidykla “Tyto alba”. Žinomam
šiuolaikinės literatūros vertėjui šį
mėnesį sukako 60 metų. V. Pet
rauskas baigė Vilniaus univer
sitetą, dirbo grožinės literatūros lei
dykloje Vaga, žurnalo "Litva literatumaja" redakcijoje. Nuo 1993-ųjų
su žmona gyvena Kanadoje, kur
kiek anksčiau apsigyveno jų dukra.
Edita Petrauskaitė dirba Kanados

poetų lygos direktore, pati kuria
eilėraščius. V. Petrauskas yra Lie
tuvos rašytojų sąjungos bei Ka
nados literatūros vertėjų asocia
cijos narys. Iš prancūzų, ispanų,
anglų ir kitų kalbų jis yra išvertęs
pusšimtį knygų, taip pat sudaręs
ispanų-lietuvių bei italų-Iietuvių
kalbų žodynus, paskelbęs vertimo
teorijos darbų. Gyvendamas Ka
nadoje, V.Petrauskas dėsto pran
cūzų kalbą, o laisvalaikiu verčia
moderniąją literatūrą. Pastaraisiais
metais vertėjas bendradarbiauja su
“Tyto albos” leidykla, taip pat rašo
apie Kanados literatūrą, šios šalies
kultūros įvykius Lietuvos spaudai.
ELTA

JAV ADMINISTRACIJA PAŽADA
PARAMĄ BALTIJOS VALSTYBIŲ
NATO SIEKIUI
1998 m. birželio 9 d. Baltuo
siuose Rūmuose Amerikos Baltų
Jungtinio Komiteto (JBANC) ir
šešių Amerikos Baltų organizacijų
atstovai susitiko su Prezidento
specialiuoju asistentu ir Nacio
nalinės saugumo tarnybos centri
nės ir rytų Europos kraštų direk
torium Stephen Flanagan, Baltųjų
rūmų ryšių su visuomene aso
cijuota direktore Christine Stanek,
Valstybės departamento ryšių su
Baltijos kraštais pareigūnu Trevor
Evans. Susitikime buvo svarstoma
JAV politika Baltijos regione:
JAV-Baltijos kraštų Chartos įgy
vendinimas, šiaurės rytų Europos
iniciatyva ir atvirų durų NATO
plėtimosi politika. JAV administra
cija pabrėžė įsipareigojimą "atvirų
durų" politikai ir pakartotinai pa
reiškė stiprią paramą Baltijos
kraštų NATO siekiui.
JAV pareigūnai teigė, kad JAVBaltijos kraštų Charta integruoja
Baltijos valstybes į vakarietiškų
valstybių šeimą, sukurdama JAV
politikos šiame regione struktūrą.
Taip pat sudarytos chartoje numa
tytos dvipusės ekonomikos ir gy
nybos darbo grupės. Birželio 25 d.
Rygoje susitiko JAV ir Baltijos
valstybių partnerystės komisija
aptarti ekonominės integracijos,
regioninio bendradarbiavimo ir
saugumo klausimus. JAV parei

gūnai taip pat nagrinėjo Šiaurės
Europos Iniciatyvą, sukuriančią
Baltijos jūros kraštų bendradar
biavimo struktūrą.
Amerikos Baltų Jungtinio Ko
miteto pirmininko Algio Rimo
teigimu, NATO išplėtimas į Bal
tijos valstybes didina Europos sau
gumą. Stabilumas Baltijos jūros
regione didina stabilumą visoje
Europoje, o tai atitinka Jungtinių
Amerikos Valstijų nacionalinio
saugumo interesus.
Minėtame susitikime dalyvavo
Amerikos Lietuvių Tarybos, Ame
rikos Latvių Asociacijos, Ame
rikos Estų Tarybos, Pasaulio Estų
Tarybos, Amerikos Baltų Laisvės
Lygos, Baltų Instituto ir Amerikos
Baltų Jungtinio Komiteto atstovai.
Amerikos Baltų Jungtinio Ko
miteto Prezidentas Prof. Jonas
Račkauskas birželio 4 d. išsiuntė
Amerikos Lietuvių Tarybos pro
testo laišką NATO Generaliniam

(nukelta į 4 psl.)
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Lietuvos karo vadai apžiūrėjo
NATO lėktuvą

, (atkelta iš 1 psl.)
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tenka išpešti aplinkiniais keliais,
▼Anes institucijos apsitvėrė tarnybomis santykiams su visuomene
ar žurnalistais. Tad galima sakyti,
jog informacijai nutekėti padeda
.vidinė politinė kova, didesnių ar
mažesnių lyderių pjautynės,
^petikėti kai kurių aukštųjų valdi
ninkų "pervargimai", tačiau tai, de
ja, neturi nieko bendra su demok
ratijos plėtra. Štai generalinis pro
kuroras K. Pėdnyčia staiga pareiš
kia turįs informacijos apie užsa
kymą kompromituoti aukštus šalies

pareigūnus. Šitokius dalykus
išsako ne koks "purvasklaidos" ar
"žiniąsklaidos" atstovas, tamsus
kokių nors jėgų gaivalas, visomis
keturiomis besistengiantis apdrabs
tyti mūsų valdytojų taip puose
lėjamą skaistų Lietuvos veidą, o
vienas aukščiausių valdžios pa
reigūnų. Kam šitai naudinga? Juk
tokias operacijas geriau atlikti
tyliai ir greitai, o jau po to visuo
menei pranešti rezultatus. Dabar
manyk, kaip nori - ar čia tie kom
promituojami ir kompromituojan
tys draugiškai įspėjami, ar čia ban-

Lietuvos istorijos
vadovėlis
Varšuvoje knygininkų klube
pristatytas ką tik Lenkijoje lietuvių
. kalba išleistas Lietuvos istorijos
s vadovėlis. Jis skirtas Lenkijos
lietuviškosioms mokykloms. Va
dovėlį parašė dr. Bronius Ma
kauskas, Lenkijos mokslų akade
mijos Istorijos instituto mokslinis

darbuotojas. Dr. Makauskas
aktyviai dalyvauja lietuvių
bendruomenės gyvenime, visomis
išgalėmis siekia palaikyti lietu
vybės gyvastį. Per pastaruosius 9
metus "Lietuvos istorija" - ketvir
tasis Lenkijoje išleistas lietuviškas
vadovėlis. Jame daugiau nei įprasta

doma įpūsti naują, po kurio laiko
nuslopsiantį skandalą, "gesinantį"
ankstesnįjį, o gal tai tiesiog pačių
susikompromitavusių savigynos
dūmų uždanga, visus iš anksto
paverčianti sukompromituoti sie
kusių "jėgų" aukomis. Labai pri
mena įžymiąją pasikėsinimo į Bal
tarusijos prezidentą A. Lukašenką
istoriją - tas pats braižas. O juk iki
šiol taip ir nepaaiškėjo, kas užsuko
tokią plačiai Europoje nuskam
bėjusią istoriją. Nesitiki, jog kas
paaiškėtų ir dabar.

sukaupta informacijos apie Sū
duvos kraštą, kuris yra dabartinės
Lenkijos sudėtyje. "Lietuvos isto
riją" išleido lenkų Mokyklinės ir
pedagoginės literatūros leidykla,
bendradarbiaudama su kauniške
"Šviesa". Lenkų leidyklos direkto
rius tikisi, kad po metų šis va
dovėlis pasirodys ir lenkų kalba.
Atšilę kaimyninių valstybių
santykiai teikia vilties, kad lietu
viškos mokyklos Lenkijoje susi
lauks didesnio valdžios dėmesio,
kad joms bus leidžiama daugiau
mokymo priemonių.
LA

‘ Lietuvos kultūros ministras Saulius Šaltenis (trečias iš k.) po deklaracijos pasirašymo Washingtone
R. Astrausko nuotr.

.

Lietuvos kultūros ministras lankėsi Washingtone
Atverstas naujas puslapis
•Lietuvos-JAV dvišalių santykių
■‘istorijoje. Birželio 26 d. Lietuvos
■kultūros ministras Saulius Šaltenis
Lietuvos Vyriausybės vardu
pasirašė dvišalę deklaraciją dėl
1 bendradarbiavimo kultūros pąvelĮ do apsaugos'srityje. Deklaracijoje
; skelbiamas Lietuvos ir Jungtinių
' Amerikos Valstijų ketinimas kartu
| siekti išsaugoti Lietuvos ir JAV
' žmonių kultūrinio palikimo objek: tus: paminklus, istorines vietas, ka? pines, archyvus, kolekcijas. Doku; mentas sukuria pagrindą sutelkti
š abiejų valstybių pastangas Lie
tuvai svarbių kultūrinių objektų

išsaugojimui ir atgavimui. Tai
pirmasis kultūrinio bendradar
biavimo susitarimas Lietuvos-JAV
santykių istorijoje.
Lietuvos kultūros ministras
Saulius Šaltenis buvo atvykęs į
Jungtines Amerikos Valstijas
dalyvauti didžiausio metinio
Washingtono kultūrinio rengino,
Smithsonian Instituto organizuo
jamo kasmetinio folkloro festi
valio, atidaryme. Washingtone mi
nistras Saulius Šaltenis taip pat
susitiko su JAV Kongreso Biblio
tekos vyriausiuoju bibliotekininku
James Billington, JAV federalinės
agentūros "National Endovvment

of the Arts" pirmininku William
Ivy ir Pasaulio Banko pirmininko
padėjėja kultūros paveldo ini
ciatyvos klausimais Christina
Ducr. Lietuvos ambasadoje JAV
žydų organizacijos B’nai B’rith at
stovai ministrui Sauliui Šalteniui
perdavė simbolinę "Anne Frank
dienoraščio", žydų mergaitės, ge
nocido aukos, užrašą, antros lietu
viškos laidos knygą. 1500 šio leidi
mo egzempliorių bus padovanota
Lietuvos bibiotekoms.

Lietuvos ambasada
Washingtone

Skardžiaus Rinktinių raštų trečiasis tomas
Jau išėjo iš spaudos žymaus
kalbininko Rinktinių raštų trečiasis
tomas, vėl kompetentingai pa
ruoštas Vilniaus universiteto
Baltistikos katedros vedėjo pro
fesoriaus Alberto Rosino. Šiame
tome spausdinami 1926-1979 me
tais parašyti Skardžiaus straipsniai.
Tai reiškia, kad didesnė dalis šių
(iarbųbuvo redaguota ir paskelbta
ąutoriui gyvenant Europoje ir
Amerikoje.
! Ko gero, knygos šerdį, sudaro
straipsnių ciklas apie Martyną
Mažvydą ir jo raštus. Pirmą kartą
paskelbti 1947-tais metais, šie
darbai buvo skirti 400 metų su

kakčiai nuo Mažvydo knygos
"Catechisvusa prasty szadei" pa
sirodymo Karaliaučiuje.
Be stambesnių darbų čia ran
dame visą eilę recenzijų, apžvalgų
ir pastabų. Darbai pateikti chro
nologine tvarka.
"Daugelis šiame tome spaus
dinamų Skardžiaus straipsnių iki

šiol buvo sunkiai prieinami, jie
buvo paskelbti įvairiuose prieš
kario Lietuvos ir JAV (pokario me
tais) leidiniuose", rašo Rosinas sa
vo pratarmėje (p. 17). Visi jam esa
me dėkingi, kad taip greitai pa
sirodė šita svarbi publikacija.

DARBININKO
prenumerata
priimama
Tel. (718) 827-1351

Parengė Albertas Rosinas
Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutas, Vilnius 1998.
836 psl.
Alfred Bammesberger

Pranas Skardžius,
Rinktiniai raštai.
3. Bendrinės kalbos kultūra.

Zoknių oro uostas birželio
pradžioje sulaukė įdomaus "sve
čio" - karinio NATO lėktuvo, kurio
ypatumai pristatyti Lietuvos krašto
apsaugos ministerijos vadovybei,
kariškiams, aviacijos specialis
tams.
"Boeing" kompanijoje paga
mintas ankstyvojo perspėjimo
lėktuvas "Awacs E-3 A" į Lietuvos
karinių oro pajėgų pirmąją avia
cijos bazę Zoknių oro uoste Šiau
liuose atskrido iš karinės bazės Vo
kietijoje. Orlaiviu atvyko septy
niolika įgulos narių ir dešimt
NATO pareigūnų.
Tai - pirmasis tokio NATO lėk
tuvo pažintinis vizitas Lietuvoje.
Pernai panašus orlaivis buvo nu-

sileidęs Estijoje.
Krašto apsaugos ministras Čes
lovas Stankevičius, Kariuomenės

vadas generolas leitenantas Jonas
Andriškevičius, kiti kariškiai ir
pareigūnai apžiūrėjo lėktuvą, kurio
paskirtis - radarais surinkti ir per
teikti sausumos bei jūrų pajėgoms
informaciją apie padėtį 450 kilo
metrų spindulio erdvėje.
ELTA

LDDP šį tą
įžvelgia ir pro

politinę miglą
Opozicinės Seimo LDDP frak
cijos narys Gediminas Kirkilas
tvirtina, kad nesutarimai tarp
konservatorių lyderių tėra "politinė
migla, kuria siekiama pridengti
nesėkmes visose politikos srityse".
Birželio 2 d. spaudos konferen
cijoje parlamentaras sakė manąs,
kad dabartinė valdžia taip nori
uždangstyti nevykdomus rinkimų
pažadus - nekovoja su nusikals
tamumu, patyrė nesėkmių žemės
ūkio, sveikatos apsaugos ir švieti
mo, užsienio politikos, verslo srity
se. Be to, mėginama "užglaistyti
privatizavimo neskaidrumą", mano
G. Kirkilas.
Kitas Seimo LDDP frakcijos
narys Justinas Karosas sako su
rengtame Sąjūdžio dešimtmečio
minėjime pastebėjęs pastangas
išsaugoti politinius stabus. Čia,
parlamentaro žodžiais, buvo kriti
kuojama žiniasklaida, kuri nevisada palankiai atsiliepia apie val
dančiosios konservatorių partijos
lyderius. O tokia, sovietiškumu
kaltinama žiniasklaida mažina
politinių stabų autoritetą, mano
LDDP frakcijos narys.
ELTA

Pasirodė
nauja

knyga
Aleksandras Vitkus, Lietuvos
Istorijos Įvykių Chronologija
1795 -1918. Varpas, Kaunas 1998
m., 260 psl., kieti viršeliai.
Knygoje yra 13 pav. - brėžinių,
kurių pirmasis: Lietuvos-Lenkijos
padalijimai (1772, 1793, 1795
metai) ir tryliktasis: Tarybų (So
vietų) Rusijos siena su Vokietija
pągal Lietuvos Brastos taikos su
tartį.
Knygos paskirtį nusako įrašas
antrame viršelyje:

"Ši dr. Aleksandro Vitkaus kny
ga - tęsinys "Lietuvos istorijos
[vykių chronologijos", išleistos
1996 m. ir atspindinčios Lietuvos
istorijos raidų nuo jos pirmųjų
gyventojų pasirodymo Lietuvos
teritorijoje iki 1795 metų. O šiame
leidinyjepublikuojami 1795 -1918
metų laikotarpio įvykių šaltiniai.
Skiriama istorikams, pedagogams,
studentams, moksleiviams, visiems
besidomintiems turtinga mūsų
tautos praeitimi. Nepriklausomos
Lietuvos gyvavimo, t. y. nuo 1918
metų, įvykių raida atsispindės tre
čioje ir ketvirtoje "Lietuvos isto
rijos įvykių chronologijos" kny
gose".

Lietuviškų juostų audėja B. Janavičienė

V. Inčiūtės nuotr.
NEW JERSEY NEW JERSEY
NEW JERSEY
NEW JERSEY
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad-Ave., Jamesburg, NJ 08831. Tel.:
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą,
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey dalyje,
maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINERČ A.
MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 5211916. 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 ben
druomenės.
GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas.
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside,
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose,
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių
(tax) mokėj imu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai.
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle (%aol.com Tel.: 860
651-0261. Fax 860 651-8376.

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way
St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius,
Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172.
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas.
Daug vietos automobiliams pastatyti.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, IncomeTax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj -OIILERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. Tei. 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., Ridgewood, N Y11227. 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 ių 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 #36-2927289per
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine.
9050 Troy Avenue
Evergreen Park, IL, 60642
Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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Kaip įsteigta Lietuvių Charta
Prieš karą po pasaulį išsisklaidžiusius lietuvius jungė Kaune veikianti
visuomeninė Draugija užsienio lietuviams remti. Kaip ir pats vardas
rodo, ji ne tik jungė visus lietuvius, bet ir paramą teikė.
Lietuviai, 1940-1941 metais pasitraukę į Vokietiją, tuoj įsteigė Berlyne
Vokietijos lietuvių sąjungą, kuri rūpinosi bendraisiais Lietuvos reikalais
ir vėliau į Vokietiją atvykstančiais tautiečiais.
Karui baigiantis, per Lietuvos sieną ūžtelėjo šimtatūkstantinė išeivių
banga. Po karo daugumas jų gyveno Vakarų sąjungininkų išlaikomose
stovyklose. Tai palengvino ir jų organizavimąsi. 1945 m. buvo įkurta
gausi Vokietijos lietuvių tremtinių sąjunga, atgaivintas VLIKas. Po poros
metų, prasidėjus emigracijai į užjūrius, pajusta, kad po platųjį pasaulį
išsisklaidžiusieji tautiečiai neturi nuolatinio tarpusavio ryšio. Santykiai
su tėvyne buvo visiškai nutrūkę. Būtinai reikėjo viso pasaulio lietuvius
jungiančios organizacijos. Iniciatyvos ėmėsi Vyriausiasis Lietuvos
išlaisvinimo komitetas. 1949 m. birželio 14 d. jis paskelbė LIETUVIŲ
CHARTĄ, kuria buvo steigiama Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Štai
tos Chartos pilnas tekstas:
- Lietuvių tauta, užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir
nepriklausomai gyventi savo tėvų žemėje, vieninga valia siekia savo
gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti,
kad, savo tautine kultūra visuotinei žmonių giminės pažangai
bendradarbiaudama, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus
pašaukimą. Lietuvių tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama ši

LIETUVIŲ CHARTA:
1. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. Niekas negali būti
prievartaujamas savo ryšį su tautine bendruomene nutraukti. Pasaulyje
pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.
2. Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę.
Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos
gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume.
3. Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys. Lietuviųkalba
lietuviui yra tautinė garbė.
4. Šeima yra tautos gyvybė. Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.
5. Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir bendravimą.
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kultūra įneša savaimingą indėlį į
visuotinius žmonių giminės laimėjimus. Kiekvieno lietuvio priedermė
sudaryti sąlygas tautinei kultūrai.
6. Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija.
Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo
būtinoji sąlyga. Darbu, mokslu, menu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis
kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.
7. Mokykla yra tautinės dvasios židinys. Kiekvieno lietuvio kilniausioji
pareiga būti lietuvių mokyklos rėmėju.
8. Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė. Lietuvis kuria
ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo, savišalpos, profesines ir kitas
lietuvių draugijas.
9. Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra testamentinis
įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos kartoms. Lietuvis organizuoja ir
remia spausdintą lietuvišką žodį.
10. Tautos istorija yra geriausia tautos mokykla. Lietuvis brangina
savo tautos praeitį ir tautinius papročius. Lietuvis stengiasi būti vertas
savo protėvių, kadpaliktųpagarbųpasididžiavimą savo palikuonims.
11. Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė. Lietuvis
ugdo tautinį solidarumą. Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai,
tarp savęs broliai. Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan
kiekvienas lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo įnašą.
12. Lietuvio tautinės spalvos: geltona-žalia-raudona. Lietuvio tautinė
šventė - Vasario 16-oji diena. Lietuvio šūkis: "Lietuviais esame mes
gimę, lietuviais turime ir būt!"
13. Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui. Lietuvio santykius
su nelietuviu nustato artimo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei,
garbei, gyvybei, sveikatai ir turtui.
VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS
Tremtyje, 1949.VI.14.

LIETUVOS PEN CENTRAS
- 60 METŲ

UŽTRUKUSIO GIMDYMO
ISTORIJA
Vis tvirčiau tikėjome, kad tada dar neužtikrintos Lietuvos
nepriklausomybės niekas nebesustabdys. Prisimindamas tąjį, taip pat
1989, 1990, 1991 metų pavasarius, vėl girdžiu anglų poeto William
Wordsworth žodžius, parašytus jam vos tik patyrus apie 1789 m.
Prancūzų revoliuciją: "Bliss was it in that dawn to be alive, / Būt to be
young was very Heaven!" (Gyvent tai aušrai brėkštant, kokia palaima, /
Bet būt jaunu, tai buvo dangiška!) Net ir būt apyjauniu...
Wordsworth netrukus labai nusivylė revoliucija ir išsižadėjo savo
žodžių. Mums, tėvynėje ir užsienyje, irgi teko daug kuo nusivilti, mūsų
bendradarbiavimas pasunkėjo. Tačiau, ačiū Dievui, mūsų problemos
daug mažesnės, giljotinų neturime. Drauge, kaip kartais besivaidančios
šeimos nariai, kuriame bendrą istoriją. Vienas jos epizodų yra Lietuvos
PEN centro kūrimas.
, , . ,

(pabaiga)

Baimė gyventi Kaune
Net 50 procentų kauniečių nėra
patenkinti gyvenimu savame
mieste. Beveik 40 proc. - nusivylę
ir neigiamai vertina miesto val
džios darbą. Dar blogiau atsiliepia
ma apie laisvalaikio formų pa
sirinkimo galimybes. Tačiau es
minė gyvenimo problema yra bai
mė dėl asmens ir turto saugumo.
Toks požiūris išryškėjo Kauno
technologijos universitetui atlikus
sociologinę miesto gyventojų ap
klausą “Koks Kaunas yra šiandien
ir kokio Kauno mes norime savo
vaikams ir anūkams XXI am
žiuje?”
Šį tyrimą inicijavo Kauno
plėtros fondas, kurio vienas iš
tikslų yra apibrėžti busimojo
amžiaus miesto viziją, bei vienas
iš fondo steigėjų, KTU rektorius
prof. K. Kriščiūnas.
Portretas
KTU Viešojo administravimo
katedros sociologai (grupės vadovė
dr. I. Luobikienė) apklausė 1620
Kauno gyventojų. Apie 40 proc.
respondentų sudarė vyrai, apie 60
proc. - moterys. Jų amžius - nuo
21 iki 71 metų. Gausiausią apklau
sos narių grupę sudarė 21-30 metų
amžiaus kauniečiai, o tik 57 res
pondentai buvo vyresni nei 61 me
tų. Kaip teigia dr. I. Luobikienė, tai
leidžia teigti, kad tyrimo rezultatai
reprezentuoja aktyviausių darbin
go amžiaus Kauno miesto gyven
tojų nuomonę. Kas ketvirtas jų
dirba arba studijuoja. Daugumą ap
klaustųjų sudarė ištikimi miestui
gyventojai - vos ne 60 proc. jame
gyvena 21 metus ir ilgiau.
Anketoje buvo apeliuojama į
kauniečių sentimentus savam
miestui - buvusiai laikinajai sostinei, kuris po Nepriklausomybės
atkūrimo keliasi nauiam evvcnimui ir nori tapti jaukiu ir patogiu,
moderniu Europos miestu. Buvo
prašoma atsakyti į keliasdešimt
klausimų, norint sužinoti nuomo
nę, ar patogu ir saugu čia gyventi,
dirbti, ką būtų galima nuveikti, kad
mūsų miestas taptų patrauklesnis
gyventi, dirbti ir ilsėtis.
19,4 proc. apklaustųjų dirba pa
slaugų sferoje, 15,2 proc. - kultūros
ir švietimo srityje, 10,1 proc. - ga
myboje, 9,5 proc. - valstybės insti
tucijose, 8,7 proc. - sveikatos ap
saugos sferoje.
Anketos klausimai buvo
suskirstyti į tris pagrindines gru
pes: kaip vertinamas miestas ir
gyvenimas jame, kokį Kauną res
pondentai įsivaizduoja ateityje bei
kokiomis kryptimis šiąvizijąreiktų
įgyvendinti.

Šiandien gyventi Kaune reiškia bijoti
Sociologiniame tyrime buvo nu
rodyta 21 gyvenimo mieste aplin
kybė, kurias paprašyta įvertinti
savo nuožiūra “teigiamai”, “pa
tenkinamai”, “neigiamai” ir “netu
riu nuomonės”.
Teigiamiausiai įvertintos gyvenimo Kaune aplinkybės buvo
penkios: prekybos tinklas (tuo
visiškai patenkinti 44,1 proc. res
pondentų), sąlygos mokytis (jas
teigiamai įvertino 39,6 proc. ap
klaustųjų), patogumas naudotis
nuosavu automobiliu (tai tenkina
29,9 proc. tyrimo dalyvių), viešasis
maitinimas (šią aplinkybę palan
kiai įvertino 26,9 proc. anketas
užpildžiusių žmonių), kultūrinis
gyvenimas (juo patenkinti 26,7
proc. kauniečių); Ne itin nuo .šio
pripažinimo atsiliko bankų
teikiamos paslaugos, komunika
cijos priemonės ir mirusiųjų
šarvojimo bei laidojimo zonų iš
dėstymas. ■
Sociologai atkreipė dėmesį, jog
miestiečius labiausiai tenkina tos
veiklos sferos, kuriose dominuoja
privati iniciatyva ir savarankišku
mas.
Patenkintai įvertinta sveikatos

Audronė Kanapickienė

apsauga (tokią nuomonę išsakė 62
proc. apklaustųjų), viešasis trans
portas (59 proc. žmonių požiūris),
kultūrinis gyvenimas, kultūros
paveldas, miesto švara (šios aplin
kybės iš dalies tenkina apie 54-57
proc. tyrimo dalyvių).
Anketos duomenys, be kita ko,
parodė, jog šiandien gyventi Kaune
- reiškia nuolatos bijoti dėl asmens
ir turto saugumo. Tai - neigiamiau
siai įvertintas gyvenimo bruožas (šį
požiūrį išsakė net 61,1 proc. ap
klaustųjų).
Tarp neigiamiausiai vertinamų
sferų - sąlygos gauti darbą pagal
kompetenciją ir kvalifikaciją (53,8
proc.), menkas patogumas važiuoti
dviračiu (49,3 proc.), valdžios ir
valdymo institucijos (46,4 proc.)
ir... Nemuno bei Neries krantinės
bei kitos poilsio zonos (44,6 proc.)
Jos vertinamos prasčiau nei sąly
gos plėtoti savo verslą ir aplinkos
bei oro švara. Kas ketvirtas ap
klausos dalyvis neigiamai įvertino
sveikatos apsaugą bei gydymosi
aplinkybes Kaune.
Įdomu pastebėti, jog 11,4 proc.
kauniečių neturėjo... jokios nuo
monės apie valdžios ir valdymo
reikalus, o daugiausia pretenzijų
sulaukė tiesiogiai nuo valdžios
priklausantys veiksniai (saugumas,
miesto švara, poilsio zonos ir pan.).

Ateities modelis
Apklausoje dalyvavusiems pi
liečiams buvo leista pasvajoti apie
ateities Kauną. Fantazijoms ribas
apibrėžė šeši pasiūlytieji modeliai,
iš kurių teko rinktis vieną. Tačiau
buvo ir septinta galimybė - pateikti
savo vizija,
Variantų būta tokių: 1. europietiškos kultūros miestas su
harmoningai išvystyta infrastruk
tūra, su tobulesnėmis vietinių ir
išorinių komunikacijų sistemomis,
integruotas į šalies ir kitų Europos
šalių ūkį, kultūrą; 2. tai išvystytas
pramonės centras, teikiantis pro
dukciją šalies ir užsienio rinkai; 3.
tai šiuolaikinis intelektualios
gamybos, akademinės veiklos,
aukštos gydymo kultūros centras,
vienijantis kūrybinės inteligentijos
ir mokslo potencialą, kuris pa
naudojamas įvairiose miesto plėt
ros srityse; 4. tai patogus gyventi
miestas su gerai išvystyta pramogų
baze, turizmo ir paslaugų sfera; 5.
Lietuvos miestas, kuriame suba
lansuota gamyba, paslaugos ir aka
deminė veikla; 6. stambiausias Lie
tuvos transporto susikirtimo
mazgas su tam pritaikyta infras
truktūra.
Nugalėtoju tarp pasiūlytųjų mo
delių tapo penktasis. Net 30,4 proc.
apklausos dalyvių regi Kauną kaip
Lietuvos miestą, kuriame puikiai
dera gamyba, paslaugos ir
akademinė veikla. Šiam modeliui
aktyviausiai pritarė ir valdininkai,

ir studentai, ir gydytojai, ir ap
tarnavimo sferos darbuotojai, ir
gamybininkai.
25 proc. norėtų, kad Kaunas
būtų šiuolaikinis ir intelektualus
miestas (trečiasis modelis). 17,2
proc. pasisakė už europietiškų ir
harmoningai plėtojamą miestą
(pirmasis variantas). 10,6 proc. pa
kaktų gyventi patogiai, linksmai ir
nekvaršinant galvos dėl paslaugų
stygiaus (ketvirtasis modelis).
Ateitį su pramonės raida (antrasis
variantas)1 sieja tik 4,1 proc. ap
klaustųjų.
Ko jau ko, bet transporto mazgo
kauniečiai kratosi labiausiai: nors
miestas yra geležinkelių, automa
gistralių, upių transporto sankir
toje, vos 1,4 proc. žmonių tame
regi miesto ateitį.
Fantazuota kukliai: savo mo
delius pasiūlė tik vienas procentas
apklausos dalyvių.

Kelias į ateitį
Į ką reiktų koncentruoti piliečių
ir valdžios pastangas, kad
1
pasirinktas ateities modelis taptų
. _
realybe?
Paaiškėjo, jog visų svarbiausia
- užtikrinti miesto gyventojų ir

svečių bei jų turto saugumą. Šią
kryptį akcentavo net 76,7 proc.
apklaustųjų. Antra - steigti naujas
darbo vietas, plėtojant perspekty
vias pramonės, aptarnavimo sferoj
Lietuvos ir Europos poreikius ten
kinančias įmones. Kad tai labai
svarbu, pabrėžė 70,1 proc. žmonių.
52,9 proc. apklaustųjų itin skatino
atgaivinti dabar veikiančias
pramonės įmones šiuolaikinių
technologijų pagrindu.
. Kiti keliai kurti ateities modelį
- sudaryti palankias teisines, mo
kesčių ir kt. sąlygas vietiniams ir
užsienio investuotojams; atlikti
didelių investicijų nereikalaujan
čius miesto tvarkymo darbus; telkti
mokslo ir kūrybinių organizacijų
pastangas įgyvendinant miesto
harmoningos plėtros programą;
tęsti ne vien miesto centro gaivi
nimo projektus; kurti šiuolaikinius
kultūros ir pramogų centrus, tarti
pritaikant nesutvarkytas teritorijas.
Kas iš to?
Tyrėjų manymu, šį pirminį ty
rimą būtina tęsti, daryti jį išsames
nį, nes tai padeda suvokti Kauno
dabartį ir projektuoti jo ateitį visos
bendruomenės pastangomis. Aj>klausa leidžia žmonėms pareikšti
savo nuomonę vertinant gyveni toį
mieste ir' modeliuojant jo ateitį.

Kauno diena

Kviečia skautai
Lietuvių Skautų Sąjunga
švenčia 80 metų veiklos sukaktį
lietuviško jaunimo tarpe. Įkurta
1918 m. Pirmūno v.s. Petro Jurgėlos, vystėsi, augo ir klestėjo iki
1940 m., kada Sovietų Sąjunga
užėmė Lietuvos kraštą, pavergė
žmones ir uždraudė skautams
veikti.
L.S.S., atsikūrusi išeivijoje Australijoje, JAV, Pietų Ameri
koje, Kąnadoje ir Europoje, iki
šiandien tęsia iš Lietuvos atsi
vežtas skautų! tradicijas: tarnauti
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Kelios
kartos mūsų jaunimo perėjo per
skaučių ir skautų eiles, daug va
dovų ir vadovių paaukojo savo
laisvo laiko mūsų jaunimo pilie
tiškumo auklėjimui.
Su džiaugsmu šiandien skaito
me mums pažįstamas skautiškas
pavardes, iškilusias mokslo, kultū
ros, dvasininkų ir politinės veiklos
baruose, talkinančias Lietuvos
valstybės sustiprinimo darbuose.
Švęsdami šią didžiąją 80 m.
sukaktį mes esame dėkingi mūsų
tėveliams, giminėms ir lietuviškai
visuomenei, kuri mūsų pastangas
50 metų rėmė ir remia, gerai
suprasdami, kad mūsų jaunimas
yra mūsų tautos ateitis.
Tradiciškai kiekvieną mūsų
organizacijos veiklos dešimtmetį
atžymime tautine stovykla. Šiemet
L.S.S. VHI-toji tautinė stovykla
vyks 1998 m. rugpjūčio 8-21 die
nomis, Treasure Valley stovykla
vietėje, Paxton, MA.

Klaipėdos pliažas ties uosto vartais

Kviečiame visus buvusius skau
tus ir skautes - pastovyklauti, at
naujinti pažintis ir naujai susipa
žinti.
Labai laukiame stovyklautojų
Jaunų šeimų stovyklėlėje, kur tė
veliai stovyklauja su savo mažiu
liais.
Iki malonaus pasimatymo sto
vykloje!
Vis budžiu!
Ad Meliorem!
v.s. fil. Lilė Milukienė

Informacija>iorintiems stovyk
lauti L.S.S. VHI-toje tautinėje sto
vykloje:
Mokestis: už visą laiką (14 d.)
$250.00; vienai savaitei (9 d.)
$175.
Nuolaidos daromos šeimoms.
Stovyklos registracija ($ lOO.OOį
įskaitoma į stovyklos mokestį.
Visais registracijos ir stovyklos
reikalais prašom kreiptis: v.s. Irertrt
Markevičienė, tel. 508-799-5469,
fax. 508-799-5469, 17 Agate Avėnuc, Worcester, MA 01604.

Padovanokite

"Darbininko "
prenumeratą savo pažįsta
miems bei draugams švenčių
proga! Prenumerata
metams - tik $30.

V. Kapočiaus nuotr.
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pasaulį

pasaulį
■ Į Kapitolijaus rūmus Washington D.C. liepos 24 d. įsibrovė gink
luotas užpuolikas. Pradėjęs šau
dyti, jis nukovė du policininkus.
Per susišaudymą buvo sužeista vie
na turistė. 41 metųRussell Weston
šaudė iš 38 kalibro revolverio
“Smith and Wesson”. Nušovęs prie
rūmų įėjimo budėjusį policininką,
jis sugebėjo nusigauti iki turistams
uždraustos lankyti pastato dalies,
kur įsikūrusi Respublikonų partijos
vadovybė. Rūmų koridoriuje įvyko
apsaugos darbuotojų ir nusikaltėlio
susišaudymas, per kurį žuvo dar
vienas pareigūnas, o įsibrovėlis
buvo kritiškai sužeistas į kojas ir
pilvą. Nužudytasis 58 m. J.Chestnut turėjo penkis vaikus ir penkis
anūkus. Jo kolega 42 m. J.Gibson
turėjo tris vaikus. JAV prezidentas
Bill Clinton pasakė, kad “abu pa
reigūnai paaukojo gyvybes už tuos,
kuriuos buvo prisiekę saugoti”.
Žudiko tėvas pranešė, kad jo sūnus
gyveno iš federalinės bedarbio
pašalpos. Darbo jis neturėjo nuo
devintojo dešimtmečio vidurio.
Sukrėsti tragedijos Kongreso na
riai liepos 25 d. pareiškė, kad
sustiprins saugumo priemones
Kapitolijaus rūmuose, tačiau pa
žadėjo nesislėpti nuo visuomenės
ir turistų.
■ Rusijos prezidentas Boris Jelcin atleido iš pareigų Rusijos
Federalinės saugumo tarnybos
(FST) direktorių Nikolajų Kova
liovą. Atleidimas motyvuojamas
perėjimu į kitą darbą. Naujuoju
FST direktoriumi paskirtas
Vladimir Putin, kuris iki tol užėmė
Rusijos prezidento administracijos
vadovo pirmojo pavaduotojo
pareigas.
■ Latvija įteikė Lietuvai at
sakomąją notą, kurioje pasmerkė
Lietuvos valstybinės vėliavos iš
niekinimą per “žaliųjų” piketą
prieš Būtingės naftos terminalą ir
apgailestavo dėl šio įvykio BNS’ui pranešė Latvijos URM
sekretorius spaudai Andrėj is Pildegovičius. Pasak jo, Latvijos val
džios institucijos atliks kruopštų
tyrimą ir įvertins, ar piketas atitiko
Latvijos įstatymus. Jau nustatyta,
kad per piketą įstatymai buvo
pažeisti - piketuotojai naudojo
mikrofoną, be leidimo surengė
eitynes Rygos gatvėmis. Latvijos
nota buvo perduota į Latvijos
URM iškviestam Lietuvos
ambasadoriui Rimantui Karazijai,
kuriam taip pat buvo praneštas
Latvijos visuomenės nerimas dėl
Būtingės naftos terminalo sau
gumo. .
■ Latvijos Seimo prezidiumas
nusprendė nusiųsti į šalies ge
neralinę prokuratūrą pareiškimą
dėl Seimo deputato Janio Adamsono bendradarbiavimo su KGB
fakto konstatavimo. Šią savaitę
Seimo prezidiumas gavo Totalita
rizmo padarinių dokumentavimo
centro pažymą, kad J.Adamsonas
galėjo būti kadrinis KGB
darbuotojas. Pagal Latvijos įstaty
mus tokiu atveju Seimo prezidiu
mas turi paduoti pareiškimą į
generalinę prokuratūrą. .
■Latvijos Teisingumo ministeri
ja paskelbė pranešimą apie šalies
teisinės sistemos būklę, kuriame
teigiama, kad tūkstančiai bylų
nagrinėjama pažeidžiant terminus
ir kad nagrinėjant daugelį bylų
nuolat pažeidžiami nacionalinės
teisės standartai. Daugelyje teismų
trūksta teisėjų ir sparčiai daugėja
nusiskundimų bei auga pasipik
tinimas dėl teismų darbo. Teisėjų
atlyginimai žemesni už kitų
teisininkų atlyginimus.

Rašytojų draugijos valdybos
veikla
Lietuvių Rašytojų draugijos
naujoji valdyba, išrinkta Chicagoje, gegužės 30 d. turėjo pirmą
posėdį ir pasiskirstė pareigomis
taip: Stasė Petersonienė - pirmi
ninkė, Daiva Karužaitė - sekre
torė, Stasys Džiugas - iždininkas
ir archivaras, Audra Kubiliūtė Daulienė - ryšininkė su angliškai
rašančiais lietuviais rašytojais, Ni
jolė Jankutė-Užubalienė - ats. info
rmaciniams reikalams ir dr. Alfon

sas Šešplaųkis-Tyruolis - narys.
Posėdyje buvo svarstoma 1997
m. literatūros premijai skirti komi
sijos sudarymas; LRD narių išleis
tų knygų pristatymo visuomenei
klausimas, draugijos archyvo ve
dimas ir kiti einamieji reikalai.
Valdybos adresas: Stasė Peter
sonienė, 2534 W. 40th St., Chicago, IL 60632. Tel. 773-8471693.

PAVASARIS IR POTVYNIAI

Vanduo ir ugnis yra dvi jėgos,
kurios naikina viską. Ugnį galima
užgesinti. Kylančio vandens - pot
vynio sustabdyti dažniausiai neį
manoma. Kada įvyksta potvynis,
žmonės, kurie toje apylinkėje
gyvena, praranda viską ir dažnai
džiaugiasi išlikę gyvi. Nesvarbu, ar
potvynis sunaikino viską, ar tik
apsėmė jūsų rūsį, patirtis yra ne
maloni, o nuostoliai dideli. Jeigu
potvynis ir nesugriovė jūsų namo,
tik sugadino, po potvynio tvarką
name atstatyti yra sunkus darbas,
ne tik fiziškai, bet ir morališkai, o
ką jau bekalbėti finansiškai. Pot
vynio apdraudos turėjimas gali
padaryti skirtumą tarp nemalonios
vienalaikės patirties ir ilgalaikių,
namo savininką užgulusių bėdų, jei
tos apdraudos neturi.

Potvynio apdrauda

elektros linijos. Nenaudokite
pompos, prijungtos prie jūsų namo
elektrinės sistemos.
Dujų kvapas. Jei jis yra stiprus,
Apdraudą nuo potvynio gali
tučtuojau išeikite iš namų. Palikite ma gauti per namų ar automobilių
duris ir langus atvirus. Nenau draudų agentus. Apdrauda. nuo
dokite nei elektrinių, nei dujų potvynio yra pasirašoma ir garan
įrangų, tokių kaip šaldytuvas, tuojama The NationaI Flood Insuskalbimo mašina, viryklė ir pan. rance Program (NFIP, telef. 800Taip pat neužgesinkite, ar neuž 638-6620), kompiuteryje suranda
dekite bet kurios šviesos ar ugnies. ma www.-fema.gov/nfip/. Tai yra
Išėję, iš namų, tuoj paskambinkite dalis Federal Emergency Managesavo dujų tiekėjui ir praneškite, kad ment Agency (FEMA).
jūsų namuose kažkur veržiasi
Paprastos namų savininkų ir
dujos.
nuomininkų turimos apdraudos
Patikrinkite viską. Po potvynio, nedraudžia nuo potvynių. Deja,
po apsivalymo patikrinkite visas apie tai kiekvienais metais per vėlai
namo dalis ir visas įrangas, kurios sužino šimtai namų savininkų.
buvo apsemtos. Geriausia - pa Priežastis, kodėl potvynio ap
sikvieskite kontraktorių, kad drauda yra gaunama tik per fedepatikrintų apsemto namo dalis, ralinę valdžią, yra ta, kad per didelė
nebent jūs pats gerai išmany rizika ir per didelė kaina komer
tumėte statyboje. Bet kuri įranga, cinėms apdraudos bendrovėms.
kuri buvo apsemta, turi būti spe The NationaI Flood Insurance Act
cialisto patikrinta.
1968 metais įsteigė NFIP kaip
Jei persikeliate. Jei iš namo ar savaimingą, ne pelno siekiantį
buto išsikraustote į kitą, turite junginį. Draudimo specialistai
pranešti savo dujų (Gas) bendro sako, jog galimybė, kad name bus
vei prieš savaitę, kad sustabdytų gaisras per 30 metų paskolos
savo patarnavimus. Jei jūs to nepa mokėjimo laikotarpi, yra 1%. Bet
darysite, jūsų vardu bus siun galimybė, kad ištiks potvynis
čiamos sąskaitos už dujas, kurių lygumose, yra 26%. Potvynis yra
nenaudojate.
didžiulė nelaimė, ne tik ekonomi
Jei atsikraustote. Praneškite
niu- atžvilgiu labai nuostolingas,
bent savaitę prieš atsikraustydami bet ir todėl, kad yra dažnai pasi
kad dujų tiekėjai žinotų, kada kartojantis. Nuo vietos, kur stovi
įjungti jums dujas. Bet jei dujos jau namas, priklauso potvynio ap
įjungtos, bendrovė turi patikrinti draudos įsigijimo reikalingumas.
dujų tiekimo skaičiuką, kitaip jūs Šiandieną federaliniai įstatymai
mokėsite galbūt už kieno kito reikalauja, kad namai, esantys
vartotas dujas.
vietose, kur yra nustatyta, kad
potvyniai gali įvykti, turi turėti
Naudotasi medžiaga iš "Pepotvynio apdraudą, kaip dalį kitos
oples Gas " leidinuko.
apdraudos ir kaip dalį namo pa
skolos. Galimų potvynių vietovė
yra kiekviena, kurioje buvę
potvynių praeityje, arba kiekviena
ADMINISTRACIJA
vietovė, nors ir neturėjusi pot
VALSTYBIŲ
vynių praeityje, bet ateityje galinti
jų turėti dėl kaitos gyvenamo ploto,
naujų namų statybos ir t. t.
Federalinė valdžia sudaro potvynių
(atkelta iš 1 psl.)
Rusija darė dideles pastangas
galimybių žemėlapius ir, nors
įtraukti Baltijos valstybes į savo
vietovė turi tik 1% metuose gali
Sekretoriui Javier Solana, pareiš- įtakos sferą, JAV pakartotinai ryžmybės turėti potvynį, ji yra pažy
kusiam Maskvoje, kad NATO tingai pareiškė, kad Baltijos valsmima, kaip potvynio galimybę
atsižvelgs į Rusijos nuomonę tybės yra nedaloma vakarųpasauturinti vietovė.
sprėndžiant dėl Baltijos kraštų lio dalis arba, iš tiesų, jos yra geros
Visai neseniai, 1996 metų liepos
priėmimo į NATO.
kandidatės antrajai NATO plėmėnesį, potvynis netikėtai už
Politologas Darius Furmona- timosi bangai.
klupo Aurora, IL. Beveik 17 colių
vičius, Nottingham (Anglija) ko
lietaus iškrito 24 valandų laiko
mentuodamas pasakė, kad, nors
Amerikos Lietuvių Taryba
tarpyje. Fox upė užtvindė 600
namų. Kai kurios vietovės buvo
patvinusios jau prieš 10 metų ir dėl
to turėjo reikalaujamą potvynio
apdraudą. Kitos apylinkinės vie
tovės dar nebuvo įtrauktos į ga
limų patvinti vietovių sąrašą.
Dauguma gyventojų apie galimą
potvynio pavojų nieko nežinojo.
Daug namų toje apylinkėje turėjo
vandens pirmame aukšte ir buvo
Remdamasis įvairiuose šalti investuotojams parlamentaras pa
padaryta
apie 7,5 milijonai dolerių
niuose paskelbtais ekspertų ir ver vadino didžiausia vagyste atkurtoje
nuostolių.
Nukentėjusiems namų
tintojų duomenimis, opozicijai nepriklausomoje Lietuvoje. R.
savininkams vienintelė finansinė
priklausantis Seimo narys Riman Smetonos manymu, Lietuvos turto
pagalba
buvo gauta tik tada, kada
tas Smetona liepos 23 d. spaudos išpardavimo, iššvaistymo svar
ta
vietovė
paskelbta "Presidential
konferencijoje Vilniuje pareiškė, biausi strategai, ideologai, vyk
Disaster
Area".
Dauguma tos vie
kad per pigiai pardavus "Tele- dytojai turi atsakyti pagal įsta
komo" akcijų paketą Lietuvos iž tymus už valstybei padarytą žalą, tovės gyventojų gavo 10,000 do
lerių vienkartinę pašalpą, bet to
das negavo 2 milijardų litų, dar dėl to turi būti iškelta baudžiamoji
neužteko
ir daug turėjo skolintis,
milijardą gali prarasti per sandorį byla. "Pirmajame kaltinamųjų suo
su JAV kompanija "Williams" dėl le turėtų atsisėsti Gediminas Vag nors ir žemais procentais, iš "Small
naftos įmonių. "Lietuvos tele- norius, Vincas Babilius, Eduardas Business Association". Daug žmo
nių prarado didelę dalį "eąuity",
komo" ir trijų svarbiausių naftos
kurią turėjo savo namams. Jie dar
įmonių pardavimą užsienio
(nukelta į 5 psl.)

Kai ateina pavasaris, o šiltame
klimate ir žiemos metu, ypač šiais
metais, kyla vanduo upėse - būna
potvyniai. Žiniasklaida rodo ir pa
sakoja apie baisius dalykus, ku
riuos potvynis gali padaryti:
smunka kalnai, griūna namai,
ardomi keliai, žūsta žmonės. Kurie
gyvename šiauriau ir toliau nuo
upių, tokių baisybių neišven
giame. Tačiau, atėjus pavasariui,
balandžio mėnesio lietūs ne tik
atgaivina augmeniją, bet žmonėms
padaro didelių nuostolių. Per
gausus lietaus vanduo apsemia
žemesnes vietas ir daug rūsių. Čia
keletas patarimų potvynio atveju.
Svarbiausia - žiūrėkite sau
gumo! Pirma negu eisite į apsemtą
rūsį, žiūrėkite, kad elektra būtų
išjungta - geriausia išjunkite
pagrindinę srovę prie elektros ma
tuotojo. Jei nežinote, kaip tai
padaryti, pakvieskite vietinius
gaisrininkus ar elektros bendrovę.
Jei negalite per vandenį prieiti prie
pagrindinės saugiklių dėžės,
paimkite sausą ilgą pagalį, kad ga
lėtumėte pasiekti dėžę ir kaip nors
išjungti, kad nereikėtų įbristi į
vandenį; jeigu tas vanduo kur nors
prieina prie elektros srovės, gali jus
mirtinai nutrenkti.
Sausinimas. Rūsiuose potvynio
vanduo dažniausiai yra nešvarus
kanalizacijos vanduo. Jame būna
išmatų ir kitokių nešvarumų ir dėl
to yra svarbu ne tik nusausinti rūsį,
bet ir jį dezinfektuoti. Pradėkite
rūsio sausinimą, išpumpuojant
vandenį. Tam reikalui naudokite
benzinu varomą pompą, ar elektra
varomą pompą, kuri yra prijungta
prie saugios išorinės neapsemtos

JAV
PARAMĄ BALTIJOS
SIEKIUI

Skulptorius G. Jokūbonis prie Antano Baranausko skulptūros
ma^et0
Vlados Inciūtės nuotr.

PAŽADA
NATO

Parlamentaras siūlo sodinti į
kaltinamųjų suolą G. Vagnorių,
V. Babilių, E. Vilką ir kitus
privatizuotojus

vis remontuoja namus ir už tą
remontą jiems reikės dar ilgoką
laiką mokėti.

Užsemiamų vietovių
žemėlapiai
Tokie žemėlapiai buvo sudaryti
FEMA ir juos žmonės gali peržiū
rėti. Chicagoje šie žemėlapiai yra
laikomi Department of the Environment. Kitose vietovėse jie gali
būti randami "Planning" arba "Zoning" įstaigose. Žemėlapius už ne
didelę kainą galima įsigyti, skam
binant 800-358-9616. Aukščiau
aprašytas pavyzdys rodo, kad, jei
nuosavybė ir nėra potvynio
pavojuje dabar, tai nereiškia, kad
potvynių gali nebūti ateityje.
Auroros pavyzdys rodo, kad, jei
kas nors negrasina potvynio pa
vojumi, namų savininkai tuo ne
sirūpina. Daugumas Auroros apy
linkės namų savininkų neturėjo
apdraudos nuo potvynio, nes nie
kas jų nevertė jos įsigyti. Žmonės
buvo nustebinti staigiu potvyniu,
o paskui - suma, kurią gavo
padengti potvynio padarytiems
nuostoliams. Daugelis namų sa
vininkų tikėjosi, kad valdžia ir
namų apdraudos apmokės visus
nuostolius, padės jiems atsistoti ant
kojų. Bet tai neįvyko. Ką žmonės
gavo, buvo labai mažai. Maždaug
2,000 dolerių kiekvienai šeimai.
Tai yra labai maža pagalba.
Apdrauda nuo potvynio ne
priklausoma nuo prezidento žo
džio paskelbti vietovę esančia rei
kalinga nepaprastos pagalbos.
Kadangi visų potvynių iš anksto
negalima nuspėti, o jų padaryti
namo savininkui nuostoliai yra
labai dideli, tai šios srities
apdraudų ir potvynių specialistai
pataria įsigyti apdraudą nuo
potvynio kiekvienam, gyvenan
čiam galimoje potvynio vietovėje,
ar ne. Tie, kurie dirba su žmo
nėmis, nukentėjusiais nuo pot
vynių, sako, kad beveik 40% visų
pareiškimų pagalbai gauti yra iš
vietovių, nepažymėtų galimų
potvynių vietovių žemėlapyje. Nei
potvyniai, nei lietaus audros ne
žiūri į žemėlapius. Kaina už pot
vynio apdraudą tiems, kurie gy
vena ne potvynio vietovėse, yra
sumažinta, dėl to nėra priežasties
tuo nepasinaudoti ir neap
sisaugoti.
Apdraudos yra parduodamos
namui ir jo turiniui atskirai, o
kainos priklauso nuo to, kur yra
namas - pripažintoje potvynio
vietovėje, ar ne. Įvairūs kiti daly
kai daug reiškia, imant potvynio
draudimą, pvz., kur namas stovi:
aukštesnėje vietoje, ar ne, ar gilus
rūsys ir 1.1.
Tipiška potvynio apdraudos
kaina 100,000 dolerių vertės na
mui, esančiam pripažintoje pot
vynio vietovėje, yra 300 dolerių
metams. Tokiam pat namui, kuris
nėra pripažintoje potvynio vie
tovėje, apdraudos kaina sumažėja
100 dolerių. Namas gali būti
apdraustas tik iki 250,000 dolerių,
o jo turinys tik iki 100,000 dolerių.
Tai yra didžiausia galima potvynio

apdrauda. Be to, reikia laukti 90
dienų, kol potvynio apdrauda
įsigalioja. Namo apdrauda drau
džia namo pamatus, rūsio sienas,
grindis, įvairius vandens, elektros
ar dujų prijungimus, rūsyje esan
čias įrangas - šildymo krosnis, van
dens-šildymo katilus ir pan.
Namo turinys apima daiktus,
kurie nėra rūsyje bei pritvirtinti
prie namo: tai baldai, drabužiai ir
t. t. Namo amžius taip pat turi
įtakos apdraudos mokesčiui. Na
mams, kurie buvo statyti prieš 50
metų, kada dar niekas nežinojo
galimos potvynio pavojaus rizikos,
potvynio apdrauda yra žemesnė.
Naujesni namai, pastatyti po to, kai
jau buvo galima gauti informaciją
apie galimų potvynių vietoves,
moka aukštesnes apdraudas.
Kas yra potvynis?

Prieš įsigyjant apdraudą nuo
potvynio, žinotina, kaip NFIP
aiškina potvynį. Apdraudą nuo
potvynio gali gauti tiktai tie, kurių
namams gresia pavojus nuo pa
tvinusios upės, ežero ar susirin
kusio dėl to vandens.
Buvęs Auroros meras sako, kad
toje vietovėje daugumas rūsių
buvo apsemti ne iš lauko pri
bėgusio vandens, bet vandens,
grįžtančio į namą iš kanalizacijos
vamzdžių, užsikišusių ar per daug
vandens juose buvusio. O dėl tokių
dalykų nedraudžia apdrauda nuo
potvynio. Nuostoliai, padaryti dėl
užsikišusių vandentiekio vamzdžių
turėtų būti apdrausti specialiu
draudos papildymu. Kai kurie
žmonės turėjo tokį papildomą
draudos priedą, kiti jo neturėjo.
Todėl, imant apdraudą, reikia gerai
išsiaiškinti su agentu, ką ir kaip
jūsų apdrauda draudžia.
Po potvynių tose vietovėse ap
draudų pareikalavimas padidėja,
bet, praėjus tam tikram laikui,
žmonės užmiršta apie buvusias
nelaimes ir nesirūpina, kad vėl gali
potvynis įvykti, nebeima ap
draudų, nebent paskolų bendrovė
to reikalauja. Žmonės, pergyvenę
potvynio nelaimę, pataria visiems
potvynio draudą turėti, jei ir ne
būtų potvynio, tai bent žmogus gali
būti ramus.

Naudotasi medžiaga iš "Chicago
Tribūne", 1998.05.08.

Veisiejuose paminklas
esperanto kūrėjui
Dzūkijos miestelyje Veisiejuose
atidengtas paminklas tarptautinės
esperanto kalbos kūrėjui Liudvikui
Zamenhofui. Paminklo atidengime
dalyvavo jo anūkas, atvykęs/iš
Paryžiaus.
Veisiejuose L. Zamenhofas
baigė kurti pirmąjį esperanto kal
bos vadovėlį. Dabar čia vyksta
tradiciniai Baltijos šalių esperan
tininkų susitikimai.
LR
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Lietuvos žmonės

Lietuvos krepšininkai New Yorke

Nors Juozo Baltušio novelių rin
kinys "Savaitė prasideda gerai" bu
vo išleistas 1940 m., bet nekasdie
nis pavadinimas taip ir užsibuvo
atminty. Šią vasarą šis sakinys tinka
krepšinio mėgėjams (o lietuvių tarpe
tokių nemažai) - tik reikia pridėti
porą žodžių, būtent: Savaitė pra
sideda ir baigiasi gerai.
Viso to kaltininkas - Gerosios va
lios žaidynės, kurios, pradėtos 1986
m., yra vykdomos kas ketveri metai.
Po Maskvos, Seattle ir Petrapilio,
šiemet atėjo eilė New Yorkui. Žai
dynių programa daugialypė: nuo
lengvosios atletikos iki čiuožimo.
Madison Sąuare Garden nuo
sekmadienio (liepos 19) iki
penktadienio (liepos 24) vyko
krepšinio varžybos, kuriose daly
Smuikininkas Raimondas Katilius
V. Inčiūtės nuotr.
vavo aštuonios rinktinės: Argentina,
Australija, Brazilija, JAV, Kinija,
Lietuva, Puerto Rico, Rusija.
Pradinėse rungtynėse Lietuvos
vyrų rinktinė nugalėjo Rusiją 79:72,
o paskutinėse, kurios lėmė trečią
vietą, sutriuškino 1994 žaidynių
nugalėtoją Puerto Rico 119:75.
Savaitės vidury buvo visko - patirta
ir pralaimėjimų, bet svarbu, kad
pradžia bei pabaiga be priekaišto.
Rungtynes Lietuva-Rusija ste
bėjo 3,666 žiūrovai, iš kurių beveik
du šimtai buvo lietuvių. Jie turėjo
didesnes ar mažesnes trispalves, kai
kurie vilkėjo spalvingais marški
niais su pažyma, kad Barcelonos
olimpinėse žaidynėse 1992 m.
Lietuva krepšinyje laimėjo bronzą.
Lietuviai triukšmingai palaikė
savuosius krepšinio aikštėje, nuolat
skandavo žodžius Lie-tu-va ir ei-na,
Fotografas A. Sutkus
V. Inčiūtės nuotr.
o kai mūsiškiai žaidikai antrame
kėlinyje pradėjo pirmauti, prapliupo
ovacijomis. Po rungtynių lietuvių
grupė turėjo progos susitikti su
krepšininkais ir jų vadovais.
Dvikovėje su Rusija, Lietuvos
rinktinei taškų pelnė: Lukminas 21,
Kauno policijos pareigūnai besiruošiant vykti į Maskvą. Su Karnišovas 19, Einikis 14, Štomber-'1
sulaikė žinomą kolekcininką ir laikytasis staiga ėmė skųstis širdies gas 12, Pačėsas 4, Adomaitis, Mas
meno kūrinių vertintoją kaunietį skausmais, todėl jis buvo skubiai koliūnas ir E. Žukauskas po 3 .
Kitose rungtynėse Lietuva po
Vytautą Šimkų. Jis tapo dar vienu paguldytas į Kauno klinikas. Gy
įtariamuoju kunigo Ričardo dytojai uždraudė tardytojams ap pratęsimo įveikė Argentiną 81:77
(Adomaitis, Einikis ir Štombergas
Mikutavičiaus ir jo meno kūrinių klausti įtariamąjį.
įmetė po 15 tšk.) ir pralaimėjo
kolekcijos dingimo byloje. V. Šim
Australijai 64:82 (Einikis pasiekė 15
kus sulaikytas Vilniaus oro uoste,
LR
tšk., o Štombergas 14). Žaidynių
pusiau baigmėje Lietuva prapylė
prieš JAV 76:89. Iš lietuvių sėk
mingiausias taškų medžiotojas Ado
maitis su 21, jam talkino Štom
bergas su 11 ir Karnišovas su 10 tšk.
Penktose rungtynėse, kurios turėjo
išaiškinti, kam teks bronzos me
daliai, Lietuva parodė itin aukštos
cialiai kreiptis į generalinį pro klasės žaidimą ir supylė Puerto Rico
(atkelta iš 4 psl.)
kurorą prašydamas iškelti bau rinktinę 44 taškų skirtumu pasekme
Vilkas, kiti įžymieji priva- džiamąją bylą pagal didelės žalos 119:75.
Šiose rungtynės rado teigiamo
tizuotojai", - pareiškė R. Smetona. padarymą Lietuvos valstybei faktą.
Kai Lietuvos Vyriausybė baigs de Savo prašyme R. Smetona ketina atgarsio amerikinėj spaudoj. New
rybas su "Williams" kompanija ir remtis Baudžiamojo kodekso York Post rašė, kad ne Chicago
sutars dėl naftos objektų akcijų straipsniu "Piktnaudžiavimas ofi Bulis ar Indiana Pacers (NBA)
profesionalai, bet Lietuvos krepši
ELTA
kainos, parlamentaras žada ofi cialiais įgaliojimais".
ninkai parodė, kaip reikia sėkmingai
mėtyti kamuolį į krepšį: lietuviai
pataikė 69,1%, įkrovė 10 tritaškių
(iš 17-kos bandymų), iš 16 mestų

NAUJAS ĮTARIAMASIS KUNIGO R.
MIKUTAVIČIAUS DINGIMO BYLOJE

Parlamentaras siūlo sodinti į
kaltinamųjų suolą G. Vagnorių,
V. Babilių, E. Vilką ir kitus
privatizuotojus

Lietuviška gimnazija Vokietijoje
išsilaikys

Prezidentas Valdas Adamkus ir
Vasario 16-osios gimnazijos Vo
kietijoje direktorius Andrius Šmi
tas sutarė, jog gimnazija turi išlikti.
Vokietijos vyriausybė pranešė, kad
nuo 1999 metų pabaigos nu
trauksianti gimnazijos finansa
vimą. Galima paramą būtų gauti iš
Heseno žemės švietimo minis
terijos, tačiau tektų įvesti dvikalbį

mokymą - lietuvių ir vokiečių kal
bomis. Dabar svarstoma galimybė
gauti paramą iš Lietuvos.
Gimnazijoje mokosi 80-100
moksleivių. Trečdalis jų yra iš
Lietuvos. Mokslas kainuoja 6600
markių per metus. Pačios gim
nazijos išlaikymui reikia 1,6 mi
lijono Vokietijos markių.
LR

LIETUVA ĮTEIKĖ NOTĄ
LATVIJAI
(atkelta iš 1 psl.)
liavai. Tačiau jis pridūrė, kad Lat
vijos. Vyriausybė palaiko kai ku
riuos žaliųjų reikalavimus. Latviai
norėtų, kad būtų sudarytos sutartys
dėl žalos įvykus avarijai atly
ginimo ir susitarta dėl bendros

terminalo priežiūros.
Lietuvos aplinkos viceministras
Artūras Daubaras mano, kad konf
liktas dėl terminalo statybos yra
ekonominio pobūdžio. Mat latviai
plečia savo naftos terminalą Vents
pilio uoste ir nepageidauja kon
kurentų.
LA

Nuteistas
populiarus
Prancūzijos
aktorius
Aktorius Gerard Depardieu nu
teistas už vairavimą išgėrus bei
padarius avariją. Jis nuteistas 3 mė
nesių kalėjimu, bausmę atidedant, ir
10 tūkst. frankų bauda. Iš populia
riausio Prancūzijos aktoriaus 15
mėnesių bus atimtas vairuotojo pa
žymėjimas.
Išgėręs G. Depardieu savo moto
ciklą sudaužė gegužę. Avarijos metu
jam buvo truputį apdraskytas veidas.
“Buvau atsipalaidavęs kaip koks
prasčiokas”, - teismui sakė “Sirano
de Beržerako”, “Žaliojo bilieto” ir
“Martino Gero sugrįžimo” žvaigždė.
Šiuo metu G. Depardieu filmuo
jasi “Asterikse”, kurį režisuoja Clau
de Zidi.
LR

baudų susmaigstė 15, o ir ka
muolių nuėmime Lietuva aiškiai
vyravo santykiu 40:18.
Štombergas buvo geriausias
metikas aikštėje su 28 tšk., o Ado
maitis spustelėjo su 22 tšk. Puerto
Rico naudai Casiano įmetė 23 tšk.
Paskutinę žaidimų dieną
žiūrovų prisirinko beveik 10,000,
bet lietuvių žymiai mažiau nei
rungtynėse su Rusija. Aukštos
bilietų kainos (baigminę dieną
nuo 36 iki 60 dol.) daug ką
sulaikė, tad lietuvių buvo tik
kelios grupelės; jie turėjo ir didelę
vėliavą, su kuria kartais pražy
giuodavo pro žiūrovų spūstį.
Baigminės rungtynėse JAV po
pratęsimo privertė pasiduoti
Australiją 93:85, nes normalus
rungtynių laikas rodė lygiąsias
79:79, o pirmas kėlinys baigėsi po
40. Dvikovė buvo permaininga,
pirmavimas keitėsi 16 kartų,
vienu tarpu Australija vedė 8 taš
kais, bet pratęsime jau buvo iššaudžiusi visą paraką. Būdinga,
kad du australų gynikai pasiekė
daugiausia taškų iš abiejų
rinktinių: Heal įmetė 36 tšk., o
Gaze, anksčiau žaidęs už Seton
Hali universitetą JAV, kaip ir
mūsiškis Karnišovas, spindėjo su
25 tšk. Iš JAV rinktinės sėkmin
giausias metikas buvo taip pat
gynikas Miller su 18 tšk.
Po rungtynių aikštėje buvo

sudėtos trys pakylos. Pirmieji įžy
giavo bronzos medalių savininkai
lietuviai, po to antrą vietą užėmę
australai ir ant aukščiausios pa
kopos užlipo JAV žaidikai. Į aukštą
Madison Sąuare Garden palubę
kilo glaustai sukabintos Aus
tralijos, JAV, Lietuvos vėliavos ir
nuskambėjo JAV himnas. Be me
dalių, krepšininkai gavo ir po
didžiulę gėlių puokštę. Liko įspū
dis, kuris ilgai neišdils. Vėliau mū
siškiai krepšininkai dairėsi, kaip jie
sakė, dailiųjų lietuvaičių, bet jų
nedaug rado, užtat kelios laimingo
sios skendo gėlėse.
Šis pasižmonėjimas Madison
Sąuare Garden priminė 1959 m.,
kai ten žaidė JAV ir Tarybų Sąjun
gos moterų rinktinės. TS sudėty
tada buvo krepšininkė Jūratė Daktaraitė, o rinktinės treneris nepa
mirštamas kaunietis Stepas
Butautas. Buvo smagu su jais pa
bendrauti, kaip miela buvo ir 1998
m. liepos 24 d. pasidžiaugti Lie
tuvos krepšininkais, kurie pasi
puošė bronzos medaliais ir dairėsi
merginų, kad galėtų pasidalyti
gėlių puokštėmis.
Gerosios vilties žaidynės New
Yorke Lietuvos vyrų rinktinei buvo
tartum generalinė repeticija pasau
lio krepšinio pirmenybėms, kurios
nuo liepos 29 d. vyksta Atėnuose.

Kęstutis Čerkeliūnas

VILNIUJE ATIDARYTA
"GALERIJA R"
Alis Balbierius
Galerijos nedygsta kaip
grybai
Iš tiesų - taip. Šiandien, kada
Vilniuje veikia gal kelios de
šimtys įvairių galerijų, reikalinga
kažkokia naujesnė ar univer
salesnė idėja, taip pat ir drąsa
atidarant naujas galerijas, o ypač
komercinės pakraipos. Vaizduoja
mojo meno rinka nėra ištirta,
susisteminta, nes daug sandorių
vyksta kūriniams ir pinigams
keliaujant iš rankų į rankas. Ta
čiau menininkai gali tik džiaugtis
naujomis galerijomis, nes didėja
tikimybė dažniau eksponuoti savo
kūrinius, o taip pat ir juos
parduoti. Šiuo atveju "Galerija R"
iš kitų išsiskirs tuo, kad joje bus
galima nusipirkti, o ateityje pagal
katalogus ir užsisakyti originalių
žinomų fotomenininkų kūrinių.
Beje, ir ne tik fotografijų.
Reprodukcijos ir kopijos
Skirtingai nuo daugumos Vil
niaus senamiestyje originaliais
dailės ir tautodailės kūriniais pre
kiaujančių galerijų, Šv. Jono g. 13
įkurta "Galerija R" nebus joms
konkurentė, o juolab artimiausiai
kaimynei - Medalių galerijai.
Naujojoje galerijoje prekiaujama
klasikinės ir moderniosios pasau
lio tapybos kūrinių reproduk
cijomis, o taip pat senųjų ir kitų
dailės meistrų paveikslų kopijo
mis, tapytomis ant drobės. Beje,
"Galerijoje R" bus teikiama ir
Lietuvoje dar nauja paslauga - no
rintys galės užsisakyti patikusio
paveikslo kopiją ant drobės. Už
sakymus atliks profesionalūs
dailininkai, gerai žinomi šalies
meno pasaulyje, tačiau savo pa
vardes linkę nutylėti.

Originalus fotomenas
Nors šalyje veikia ne viena ir
lietuvių, ir užsieniečių fotomeną
rodanti fotografijos galerija,
tačiau dar nėra tradicijos, kad
kokioje nors galerijoje būtų
nuolat prekiaujama fotomeistrų
kūriniais. Šią "spragą" kultūroje
ir meno rinkoje kaip tik ir sieks
užpildyti "Galerija R", vieną iš
trijų savo salių skyrusi būtent

fotografijai. Liepos 15 d. atidarymo metu čia buvo rodomi penkių
žinomų fotomenininkų kūriniai - V.
Butyrino, A. Zavadskio, V. Balčy
čio, A. Valiaugos ir R. Treigio fo
tografijos. Fotografijų lakštai sko
ningai įrėminti - nuo modernių,
neaišku kaip atliktų, "ilgų" ir rit
miškų R. Treigio miniatiūrų iki V.
Butyrino ir A. Zavadskio klasikos.
Beje, vyrauja nespalvota, kla
sikinės fotografijos technika, iš
skyrus spalvotą A. Valiaugos cik
lą "Liuminescencija". Vėliau gale
rijoje bus rodomi ir parduodami
kitų, taip pat ir užsienio, autorių
kūriniai.

Kainos ir paslaugos
Originalių fotografijų, repro
dukcijų ir kopijų kainos praktiškai
įkandamos įvairių visuomenės
sluoksnių piliečių piniginei. Pasak
galerijos direktoriaus pavaduotojos
Romos Dainelienės (direktorius fotografas ir verslininkas Vytautas
Dainelis), pasaulio dailės kūrinių
reprodukcijų galima nusipirkti nuo
keliolikos litų iki virš tūkstančio.
Originalios fotografijos kaina svy
ruoja nuo 450 iki 1800 Lt. Bran
gesnė paslauga - ant drobės tapytų
kūrinių kopijų užsisakymas. Prik
lausomai nuo formato, figūrų skai
čiaus ir kitų techninių subtilybių,
tokios kopijos kainuos nuo 800 iki
kelių tūkstančių litų.
Galerija įkurta rekonstravus
"Kodak" fotografijos centrą, tačiau
iš jos "neišvarius" ir fotografijos
paslaugų. Šalia esančioje žinomo
fotomenininko A. Zavadskio fotostudijoje galima ir nusifotog
rafuoti. Galerijoje taip pat teikia
mos fotografijų ar dailės kūrinių
įrėminimo paslaugos.
"Galerijos R" idėja orientuota į
mūsų būstų, darbo vietų interjero
skoningą ir originalų papuošimą.
Iš kitų sostinės galerijų pastarąją
išskiria orientacija į fotomeno
rinkos kūrimą ir plati paslaugų
amplitudė. Pagaliau kiekviena
galerija yra galimybė menininkui
parduoti savo kūrinius ir kurti to
liau.

IŠ LIETUVOS
REKORDŲ

V

KNYGOS

4
r

- Toliausiai nuo Lietuvos
nutolusi “Lietuva” yra 8
km skersmens
asteroidas.
Šį asteroidą 1975 m. kovo 12 d.
atrado Krymo astrofizikos
observatorijoje fizikos-mate
matikos mokslų kandidatas Niko
lajus Černychas. 1982 m. gruo
džio 1 d., N. Čemychui pasiūlius,
Tarptautinis mažųjų planetų
centras suteikė asteroidui “Lie
tuvos” vardą ir pažymėjo jį 2577
numeriu tarptautiniame mažųjų
planetų kataloge.
"Lietuva” skrieja aplink Saulę
vidiniu asteroidų žiedo pakraščiu,
vidutiniškai nutolusi nuo Saulės
1,904 astronominio vieneto, arba
285 mln. km. Aplink Saulę ap
skrieja per 2 m. 7,5 mėn. Orbita
apskrita (ekscentricitetas 0,138),
pakrypusi į Žemės orbitą 22,9 0
kampu. Vidutiniškai kas 19 mėn.
asteroidas “Lietuva” priartėja prie
Žemės. Priartėjimo dienomis mini
malus nuotolis tarp Lietuvos ir šio
dangaus kūno būna 120 mln. km.
- Tolimiausias asteroidas lie
tuvišku pavadinimu skrieja 384
mln. km atstumu nuo Saulės. Jo
skersmuo - apie 8 km. Į tarptautinį
mažųjų planetų katalogą šis
asteroidas įrašytas 1984 m. vasario
17 d. Jo Nr. 2420, vadinamas
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
vardu.
- Mažiausias asteroidas lie
tuvišku pavadinimu - apie 6 km
skersmens asteroidas Nr. 3072
“Vilnius”. Skrieja elipsine orbita
(ekscentricitetas 0,180), vidutinis
nuotolis nuo Saulės - 2,239
astronominių vienetų, arba 348
mln. km. Apie Saulę apskrieja per
3 m. 3,6 mėn. Jį 1978 m. rugsėjo
5 d. atrado SSRS Mokslų
Akademijos Krymo astrofizikos
observatorijoje Nikolajus Čemychas 40 cm skersmens fotografiniu
teleskopu.
- Daugiausia lietuviškų pa
vadinimų turintis dangaus kūnas
- planeta Venera. Senovėje lietuviai
šį dangaus šviesulį vadino Aušrine,
Vakarine, Geležine, Vilko, Ryt
metine žvaigžde, Rytmetėle, dan
gaus deive, dar Žvėrine žvaigžde
arba Mažąja Žvėrine ir Didžiąja
Žvėrine. Dabar dvidešimt vienai
Veneros paviršiaus vietų suteikti
lietuvių deivių, mitologinių būty
bių ir moterų vardai: 7 kalva-gūbriams - Auska, Aušra, Bezlėja,
Brėkšta, Laumė, Saulė, Vaiva, 3
krateriams - Birutė, Danutė, Gra
žina, 3 slėniams - Lazdona, Medei
nė, Vakarinė, 3 kalnų žiedams Javinė, Krūminė, Žemyna, lygumai
- Audra, kalvai - Jūratė, žemei Lada, netaisyklingo daugiakampio
formos aukštumai - Laima ir kalnui
- Milda.
- Didžiausias krateris lietu
višku pavadinimu - tai 190 km
skersmens krateris “Počobutas”
matomojoje Mėnulio pusėje. Šį
vardą jam suteikė Tarptautinė
astronomų sąjunga 1979 m.,
pagerbdama astronomą, Vilniaus
universiteto rektorių, observato
rijos direktorių, profesorių Mar
tyną Počobutą (1728 - 1810).
- Mažiausias krateris lietu
višku pavadinimu - Alytus - yra
Marse, arba Žiezdrės planetoje. Jo
skersmuo apie 20 km. Šį vardą
krateriui suteikė 1979 m. Tarp
tautinė astronomų sąjunga.
- Didžiausias krateris Lietu
voje - Veprių astroblema (Ukmer
gės raj.) - yra apie 8 km skersmens.
Spėjama, kad jis susidarė prieš 145
- 150 mln. m., nukritus dideliam
meteoritui. Ilgainiui dėl erozijos
prisipildė kraterio pylimo me
džiagos. Aptiktas 1967 m.
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Pajūryje įspūdingai atidarytas vasaros sezonas
Birželio pradžioje Klaipėdoje
ir Palangoje buvo atidaromas
vasaros sezonas. Čia suvažiavo
dauguma Lietuvos muzikantų.
Klaipėdoje vyko Pilies džiazo fes
tivalis, kuriame koncertavo ir
muzikantai iš Didžiosios Britani
jos, Nyderlandų, Prancūzijos,
daugelis Lietuvos muzikantų.
Palangoje Basanavičiaus gatvė
virto ištisa kavine. Čia susiliejo
visos gatvės kavinės į vieną, o
kiekviena atskirai turėjo savo
muzikantus, kurių atliekama

Nauji taksi
automobiliai
ne tik Vilniuje
Vilniaus Rotušė tapo Menininkų namais

Socialdemokratų partijoje įkurta
frakcija
Socialdemokratų partijos na
rių iniciatyvinė grupė gegužės
29 d. pavakarę Radviliškio ra
jone, Raudondvaryje, partijoje
jkūrė frakciją "Socialdemokrati
ja 2000".
Frakcijos steigimo deklaracijo
je teigiama, kad jos nariai sieks
dialogą partijoje padaryti kon-

struktyvesniu, įtvirtins diskusi
jas, pasisakys prieš "vienos tie
sos" tendencijas. Pasak vieno iš
frakcijos steigimo iniciatorių
Rimanto Dagio, skirtingi požiū
riai egzistuoja daugelyje partijų,
tačiau socdemai bus pirmieji,
kurie tai mėgina civilizuotai įfor
minti.

Sraigės išvežamos ten, iš kur

buvo atvežtos
Tylioje Biržų gatvelėje superka
ma gana neįprasta produkcija vynuoginės sraigės. Beje, par
davėjai - daugiausia žmonės iš
tolimesnių kaimų ir miestelių nuo Daudžgirių, Nemunėlio,
Radviliškio, Papilio. Sraigių neli
ko Biržų parkuose, išrankiotos iš
visų priemiesčio želdinių. Ka-

daise grafai Tiškevičiai Biržų
apylinkes apdovanojo šiais mo
liuskais iš Prancūzijos. Jų knibž
dėjo parkuose ir skveruose, pa
ežerėse ir paupiuose. Ir staiga jų
nebėra. Prieš kelis metus šiuo
verslu užsiėmė nemažai žmonių,
nes buvo galima lengvai ir grei
tai užsidirbti pinigų. Tačiau ne

V. Kapočiaus nuotr.
Kito frakcijos kūrėjo Jono Val
atkos teigimu, ši iniciatyva kilo,
regioniniuose socialdemokratų
skyriuose. Gegužės 29 d. stei
giamojo susirinkimo posėdyje
dalyvavb 50 atstovų iš 22 parti
jos skyrių.
Apie frakcijos Socialdemokratų
partijoje steigimą imta viešai
kalbėti po to, kai R. Dagys buvo
pašalintas iš Socialdemokratų
frakcijos Seime pirmininko pa
vaduotojo posto. Jo vietą užėmė
Juozas Olekas.
ELTA

trukus susigriebė aplinkosau
gininkai, kad vynuoginės sraigės
gali išnykti Lietuvoje. Jie nu
statė gana griežtas taisykles srai
gių supirkėjams, o tuo pačiu ir
jų rinkėjams. Tačiau vis tiek srai
gių akivaizdžiai sumažėjo. Su
pirkėjai šią vasarą iki liepos 1
tikisi supirkti ir eksportuoti 100
t šių moliuskų. Už 1 kg surinktų
srai-gių rinkėjai gauna 1 litą. Vi
sos surinktos sraigės užšaldomos
ir vežamos į Prancūziją.

LA

Nemenčinės miškuose vėl sukamas filmas apie Robin Hoodą
Per dvi vasaras Lietuvoje buvo
nufilmuota 26-ios fantastinio
serialo apie Robin Hoodą dalys.
Iki šių metų rugsėjo rengiamasi
susukti dar 13 dalių, kitą vasarą
dar tiek pat. Viena didžiausių
šių metų naujienų - naujasis
Robin Hoodo vaidmens atlikė
jas -John Bradley. Robin Hoodo
mylimąją - gražuolę Marion se
riale ir toliau vaidins Barbara
Griffin. Serialo tęsinys bus fil
muojamas Lietuvos Kino studi
jos aikštelėse, paviljonuose bei
Sherwoodo girią "vaidinančiuo
se" Nemenčinės miškuose. Kurti
šio kompanijos "Wamer Bros"
serialo tęsinio į Vilnių atvažiavo
43 žmonių komanda: aktoriai,
režisieriai, operatoriai, prodiuse-

riai, asistentai bei kaskadinin
kai. Planuojama, kad kiekvienai
serijai bus kviečiama dar 10-15
aktorių iš Anglijos. Filmo kūrime
dalyvauja ir apie 150 Lietuvos
specialistų, tarp jų dailininkas
Galius Kličius ir kostiumų dai
lininkė Daiva Petrulytė, teatrų
aktoriai. Masinėse scenose kvie
čiami filmuotis vaikai ir jauni
mas - jų susirenka apie 200. Už
filmavimosi dieną jie gauna po
50 litų, tačiau dirba po 12 va
landų. Lietuvos Kino studijos di
rektorius Robertas Urbonas
džiaugiasi sklandžiu filmavimu
ir juokauja, kad vienintelė prob
lema ta, kad amerikiečiai negali
atsispirti Lietuvos merginų gro
žiui. Kailiais ir odiniais rūbais

apsivilkusius, kuokomis ginklu
otus barzdočius galima susitikti
ir parduotuvėje prie Nemenčinės
plento.
LR

Ne tik Vilniuje, bet ir Kaune
jau važinėja nauji taksi automo
biliai. Naujus automobilius "Opel
Omega" įsigijo bendrovė "Grei
tasis taksi". Bendrovė apdraudė
ne tik automobilius, bet ir kelei
vius. Beje, paslaugų kaina ne
pasikeitė, 1 nuvažiuotas kilome
tras dieną Kaune kainuoja 80
centų, naktį -1 litą. Kauno taksi
stebina savo pigumu. Vilniuje
vienas kilometras taksi kainuoja
1.3 lito. Tačiau, išsikvietus taksi
telefonu, kainuoja mažiau nei
pasigavus gatvėje. Kelionė iš
Antakalnio į beveik tolimiausią
Pašilaičių rajoną, prie Ukmergės
plento, kainuoja 10 litų.

muzika sklido virš visos Palan
gos. Nors šeštadienį pirmą pus
dienį lijo lietus ir buvo gana
šalta, tačiau į vakarą nusigiedri
jo. į Palangą privažiavo gausybė
žmonių. Kai kurie buvo apsisto
ję poilsio namuose, kai kurie,
matyt, taip ir neturėjo laiko pa
miegoti. Palangoje svečiams
buvo siūloma įvairiausių pra
mogų: nuo koncertų, sportinių
žaidimų paplūdimiuose iki šo
kinėjimo žemyn galva nuo keltu
vo prisirišus su guma. Palangos
mieste, beje, dar nebuvo užbaigti
pasiruošimo sezonui darbai daug kur buvo remontuojamos
gatvės, tvarkomi poilsio namai.
Tą savaitgalį dar nereikėjo pirkti
leidimo įvažiuoti į kurortą auto

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

Skelbkitės
DARBININKE pirkite, parduokite, sveikinkite,
užjauskite. Greitas ir geras
aptarnavimas- mūsų garantija
(718) 827 -1351

NUPIGINTOS KAINOS
SKRYDŽIAMS I

VILNIŲ
Iš
New Yorko

Detroito

Newarko

Orlando

Chicagos

Bostono

Los Angeles

Baltimorės

San Francisco

Philadelphijos

ir daugelio kitų miestų

LR

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

"British Petroleum"
ketina pirkti
lietuvišką benziną
Bendrovė "Mažeikių nafta" ir
vienas didžiausių pasaulyje naf
tos koncernų "British Petroleum"
pradėjo derybas dėl lietuviškų
naftos produktų. Koncernas
domisi benzinu A-95 ir suskys
tintomis dujomis bei šiuos pro
duktus norėtų eksportuoti į Len
kiją ir Ukrainą. Koncernas pla
nuoja pirkti maždaug 4 tūks
tančius tonų benzino per mė
nesį. "Mažeikių nafta" per mėnesį
pagamina apie 40-50 tūkstančių
tonų benzino.

LR

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

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND

▼

914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites,
o oro paštu - per 14-a darbo dienų

Amerikiniai taksi - Mažeikiuose
Neseniai Mažeikiuose pradėjo
važinėti 12 ryškiai geltonų taksi
automobilių. Jų savininkė - nau
ja bendrovė "Taksoma". Šios
įmonės taksistai - uniformuoti.
Vienas bendrovės savininkų bendrosios Lietuvos ir Vokieti
jos audinių prekybos įmonės
"Valdlita" vadovas Kazys Strazdauskas tvirtina, kad tik iš pat-

riotizmo norėjo įsteigti aukštos
aptarnavimo kultūros taksi įmo
nę savo mieste. "Taksomos" vai
ruotojai važinėja iš Vokietijos
pirktais kapitališkai suremontuo
tais ir perdažytais "Mercedes"
automobiliais. Kultūringą taksi
patarnavimą Mažeikiuose keti
na pademonstruoti buvę bedar
biai.
LR

į LIETUVA,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

AUGUST PICK-UP SCHEDULE
August 1
August 3
August 4

August 6

August 7
August 15
August 18

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS
vasarą ir rudenį, skrisdami į
VILNIŲ ir RYGA!

mobiliu. Nuo birželio 8 dienos
įvažiavimas į Palangą kainuoja
15 litų lengvajam automobiliui
ir vairuotojui. Įvažiavimas į
Neringos miestą, tai yra į Kuršių
neriją, kainuoja apie 20 litų.
Nidoje žmonių buvo mažiau,
tačiau ir čia girdėjosi muzika bei
gatves remontuojančių dar
bininkų keliamas triukšmas.

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 Avenue,
NevvYork, N Y 10016
Fax: 212 683 9511
e-mail: travel@uniontours.com
on the net: www.uniontours.com

August 20

August 21

Brooklyn, NY
Putliam, CT
New Britain, CT
New Haven, CT
Waterbury, CT
Elizabeth, NJ
Kearny, NJ
Paterson, NJ
Philadelphia, PA
Baltimore, MD
Brooklyn, NY
New Britain, CT
New Haven, CT
Waterbury, CT
Elizabeth, NJ
Kearny, NJ
Paterson, NJ
Philadelphia, PA

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

For more information call 914-258-5133
————— 800-775-7363
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Gyvenimo kryžkelėje rodyklė gali būti ir knyga
Dalia Juškienė

Akimirka iš Dainų šventės Vilniuje. Kanklininkių koncertas Šv. Jonų bažnyčioje
V. Inčiūtės nuotr.

Lietuviškos sutartinės VVashingtone!
Sutartinės yra unikalus lietu
vių ankstyvojo daugiabalsio
dainavimo pavyzdys, dėl nepa
prasto savitumo užimantis ypa
tingą vietą lietuviškajame folk
lore. Tai nėra mirusi muzika,
priešingai - sutartinės stebina
labai gyvu ir natūraliu šiuolai
kiniu skambesiu. Lietuvoje šis
žanras ypatingai patraukia jau
nimą. Jie sako, kad sutartinėse
girdi ir jaučia Rytų kultūros
meditatyvumą. Rytų? Tie, kurie
atvyko į VVashingtoną, galėjo
nuspręsti patys
VVashingtone jau daug metų
kiekvieną vasarą vyksta Smithsonian Institution organizuoja
mi folkloro festivaliai, kuriuose
dalyvauti kviečiamos Amerikos
valstijos ir svečiai iš užsienio.
Šių metų festivalis, vykstantis
birželio 24 - liepos 5 d., mums
ypatingas tuo, kad jame daly
vauja Lietuva, Latvija ir Estija.
Festivalio lankytojai taip pat
galėjo susipažinti su filipiniečių,
Rio Grande/Rio Bravo upių basei
no liaudies buitine kultūra ir
menu. Ameriką atstovavo Wisconsino valstija. Lietuva šiam
festivaliui skyrė ypatingą dėmesį
ir daugiau nei 600,000 litų. Į
Ameriką išsiruošei ne tik liau
dies kapela "Sutaras", Telšių folk
loro ansamblis "Insula", sutarti
nių giedotojų grupė "Trys ketu
rios", Dzūkijos Marcinkonių kai
mo etnografinis ansamblis, liau
dies dainininkė Veronika Pavilio
nienė, bet ir kalviai, drožėjai,
pynėjai, margučių margintojai.
Visas lietuviškas kaimas - 50
žmonių! Jie washingtoniškiams
ir Amerikos sostinės turistams
pademonstravo, kokias grožybes
gali sukurti Lietuvos kaimo žmo
nės.

"Trys keturios"
Viena iš lietuvių linų darbų
sutartinių prasideda žodžiais:
"Trys keturios...", iš čia ir sutar
tines atliekančios grupės pava
dinimas. Grupėje dainuoja ke
turios moterys, nes toks skaičius
pagal sutartinių giedojimo tradi
cijas yra optimalus. Muzikologė
Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė yra
šios grupės siela ir iniciatorė.
Aukštaitijoje savo laiku buvo
susikūrę pagrindiniai sutartinių
židiniai, todėl nenuostabu, kad
visų keturių giesmininkių šaknys
Aukštaitijoje, nors šiandien jos
gyvena Vilniuje.

"Insula"
Jeigu Aukštaitija, tai ir
Žemaitija! Folkloro ansamblis
"Insula" atvykoį VVashingtoną iš
pačiu Telšių, kuriuos supa 7 kal
vos, o pati aukščiausia vadina
ma Insula. Ansamblis savo veiklą
pradėjo 1989 m. Jį sukūrė jauni
žmonės, dainuojantys populia
riąsias žemaičių dainas, pasako
jamąją tautosaką, atliekantys tra
dicinę muziką ir šokius. Ansam
bliui vadovauja Milda Riekutė.

Visi ansamblio dalyviai yra ti
piški vietinių tradicijų atstovai,
šnekantys savo krašto tarme, iš
savo kaimų atsinešę senovinių
dainų, nuolat užrašinėjantys iš
kaimo žmonių naujas dainas,
pasakas, šokius, instrumentinę
muziką. "Insulos" iniciatyva jau
kelinti metai Telšiuose vyksta
tarptautiniai folkloro festivaliai.
Sakoma, kad žemaičiai lėti, už
daro būdo, mažakalbiai ir užsis
pyrę, tačiau, paklausius "Insu
los", to nepasakysi. Apsirengę
senais drabužiais ir dėvėdami
liaudies meistro J. Kvaso išdrož
tas kaukes, insuliečiai kiekvie
nais metais iš Telšių ir apylinkių
išvaro žiemą. Gal VVashingtone
jie išvarė karščius?

Marcinkonių kaimo
etnografinis ansamblis
Ansamblio dalyviai moka daug
senovinių kalendorinių pavasa
rio, rugiapjūtės bei advento dai
nų, žaidimų, piemenų papročių,
vestuvinių, vaišių dainų ir šokių.
Marcinkonys yra vienas iš di
džiausių Lietuvos kaimų, garsus
kovos už lietuvybę tradicijomis.
Kaimo žmonės visą laiką daina
vo: namuose ir įvairių švenčių
progomis, miškuose bei raistuo
se uogaudami ir grybaudami.
Smėlingoje Dzūkijoje miškas bu
vo ir pragyvenimo šaltinis.
Neveltui sakoma: jei ne grybai ir
ne uogos, dzūkų mergos būtų
nuogos! Bet kas patikės tuo, kai
visos ansamblio moterys moka
puikiai austi. Dzūkai yra labai
poetiški, nuoširdūs žmonės, kaip
sakoma, tikri gamtos vaikai.
Dzūkė kaimo moteris vienu pri
sėdimu gali padainuoti iki 100
dainų.
Joanos Serenčikienės vadovau
jamas Marcinkonių kaimo et
nografinis ansamblis gyvuoja
nuo 1970 metų. Dainininkus
subūrė noras, kad visa Lietuva
išgirstų gražias senovines Daina
vos krašto (kaip dažnai vadina
ma Dzūkija) dainas. Anuomet
Dzūkija garsėjo vienbalsėmis, ta
čiau šiandien Marcinkonių kai
mo ansamblis mielai dainuoja
dvibalses dainas. •

"Sutaras"
Tautinė kapela "Sutaras" teigia,
kad jos repertuare yra atspindė
ta visa lietuvių liaudies instru
mentinės muzikos panorama:
nuo senųjų, autentiškų piemenų
instrumentų iki šių laikų instru
mentų. "Sutaro" koncertuose ska
mba unikalios daugiabalsės su
tartinės, atliekamos daudynėmis,
ragais ir skudučiais, piemenų
raliavimai lamzdeliais ir rageli
ais, lietuvių liaudies šokiai,
griežiami smuikais, grojami ar
monikomis, klarnetais, cimbo
lais ir kitais instrumentais. Ar
tistai ne tik groja, bet ir dainuo
ja, šoka.
Kapela "Sutaras" per 8-nerius
veiklos metus pasirodė daugiau

nei 1000 kartų. Kapelos muzikos
klausėsi ne tik Lietuvoje, bet ir
Indijoje, Australijoje, Naujojoje
Zelandijoje, daug kur Europoje.
Lietuvių pasirodymus matė Ma
laizijos ir Ispanijos karaliai. Mu
zikantai giriasi, kad abejingų ne
būna - joks klausytojas iki šiol
neįstengė atsispirti pagundai įsi
jungti į dainos ir muzikos sūkurį.
Sunku patikėti, kad esama to
kios puikios kapelos, ir tuo galė
jo įsitikinti atvykusieji jos pa
siklausyti į VVashingtoną.

Veronika Pavilionienė
Jos nuostabus, žemas balsas ir
aksominis tembras labai tinka
dzūkų dainų melodikai. Veroni
kos repertuare archaiškiausios
kalendorinės, apeigų, darbo, ves
tuvių dainos, bet ji nevengia ir
miesto romanso. Pastaruoju
metu Veronika daug dirba su
džiazo saksofonistu Petru Vyš
niausku ir kitais "pop" ir "rock"
atlikėjais. Vieni dėl to stebisi,
kiti piktinasi, o treti sveikina
kūrybinę folkloro ir kitų stilių
sintezę. Nesvarbu ką ji bedai
nuotų, Veronika Pavilionienė
visada išlieka nuoširdi ir emo
cinga atlikėja. Dainininkė vie
nintelė iš lietuvių festivalyje
dalyvavo nebe pirmą kartą.

"Sodauto"
Folkloro festivalis neapimtų
visos lietuvių liaudies kultūros,
jei jame nedalyvautų ir Ameri
kos lietuviai. "Sodauto" savo
veiklą pradėjo daugiau nei prieš
20 metų. Dabartinė vadovė Gitą
Merkevičiūtė-Kupčinskienė, an
uomet studijavusi Vilniaus Uni
versitete ir ten dalyvavusi folk
loro ansamblyje, sugrįžusi ir ap
sigyvenusi Bostone, subūrė vie
tos jaunimą. Iš pradžių ansam
blio nariai rinkosi kas dvi savaites
savo malonumui, bet po metų
kitų pradėjo pasirodyti visuome
nei tarptautiniuose festivaliuose,
lietuviškuose renginiuose. Ap
lankė daug Amerikos ir Europos
miestų, neaplenkdami ir Vil
niaus. "Sodauto" ansamblį nū
dien sudaro lietuvių kilmės dai
nininkai ir muzikos mėgėjai. Tai
įvairaus amžiaus žmonės, dau
giausia iš Vermonto, Nevv Hampshire, Massachusetts valstijų.
Į festivalį VVashingtone atvy
ko 20 "Sodauto" atlikėjų. Juos
matėme tik pirmąjį programos
savaitgalį, tačiau jie taip pat da
lyvavo subatvakaryje, kuris įvy
ko birželio 27 d. Latvių namuo
se, Rockville, MD. "Sodauto" an
samblio dalyvavimą festivalyje
rėmė JAV LB Kultūros taryba.

Festivalio organizatoriai
Oficialiai festivalis vadinamas
"Smithsonian Folklife Festival".
Jį organizuoja Smithsonian in
stitucija, tačiau nemažai pa
stangų įdeda ir specialus, JAV LB
Kultūros tarybos iniciatyva su
darytas, vietos lietuvių komite-

Pirmuosius Lietuvos leidyklos
"Gardenija" žingsnius (per vie
nerius veiklos metus išleistos 6
knygos) lydėjo komercinė sėk
mė: centrinio Vilniaus knygyno
"Vaga" duomenimis, šios leidyk
los knyga K. Gibran "Pranašas"
1997 metais net 7 savaites buvo
labiausiai perkamų knygų dešim
tuke. Ši knyga - tarsi gyveni
miškų patarimų lobynas - dva
siškai pakylėjo ir suramino mi
lijonus pasaulio žmonių, tad
nenuostabu, kad Lietuvoje visas
jos tiražas greitai buvo išpirktas.
Tokio pat sėkmingo likimo su
laukė dar dvi "Gardenijos" išleis
tos knygos: Og. Mandino "Didy
sis pasaulio prekiautojas" ir "Ge
resnis gyvenimo būdas". Visgi
vienerių metų sukakties proga
"Gardenijos" direktorė Lolita Baziukienė nutarė pasirinktos kny
gų leidybos krypties tikslingumą
patikrinti savotišku "detektori
umi" - į diskusiją "Ar gali knyga
padėti žmogui?" buvo pakvies
tas visas būrys psichologų.
Knygyne "Tūkstantis ir viena

knyga" susirinkusiems svečiams
ir bičiuliams L. Baziukienė pri
sipažino, jog pirmasis impulsas
imtis knygų leidybos buvo as
meninė nelaimė. Dvasiškai su
stiprėti jai padėjo knygos, kurių
autoriai iki šiol Lietuvoje buvo
mažai žinomi. Taigi ir norėjusi
padėti skaitytojams tarsi sufor
muoti asmeninę psichologinių
patarimų bibliotekėlę. Joje - ir
gerai žinoma D. Carnegie "Kaip
įsigyti draugų ir daryti įtaką žmo
nėms", kurią sovietmečiu dauge
lis skaitė iš rankų į rankas kelia
vusių atšviestų rusų kalba išleis
tos knygos puslapių. Psicholo
gas A. Smailys prisiminė, jog tai
buvo tarnybiniam šios profesi
jos atstovų naudojimui skirta
knyga, o "Gardenijos" išleistas
Og Mandino knygas įvardijo ori
entacijos į laimėjimą scenariju
mi. Atsižvelgiant į tą aplinkybę,
kad Lietuva pirmauja Europoje
savižudžių skaičiumi ir psichotrdpinių vaistų vartojimo ro
dikliais, panašios knygos išties
gali padėti įveikti tam tikras kri
zes ar bent paskatinti veikti. Psi
choterapeutas A. Giedraitis teigė
patyręs minėtųjų knygų pozi-

tyvių minčių struktūros poveikį
savo pacientams. Savotiška psi
chologine bibliotekėle, ypač nau
dinga tiems asmenims, kurie no
rėjo, bet negalėjo studijuoti psi
chologiją, "Gardenijos" siūlomas
knygas pavadino psichologė A.
Palujanskienė. Jokios knygos jo
kie specialistai nedrįstų reko
menduoti kaip recepto sėkmei
ar gerovei, tad ir sukviestieji dis
kusijai psichologai buvo bemaž
vieningos nuomonės: pati sa
vaime knyga negali padėti, svar
bu laiku atrasti sau reikaling
iausią. O "Gardenijos" direktorė
L. Baziukienė, skaitytojams siūlo
momis knygomis panorusi su
vienyti, pasak jos, dvasinį ir psi
chologinį asmenybės raidos ke
lią, jau džiaugiasi būsimais dar
bais: netrukus "Gardenija" išleis
K. Gibrano "Klajūną" ir R. Tagorės "Užklydusius paukščius".

Tik DARBININKE
naujausios žinios
iš Lietuvos ir viso
pasaulio
Tel.: (718) 827-1351

Į kitą amžių - su moderniais
asmens dokumentais
Vyriausybė tikisi, kad kito
amžiaus pradžioje Lietuvos pi
liečiai jau turės tarptautinius
standartus atitinkančius asmens
dokumentus. Liepos mėnesį Mi
nistrų Kabinetas priėmė Asmens
dokumentų rengimo programą,
pagal kurią dabartinę pasų sis
temą planuojama pakeisti iden
tifikavimo kortelių sistema.
Identifikavimo kortelė dauge
lyje valstybių yra pagrindinis
asmens tapatybę patvirtinantis
dokumentas. Ji beveik atitinka
Lietuvos Respublikos piliečio
paso lapą, kuriame yra asmens
fotografija ir pagrindiniai duo
menys apie jį.
Buvusio Lietuvos Vidaus rei
kalų ministro Vidmanto Žieme
lio teigimu, identifikavimo kor
telių sistema Europoje egzistuo
ja jau apie 10 metų ir visiškai
pasiteisino. Todėl Lietuvai, kuri
yra asocijuota Europos Sąjungos
šalis, artimiausiu metu taip pat
reikėtų pereiti prie identifikavi
mo kortelių sistemos šalies vi
duje, o kelionėms į užsienį
įdiegti kelionės dokumentą - pa
są.
Pagal užsienio valstybių prak
tiką naujų asmens dokumentų
parengimas užtrunka iki dvejų
metų, todėl ir mūsų šalyje as
mens identifikavimo kortelių
išdavimas būtų galimas 20002001 metais. O per 1998 metus
tikimasi parengti asmens iden
tifikavimo kortelės įstatymo bei
užsienio paso įstatymo projek

tus ir pasiūlyti, kaip turėtų būti
steigiamas vieningas asmens
dokumentų išrašymo centras bei
automatizuota kelionės doku
mentų sistema.
Tuo pačiu ketinama kurti ir

diegti socialinės kortelės sistemą.
Plastikinė mikroprocesinė kor
telė bus skirta draudžiamiesiems
asmenims identifikuoti ir jų aps
kaitai atlikti, socialinio ir prival
omojo sveikatos draudimo galio
jimui patikrinti bei išlaidoms
kontroliuoti.

ELTA

Vietinė valdžia nepritaria
Kretingos rajono taryba nepri
tarė korporacijos "Marš Ine." at
stovo privačios bendrovės "Master Foods Lietuva" cecho staty
bai netoli Palangos. Ši bendrovė
privačiame žemės sklype netoli
Palangos nori statyti kačių ir
šunų maisto gamyklą. Planuota
daugiau kaip 10 mln. USD in
vesticija, 200 naujų darbo vietų
ir apie 800 darbo vietų aptar
naujančioje infrastruktūroje. Vy-

riausybė pritarė gamyklos staty
bai, tačiau tam nepritaria Kre
tingos rajono taryba. Pagrindi
niai prieštaravimo motyvai - ši
gamykla nepuoš Palangos. LA

DARBININKO
prenumerata priimama

Tel. (718 827 13SL

PENKIOLIKOS
METŲ
MIRTIES
SUKAKTIS
Šių metų liepos 24 dienq sueina 15 metų, kai netekome
savo brangaus vyro, tėvo, brolio, dėdės ir svainio

A. t A.
ANTANO IVAŠKOS

tas, padedantis tvarkyti tautinio
maisto gaminimo, vertėjų, glo
bos, informacijos ir kitus su fes
tivaliu susijusius reikalus. Ko
mitetas taip pat rengė subatvakarį. Komiteto pirmininkė Da
lia Lukienė, nariai: Algis Lukas,
Emilija Sakadolskienė, Arvydas
ir Daiva Barzdukai, Ramunė ir
Algis Rimai, Nerija ir Romas
Kasparai, Giedrė McCandless,
Rita Bureikaitė, Jolanta Žalienė,
Genė Vasaitienė ir Julytė Minkūnaitė. Lietuvos ambasadai
VVashingtone komitete atstovau
ja Aušra ir Darius Semaškos, Rita
Kazragienė, palaikanti ryšius tarp
festivalio organizatorių ir Lietu
vos Kultūros ministerijos.

Pastaba: nors šis viršuje esantis pranešimas buvo išsiųstas liepos 16

Lietuvos ambasados Washingtone
Spaudos ir informacijos skyrius

d., jis Administraciją pasiekė tik liepos 20 d., pirmadienį, kai liepos
24 d. numerio 7-tas puslapis (kur talpinamos užuojautos) jau, buvo
sulaužytas. Teko jį nukelti j liepos 31 d. numerį ir jis skelbiamas pavė
luotai.

Visus, kurie jį pažino, prašome prisiminti a. a. ANTANĄ
maldose. Šventos Mišios už jo vėlę bus aukojamos Nekal
tai Pradėtosios Mergelės Marijos vienuolyno koplyčioje
Putname, Connecticut, senojoje Prisikėlimo bažnyčioje
Kaune ir kitose vietovėse Lietuvoje ir Amerikoje.
Šios liūdnos sukakties proga su meile prisimename a. a.

ANTANĄ. Teilsisi jis Dievuje.

Gintarė, Ritonė, Tomas, Paulius ir Gailė Ivaškos,
Teresė Ivaškaitė, Algimantas, Andrius ir Liudas
Landsbergiai ir Donatas Banaitis
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Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos pavasario/vasaros
vajus artėja prie galo. Jei dar
negrąžinote loterijos knygu
čių, malonėkite tai nedelsiant
padaryti. LKRŠ popietė, kurios
metu bus loterijos laimikių trau
kimas, įvyks rugpjūčio 2 d.
Apreiškimo parapijos salėje, N.
5th St. ir Havemeyer gatvių ka
mpas, po 11:00 vai. sumos. Va
sarai įpusėjus, čia bus gera pro
ga susitikti pažįstamus, užkąsti,
atsigaivinti ir pabendrauti.

A. a. Birutės Karmazinienės šviesiam atminimui Lie
tuvos našlaičiams per Lietuvių
Katalikų Religinę Šalpą aukojo:
100 dol.: Stasys ir Vanda
Karmazinas; 50 dol.: Roma ir
Algis Vedeckas; 25 dol.: Vida ir
Algirdas Jankauskas; 20 dol.: Do
natas ir Violeta Uzas. LKRŠ
nuoširdžiai dėkoja už aukas,
reiškia užuojautą giminėms ir
artimiesiems. Amžiną Atilsį
duok, Viešpatie, velionei, (sk.).

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos naujoji valdyba, išrinkta Chicagoje gegužės 30 d., susirinko
pirmajam posėdžiui ir pasiskirstė
pareigomis: Stasė Petersonienė pirmininkė; Daiva Karužaitė sekretorė; Stasys Džiugas - iž
dininkas ir archivaras; Audra Kubiliūtė-Daulienė - ryšininkė su
angliškai rašančiais lietuviais ra
šytojais; Nijolė Jankutė-Užubalienė - įvairiems informacijos
reikalams; dr. Alfonsas Šešplaukis - narys. Posėdyje buvo svar
stoma 1997 m. literatūros premi
jai skirti komisijos sudarymas,
LRD narių išleistų knygų sutik
tuvių klausimai, draugijos archy
vo vedimas ir kt. Valdybos adre
sas: Stasė Petersonienė, 2534
West 40th Street, Chicago, IL
60632. Tel. 773 847-1693.

Vysk. Janis Bulis iš Rezeknes - Aglonas diocezijos Latvi
joje liepos 22 d. atvyko į New
Yorką ir porą dienų praleido lie
tuvių Pranciškonų vienuolyne
Brooklyn, NY, kur latvių bend
ruomenės nariams aukojo mi
šias. Vyskupo kelionės tikslas yra
aplankyti latvių katalikų koloni
jas Amerikoje. Jis vyks į Chicagą,
Indianapolį, Minneapolį, Grand
Rapids ir kt. Kiekvienoje vieto
vėje susitiks su latviais katali
kais, jiems aukos mišias, sakys
pamokslus. I Latviją grįžta rugpūčio 4 d. Vyskupas J. Bulis baigė
Rygos kunigų seminariją ir buvo
įšventintas kunigu 1977 m. Vys
kupu konsekruotas 1991 m. Be
kitų kalbų, vyskupas labai gerai
kalba ir lietuviškai. Jam teko ku
nigauti Daugpilyje, kur aptarna
vo ir pasienio lietuvius.
Elena Sirusienė, gim. 1908
m. Lietuvoje, anksčiau gyvenusi
Woodhaven, NY, ir Flemington,
NJ, o paskutiniu laiku - Matu
laičio slaugos namuose Putnam,
CT, mirė liepos 21 d. Liepos 23
d. po mišių St. Magdalene De
Pazzi bažnyčioje Flemington, NJ,
palaidota St. Magdalene De Paz
zi kapinėse Flemington, NJ, šalia
savo vyro Jurgio, mirusio prieš
14 mėtų. Nuliūdime liko vaikai:
Vitalius, Saulius ir Danutė su šei
momis ir 5 anūkai.

A. a. Reginos Dalios KubertavičIūtės-Maurukienės

A. a. Birutės Karmazinienės šviesiam atminimui Mo

šviesiam atminimui Lietuvių
Katalikų Religinei Šalpai auko
jo: 100 dol. - Marilyn A. Gerbec;
50 dol. - Algis J. Ignatonis; 25
dol. Mileris. LKRŠ nuoširdžiai
dėkoja už aukas ir reiškia gilią
užuojautą velionės vyrui, sūnui,

desta Blazaitis iš Lewisburg, PA,
pranciškonų labdaros valgyklai
Kretingoje aukojo 100 dol.
dukroms, anūkams bei arti
miesiems. Teilsisi velionė Viešpa
ties ramybėje.

KRETINGA
Jolanta Klietkutė
Pakutuvėnai

Vaikų chorų šventė
Š. m. gegužės 30 d., šešta
dienį, visos Lietuvos jaunieji
giesmininkai sugužėjo Kretin
gon, kur prie Lurdo vyko, jau
kiekvieną pavasarį tapusi tradi
cine, vaikų chorų šventė. Mažieji
savo iškilmę pradėjo bažnyčioje,
apsijungdami šv. Mišių aukoje ir
bendroje giesmėje. O po pietų
jau dalijosi savo sugebėjimais,
klausėsi vieni kitų giesmių, stebė
josi ir džiaugėsi galėdami susi
tikti, pabūti kartu. Vakarop skirs
tėsi, turėdami viltį kitais metais
vėl susitikti.
Šventės organizatoriai buvo Šv.
Cecilijos draugija, Kretingos
pranciškonų vienuolynas, Kre
tingos Pranciškoniškojo Jaunimo
Tarnyba.

Sekminės
Š. m. gegužės 30-31 (naktį)
Kretingos bažnyčios šventoriuje
staiga išdygo didžiulė balta pa
dangtė (palapinė). Stebėjosi pra
eiviai, nustebusios kraipė galvas
močiutės, o iš visų Lietuvos ka
mpelių rinkosi jaunimėlis.
Kiekvienas atėjo su kažkokiu savu
laukimu, viltimi. Atėjo ir tie, ku
rie šiaip nedrįsta bažnyčion už
eiti, tačiau dabar galėjo stovėti
prie vartų, galėjo susirasti kur
tamsų kamputį šentoriuje ir
stebėti, gerti į save tai, kas vyks
ta, būti paliesti Viešpaties, susi
tikti brolį kunigą ir apturėti se
niai nešiotą bei trokštą Susitai
kinimą.
Po naktinių šv. Mišių, kurias
padangtėje aukojo Tėv. Benedik
tas Jurčys, OFM, Tėv. Astijus
Kungys, OFM, Tėv. Gediminas
Numgaudis,OFM, sekė adoraci
ja, kuri pasibaigė pratrūkusiu
džiaugsmingu šokiu ir šlovinimu.
Į šlovinimo grupę įsijungė visi
Kretingos muzikantai: kartu gro
jo grupės "Bitė", "Šulinys", Šv.
Antano religijos studijų studen
tai, parapijos jaunimas. Iki pat
ryto jaunimas giedojo giesmes,
meldėsi, laukė. Ir prašvitus, Die
vo Dvasia tikrai palietė daugelį:
broliai ir sesės meldėsi vieni už
kitus, dėkojo Viešpačiui, šlovino
Jį. Tikiu, kad daugelio viltys išsi
pildė net su kaupu, daugelis iš
ėjo išsilaisvinę ir nepaprastai
praturtėję.

Šv. Antano atlaidai ir
mokslo metų pabaiga

Mieli Ponios ir Ponai,
Atvykę į Lietuvos sostinės Vilniaus aerouostų, Jūs būsite
maloniai sutikti ir apgyvendinti viešbutyje “ADELITA“, tik 50
metrų nuo aerouosto.
Mūsų firma garantuoja visiškų saugumų viešbutyje ir
neaukštas kainas, lyginant su kitais sostinės viešbučiais.
Jūsų paslaugoms vienviečiai ir dviviečiai kambariai, kavi
nės, barai, sauna, gimnastikos salė, valiutos keitykla, mik
roautobusų bei lengvųjų automobilių nuoma. Firma žino,
kaip reikia aptarnauti svečius. Tai daugiametė darbo su
užsienio klientais patirtis.

Tik 46 centai už minutę
skambinant į Lietuvą; 9,9 cento
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/
CYBERLINK 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.)

Š. m. birželio 13 d. Kretingoje
vyko daugybė renginių: visų pir
ma iš tolimiausių kampelių
bažnyčion skubėjo žmonės, vil
damiesi šv. Antano užtarimo ir
paramos. Taip pat Lietuvos
tretininkai susirinko į savo kon
gresą (kuriame pamokslą sakė
Tėv. Gediminas Numgaudis,
OFM), o Šv. Antano religijos stu
dijų instituto studentams tai
buvo iškilminga mokslo metų
uždarymo diena. Susirinko ne
tik dabartiniai, bet ir visi kada

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

Studentės, norinčios geromis
sąlygomis dirbti per vasarą ir gauti
patirties slaugant ligonius, gali
kreiptis į Matulaičio slaugos namus,
Putnam, CT, telefonu: (860) 9285294.
(sk.)

Išnuomojamas kambarys
Woodhavene prie gero susisiekimo.
Galima naudotis virtuve. Skambin
ti tel. (718) 441-1215.
(sk.)

"Dvasia, Viešpatie, nuženk". Sekminių mišios: k. Tėv. Astijus Kungys, OFM, d. Tėv. Gediminas Numgaudis, OFM

Jolantos Klietkutės nuotr.

nors mokęsi šiame institute (ko
legijoje). Kiekvienas kursas turė
jo savo susitikimą, pasidalijimą,
o vakarop visi susiėjo į Instituto
salę, kur vyko bendras susitiki
mas.
Didžiausio dėmesio susilaukė
13 šiemet šią mokslo įstaigą bai
gusių absolvenčių. Kai kurios iš
jų studijas tęs magistratūroje, ki
tos tarnaus Bažnyčiai katekizuodamos bei dirbdamos parapijo
se. Instituto direktorius mons.
dr. P. Puzaras, sveikindamas ab
solventes, sakė, kad jų išsilavi
nimas ir dvasinė kultūra liudys
aukštesnėmis vertybėmis grįstą
gyvenimą visur, kur jos bedirbtų.
Studijas baigusioms merginoms,
jų tėvams ir draugams taip pat
dėkojo ir geriausios kloties linkė
jo direktoriaus pavaduotojas dr.
A. Motuzas, dėstytoja A. Danie
liūtė.
Pasirodymo programėles (hu
moristines ir rimtas) paruošė visi:
ir studentai, ir diplomantai, ir
dėstytojai, ir darbuotojai. Pabai
goje - bendras studentų ir parapi
jos jaunimo pusės metų darbas dviejų dalių spektaklis pagal M.
Bulgakovo romano "Meistras ir
Margarita" ištraukas. Spektaklį
paruošti padėjo profesionali reži
sierė Regina Steponavičiūtė iš
Šiaulių dramos teatro.
Šv. Antanas tą dieną, kaip ir
anais laikais, vėl sukvietė daugy-

KAUNAS
Birželio 24 d. Ministrų kabine
tas patvirtino Lietuvos Respubli
kos valstybinių socialinio drau
dimo įstatymo 2 ir 8 straipsnių
pakeitimo ir papildymo projek
tą. Jame numatoma drausti
valstybinei socialinio draudimo
pensijai gauti visų Lietuvoje
pripažintų tradicinių religinių
bendruomenių ir bendrijų dva
sininkus. Komentuodama įsta
tymo pakeitimus socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Irena
Degutienė sakė, jog ligi šiol visų
konfesijų dvasininkai buvo pa-

bę nepaprastai skirtingų žmonių,
pats tarsi likdamas nuošalyje,
kiekvienam davė progą artimai
susitikti Viešpatį.

Kretingos
Pranciškoniškojo Jauni
mo Tarnybos planai
vasarai:
Birželio 28 - 30 dienomis rekolekcijos Kryžių kalne.
Liepos 1 - 7 dienomis - žygis
pėsčiomis į Žemaičių Kalvariją.
Liepos 7 dieną Žemaičių Kal
varijoje - jaunimo diena.
Liepos 8-15 dienomis - stovyk
la Kaliningrado srities lietuvių
kilmės vaikams Pagėgiuose.
Liepos 17-26 dienomis stovyk
la Lietuvos šeimoms Pakutuvė-

nuose.
Nuolat Pakutuvėnuose priima
mi žmonės, kuriems reikia su
sitaikinimo, ramybės, kurie ieš
ko ryšio su Dievu ar turi rimtų
problemų.
Norintieji gauti daugiau infor
macijų apie Pakutuvėnų šeimų
stovyklą, arba apie KPJT veiklą,
prašomi rašyti:
Kretingos Pranciškoniškojo
Jaunimo Tarnyba
Vilniaus 6
5700 Kretinga
Lithuania
Tel. 011-370-58-76373 (šis yra
pilnas kodas ir telefono nume
ris, skambinant iš Amerikos).

prasčiausiai "iškritę" iš draudimo
sistemos. Todėl, remdamasi Vy
riausybės posėdyje patvirtinto
mis pataisomis, valstybė juos
draus bazinei pensijai gauti (ba
zinę pensiją šiandien sudaro 138
Lt.). Visą būtiną įnašą į "Sodros"
biudžetą už kiekvieną dvasininką
mokės valstybė (tai sudarys pusę
bazinės pensijos dydžio - 69 Lt.).
Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterija naująjį draudimą siūlo
pradėti įgyvendinti nuo 1999 m.,
Finansų ministerija - nuo 2000
metų. Galutinį žodį tars Seimas.
' Bažn. ŽJn. Nr. 12

/---------------------------- X
Čia
galėjo būti
Jūsų skelbimas.
Skambinkite
"Darbininko"
administracijai
tel. (718) 827-1351.

X_________________
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"LIETUVOS AIDAS" - Vil
niuje leidžiamas patriotinės
minties ir plačios informacijos
dienraštis, siuntinėjamas oro
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per
3 dienas. Lietuvos paštui nuo
1998.06.01 jo siuntimo kainą
pakėlus 43%, arba 40 dol. per
metus, dabar "Lietuvos aido"
prenumerata JAV kainuoja: me
tams - 170 dol.; pusei metų - 90
dol.; ketvirčiui metų - 46 dol.;
Čekiai rašomi "Lietuvos aido"
vardu ir su adresu siunčiami
"Lietuvos aido" įgaliotiniui JAV
Broniui Juodeliui - 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL
60514-2914, USA. Tel. 630 9861613.

Kretingos pranciškonų
labdaros valgyklai, kuri buvo
aprašyta DARBININKO Nr. 29,
aukojo:
Modesta Blazaitis, Lewisburg, PA
- 100 dol.
Stasys Eiva, Brocton, MA - 70 dol.
Norintieji prisidėti prie šios
valgyklos išlaikymo, prašomi
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.
Pažymėkite, kad tai jūsų auka
Kretingos vienuolyno labdaros
valgyklai.

"Vilties" siuntinių agentūros
atstovai Brooklyne, Kultūros Ži
dinio kieme, vėl priims siunti
nius rugpjūčio 29 d., šeštadie
nį, nuo 12 iki 4 vai. popiet. Rug
pjūčio mėn. pradžioje bus deda
mi tikslūs skelbimai 6-tame psl.

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

5133.

Hotel - Viešbutis
Bendra JAV - Lietuvos įmonė
Lithuanian - USA Joint Venture
Akimirka iš Vaikų chorų šventės

Tėv. G. Numgaudžio, OFM, nuotr.

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.

