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- Jungtinių Amerikos Val
stijų ir Rusijos Prezidentai Bill
Clinton ir Boris Jelcin atsiuntė
telegramas Lietuvos vadovui
Valdui Adamkui, kuriame svei
kina jį bei visus Lietuvos žmo
nes Vasario 16-osios - Neprik
lausomybės dienos proga. Visų
savo šalies gyventojų vardu at
siųstoje sveikinimo telegramoje
JAV Prezidentas pažymėjo, kad,
“kartu dirbdamos, mūsų šalys
siekia bendro tikslo sukurti lais
vą, klestinčią ir demokratinę
Europą”. Savo sveikinimo tele
Amb. A. Simučio apdovanojimas (centre su žmona). Dešinėje - Lietuvos Užsienio Reikalų
gramoje Rusijos Prezidentas
Ministras Algirdas Saudargas
Ramūno Astrausko nuotr.
B.Jelcin užtikrino, kad išliks ne
pakitęs principinis Rusijos kur
sas palaikyti gerus kaimyninius
santykius ir abipusiškai nau
dingą bendradarbiavimą su Lie
tuva.
- Pakeitus -ankstesnius pla
nus, vasario 9 d.Vilniuje sudary
Sausio 28 d. Ministras Algir
Algirdas Saudargas taip pat tuva susilauks JAV palankumo
tas Lietuvos ir Italijos susitari
das Saudargas dalyvavo diskusi susitiko su žymiu JAV polito Lietuvos siekiams. John Dingell
mas dėl bevizių kelionių. Susi
jose su Washingtono politinių logu Zbigniew Brzezinski. Po pranešė prisijungiąs prie Atsto
tarimą patvirtino Lietuvos už
tyrimų institutų, JAV spaudos, kalbio metu buvo diskutuota vų Rūmuose 1998 m. pavasarį
sienio reikalų ministras Algirdas
diplomatinio korpuso atstovais. apie galimus NATO Washing- įkurto Baltų Rėmėjų Sambūrio.
Saudargas ir Italijos ambasado
Tarptautinių Santykių Tary tono viršūnių susitikimo rezul
Ministras Algirdas Saudargas
rius Vilniuje Mario Fugazzola.
bos (Council on Foreign Rela- tatus. Z. Brzezinski išreiškė įsi susitiko su Robert Dole, įtakin
Surengti šią ceremoniją ketinta
tions) bei Amerikos Verslo In tikinimą, jog minėtame NATO gu respublikonų partijos veikė
vasario 8 d. Tačiau staiga mirus
stituto (American Enterprise forume bus skiriamas pakanka ju, buvusiu kandidatu į JAV
karaliui Huseinui, ministras
Institute) surengtuose susitiki mas dėmesys NATO tolimesnio prezidento postą ir daugumos
A.Saudargas išvyko į Amaną
muose su dviem grupėmis įta plėtimo tematikai, sudarant pa lyderiu JAV Senate, aktyviu Lie
dalyvauti Jordanijos valdovo
kingų visuomenės veikėjų bei lankias sąlygas narystės siekian tuvos nepriklausomybės pri
laidotuvėse. Todėl teko su Itali
žymių politologų UR Ministras čioms šalims pasiruošti praktiš pažinimo rėmėju Atgimimo lai
ja skubiai suderinti kitą datą,
pristatė Lietuvos pažangą, jai kai. Pokalbyje daug dėmesio bu kotarpiu. Robert Dole susido
kada tokia sutartis galėtų būti
siekiant įvykdyti NATO kelia vo skiriama diskusijai apie tai, mėjęs išklausė ministro infor
sudaryta. Ji įsigalioja praėjus
mus reikalavimus Lietuvos kaip toliau vystyti gerus Lietu maciją apie sparčią Lietuvos
septynioms dienoms po to, kai
narystei šioje organizacijoje. vos ir Lenkijos santykius, turė pažangą, pareiškė, jog sėkmin
pasikeičiama notomis. Taigi, jau
Renginių dalyvius domino Lie siančius ypatingos reikšmės gos ir didelės JAV investicijos
nuo vasario 16 dienos Lietuvos
tuvos argumentai, jai siekiant abiejų šalių ateičiai.
Lietuvoje turėtų būti ir toliau ak
piliečiai galės vykti į Italiją be
NATO narystės, santykių su Ru
Lietuvos
diplomatijos
vado

tyvai skatinamos.
vizų.
sija dinamika, bendradarbiavi vas paragino reikšmingą vaid
Ministras Algirdas Saudargas
- Lietuvos valstiečių parti
mas su kitomis kaimyninėmis menį Atstovų Rūmų demokratų su buvusiu senatoriumi Robert
ja (LVP) pareiškė, kad Lietu
valstybėmis, integracija į Euro tarpe vaidinantį John Dingell ir Dole taip pat aptarė Lietuvos voje turi būti surengtas referen
pos Sąjungą. Renginiuose buvo ištikimą Lietuvos interesų rė JAV santykių plėtojimo bei Eu
dumas dėl mirties bausmės pa
pastebėta, kad Lietuvos kandi mėją, vieną iš respublikonų ly ropinio ir regioninio saugumo
naikinimo. “LVP nuomone, kol
datūra rimtai svarstoma, kalbant derių Christopher Cox skatinti klausimus.
nusikalstamumo prevencija ne
apie antrąjį NATO plėtros ratą. JAV Kongresą sustiprinti para
Vakare Lietuvos Užsienio
taps visuomenės gyvenimo nor
Renginių dalyviai palankiai mą Lietuvos siekiui tapti NATO reikalų ministras susitiko su
ma, sprendimas panaikinti mir
įvertino Lietuvos Seimo sausio nare. JAV Kongreso nariai pri JAV nevyriausybinės organiza
ties bausmę turi būti priimtas
14 d. priimtą įstatymą dėl nacio pažino didelę Lietuvos pažangą, cijos “JAV NATO komitetas”
visų Lietuvos piliečių valia”, nalinės gynybos sistemos finan domėjosi Lietuvos santykiais su vadovais.
sakoma LVP pareiškime. Apie
savimo strategijos.
Rusija ir neabejojo tuo, jog Lie
referendumą mirties bausmės
panaikinimo klausimu pirmasis
prabilo kitos politinės organiza
cijos - Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) pirmininkas, buvęs
Lietuvos generalinis prokuroras
Artūras Paulauskas. Šiuo metu
socialliberalai konsultuojasi su
Vytauto Landsbergio fondas pitalo procentai sudarė 131,115 šeima, be daiktų, gavo po 50
kitomis politinėmis partijomis
- rimta parama mūsų skurdžiai litų. Labdarai skirtas lėšas - pre JAV dolerių iš Chicagos naš
parašų referendumui surengti
medicinai. Vien tik vaikų mijos procentus - nuolat padi laičių globos komiteto skirtų
rinkimo klausimu.
sveikatos reikalams, kaip pra dina įvairūs rėmėjai, aukotojai. lėšų.
ELTA
- Po dešimtmečio tylos re
neša fondo valdyba, jau yra iš 1998 metais iš rėmėjų buvo gau
žisierė Dalia Tamulevičiūtė Val
leista apie pusantro milijono ta 40,320 litų.
stybiniame jaunimo teatre pa
35 kultūros ir meno atstovai
litų.
Praėjusiais metais iš Vytauto
statė spektaklį “Memuarai” pa
kreipėsi
į Lietuvos Seimą ir
Vytauto Landsbergio fondas Landsbergio fondo lėšų, medi
gal kanadiečių dramaturgo John
įkurtas 1991 metų spalio 2 die kams rekomendavus, nupirkta Vilniaus merą, prašydami su
Murrelles pjesę. Pjesėje didžioji
ną. Jo pagrindines lėšas sudaro reikalingos aparatūros Kauno rengti gyventojų apklausą prieš
prancūzų teatro ir kino aktorė
norvegų tautos Taikos premija medicinos universiteto klinikų priimant sprendimą dėl Lukiš
Sara Bemhardt, sulaukusi bran
- žmonių suaukoti, surinkti pi Vaikų ligų skyriui, Vilniaus uni kių aikštės ateities. “Seimas,
daus amžiaus, kartu su savo sek
nigai. Premija 1991 metų kovo versitetinės Raudonojo Kry spręsdamas apie pagrindinę Lie
retoriumi rašo memuarus apie
11 dieną buvo įteikta Lietuvos žiaus ligoninės Akušeriniam tuvos ir Vilniaus aikštę, vis dėl
praėjusį audringą gyvenimą.
Aukščiausiosios Tarybos - At skyriui, Vilniaus universitetinės to turėtų atsižvelgti į gyventojų
Spektaklyje vaidins aktoriai Ni
kuriamojo Seimo Pirmininkui ligoninės Vaikų ligų klinikai. nuomonę, jeigu apskritai skirs
jolė Gelžinytė ir Rolandas KazVytautui Landsbergiui. Premijos Aparatūrai pirkti panaudota dau tyti aikštes į vakarines, rytines,
las. Spektaklio “Memuarai” dai
rekreacines yra parlamento
lėšos yra nejudinamos, saugo giau kaip 120 tūkstančių litų.
lininkė - Jūratė Paulėkaitė, ko
mos Norvegijos banke, o pro
Praėjusiais metais Vytauto funkcija”, sakė vasario 11 d.
mpozitorius - Faustas Latėnas.
centai naudojami paramos pro Landsbergio fondas surengė dvi spaudos konferencijoje LIFE ge
- Vilniaus Gedimino techni gramoms. Trys ketvirtadaliai dideles akcijas - Šiauliuose ir neralinė direktorė Rūta Vana
kos universitetas (VGTU) su skiriami vaikų sveikatos rei Švenčionyse. Kiekviena Šven gaitė. Pasak jos, Lukiškių
rengė prieškario Lietuvos archi kalams (remiami neįgalūs vai čionių rajono daugiavaikė šeima aikštės istorija - nėra memoria
tekto Stasio Rudoko darbų paro kai, jų gydymas, slauga, reabi buvo apdovanota daiktais, joms linės aikštės istorija, nes ji to
dą. Parodoje eksponuojamos - litacija), vienas ketvirtadalis - taip pat buvo įteikta ir po 300 kia yra tapusi tik tarybiniais me
dvidešimt penkios spalvotos ar jauniems, talentingiems muzi litų iš asmeninio Seimo Pirmi tais. “Turime galvoti ne tik apie
chitekto darbų nuotraukos bei kams.
ninko fondo. Kiekviena Šiaulių liūdesį, mirusiuosius, kovoju
kai kurių projektų brėžiniai.
1998 metais pagrindinio ka miesto bei rajono daugiavaikė sius. Vis dėlto pasaulis priklau-

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS
LANKĖSI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

PUSANTRO MILIJONO LITŲ - VAIKŲ
SVEIKATAI

NAUJA REZOLIUCIJA JAV
ATSTOVŲ RŪMUOSE
Amerikos Baltų Laisvės Lyga
(toliau - A.B.L.L.) praneša, kad
1999 m. vasario 2 d. kongres
menas John Shimkus savo ir
kolegų Kucinich, Pallone, Pascrell, Knollenberg, Cox ir Jonės
vardu JAV Atstovų Rūmuose
pateikė rezoliuciją H. Con. Res.
21 (nukreiptą Užsienio Reikalų
Komitetui), rekomenduojant
Lietuvą, Latviją ir Estiją priimti
į NATO.
1999 m. sausio 20 d. panašaus
teksto rezoliuciją S. Con. Res.
2 JAV Senate pateikė Šen. Durbin. Ji taip pat yra Užsienio Rei
kalų Komitete.
A.B.L.L. dėl S. Con. Res. 2 ir
H. Con. Res. 21 jau anksčiau bu
vo susitarusi su šen. Durbin ir
kongr. Shimkus ir yra nusista
čiusi jas visais būdais remti,
todėl prašo visas organizacijas,
visus lietuvius ir jų draugus
kreiptis į savo atstovus JAV Se
nate ir JAV Atstovų Rūmuose,
prašant ir skatinant juos remti S.
Con. Res. Ir H. C. Res. 21, tam
pant co-sponsors.

Labai svarbu, kad kuo dau
giau senatorių ir kongresmenų
paremtų šias rezoliucijas Už
sienio Reikalų komitetuose.
Skambinkite (202) 224-3121 ir
pasakykite savo senatoriaus(ės) pavardę. Jo įstaigoj prašy
kite kalbėti su “Legislative Assistant” ir prašykite, kad Jūsų
senatorius(-ė) paremtų S. Con.
2 rezoliuciją (recommending
the integration of Lithuania,
Latvia and Estonia into NATO).
Tas pats telefonas (202) 2243121 skambinant į Atstovų Rū
mus. Atsiliepus Jūsų kongresmeno(-ės) “Legislative Assistanf’, prašykite, kad Jūsų atstovas(-ė)paremtų (co-sponsor)
kongresmeno John Shimkus re
zoliuciją H. C. R. 21 (recom
mending the integration of Li
thuania, Latvia and Estonia into
NATO.)
Padėjome Lietuvai atgauti
Nepriklausomybę - padėkime
dabar ją įtvirtinti!
Amerikos Baltų
Laisvės Lyga

LIETUVOJE NUMATOMA
ĮTEISINTI DVEJOPAS
AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS
Parengtame Aukštojo moks
lo įstatymo projekte numatyta,
jog Lietuvoje veiks dviejų tipų
aukštosios mokyklos - univer
sitetai ir kolegijos.
Mokslo ir studijų departa
mentas prie Švietimo ir mokslo
ministerijos parengė Lietuvos
Respublikos aukštojo mokslo įs
tatymo projektą, siūlantį Lietu
voje įteisinti binarinę aukštojo
mokslo sistemą, kurią sudarytų
universitetinių ir neuniversite
tinių studijų programos.
Pasak Vyriausybės spaudos
tarnybos pranešimo, įgyvendi
nus šį įstatymą, Lietuvoje turėtų
veikti dviejų tipų aukštosios mo

kyklos - universitetai ir kolegi
jos. Įstatymu taip pat siekiama
nustatyti aukštųjų mokyklų
veiklos teisinius pagrindus, de
talizuoti jų steigimo, valdymo,
reorganizavimo ir likvidavimo
tvarką.
Įstatymo projekte apibrė
žiamos aukštųjų mokyklų per
sonalo ir studentų teisės bei pa
reigos, valstybės subsidijų bei
finansinės pafamos aukšto
sioms mokykloms teikimo tvar
ka.
Su Aukštojo mokslo įstaty
mo projektu galima susipažinti
Vyriausybės “Interneto” tinklalapyje (www.lrvk.lt).
BNS

DAILĖS AKADEMIJA
KRAUSTYSIS KITUR
Lietuvos dailės akademija
kraustysis į naujas patalpas, nes
dalis akademijai priklausančių
patalpų bus grąžintos Vilniaus
arkivyskupijai.
“Susitarimo principu arkivys
kupijai mes jau prieš kelerius
metus grąžinome bažnyčią ir da
lį akademijos patalpų”, - sakė
LDA ūkio direktorius Virgilijus
Kireilis.
Iš likusių Vilniaus arkivysku
pijai grąžinamų patalpų Dailės
akademija išsikraustys, kai bus
suremontuotas akademijai pa
skirtas kitas pastatas Maironio
gatvėje, kur anksčiau buvo įsi
kūrusi spaustuvė, paaiškino jis.

Maironio gatvėje esantis
Dailės akademijos pastatas ir
Šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčia iki 1946
metų priklausė Vilniaus arki
vyskupijai, kol šie pastatai so
vietų valdžios buvo nacionali
zuoti. Gruodžio pabaigoje Vy
riausybė patvirtino susitarimą
su Vilniaus arkivyskupija dėl
Dailės akademijos užimamų
patalpų grąžinimo. Šis susitar
imas gali įsigalioti tik pritarus
Seimui.
Pritarimo susitarimui projek
tą Seimui pateikė kultūros mi
nistras Saulius Šaltenis.
BNS

MENININKAI BAIMINASI DĖL
LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS
so gyviesiems ir mes turime tu
rėti tokią europinę aikštę, kuri
yra visose Europos sostinėse”,
mano R.Vanagaitė. Filosofas
Arvydas Juozaitis pažymėjo,
kad pagrindinis Vilniaus prospe
ktas yra apmiręs. Jo nuomone,

DARBININKAS vienas seniausių
išeivijos laikraščių
Amerikoje

pasiūlytu sprendimu “jį norima
tiesiog užmušti”. Nutarimo pro
jektą dėl Vilniuje esančios Lu
kiškių aikštės funkcijų parla
mentui yra pateikęs Seimo Pir
mininkas Vytautas Landsbergis.
Projekte skelbiama, kad Lu
kiškių aikštė Vilniuje, kaip is
toriškai susiformavusi vientisa
urbanistinė erdvė, turi atlikti
valstybinę reprezentacinę ir
kartu visuomeninę funkciją.
V.Landsbergio nuomone, aikš
tėje turėtų būti suderinta memo
rialinė paminklinė dalis priešais
buvusį KGB pastatą bei poilsio
ir pasivaikščiojimo zona. '
ELTA
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čią dieną - per autoriaus gimta
dienį - atidarėme ir jo parodą.
Rodėm ir rodysim, kaip ir ši
emet, ir lietuvių, ir užsienio
šalių fotografų kūrinius, taip pat
įvairias tiek respublikines, tiek
tarptautines kolektyvines paro
das.
Kalbėjosi Alis Balbierius

Šviesos ir daiktų žaismė Marijos Čičirkienės fotografijose

tokie dalykai greičiau maloni iš
imtis negu tradicija.
M. Č. Taip, mes tuo labai
džiaugiamės ir dėkojame tokiai
valdžiai. Ji mus tikrai palaiko,
o meras - dažnas svečias parodų
atidarymuose. Apskritai fo
Latvijos vyriausybė dau
tografija šiandien yra brangus
giau
nebeteiks kreditų įmonėms,
menas, o jei dar jaunam autori
kad
galėtų
padėti jų bendradar
ui mokėti už eksponavimą?
Anksčiau galerijoj priimdavau ir biavimui su bankais ir finan
dailininkus, bet paskutiniais sinėmis struktūromis bei stimu
metais rodome vien fotografijas. liuoti realizavimo rinkų paieš
Dailininkai Panevėžyje turi kur kas. Pasak Latvijos ekonomikos
eksponuotis. Būdavo ir taip: pa ministro Ainar Slesers, po Rusi
kabini dailės parodą, įeina jos krizės daugelis įmonių krei
lankytojai ir sako - čia dailė, o pėsi į ministeriją prašydamos
mes norėjom pažiūrėt fotog paremti valstybės biudžeto lėšo
rafijų. .. Panevėžyje turim savo mis. Tačiau po detalaus tyrimo
lankytojus, savo žiūrovus - jis paaiškėjo, kad jų finansiniai
ateina į parodų atidarymus, mie sunkumai atsirado dar prieš Ru
lai pasinaudoja proga su sijos krizę. Valstybės parama
sipažinti, pabendrauti su auto bus teikiama tik išskirtinių šakų
riais. Šiemet ypač nudžiugino įmonėms ir tik toms, kurios su
Algimanto Kezio paroda, skirta gebės įrodyti, jog ši parama
jo septyniasdešimtmečiui. Vis padės joms pačioms vystytis ir
kas labai gražiai sutapo - tą pa ateityje bei kartu sugebės plėtoti
atitinkamą ūkio šaką.

Panevėžietė fotomenininkė Marija Čičirkienė dauge
liui fotografijos gerbėjų dar tebėra pakankamai terra
incognita. Jei nemeluoja internetas (o dauguma Lietu
vos fotomenininkų sąjungos narių yra anglų kalba
pristatyti pasauliui interneto puslapiuose), ji kol kas,
neskaitant Panevėžio, surengė tik dvi personalines pa
rodas Kaune ir Šiauliuose. Tačiau ir nemačiusiems šių
personalijų i akis krito paskutiniųjų metų fotografės
kūriniai, kuriuos ji eksponuodavo kolektyvinėse, ypač
“Kodak” surengtose parodose. Tad, pasitaikius progai,
buvo smalsu žvilgtelėti į gausesnį fotomenininkės fotografijųpluoštą ir šį bei tą šnektelėti apiefotografiją ir
gyvenimą ne kur kitur, o Panevėžyje.

A. Balbierius. Ta visuomenės
dalis, kuri domisi fotografijos
menu, tikrai patiria “nuostolių”
- sakau tai objektyviai, ką tik
peržvelgęs pluoštą įdomių Tavo
fotografijų. Kodėl taip - regis,
laikas rodyti platesniam pasau
liui tai, ką sukūrei?
M. Čičirkienė. Ką naujo pa
darau, dažniausiai parodau tik
Panevėžyje. Apskritai aš fo
tografuoju labai neseniai - rimtai
gal tik 12 metų. Iš pradžių tik
žiūrėdavau į kitų fotografijas, gal
vodavau. Pradėjau pati foto
grafuoti, bet vis kažkas ne taip,
lyg turėtų būti kitaip. Dabar jau
jaučiu, kad darau savo fotografi
jas, lyg ir nieko iš kitų nekartoju,
jos jau yra mano. Gal toks įspū
dis ir klaidingas, bet tokia nuo
jauta yra.
A.B. Tavofotografijose vyrau
ja žmogus, kaip dabar sakoma “žmogaus vaizdas ”. Tas žmogus
— įvairiose pozose, įvairiais dra
bužiais ar beveik be jų, tarp įvai
riausių daiktų ir įvairiame fone.
Neretai susidaro įspūdis, kadfo
tografijose su žmogum elgiesi
kaip ir su “daiktu ” tarp kitų daik
tų, tiesiog gražiai žaidi su tais
daiktais, modeliuoji savo pasaulį,
kuris, kas man įdomiausia, mažai
atrodo dirbtinas, surežisuotas.
Dar matau, kad Tau svarbi švie
sa, fotografijose kai kada tam
panti “daiktu ”, išgrynintu iki bal
tumo... Ką tik regėjau tikrai
gražių, stiprių, įžvalgių, sąlyginai
pavadinkim, portretų seriją.
Kadangi gyveni Panevėžyje,
aiškiai matosi, kad kažkaip są
moningai ir nesąmoningai kuri
šio krašto menininkų, draugų,
artimųjų vaizdų seriją. Šia pras
me esat kolegos su Algimantu
Aleksandravičiumi, kuris pas
taraisiais metais taip pat sėkmin
gai atakuoja portreto pozicijas,
tik platesniame šalies kontekste
ir turėdamas konkrečiau api
brėžtus tikslus. Kas nulėmė to
kios temos - surežisuoto žmonių
ir daiktų “spektaklio ” kūrimą?
M.Č. Iš pradžių visai negalvo
jau fotografuoti žmonių. Bet Pa

nevėžyje nėra įspūdingų kal
nų ar jūrų vaizdų. Kažkaip, gal
ir dėl laiko stokos, pradėjau
nuo savo artimesnių žmonių vaikų, draugų, o vėliau išdrį
sau ir dailininkus, ir kitus žmo
nes prakalbint, kad sutiktų fo
tografuotis. Pabūni, paben
drauji su tuo “herojum”, ir pri
sipratinęs tą žmogų imi fo
tografuoti. Štai ir dabar: kalbu
su tavim, o jau pagalvojau ir
pamačiau, kokį galėčiau nufo
tografuoti. .. Panašiai ir su vi
sais fotografijų “herojais”.
A. B. Ko Tu tame žmoguje,
kurį paverti savojo objektyvo
“auka ”, ieškai? Juk ne šiaip
fotografuoji veidą ar figūrą,
bet aprengi ar nurengi įvairi
ais rūbais, sodini ar pastatai
tarp daiktų ar statai prie
sienos it sušaudymui, įkiši į
kokią nors didelę pintinę damą
taip, kad tik galva kyšo...
M. Č. Ieškau ir noriu paro
dyti, koks tas žmogus iš tiesų
yra, kokiu ir kaip aš jį matau.
Kartais iš išorės žmogus atro
do labai rimtas, neįdomus, o
savo vidumi - visai kitoks,
žaismingas. Bandau tokius
dalykus ištraukti. Beje, čia,
Panevėžyje, tie portretai kaž
kaip savaime turi platesnį kon
tekstą, nes dauguma mano
“herojų” yra žinomi šio krašto
žmonės, tad žiūrovas žino, ką
jie veikia, kokie jų likimai.
A. B. Dabar pagalvojau,
kad apie fotografiją su damo
mis retai tenka kalbėtis. Ar kuo
nors skiriasi moterųfotografijos - ir Lietuvoj, ir pasauly nuo vyrų?
M, Č. Kaunietė Snieguolė
Michelkevičiūtė daug fotog
rafavo vyrus, ir labai drastiš
kai kartais juos vaizdavo. Bet
tai - ne mano stilius. Aš taip
nefotografuočiau, tačiau jos
kūryba jau tapo “įprastesnė”,
pagaliau tie jos vyrai iškelia
vo ir į platųjį pasaulį. Nežinau,
ar skiriasi vyrų ir moterų fo
tografijos. Gal tik vyrai kartais
sako, kad moterims tik vaikus

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

Marijos Čičirkienės nuotr.

fotografuoti. Aišku, mūsų bui
tis dažnai kitokia. Štai užaugo
mano vaikai, ir galiu jau ilgiau
fotolaboratorijoj padirbėt ar
išvažiuoti kur nors fotografuo
ti.
A. B. Vadinasi, nei gyvenime,
nei fotografijoj nesi feministė?
M. Č. Ne. Gal tik pastebėjau,
kad moterys fotografijose nori
būti gražios. Gal ir vyrai to pa
ties nori. Apskritai noriu savo
“herojus”, nepaisant jų lyties,
parodyti ne bjaurius, o gražius
- iš esmės mes visi esame gra
žūs. Gal ir ieškau tos gražesnės,
šviesesnės žmogaus pusės.
A. B. Panevėžyjefotografuo
ja ne tik Marija Čičirkienė ir
Algimantas Aleksandravičius.
Kaip Panevėžio fotografijos
galerijos direktorė, ką galėtum
pasakyt apie kitus šio miesto
fotografus?
M. C. Su Algimantu Ale
ksandravičiumi, kuris turi savo
galeriją kaimynystėj e, draugau
jam ir nekonkuruojam. Jo kaip
fotomenininko pristatinėt ne

bereikia, o dirbančių fotografų
Panevėžyje galėtumėm su
skaičiuoti apie dešimt. Šiaip pa
staraisiais metais ryškiausiai ir
įdomiausiai dirba Algimantas
Aleksandravičius. Įdomių fo
tografijų padaro Saulius Saladūnas, bet vis su Fotomenininkų
sąjunga pykstasi... Dirba jis lė
tai, bet randa tai, ko ieško ir nori
- man jo darbai patinka. Įdo
mios Arūno Narako fotografi
jos, bet kol jį prikalbini atnešti
- ilgas procesas. Dar noriu pa
minėt kaip aktyvesnius Sergejų
Kašiną ir Stanislovą Bagdo
navičių. 1998-jų pabaigoje su
rengėm panevėžiečių fotografų
parodą. Nusprendėm, kad tok
ią darysim kasmet, nes atsirado
poreikis. O kai atidarėm gale
riją, tai visi tada buvo išsilakstę
- kas į komerciją, kas kur kitur.
Dabar fotografai “grįžta”, nori
rodyti savo kūrinius, dalyvauti
parodose.
A. B. Kiek žinau, Panevėžio
fotografijos galeriją remia ir
išlaiko vietos valdžia. Šiandien

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) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai.
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tek: 860
651-0261. Fax 860 651-8376.

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

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius,
Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172.
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas.
Daug vietos automobiliams pastatyti.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj - OHLERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. Tel. 847-2323
(namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar norite būti
J. Andriušio klientais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavern,1883 MadisonSt.,Ridgewood,NY 11227.Tel.821-6440.Salė vestuvėms
ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies
lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.
Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, NY 11368.
Tel. 779-5156.
LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš KDM
stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 11364. Tel.
718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.
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Atvanga už pelenų
Aukos ir meilės dvasiai didinti visi sezonai yra lygiai parankūs.
Bet specialia proga, kurią pradėjome su Pelenų diena, Gavėnios
laikotarpis ateina kitaip į mūsų pergyvenimus, negu ruduo ar
žiema. Gamtos ritmas keičia spalvas ir temperatūrą. Tuos metų
laiko pasikeitimus jaučiame stipriai. Gavėnios violetas tai kažkas
iš rudens spalvų, kokias matome raustančiuose ir melsvėjančiuose lapuose. Violetas - tai kraujo ir dangaus mėlynės mišinys. Sim
boliškai ši spalva mena žemės auką ir dangaus viltį.
Mes žinome, kad Gavėnia yra Kristaus - Dievo ir žmogaus
aukos pakartojimas liturginiu būdu. Tai yra lyg koks
dievažmogiškos dramos spektaklis, ištęstas septynių savaičių
bėgyje. Ta drama yra išganinga ir viltinga, dėl to mūsų dvasiai
artima ir brangi.
Dramatiški yra mūsų laikai, kuriuose gyvename. Kiek sąžinės
prievartos, trėmimų, persekiojimų. Sunku mums net suvokti, kodėl
ir kaip pasidaro, kad mūsų gyvenime daugiau kančios nei
džiaugsmo. Dar sunkiau mums suprasti, kokia yra prasmė kentė
ti.
Kančios prasmė atsiskleidžia Kristuje, Jo aukoje. Jau pats fak
tas, kad Kristus savanoriškai prisiima kančią, verčia mus galvoti,
jog ji nėra beprasmė. Kančia mūsų gyvenime lyg neatsiejama nuo
kaltės. Bet Kristaus kančia yra nekaltojo kančia. Argi nėra nekal
tos kančios ir mūsų gyvenime? Nekaltojo kančia yra išperkamoji,
permaldaujamoji, išganomoji kaip auka. Ar mūsų nekaltos kančios
ir aukos nieko neišperka?
Aukotis - tai kažką kitam duoti iš savęs. Aukščiausia auka ati
duoti visą save kitiems. Tokias aukas daro herojai, kokių yra buvę
ir dabar yra visose tautose, neišskiriant nei mūsų tautos. Tokio
heroizmo mes randame ir šeimose. Herojai yra kartu ir kankiniai,
nes jokia auka nebūna be kančios - dvasinės ar fizinės.
Kristaus auka buvo pati herojiškiausia, nes tai nekaltojo gyvy
bės auka ne už dalinį reikalą, o už visus žmones visais laikais, už
visas jų kaltes, tiksliau - visiems žmonėms nuskaidrinti ir sude
rinti su Dievu. Tikrai Jėzus nesirgo vėžio liga, nevargino Jo dia
betas, nespaudė širdies infarktas, bet jis mirė ant kryžiaus sava
noriškai už mūsų visų nuodėmes.
Susiderinti su Dievu, kaip Tėvu, apvalant nuo kaltės ir sukau
piant savyje visas gerąsias jėgas, yra gavėnios kvietimas. Kris
taus kančia atpirko mus objektyviai ir visuotinai. O mums tenka
subjektyviai ir individualiai priimti ano atpirkimo vaisius.
Santūrumas ir pasninkas nėra gavėnios esmė, bet tik priemonė.
Ko mums labiausiai reikia - tai nukreipti akis į save, savyje nepa
sisekimų priežasties paieškoti, savo kaltę pripažinti ir ją išpažinti,
kad susitaikytume su Dievu.
Tačiau pasninkas, ypač dabar laisvai pasirinktas, yra gerbtina
priemonė kūnui disciplinuoti ir dvasiai grūdinti. Jei jau laisvai
darome šią kuklią auką, jau mes parengiame savo dvasią susi
taikyti su Dievu. Modemus gyvenimas galėtų rasti daugiau progų
pasninkauti - atsisakyti. Valgis nebėra pagrindinis malonumas.
Pasninko ir susilaikymo prašosi TV programos, kinai, ąlkoholis,
rūkymas. Yra krikščionių, kurie ta prasme darosi tikrai modernūs.
Bet pasilieka ir tradicinė proga gavėnios pasninkui - apvaldyti
savo norą per liežuvio gausą savo artimą sukritikuoti, apšmeižti,
dvasiškai sunaikinti.

Valdas Adamkus

Likimo vardas - Lietuva 29
Vėliau mūsų bendros ekologinės programos vėl buvo atgaivin
tos ir net plečiamos - daugiau leido man kasmet atvykti į Maskvą,
o iš ten kiekvieną kartą nuskristi ir į Lietuvą.
R. Reiganui tapus JAV prezidentu, tokių progų man dar pa
gausėjo, nes buvau paskirtas atsakingu už bendradarbiavimą su
sovietais vandens valymo klausimais ir iki Sovietų Sąjungos žlu
gimo dažniausiai jau aš vadovaudavau į Maskvą vykstančioms
aplinkos apsaugos specialistų delegacijoms. Jau net du tris kartus
per metus įvairiais pretekstais apsilankydavau Rusijoje, kartu visa
da atvykdavau paviešėti ir į Lietuvą. Tiesa, kai Sovietų Sąjunga
1983 metais numušė keleivinį Pietų Korėjos lėktuvą, jau R. Reiga
nas keliems mėnesiams nutraukė bet kokį bendradarbiavimą su
rusais, bet vėliau ryšiai pamažu vėl buvo atkurti.

LIETUVOS VĖLIAVĖLĖ
VAŠINGTONO-MASKVOS
DERYBOSE
Mes, išeiviai, kietai laikėmės principo-: niekada, jokiomis
aplinkybėmis politiškai nepripažinti, kad Lietuva - Sovietų Są
jungos dalis. Tačiau man, be abejo, labai norėjosi padėti mūsų
krašto mokslininkams susipažinti su šiuolaikinio mokslo laimėji
mais ir sudaryti jiems daugiau progų pasidairyti po pasaulį ana

v

Sv. Andriejaus lietuvių parapija Philadelphijoje puoselėja
lietuvišką paveldą tarp amerikiečių

Šiuo straipsniu siekiama
pasididžiuoti Šv. Andriejaus lie
tuvių parapija Philadelphijoje,
kurios parapijiečiams prieš ne
pilnus septynerius metus buvo
perduota Philadelphijos arki
vyskupijos sprendimas parapiją
uždaryti. Tuometiniam klebo
nui kun. Kajetonui Sakalauskui
iš pareigų atsisakius, arkivysk
upija savo priimtą nutarimą
grindė lietuvio kunigo netu
rėjimu. Parapijon atsiųsti arki
vyskupijos pareigūnai ramino
parapijiečius. Nenorėta sekulia
rinės žiniasklaidos įsikišimo,
kurios tikslas klausimą išpūsti
iki sensacijos lygio. Philadel
phijos arkivyskupas, anksčiau
vadovavęs Pittsburgho, Pennsylvanijoje, vyskupijai, savo
kailiu sekuliarinės žiniasklaidos
jėgą buvo patyręs, kai ryžosi
uždaryti tautines parapijas apie
Pittsburghą susitelkusiuose an
gliakasių ir plieno gamintojų
miesteliuose. Parapijiečių vien
ingumas, sudarymas parapijos
formalaus komiteto (anksčiau
komiteto neskatinta įkurti!),
pradėti pasitarimai su bažnyčios
vadovybe ir, neabejotinai, Die
vo ranka Šv. Andriejaus lietu
vių parapiją nuo uždarymo
išgelbėjo. Pennsylvanijoje, pas Procesija Šv. Andriejaus bažnyčioje
R. Gedeikos nuotr.
Tėvus Paulinus besidarbavusio
vienuolio kun. Petro Burkausko (tada žinomo Tėvo Timotie ruošdama jau trečią kalėdinės pradžioje kun. Burkauskas pa
jaus vardu) sprendimas įsijungti muzikos koncertą ir Šv. Kalėdų rapijiečiams perdavęs pageida
į lietuvių sielovadą Philadelphi dieną užkariaudama milijoninio vimą ateityje klebonijoje sta
jos arkivyskupijoje privedė prie tiražo amerikiečių dienraščio tomą kalėdinę eglutę papuošti
galutinio laimėjimo. Sprendi “The Philadelphia Inųuirer” pir “...šiaudinukais, kokiais eglu
mas Šv. Andriejaus parapiją už mąjį puslapį.
tės buvo papuošiamos Lietu
daryti buvo atšauktas. Šiandien
Imi į rankas gruodžio 25 die voje prieš jai esant įjungtai į So
parapija auga parapijiečių skai nos “Inąuirer” laikraščio laidą. vietų Sąjungą”. A. Puodžiūnie
čiumi, sėkmingai burdama nau Dienraščio pirmasis puslapis nė, jam nieko nesakydama, ry
jai iš Lietuvos atvykstančius ir šventiškas, pasipuošęs spalvo žosi šiaudinukų gaminimo
net ketvirtosios šio krašto kar tomis nuotraukomis. Pirmoji Šv. meno išmokyti ir tuo parapijos
tos lietuvius, suradusius savo tė Tėvo, antroji amerikiečių ma administratoriaus prašymą pa
vų tautines šaknis. Parapijos ad rinų Kuwaite prie švenčių stalo, tenkinti. Žurnalisto žodžiais,
ministratorius kun. P. Burkaus- trečioji - Šv. Andriejaus parapi tuo buvo parodytas “...vienos
kas ir parapijos komitetas, va jos komiteto narės Angelės Puo moters noras išlaikyti Lietuvoje
dovaujamas Jono Puodžiūno, džiūnienės su rankose laikomu praleistos vaikystės prisimini
deda pastangas, kad apie parapi lietuviškos eglutės papuošalu - mus”. Užsakiusi 10,000 šiau
jos gyvastingą veiklą ir joje pu šiaudinuku. Pirmajame puslapy delių, A. Puodžiūnienė praleido
oselėjamas lietuviškas tradicijas je talpinamas vienintelis dien arti 900 valandų pagaminti 250
žinotų ir amerikiečiai, ir baž raščio Šv. Kalėdoms paminėti šiandinukų papuošalų. Darbuo
nytinė vyriausybė. Tokiai pa skirtas straipsnis “Lietuvių eg tasi vakarais, šeimai sugulus,
dėčiai esant, nekils gundymai lutės papuošalai: senoviški ir besaugant šešis vaikaičius, trau
tautinę parapiją uždaryti!
naujoviški”. Straipsnis ilgas, tad kiniu keliaujant į darbovietę,
Šio kalėdinio laikotarpio Šv. prireikta jo dalį nukelti į dien draudos firmoje priešpiečių me
Andriejaus parapijoje būta tik raščio vidų, kur priėjo prijungta tu. Aprašydamas lietuviškų
rai gyvo. Lietuviai skautai su dar dvi nuotraukos. Viena iš šiaudinukų grožį, amerikietis
ruošė tradicines Kūčias. Neat nuotraukų yra Šv. Andriejaus žurnalistas stebėjosi jų gaminto
siliko ir po LB-nės skėčiu vei klebonijoje esančios 14-kos jos ištverme bei kūrybingumu.
kianti V. Krėvės vardo litua pėdų aukščio eglutės, papuoštos
Įdomiu sutapimu, šiaudinukų
nistinė mokykla suruošdama lietuviškais šiaudinukais. Kita - “istorijoje” dviem atvejais figū
taip pat tradicija virtusį mokinių vėl A. Puodžiūnienės. Ameri ruoja naujoji informatikos pri
pasirodymą - Eglutę. Nepasida kietis žurnalistas Mark Davis ap emonė Internetas. A. Puodžiū
vė Šv. Andriejaus parapija, su- rašo šiąudinukų istoriją. Metų nienė šiaudelių verslininką

pus “geležinės uždangos”. Tad važinėdamas į Maskvą rūpinausi,
jog ir lietuviai būtų įtraukti į apsikeitimo specialistais programas.
Bet rusai visą laiką labai stengėsi mūsų bendrose programose iš
vengti ryšių su Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekologais, matyt,
nenorėdami, kad amerikiečiai prisimintų šiuos kraštus ir patirtų,
kokios ten žmonių nuotaikos. Ukrainiečiai ar gruzinai atvykdavo į
JAV, tačiau Baltijos šalių atstovai kažkodėl į tokias mūsų pareng
tas ir finansuojamas stažuotes nebūdavo siunčiami.
Vis dėlto, man būnant bendradarbiavimo programų vandens
valymo klausimais koordinatoriumi, po ilgų derybų Maskvoje
pavyko pralaužti šią rusų blokadą. Tai nutiko jau M. Gorbačiovo
“perestrojkos” laikais, 1987 metais, kai JAV aplinkos apsaugos
ministru buvo Li Tomas, kuris visada remdavo mano poziciją.
Šį kartą mūsų delegacija buvo atvykusi pasirašyti naujos su
tarties, kuria turėjo būti tęsiamas JAV ir Sovietų Sąjungos ekolo
ginis bendradarbiavimas. Jai vadovavo pats ministras Li Tomas.
Iki mūsų bendros spaudos konferencijos buvo belikę penkiolika
minučių, salėje jau sėdėjo daugybė žurnalistų, o mes niekaip
negalėjome pasirašyti baigiamojo mūsų susitarimų akto. Mat aš
atkakliai spaudžiau, kad Lietuvos mokslininkai būtų įtraukti į
pasikeitimo specialistais programas, ir tai būtų įtvirtinta ne rusų
pažadais, o konkrečiais teisiniais įsipareigojimais. Po ilgų diskusijų
Sovietų Sąjungos derybininkai galiausiai nusileido ir sutiko įrašy
ti į sutartį, kad šalių bendradarbiavimo projektuose dalyvaus ir
Vilniaus universiteto mokslininkai. Tokia formuluotė mane la
biausiai tenkino, nes nesinorėjo, kad oficialiame dokumente būtų
minima kažkokia “Lietuvos SSR”.
Kitąmet, 1988-aisiais, pirmą kartą per visą JAV ir Sovietų Są
jungos bendradarbiavimo aplinkos apsaugos sferoje istoriją darbo
delegacijų susitikimas buvo surengtas Vilniuje, Mokslų Akade
mijos salėje. Ėjo liepos mėnuo, ir jau buvo beprasidedantis Lietu
vos atgimimas. Romualdas Lekevičius ir Česlovas Kudaba atsi
nešė trispalvę. Aš, būdamas amerikiečių delegacijos vadovas,

surado per Internetą ir iš jo už
sakė. “Inųuirer” dienraščio re
porteris “beklaidžiodamas” per
Internetą užtiko parapijos pa
stangomis patalpintą žinutę apie
lietuviškais šiaudinukais pa
puoštą eglutę. Rezultatas - lietuviškam reikalui palankus
straipsnis viename iš didžiųjų
JAV-jų dienraščių, netgi pirma
me dienraščio puslapyje. Lietu
viškam reikalui sulaukta rekla
mos, kurios už dešimtis tūkstan
čių dolerių nenupirktume!
Antrasis įvykis, su kuriuo Šv.
Andriejaus parapija išėjo už sa
vojo kiemo ribų buvo 1998 m.
gruodžio 27 d. įvykęs religinės
muzikos koncertas. Kun. P. Burkausko pastangomis pradėti
prieš trejetą metų ruošti koncer
tai yra tapę dvasine ir kultūrine
atgaiva ne tik lietuviams, bet ir
platesnei amerikiečių visuome
nei. Amerikiečiai šiais metais
sudarę gerą trečdalį atsilankiu
sios publikos. Kas metai atsi
lankiusių amerikiečių skaičiuš
gausėja. Kartą į koncertą atėję,
sekančiais metais atsiveda gi
mines bei draugus. Jų akiratis
apie Lietuvą ir lietuvius plečia
si.
Kalėdinės muzikos koncerto
įvade kun. Burkauskas pažy
mėjo, kad koncertu Šv. Andrie
jaus lietuvių parapija pradeda
minėti parapijos įkūrimo 75-tą
sukaktį. Per 1999-sius metus
įvairiais renginiais sukaktis bus
minima. Koncertas pradėtas Šv.
Andriejaus parapijos chorui gie
dant “Tyliąją naktį” (muz. J.
Naujalio), “Berneliai kelkit”
(muz. J. Švedo) ir “Linksmą
giesmę” (muz. J. Naujalio).
Chorui vadovauja Anelė Kaulinytė, vargonų palyda - kun. P.
Burkausko. Choro atliktos mūsų
kompozitorių giesmės buvo
tinkamu įvadu į tolimesnę kon
certo programą, kurią išpildė
visais požiūriais profesionalus
aštuonių asmenų St. Mark’s
(episkopalų) kamerinis choras.
Giedota daugiausia anglų kom
pozitorių sukurtos kalėdinės
giesmės. Atliekant giesmes, pa
sistengta jas suskirstyti į penkis
poskyrius: “Mesijo pranašys
tės”, “Užgimimas”, “Nekaltai
pradėtoji Motina”, Lopšinė nau
jai užgimusiam karaliui’’, “Pa
garbinimas”. Kai kurias šio vo
kaliniai tobulo vieneto giesmes
palydėjo keturi Philadelphijos
Jaunimo orkestro trimitininkai.
Chorui vadovauja Donald Nal-

(nukelta į 7 psl.)

pastačiau ją ant stalo šalia Sovietų Sąjungos ir JAV vėliavėlių.
Rusai nutylėjo. Bet juokingiausia, kad protestuoti puolėsi kai ku
rie Vilniaus atstovai.
Pasisukau į Sovietų Sąjungos delegacijos vadovą daktarą Alek
sandrą Kužiną ir paklausiau, ar jam labai trukdo Lietuvės vėlia
va. “Ne, jokiu būdu, tai jūsų, lietuvių, simbolis, Jūs ir spręskite”,
- atsakė jis puikiai žinodamas, kad aš taip pat lietuvis. Mat ligi tol
mes jau buvome daugybę kartų susirinkę ir nemažai bendravę.
Jis buvo tikras rusų inteligentas, tolerantiškas žmogus ir galbūt
slapta net nemėgo sovietinės sistemos. Geriau jį pažinęs, ėmiau
visiškai atvirai su juo kalbėtis apie Lietuvos padėtį. Žinodamas
mano pažiūras, jis nė nemėgindavo man prieštarauti, kaip nors
teisinti okupaciją. Bet tąkart Vilniuje Aleksandras Kuzinas nepabū
go ir viešai pritarti, kad tada dar neįteisintas mūsų valstybės sim
bolis atsidurtų šalia JAV ir Sovietų Sąjungos vėliavų. Juo didesnį
pajutau apmaudą, kad, atrodytų, savieji, lietuviai, beje, dirbę ne
kur KGB, o Mokslų Akademijoje, pasirodė esą tokie kinkadrebiai, bijantys trispalvės. Be abejo, išgirdę sovietų delegacijos va
dovo žodžius, jie nutilo.
Kai žlugo Sovietų Sąjunga, JAV pasirašė naują bendradarbia
vimo ekologijos klausimais sutartį jau tik su Rusija. Baltijos ša
lims buvo pasiūlyta individuali techninės pagalbos aplinkos ap
saugos srityje programa. Jai vadovauti buvau paskirtas aš. Paga
liau galėdavau, aplenkdamas Maskvą, kasmet tris keturis kartus
atskristi tiesiai į Vilnių ir rūpintis jau tik savojo krašto gamto
sauga.

DEŠIMTMEČIUI ATIDĖTAS
GARBĖS DOKTORATAS
Trečiąj įkartą apsilankiau Lietuvoje 1975-aisiais, metams prabė(nukelta į 4 psl.)
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Širdies ligų epidemija Rytų Europoje ir Lietuvoje

J

■ Suomijos užsienio reikalų
ministrės Taija Halonen vizito
Maskvoje metu RF užsienio
reikalų ministras Igoris Ivano
vas vėl prieštaravo Baltijos vals
tybių priėmimui į NATO ir ak
centavo, kad rusakalbių padėtis
Baltijos valstybėse trukdo geri
ems Rusijos Federacijos (RF) ir
Baltijos valstybių (BV) santy
kiams.
■ Latvijos Seimas patvirtino
pakeitimus Lietuvos - Latvijos
sutartyje, numatydamas supa
prastinto sienos perėjimo punk
to ties Turmantu įkūrimą. Punk
tą kontroliuos Lietuvos pasie
niečiai.
■ Nieko Antonovics pateik
toje analizėje apie Europos Są
jungos (ES) finansų reformos
bei kasmetinio biudžeto svars
tymą, be kita ko, teigiama, jog
niekas netiki, kad ES plėtra bus
įmanoma, neišsprendus fi
nansinės reformos, nekeičiant
blokui daug kainuojančios ūkio
bei regioninės paramos politi
kos, kam drauge yra išleidžiama
2/3 biudžeto.
■ Lenkijos ūkio ministras Jacek Janiszewki priekaištavo ES
dėl eksporto subsidijų. Janiszewskio teigimu, subsidijuojama
kiauliena užtvindė šalies rinką
praeitų metų pabaigoje, kas
vidaus kainas sumažino iki ne
pelningų Lenkijos ūkininkams.
Ketvirtadienį Lenkijos vyriau
sybė pritarė priemonėms kon
troliuoti maisto produktų im
portą iš ES šalių. Janiszevvskis
sakė, jog ES eksporto subsidi
javimas trukdo Lenkijos pla
nams pertvarkyti žemės ūkio
sektorių. Janiszewskis teigė su
rengęs susitikimą su Čekijos,
Estijos, Vengrijos ir Slovėnijos
ūkio ministrais paraginti ES
nutraukti eksportuojamų mais
to produktų į šias šalis subsidi
javimą.
■Lenkijoje lankėsi Slovėnijos
premjeras Janez Drnovšek.
Vizito metu buvo suderinta vie
nalaikė abiejų valstybių inte
gracija į ES. Lenkija įsipareigo
jo visiškai remti Slovėniją, jai
siekiant narystės NATO Slovėnija turi būti NATO kan
didačių sąraše kitame NATO
plėtimo etape.

Metams baigiantis, Europos
ir JAV spauda itin kritiškai
prabilo apie Rytų Europos - ir
Lietuvos - gyventojų sveikatin
gumą, jo nuosmukio įprastines
ir naujai atrandamas priežastis.
Kas taip neigiamai paveikė ir
tebeveikia Rytų Europą? To pa
klausėme ir newyorkietį epide
miologijos asist. profesorių
Paulių Landsbergį, dirbantį Cornell universiteto medicinos ko
ledže, Manhattane. Jis nuolat
dalyvauja tarptautinėse konfe
rencijose ir yra išspausdinęs
daugelį studijų lyginamojo svei
katingumo tema.
Kaip ypatingą Rytų Europos
problemą, Landsbergis nurodė
ten per pastaruosius 35 metus
išplitusią širdies ir kraujotakos
ligų epidemiją - kai Vakarų Eu
ropoje, Šiaurės Amerikoje ir Ja
ponijoje tokios ligos vis mažėja.
JAV žurnale “Psychosomatic Medicine” pernai išspausdin
ta studija palygino dvi grupes
50-mečių vyrų - Vilniuje bei
Linkopingo mieste, Švedijoje, ir nustatė, kad vilniečių mirtin
gumas keturis sykius didesnis.
Studijoje rašoma, kad Švedijos
ir Lietuvos istorijos bei kultūros
yra kai kuriais atžvilgiais pana
šios ir abi šalys pasižymi aukš
tu išsilavinimo lygiu. Pagrindi
nis skirtumas: labai skirtinga
politinė ir ūkinė raida tarp 1940
ir 1990 metų.
Anot Landsbergio, ši studija
kreipia ypatingą dėmesį į “psi
chologinius ir socialinius rizi
kos veiksnius”. Lietuviai, paly
ginant su 50-mečiais švedais,
jautėsi labiau išsekę ir labiau
visuomeniškai izoliuoti, pasižy
mėjo menkesne savigarba ir gi
lesne depresija. Savo darbovie
tėse jie jautė didesnę įtampą ir
mažiau paramos, emocinės pa
spirties. Jie buvo labiau nepa
tenkinti savo gyvenimo kokybe.
Dažniau, negu švedai, jie galvo
jo, kad jų sveikata sutriks.
Landsbergis pridūrė, kad per
pastaruosius 20 metų medici
niniai ir sociologiniai tyrėjai
nuodugniau išgvildeno sąsajas
tarp mūsų visuomeninės aplin
kos ir širdies bei kraujotakos
ligų. Jie patyrė, kad griežtas pa
siskirstymas socialinėmis klasė
mis, visuomeninė nelygybė ir
neigiama darbovietės aplinka
gali reikšmingai padidinti šird
ies spaudimą pakirsti sveikatą.
Pavyzdžiui, JAV valstijos,
kuriose pajamos labiau nely
gios, pasižymi didesniu mirtin
gumu. New Yorke neseniai už
baigta studija rodo, kad, atsi-

Valdas Adamkus

Dr. J. E. Dudzevičius ir dr. Paulius Landsbergis mokslinėje
konferencijoje Kopenhagoje 1995 m.

žvelgus ir į kitus “rizikos veiks
nius” - amžių, svorį, rasę, išsi
lavinimą, rūkymą, alkoholį,
druskos naudojimą, - kraujo
spaudimas labai pakyla, kai iš
darbininko daug reikalaujama,
bet darbovietėje jis jaučiasi be
jėgis, nes jo sugebėjimas kon
troliuoti savo aplinką labai apri
botas.
Landsbergio manymu, tokie
visuomeniniai ir aplinkos veik
sniai labai padeda išsiaiškinti,
kodėl Rytų Europoje plinta šir
dies ligų epidemija, kad socia

linės ir aplinkos problemos Lie
tuvoje sovietų okupacijos ir sun
kaus pereinamojo laikotarpio
metu reikšmingai paveikė svei
katingumą, ypač vidurinio am
žiaus grupėje.
Ką įtaigauja visi tie tyrimai?
Kad siekdami didesnės visuo
meninės ir ekonominės demok
ratijos (įskaitant darbovietes), ne
tiktai pasitarnausime teisingu
mui, bet ir tapsime sveikesniais,
- pareiškė prof. Paulius Lands
bergis.
(LER)

Po to, kai buvo paskelbta,
jog D. Britanijoje kasdien pra
deda rūkyti 450 paauglių, šalies
sveikatos ministras Frank Dobson ketina pateikti naujų pasiū
lymų, kaip kovoti su tabako
reklama. Planuojama metais
anksčiau negu visoje ES (jau

2000 m.), uždrausti reklami
nius tabako firmų skydus
gatvėse. Pasak šaltinių sveika
tos departamente, tabako fir
moms kasmet reikia 120
tūkst. naujų rūkorių, kurie pa
keistų mirusius nuo susijusių
su rūkymu ligų.

Nuo šio sausio Lenkijos ban
kai užsienio kapitalui dar la
biau atsiveria, bet jau dabar
Vakarai investuoja į juos ne
mažus pinigus. Iki 1998 m. pir
mo pusmečio pabaigos kitų ša
lių kapitalo įdėjimas į mūsų
pietvakarinių kaimynų banki
ninkystę siekė beveik 3 mlrd.
zlotų (1 JAV dol. - apie 3,4 zl.).
Tai sudarė 44,2% viso Lenki
jos komercinių bankų akcinio
kapitalo.
Lenkijos generalinės bankų
stebėjimo inspekcijos duome
nimis, 1997 m. užsienio inves
ticijos į šios valstybės bankų
sistemą išaugo net 25% ir su
darė 2,5 mlrd. zl. Beje, į šią
sumą dar neįtraukti pinigai, ką
tik gauti privatizuojant Lenki
jos pramonės ir prekybos banką
(Bank Przemyslowo-Handlowy), o už j į vokiečiai sumokė
jo daugiau kaip 2 mlrd. zl. Ne
mažai kapitalo jau įdėta arba
ketinama įdėti taip pat į smul
kesnius bankus, tad Generalinė
bankų stebėjimo inspekcija tiki
si, jog bendra investicijų suma
iki metų pabaigos gali net pa
dvigubėti.
Nuo šių metų Lenkija atvėrė
užsieniečiams ir savo bankų
paslaugų rinką. Kadangi indi
vidualioji bankininkystė yra
viena iš pelningiausių bankų
paslaugų sričių, Vakarai jau
domisi galimybėmis investuoti
į ją. Prasidės atkakli kova dėl
individualių klientų ir, jeigu
mūsų finansinės institucijos ne
bus tam kruopščiai pasiruošu
sios, vėliau gali būti tiesiog neį
manoma atlaikyti užsieniečių
konkurencijos, teigia Lenkijos

bankininkystės analitikai. Ta
čiau, jų nuomone, Vakarai ne tik
skatins konkurenciją, bet ir duos
labai daug naudos: perteiks savo
patirtį ir žinias, kurių lenkų fin
ansininkams dar labai stinga. Be
Vakarų kapitalo neįmanoma ap
sieiti, aiškina ekspertai, antra
vertus, rinkoje vis tiek išliks tik
patys didžiausi ir stipriausi ban
kai.
Daugiausia į Lenkijos bankų
sistemą yra investavusi Vokieti
ja - 827 mln. zl. (kol kas neįs
kaičiuojama privatizuojant Pra
monės ir prekybos banką vo
kiečių įdėta suma), po jos eina
JAV - 752 mln. zl. Trečią vietą
užima Olandija.
Manoma, kad netrukus užvirs
atkakliausia konkurencinė kova
dėl investavimo į du didelius ša
lies bankus Pekao ir Vakarų ban
ką (Bank Zachodni), kurių
privatizavimas dar nebaigtas.
Tuo tarpu Lenkijos naciona
linis bankas (NBP) ką tik paskel
bė, jog nepaprastai padidėjo ša
lies einamosios sąskaitos defi
citas - nuo 1998 m. sausio pra
džios iki rugsėjo pabaigos jis su
darė 3,78 mlrd. JAV dolerių.
Ypač dificitąs išaugo rugsėjo
mėnesį - net 1,3 mlrd. dolerių.
Pagrindine priežastimi laikoma
Rusijos krizė ir eksporto į ją su
mažėjimas.
NBP prognozuoja, kad nei
giamas einamosios sąskaitos
balansas per visus 1998 m. gali
pasiekti 4,8 mlrd. JAV dol., arba
3,2% bendrojo vidaus produk
to. Tačiau analitikai tvirtina, kad
deficitas bus kur kas didesnis net 5,5 mlrd. JAV dol.
LA

A. Landsbergio pas
kaitos apie pasaulinę li
teratūrą Great Neck bib
liotekoje (159 Bayview
A ve., Great Neck, N Y)
kovo 26 d., Seamus Deane, Reading in the Dark
(Airija); balandžio 19 d.,
Cynthia Ozick, The Pattermesser Papers (JAV);
gegužės 10 d., Išmali Ka
dare, The Three-Arched
Bridge (Albanija).

Paremdami
lietuvišką
spaudą,

Jūs remiate lietuvybę

Amerikoje
Dzūkijos vaikai

centro komiteto narys, tačiau jis tvirtai laikėsi tautinių įsitikinimų.
Pirmą kartą susitikę, mes maloniai pasikalbėjome apie lietuvių
mokslą, kultūrą, tačiau vengėme politikos ar visuomenės gyveni
mo temų. Vis dėlto pajutau, kad jis daug žinojo ir apie mano veiklą
Amerikoje, ir apie mano ryšius Lietuvoje.
Vėl pasimačiau su profesoriumi Jonu Kubiliumi tik po kelerių
(atkelta iš 3 psl.)
metų, artėjant Vilniaus universiteto 400 metųjubiliejui. Jis kalbė
gus nuo antrojo vizito. Tik išlipus iš lėktuvo, Romualdas Le- jo apie tai, kaip sunku Lietuvos aukštosioms mokykloms apsirūpinti
kevičius pranešė, kad esu kviečiamas vėl susitikti su Vilniaus uni šiuolaikine mokslo literatūra, dėkojo išeivijai už pagalbą šiuo
versiteto dėstytojais ir studentais. Gamtos apsaugos komitetas taip reikalu. Mat tuo metu iš Čikagos buvo ką tik gauta nemaža knygų
pat paprašė perskaityti paskaitą Lietuvos ekologams. Buvau pa siunta. Baigiantis pašnekesiui, rektorius pakvietė mane su žmona
kviestas ir į susitikimą su mokslo darbuotojais Zoologijos ir parazi vakarienei pas jį į namus - tą kartą ir Alma viešėjo Lietuvoje.
tologijos institute. Daugiausia kalbėdavau apie aplinkos apsaugą,
Prieš sėdant prie vakarienės stalo, Jonas Kubilius pasiūlė pa
bet pajutau, kad žmonės jau drąsiau ėmė pateikinėti klausimus ir kilti į antrą aukštą apžiūrėti jo bibliotekos, kuri kartu buvo ir dar
apie išeivijos gyvenimą, kultūrinę jos veiklą.
bo kabinetas. Dairiausi po lentynas, kuriose sukaupta tūkstančiai
Pamažu įsitikinau, kad ir okupuoto krašto gyvenime vyksta vertingiausių knygų. Staiga netikėdamas savo akimis regiu: jis
pokyčiai. Sulig kiekvienu mano atvažiavimu į Lietuvą per viešus paima pagalvę ir uždengia telefoną. “Niekada nežinai, kas. dar gali,
susitikimus su žmonėmis vis dažniau skambėdavo klausimai apie girdėti tavo pokalbį”, - sako pasisukęs. į mane.
išeiviją ir gyvenimą Amerikoje.
Uždengęs telefoną, rektorius ėmė kalbėti apie tai, kaip mažai
Stebindavo auditorijos sumanumas klausti taip, kad niekas Lietuvoje žinoma apie išeivijos darbus ir kaip svarbu juos kuo
negalėtų apkaltinti antitarybiškumu. Tarkime, manęs pasiteirau plačiau pagarsinti. “Jūs galite imtis temų, kurios yra tabu mums.
davo: “Kokias tautines šventes švenčia Amerikos lietuviai?” Pui Reikia būtinai išleisti tokius kūrinius ir pasistengti bent kelis eg
kiai suvokdavau, ko iš manęs laukiama, ir papasakodavau apie zempliorius atvežti į Lietuvą”, - kalbėjo Jonas Kubilius. Jis ėmė
tai, kaip mes švenčiame Vasario 16-ąją. Susirinkusieji klausyda svarstyti vieną konkretų projektą: ar negalėtų kunigas Rubikausvosi tiesiog sulaikę kvapą, ir niekas nė karto nesipuolė protestuoti kas, mokslininkas, dirbęs Vatikane, parengti ir išleisti Vilniaus
prieš tokias mano kalbas, nors neabejoju, jog visuomet tarp klau universiteto istoriją, kurioje atsispindėtų ir jėzuitų nuopelnai puo
sytojų būdavo ir KGB “ausų”. Beje, nors tokie susitikimai vykda selėjant mokslą Lietuvoje. Rektorius paprašė, kad konfidencialiai
vo mpkymo ar mokslo įstaigų salėse, bet ateidavo ir daug žmonių pasiūlyčiau tokią idėją katalikų mokslininkams.
iš šalies, kurie apie tokius renginius sužinodavo vieni iš kitų.
Šis pokalbis mane privertė gerokai susimąstyti apie tai, kaip
Per vieną pirmųjų atvažiavimų į Lietuvą buvau supažindintas mes, išeiviai, schematiškai įsivaizduojame Lietuvą: jei jau žmogus
su tuometiniu Vilniaus universiteto rektoriumi Jonu Kubiliumi. partijos narys ir dar užimantis aukštą vietą jos hierarchijoje, tai
Neabejoju, kad nors formaliai profesorius buvo net Kompartijos būtinai laikytinas kolaborantu. Mokslo ir kultūros veikėjams to
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Lenkijos bankai ir užsienio
kapitalas

A. Žižiuno nuotr.
kie išankstiniai vertinimai aiškiai netiko. Pajutau, kad Vilniaus
universiteto rektoriui Jonui Kubiliui Lietuva rūpi ne mažiau negu
karštiems išeivijos patriotams.
Kitais metais atvažiavęs į Lietuvą vėl užsukau į Universitetą ir
aplankiau Joną Kubilių. Viename rektorato sparne, kur turėjo būti
jo kabinetas, vyko remontas. Pakvietęs pasižiūrėti, kas ten daro
ma, jis prasitarė: “Dirba patikimi žmonės, viliuosi, kad bent čia
nebus įkišta jokio mikrofono”.
Buvojau rudeniška diena, lynojo, bet rektorius vis viena pasiūlė
išeiti truputį pasivaikščioti. Išėjome laukan ir, įsisupę į apsiaus
tus, ilgai vaikštinėjome universiteto kiemeliais, šnekučiuodamie
si apie Lietuvos reikalus. Jonas Kubilius buvo su manimi visiškai
atviras: “Tik pabėgęs iš patalpų galiu tikėtis, kad mūsų pokalbio
niekas neįrašys”. Slėpti nuo KGB buvo ką: rektorius kalbėjo kaip
labai susirūpinęs Lietuvos ateitimi savo krašto patriotas. Jis nu
siskundė, kad jam tenka atlaikyti smarkų ir Maskvos, ir Lietuvos
partinių funkcionierių spaudimą, nepatenkintų jo pastangomis iš
saugoti Vilniaus universitete tautinę dvasią bei priešinimusi val
džios norui stiprinti rusų kalbos pozicijas, didinti kitataučių dėsty
tojų skaičių. Profesorius pasakojo, jog jis priverstas visaip laviruoti,
suktis, nes veikiant tiesmukai, lietuviškumo apginti nepavyktų.
Kai atgavus Lietuvai nepriklausomybę išgirdau neigiamus Jono
Kubiliaus veiklos vertinimus, net kaltinimus, kad jis buvo sovie
tinis mokslo biurokratas, vykdęs Universitete partinę valią, ne
maloniai nustebau: taip kalbantys nežino ar nenori žinoti tikrųjų
to laikotarpio faktų, nesupranta ar nenori suprasti sudėtingų so
vietmečio realijų, kuriose turėjo suktis Vilniaus universiteto rek
torius. Apmaudžiausia, kad tokį požiūrį į Joną Kubilių girdėjau
Amerikoje išsakant buvusius jo studentus, kurie patys lyg ir nieko
nenuveikę Lietuvos labui, pirmai progai pasitaikius pasistengė
išdumti į JAV skalsesnės duonos ieškoti.
(bus daugiau)
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Amerikon atvyksta Šarūno Marčiulionio
mokyklos krepšininkai
Į Chicagą kovo pradžioje
atvyksta Vilniuje esančios Ša
rūno Marčiulionio krepšinio
mokyklos jaunieji - 1985 metų
gimimo krepšininkai, kurie yra
dabartiniai tokio amžiaus jau
nuolių Lietuvos čempionai.
Juos treniruoja buvęs Vilniaus
“Statybos” komandos krep
šininkas Gediminas Ulys.
Jaunieji Vilniaus krepšinin-

Edvardas Šulaitis
įsisenėjusį įvaizdį, kad krep
šininkas - tai niekuo, išskyrus
sportą, nesidomintis žmogus. Ko
gero, todėl Šarūnas sugalvojo
tokias papildomas paskaitėles,
kur būtų kalbama apie etiketą,
charakterio ugdymą, tikslo sie
kimą, t. y. apie viską, kas reika-

papildomas paskaitėles bei an
glų kalbos ir kompiuterių pa
mokėles. Vyriausiems vaikams
prieš porą metų buvo įvestas
įdomus ir suprantamas taikomo
sios ekonomijos verslo pagrin
dų kursas, kurį suorganizavo
Junior Achievement, išsivertu
si j į iš anglų kalbos.
Skaitomi du paskaitėlių kur
sai: pirmasis - visiems aštuon-

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS FONDAS
Aukos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos švietimo,
mokslo, kultūros, jaunimo, spaudos, visuomeniniams ir kitiems
lietuvybės išlaikymo darbams, Sibiro lietuvių paramai, PLB
Lituanistikos katedrai (Stasio Barzduko stipendijų fondui) Illinois universitete Chicagoje, prof. dr. Broniaus Vaškelio sti
pendijų fondui, Lietuvos kovų ir kančių istorijai, Kauno Tech
nologijos universitetui, Vilniaus universitetui, Vilniaus Techni
kos universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui Kaune, prof.
dr. Rimo Vaičaičio stipendijų fondui, KTUAFPT stipendijų fon
dui (per dr. Stasį Bačkaitį), Broniaus Bieliuko vardo stipendijų
fondui Lietuvos Žemės ūkio universiteto studentų paramai, dr.
Kazio Pemkaus bibliotekai Klaipėdos universitete, Lietuvos naš
laičiams ir seneliams, vaikų gydymui (a. a. Stasio Astro atmi
nimui), Lietuvos bažnyčių paramai, Pietų Amerikos lietuvių
jaunimui, Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje, “Pasaulio lietuvio”
žurnalui ir kitiems tikslams, gautos per Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Fondą

Nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 1998 m. gruodžio 31 d.

Krepšinio mokyklos savininkas, buvęs žymus krepšininkas Lietuvoje ir Amerikoje Šarūnas
Marčiulionis praėjusią vasarą prie Vilniaus Sporto rūmų, kuomet ten vyko vadinamasis “Kre
pšinio legendų susitikimas”, kuriame dalyvavo garsieji Kauno “Žalgirio” ir Maskvos CASK
komandų krepšininkai. Kairėje - garsusis krepšinio treneris A. Gomelskis Ed. Šulaičio nuotr.

kai (jų yra dvylika) su palydo linga augančiam, krepšininkui.
vais, kurių tarpe bus ir mokyk Kadangi Šarūno Marčiulionio
los direktorė Zita Marčiulionytė krepšinio mokyklos vaikai lan
bei administratorė Aldona Nau ko treniruotes po pamokų arba
sėdienė, į Chicagą turėtų atvyk prieš jas, didelį dėmesį mes ski
ti kovo 6 d. ir čia išbūti iki kovo riame ir mokslui vidurinėse mo
16 d. Yra surasti rėmėjai, kurie kyklose”.
finansuos jaunųjų krepšininkų
“Pirmaisiais mokyklos gyva
kelionę per Atlantą, o Chi vimo metais be krepšinio buvo
cagoje išlaikymą parūpins vie tik etikos ir estetikos paskaitėlės.
tos lietuviai. Jiems atvažiuoti Kiekvienais metais prisidėdavo
sąlygas sudarė žinomi Chica dar po vieną dalyką, kurie, Ša
gos lietuvių veikėjai Indrė ir rūno manymu, labai reikalingi
Donatas Tijūnėliai, o sportine augantiems vaikams. Be krep
programa rūpinasi krepšininkas šinio treniruočių vieną ar du kar
Donatas Siliūnas, kuris žaidžia tus savaitėje berniukai lanko
“Lituanicos” komandoje.
Netrukus bus galima paskel
bti platesnę vilniečių vizito pro
gramą, Galvojama, kad svečiai
iš Lietuvos galės sužaisti ma
žiausiai 5 rungtynes prieš ame
rikiečių komandas. Gaila, kad
įstatymai neleidžia rungtyniauti
1999 m. Š. A. lietuvių šach
amerikiečių gimnazijų rink matų pirmenybės įvyks 1999 m.
tinėms, todėl reikės atvyku- kovo 6 ir 7 dienomis Dievo
siems žaisti tik prieš privačių Motinos (Our Lady of Perpetual
klubų ekipas.
Help) lietuvių parapijos patal
Reikia pažymėti, kad Š. Mar pose, 18022 Neff Rd., Cleve
čiulionio krepšinio mokykla land, Ohio, tel. 216-53-4263.
buvo įsteigta 1992 metais ir Vykdo - Clevelando LSK Žaibo
šiuo metu joje mokosi apie 600 šachmatų sekcija, Vytautas Nas
vaikinų, nuo 8 iki 18 metų. vytis - Š ALFAS S šachmatų va
Mokykla turi sudariusi 6 įvai dovas.
raus amžiaus berniukų koman
Bus žaidžiama 5 turai švei
das, kurios ne vien tik žaidžia carų sistema. Laiko riba partijai
Lietuvoje, bet ir plačiai keliau - 60 minučių “sudden death”.
ja po pasaulį. Jos jau yra žai Trys turai bus žaidžiami pirmą
dusios Prancūzijoje, Belgijoje, dieną ir du antrą dieną.
Latvijoje, Kanadoje, Japonijoje
Tvarkaraštis: šeštadienį, kovo
ir kitur. Šiemet viena komanda 6 d. - registracija nuo 9:00 vai.
važiuoja rungtyniauti į Aus ryto. I turas - 10:00 vai. r. Kitų
traliją.
turų tvarkaraštis bus nuspręstas
Šarūnas Marčiulionis, buvęs vietoje, atsižvelgiant į žaidėjų
garsusis Lietuvos krepšinio pageidavimus.
rinktinės ir NBA profesionalų
Laimėtojui teks Dr. Algirdo
lygos žaidėjas, yra šios mokyk Nasvyčio atminimo pereinamoji
los įkūrėjas ir jos siela, net ir taurė, įsteigta 1982 metais. 1998
dabar mokyklai rodantis daug m. laimėtojas - Antanas Vilutis
dėmesio.
(Schererville, IN). Be to, pirmų
Čia norisi “Darbininko” 3-jų vietų laimėtojams ir geriau
skaitytojus supažindinti su siam jauniui skiriamos ŠALgražiu 20 puslapių turinčiu, FASS žaidynių plaketes. Bus ir
mokyklos apžvalginiu leidinė piniginės premijos už 3 vietas.
liu, kuris turi ir nemaža spal
Jaunių amžius - 17 m. ir
votų nuotraukų. Noriu pateikti jaunesni 1999 m. kovo 6 d.
bent kelias ištraukas iš šio lei
Dalyvių išankstinė registraci
dinio.
ja iki 1999 m. vasario 27 d., šiuo
Rašant apie mokyklos isto adresu: Vytautas Nasvytis, 1234
riją yra taip sakoma:
West Blvd., Cleveland, OH
“Kurdamas mokyklą Šarū 44102. Tel. 216 631-0210.
nas galbūt norėjo sulaužyti tą
Dalyvauti kviečiami visi lie-

mečiams bei naujokams, papildžiusiems vyresniųjų grupes,
antrasis - 13-mečiams bei 14mečiams. Su mažiausiais kal
bama apie elementariausius da
lykus: kaip sveikinamasi, elgia
masi viešoje vietoje, kaip prisistatoma, šnekama apie žmogaus
galimybes, draugiškumą, dės
tomi etiketo pagrindai, kalbama
apie pasiruošimą kelionei, atli
ekami įvairūs testai atminčiai
bei reakcijai lavinti, rengiami
geografiniai konkursai”.
Edvardas Šulaitis

1999 m. Š. Amerikos lietuvių
šachmatų pirmenybės
tuvių kilmės šachmatininkai.
Žaidėjų skaičius neapribotas.
Metinė 1999 m. ŠALFASS nar
io registracija privaloma.
Pilnesnė informacija prane
šama sporto klubams ir pavieniems šachmatininkams pagal
turimus adresus.
ŠALFASS šachmatų
komitetas
ŠALFASS centro valdyba

Tabakas yra per daug vertin
gas, kad jį būtų galima rūkyti.
Tokia mintis ateina į galvą iš
girdus apie tai, kaip įvairiai ga
lima šį augalą panaudoti. Cen
trinės Floridos universiteto
(JAV) mokslininkas Henry Daniels iš tabako išgauna insuliną
ir įvairias vakcinas. Daniels ly
gina tabaką su drozofilomis, pa
garsėjusiomis biologijoje dėl di
delio genetinių virsmų potencia
lo. Tabake daugiau insulino, ne
gu jo gaunama 500 litrų talpos
fermentavimo reaktoriuje. Da
nieliui taip pat pavyko priversti
augalus gaminti biologiškai sus
kaldomas plastmases. Kartą pa
naudotos tos medžiagos suyra
sūriame vandenyje; ateityje gal
net pavyks jų liekanas naudoti
kaip žuvų maistą. Be to, moks
lininkas tikisi, jog tabako plast
mases bus galima naudoti ir
medicinoje.
LA

Aukščiausia šuns peršokta
aklina sienelė - 3,83 m aukščio.
Tai 1998 m. gegužės 9 d. Kaune
Dariaus ir Girėno stadione
gyvūnų šventėje „Kaunas ’98"
kauniečio Rolando Bartušo rytų
Europos aviganio veislės šuns
TAURAS šuolis.
Aukščiausia šuns peršokta
kartelė - 1,62 m aukščio. Tai
1998 m. gegužės 31d. Pasva
lyje „Visų šunų veislių parodo
je “, panevėžietės Renatos Pet
kevičienės kurtsharų veislės
šuns BARSAS šuolis.
Stambiausią katiną, sve
riantį 10 kg (ketverių metų
amžiaus patinas), vardu Kiculis,
1989 - 1994 m. globojo vilnietė
Zita Butkutė.
Daugiausia viename bute
katinų ir paukščių 1995 m.
globojo Sofija Stanevičiūtė, gy
venanti Vilniuje dviejų kam
barių bute. Viename kambaryje
ji prižiūrėjo 40 menkun veislės
katinų, o kitame - apie 120 ka
narėlių.
Aukščiausias žirgas - 184
cm aukščio iki gogo - Hanover
io veislės žirgas vardu Greizenas. Jis gimė 1985 m. Žagarės
valstybiniame žirgyne. 1992 m.
Greizenas tarnavo Šiaulių raj.
raitojoje policijoje. Vėliau par
duotas Vokietijoje.
Daugiausia pieno primelžta
iš 1961 m. atvestos Lietuvos ža
lųjų veislės karvės Radastos Ba
riūnų kolūkyje (Joniškio raj.). Iš
jos primelžta 84 391 kg 3,71%
riebumo pieno, arba 3128,7 kg
pieno riebalų.
Daugiausia pieno per vieną
laktacijų (305 d.) primelžta iš
karvės Sulnės. Lietuvos veteri
narijos akademijos mokomojo
bandomojo ūkio (Kauno raj.)
melžėja Dalia Savickienė iš šios
Lietuvos juodmargių veislės
karvės per ketvirtąją laktaciją
primelžė 12 323 kg 4,41% rie
bumo pieno, arba 543,1 kg pie
no riebalų.
Daugiausia Vienu metu ver
šelių atsivedė - 4 (2 telyčaites
ir 2 buliukus) - Kalnujų kolūkio
karvė 1968 m. Taip pąt 4 verše
lius 1992 m. atsivedė ūkininko
iš Milkantų kaimo (Telšių raj.)
karvė.

$12,500 - prof. dr. Bronius Vaškelis, St. Pete Beach, FL
$4,000 - Lithuanian Citizens Society of Westem Pennsylvania,
B. S. Burdulis - President, Pittsburgh, PA
$3,000 - Leo ir Sue Klimaitis, Barrington Hills, IL
$2,000 - Marija Remienė, Westchester, IL
$1,990 - Worcesterio Lietuvių Organizacijų Taryba (paremti
lietuvius Lietuvoje ir kaimynystėje), Petras Molis - pirmininkas ir
Algis Glodas - iždininkas, Holden, MA. Aukojo: 200 dol. - Li
etuvių Socialinis Klubas (LNC); po 150 dol.: Rita Karrytais, Mairo
nio Parkas; po 100 dol.: Kazys ir Teresė Adomavičiai, Danius
Glodas, Petras ir Raminta Moliai, L.A.R.C. Moterų Sąjungos 5-ta
kuopa; 70 dol. - Aldona Shumway; po 50 dol.: Marija Braškienė,
Angelą Busky, Vladas ir Angelė Garsiai, Algimantas Gureckas,
Pranas ir Irena Juodaliai, Stasys ir Ona Marcinkevičiai, Vincas ir
Ramutė Menkeliūnai, Henrikas Ulrichas; 35 dol. - Romas ir Te
resė Jakubauskai; po 30 dol.: Arvydas ir Robyn Klimai, Bruno ir
Genė Narai, E. Paliliūnas, L.M.M. Ratelis; po 25 dol.: Algis Glo
das, Dr. V. Kudirkos Šaulių kuopa, Knights of Lithuania council
26, Bill ir Ann Lesman, Edis ir Irena Markevičiai, Nevėžio/Neringos Tuntai, St. Casimir’s Men’s Club, Stephen ir Ann Walinsky
Sr.; po 20 dol.: E. Černienė, Zigmas ir Joana Dabrilai, Vito ir Ruth
Geralauskas, Aldona Klimavičienė, Leonas ir Elena Nalivaikai,
Valius ir Uršulė Rozevičiai, Petras Staras, Ona Šermukšnytė, Arū
nas ir Joana Šimkai; 15 dol.: D. Marcinkevičiūtė; po 10 dol.: Hen
ry Enrikaitis, Frank Grabauskas, A. .Jukniūnaitė, Teresė Juška,
Ramunė Neeland, Ona Pajedienė, R. Skavičius
$1000 - Gediminas Balanda, Warren, MI
$850 - Aldona ir dr. Stasys Bačkaitis, Great Falls, VA
$350 - Julius G. Vilčiauskas, Waterbury, CT
$300 - dr. Rimas Vaičaitis, Stony Point, NY
$280 - Kęstutis Dubauskas, Calgary, Canada
$250 - John Bačanskas, Hillsboro Beach, FL; Vytautas ir Gražina
Kamantai, Grand Rapids, MI
$210 - Romualdas ir Baniutė Kronai, Clarendon Hills, IL
$200 - dr. Nijolė Bražėnas, Sparkill, NY; dr. R. Viskanta, West
Lafayette, IN; Algis ir Jolanda Žaparackai, Farmington Hills, MI
$150 - Apolinaras Varnelis, Dowagiac, MI
$140 - A. V. Dundzila, McLean, VA; Jonas Pabedinskas, Chi
cago, IL; Stanley Surantas, Rockford, IL
$100 - Vincentas ir Dalia Anelauskai, Los Angeles, CA; Au
relija M. Balašaitienė, Richmond Heights, OH; Stasė Baltrukėnas, Wauwatosa, WI; Nijolė Bražėnas, Sparkill, NY; Algis Braz
džionis, Waterbury, CT; kun. Matas Čyvas, St. Petersburg Beach,
FL; JAV LB Brighton Parko Apylinkės Valdyba c/o S. Daulienė,
Chicago, IL; dr. V. Dubinskas, Chicago, IL; Solomon J. Feravich,
Howard City, MI; Vida Kašuba, Pittsburgh, PA; Giedrė Kijauskas, Cleveland, OH; Walter Klosis, Maspeth, NY; Daina Kojelytė, Vilią Park, IL; Kazys ir Juzelė Laukaičiai, Hinsdale, IL; dr.
Lietuvoje statybos pradžia
Edmundas ir Milda Lenkauskai, Cincinnati, OH; Janina Marks,
siejama su pirmųjų gyventojų
Chicago, IL; Stanley Patrick, Port Richey, FL; dr. Joseph J. Plikaiatsiradimu IX - V a. pr. m. e. Ty
tis, Arlington Heights, IL; prel. Juozas Prunskis, Lemont, IL; Ka
rinėtose IV - II a. pr. m. e. sto
zys Račiūnas, Chicago, IL; Egidijus ir Vida Radvenis, Los Ange
vyklavietėse aptikta židinių lie
les, CA; Vidmantas ir Marija Raišiai, Mercer Island, WA; dr. Vy
tas ir dr. Aleksandra Šauliai, Chicago, IL; Jonas Sidrys, Dovvners kanų, ūkinių duobių, stulpų
vietų, II -1 a. pr. m. e. ėmė kur
Grove, IL; Julija ir Emil Sinkys, Santa Monica, CA; Gražutė Siru
tis nuolatinės sodybos, o sun
tis, Santa Monica, CA; Stasė Stanelienė, St. Pete Beach, FL; Ne
mira Šumskienė, Chicago, IL; Evaldas Veleckis, Orlando Park, kiau prieinamose kąlvose - pi
liakalniai.
IL; Peter Vilutis, Toronto, Canada
Seniausios pastato liekanos $80 - Gailė Janušonis, Rochester, NY; Stasys Rudys, Uxbridge,
apie 4 tūkst. m. senumo - aptik
MA
tos 1997 m. vasarą archeolo
$75 - Vytautas Apeikis, Los Angeles, CA; Arvydas ir Daiva
ginių kasinėjimų metu TurloBarzdukai, Falls Church, VA
jiškių durpyne, prie Kirsnos
$74 - dr. Anthony Valis, St. Petersburg, FL
upelio (Marijampolės r.). Tai $60 - Anelė Lukoševičiūtė, Vilnius, Lietuva
neblogai išsilaikiusios medinio
$50 - Adolfas Armalis, St. Pete Beach, FL; Marija Bajorūnas,
pastato liekanos.
Pompano Beach, FL; JAV, Bronxville, NY; Aleksandras Blinstrubas, Summit, IL; Emilija Brizgiai, Hickory Hills, IL; Justinas
Gynybiniai statiniai
Dėdinas, Oak Brook Terrace, IL; dr. Alina A. Domanskis, Palos
Park, IL; Alvydas Donauskas, Metairie, LA; Albinas ir Ona GaruDaugiausia gynybiniame
nai, Willowbrook, IL; Algimantas ir Teresė Gečiai, Huntingdon
komplekse piliakalnių - 5 - yra
Valley, PA; Jūratė E. P. Gentlesk, Haddonfield, NJ; Petras ir Anna
Kernavėje (Valstybinis Kerna
Jakutavičius, Vald’or, Quebec, Canada; JAV LB Pietryčių Apy
vės archeologijos ir istorijos
gardos valdyba c/o Rimantas Bitėnas, Bronxville, NY; Aldona Ieš muziejus-rezervatas, Širvintų
mantas, Riverside, IL; Maksimas Karaska, Fredriksburg, VA; Al
raj.). Tyrimai parodė, kad Auku
binas Kamius, St. Petersburg, FL; Gražina Kenter, Danbury, CT;
ro kalne buvo kunigaikščių pi
Birutė Kožicienė, Daytona Beach, FL; dr. Romualdas Kriaučiū
lis, Mindaugo sosto, Lizdeikos
nas, Lansing, MI; Pranas ir Jean Lekutis, Muskegon, MI; Juozas
bei Kriveikiškių piliakalniai - tai
ir Daila Liubinskai, Oak Lawn, IL; Gražutis ir Audronė Matutis,
saugoję kunigaikščio pilį prieš
Houston, TX; Aldona ir Romas Meilus, Orland Park, IL; Mečys
piliai, Pilies kalnas - įtvirtinta
Mikutaitis, Chicago, IL; Viktoras ir Leokadija Milukas, Plainview,
miesto dalis. Visi jie su pilimis
NY; Ona Rinkus, St. Pete Beach, FL; Sofija ir Vytenis Statkai,
XIII - XIV a. sudarė Kernavės
North Riverside, IL; Transpak, Chicago, IL; Algirdas Vaitkus, Oak
gynybinių įtvirtinimų komplek
(nukelta į 7 psl.) są-
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Krikščionių demokratų są
jungos valdybos pirmininko Se
imo nario Kazio Bobelio teigimu,
jo vadovaujama partija labai kri
tiškai vertina “Lietuvos Vyriau
sybės elgesį, jos veiksmus bandant
stoti ar per jėgą brautis į Europos
Sąjungą”. Pasak K.Bobelio, nese
niai atostogaujant JAV jam teko
kalbėtis su įvairiais pareigūnais.
“Visų bendra nuomonė yra tokia,
kad mums nėra jokių galimybių
šiais ar kitais metais patekti ar
pradėti rimtesnes derybas dėl stoji
mo į ES”, teigė parlamentaras.

Ar brangi “Lietuvos aido”
prenumerata?
“Darbininko” 1999.01.29, Nr. 5 “Skaitytojai rašo” skyriuje
Vytautas Šeštokas iš Los Angeles stebisi, laikydams kuriozu, kad
užsienio lietuviams užsiprenumeruoti “Lietuvos aidą” Amerikoje
kainuoja dvigubai daugiau negu Lietuvoje.
Labai gaila, kad ilgametis “Lietuvos aido” prenumeratorius
Vytautas Šeštokas (laukiu jo ir 1999 metų prenumeratos) pamiršo
pažiūrėti į “Lietuvos aido” savaitinės (5 numerių) oro pašto siun
tos pašto mokesčio antspaudą, kuris rodo 10 litų 30 centų sumą.
Šį skaičių padauginus iš 52 savaičių, gaunasi 535 litai ir 60 centų,
arba 134 USD. “Lietuvos aido” metinė prenumerata JAV oro paš
tu yra 170 USD. Atėmus pašto išlaidas lieka metams tik 36 USD
pačiam dienraščiui už leidybą, administravimą ir ekspediciją. Jei
per metus išeina apie 260 “Lietuvos aido” numerių, tad vieno nu
merio kaina tik .14 USD arba 56 Lietuvos centai. Ar už tokią
kainą apsimoka leidėjams .siuntinėti dienraštį į Ameriką? Labai
aišku, kad ne. Ar galima kelti jo prenumeratos kainą? Atsakymas
irgi būtų - ne, nes 90% prenumeratorių JAV yra pensininkai. Kai
dėl pašto pabrangimo nuo 1998.06.01 net 43% pakilo “Lietuvos
aido” prenumerata - nuo 130 USD iki 170 USD (tie 40 USD ir
buvo tik pašto pakilimas), apie 12% prenumeratorių nebepratęsė
prenumeratos JAV 1999 metams. Kai užklausiau “Lietuvos aido”
administraciją, kodėl jie su nuostoliais mums siunčia savo dien
raštį, atsakymas buvo: “tik dėl ryšio palaikymo su užsienio lietu
viais”.
Lietuvos gyventojams (pensininkams) “Lietuvos aido” metinė
prenumerata (galima užsakyti per mane) kainuoja 70 USD. Netu
riu duomenų, kiek tos sumos atitenka Lietuvos paštui.
Spauda oro paštu iš JAV į Lietuvą kainuoja dar daugiau.
“Draugo” dienraštis oro paštu (US Post Office) metams kainuotų
apie 260 USD. Siunčiant 100 ar daugiau numerių paketą į Vilnių,
kur jis persiuntinėjamas prenumeratoriams į vietoves, naudojant
Air Cargo, metinė prenumerata yra 100 USD, bet dienraštis ke
liauja apie vieną mėnesį ir pelno neduoda.
Reikia nepamiršti, kad “Lietuvos aidą” leidžia UAB - uždara
akcinė bendrovė. Jos akcijas gali turėti tik su dienraščio leidyba
susirišę asmenys, o politinių partijų formalus dalyvavimas
žiniasklaidoje yra Lietuvos įstatymais draudžiamas.
“Lietuvos aido” slidus kelias prasidėjo su buvusio vyr. redak
toriaus Sauliaus Stomos nelemta, kažkaip pražuvusią banko 15,000
USD paskola “Lietuvos aido” vardu, išeikvojimais ir jo labai
nerūpestingu finansų tvarkymu bei administravimu, vadovaujant
(kaip didžiausiam akcijų paketo savininkui) vyr. redaktoriui Sau
liui Šalteniui. Net ir dabar, Amerikos lietuviui Albinui Markevičiui
investavus 6 milijonus litų į “Lietuvos aido” leidybą ir apmokė
jus skolas, 39,564 akcijas turintis Saulius Šaltenis nesiteikė daly
vauti 99.01.22 svarbiame akcininkų susirinkime, kuris dėl jo ne
buvimo neįvyko, kaip pranešė “Draugas” (BNS) 1999.01.26 lai
doje. Nežinia kas dėl to kaltas, bet aišku, kad tas labai kenkia
“Lietuvos aido” stabilumui, įvaizdžiui ir tiražui.

Bronius Juodelis
“Lietuvos aido” įgaliotinis JAV

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broachvay, Boston, MA 02127
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836
• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO I LIETUVA
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didės - nuo 2.5% 1998 metais
iki 8.4% 2002 metais,
Nevvsbytes

Padovanokite

"Darbininko "

Feb. 19
Feb.19
Feb.19
Feb. 20
Feb. 20
Feb. 20
Feb. 23
Feb. 24
Feb. 25
Feb. 26

Feb. 26
Feb. 26
Feb. 27
Feb. 27
Feb. 27

Lowell, MA
Lawrence, MA
Nashua, NH
Waterbury, CT
Hartford, CT
Worcester, MA
Cape Cod, MA
Nonvood, MA
Albany - Schenectady, NY
Binghamton, NY
Scranton, PA
Frackville, PA
Philadelphia, PA
Brooklyn, NY
Bridgeport, CT

12-1 pm
2 - 3 pm
4-5pm
9-10 am
11 am-12:30 pm

1 - 3 pm
3:30-5 pm •
6-7pm
6:30-7:30 pm
9-10:30 am
12-2 pm
5-6pm
9:30-11:30 am

2-5 pm
7:30-8:30 pm

EASTER CONTAINER LEAVES FOR LITHUANIA
ON MARCH 2

VILNIŲ
iš NEVVARK, N J
SAS linija

$350
$250

ten ir atgal, plius mokesčiai

Newark - Vilnius, plius mokesčiai

Kainos galioja
pirmadieniais Ir antradieniais
iš Newarko.
Grįžimas ketvirtadieniais, penktadieniais

prenumeratą savo
pažįstamiems bei
draugams
švenčių proga!
Prenumerata

Ir sekmadieniais.

metams - tik $30.

Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
1-800-77-VYTIS
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHL1NK.NET
vveb site: www.vytistours.com

4

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND
Prekyba antikvariniais baldais Vilniuje

V. Kapočiaus nuotr.

Mes siūlome:
•Taupymo sąskaitas *Taupymo certifikatus
*IRA sąskaitas
•Asmeniškas ir komercines čekių sąskaitas
•Tiesioginį pinigų deponavimą
•Namų paskolas •Automobilių paskolas
• Namų remonto paskolas •Sąskaitų paskolas
•Namų (Home Equity) paskolas
Naujos, patogios darbo valandos ir draugiškas
patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites,
o oro paštu - per 14-a darbo dienų
į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSHĄ,RUS(JA

PICK-UP SCHEDULE FOR
FEBRUARY and MARClI 1999
February 19

Mūsų adresas:

February 20

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

March 2

Pigios kelionės į Pabalti 1998-99
per UNIONTOURS

VILNIUS
6 naktys/ 7 dienos
tiktai $660 asmeniui

dvigubame kambaryje
Nuo ketvirtadienio iki trečiadienio. | kalnų jelna:
FINNAIR skrydis ten Ir atgal
5 naktys viešbutyje ‘Šarūnas’
taip pat mokesčiai Ir pusryčiai kasdien.
Skambinkite UNIONTOURS
sužinoti apie kitokias kolonos i Pabalti.
Mūsų ekspertai parūpins Jums pigiausius skrydžius,
prieinamom kainom geriausius viešbučius ir vietines
ekskursijas po Lietuvą.
212 683-9500 arba 800 451-9511

914 - 258 - 5133

▼

Garantuotas, greitas ir saugus
siuntinių pristatymas

SCHUYLER SAVINGS BANK

• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• SKAMBUČIAI J LIETUVĄ - 46 C/MINUTĘ
• Pinigų pervedimas i Lietuvą

FEBRUARY PICKUPS FOR
EASTER CONTAINER TO LITHUANIA

y

SKRYDŽIAI I

Internetas baugina kelionių
agentūras
Internetas padeda aviakompanijoms sumažinti paslaugų
kainas, o vartotojams - surasti
gausiausius variantus perkant
bilietus. Tačiau kelionių agen
tūroms per Internetą parduo
dami aviabilietai kelia didelę
grėsmę ir verčia ieškoti naujų
sprendimų plėtojant šį verslą.
Tyrimų firma Jupiter Communications prognozuoja, kad
per Pasaulinį Tinklą parduo
damų aviabilietų dalis ateityje

darbui amerikiečių šeimose.
Suteikiamas atskiras kam
barys, vonia ir pilnas išlaiky
mas. Atlyginimas 300 - 450
dol. per savaitę su dviem
laisvom dienom. Kreiptis International Consultation,
368 Broadway, Suite 206, New
York, NY, 10013, tel: (212)
766-1168. (sk.).

. '

.. ..

V. Kapočiaus nuotr.

Žiemos žūklės mėgėjai Elektrėnuose

Reikalingos vaikų
auklės, namų tvarkytojos

March 4

March
March
March
March
March

5
6
8
15
16

March 18

March 19

Philadelphia, PA
Baltimore, MD
Brooklyn, NY

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

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

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

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

New York-Viinius-New York $375 r.t.
One way to Vilnius

$250

UNIONTOURS
245 F’rfth Avenue
New York, NY 10016
Fax: 212 683 9511
e-mail: travel@uniontours.com
On the net: www.uniontours.com

&

-u*

t.

TRAVEL

250 West 57th Street, 1211
New York, NY 10107
Tel.: (212) 541-5707
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PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS FONDAS

“Lietuvos energijos”
valdyba bendrovės generali
niu direktoriumi paskyrė Vir
mantą Jurgaitį, nuo praėjusių
metų dirbusį “Lietuvos energijos” generalinio direkto
riaus pirmuoju pavaduotoju,
turintį 35 metų darbo stažą
pramonės energetikoje. “Lie
tuvos energijos” valdyba pa
tenkino Anzelmo Bačausko
prašymą atleisti jį iš “Lietuvos
energijos” generalinio direk
toriaus pareigų dėl sveikatos.
Europos komitetas prie Vy
riausybės patvirtino Lietuvos
ekonominės plėtros agentūros
(LEPA) naujos sudėties tary
bą. Tarybos pirmininku pa
skirtas Aleksandras Abišala,
“Abišala ir partneriai” konsul
tacinės firmos partneris, bu
vęs Lietuvos premjeras.

(atkelta iš 5 psl.)

Lawn, IL; Vladas Vameckas, Waterbury, CT; S. ir F. Žymantas,
Downers Grove, IL
$45 - Kęstutis A. Keblys, Baton Rouge, LA
$40 - B. Andriukaitis, Forest Park, IL; Algimantas ir Virginija
Gureckai, Windsor, CT; Stephania Muszynski, Hartford, CT; Au
relija ir Bronius Polikaičiai, Palos Hills, IL; dr. Marytė Žemaitis,
Leonia, NJ
$35 - Marytė Čemiūtė, Hinsdale, IL
$30 - Vaclovas Budnikas, Elizabeth, NJ; Andrius A. Butkūnas,
Farmington Hills, MI; J. ir B. Lintakas, Oak Lawn, IL; Janina
Radvenis, Los Angeles, CA; Jonas Svera, Bloomfield Hills, MI
$25 - Jonas Abraitis, Oak Lawn, IL; Vytautas ir Danutė Ano
ms, Rego Park, NY; Vincas ir Liuda Apaniai, Chesterland, OH;
Edvardas W. Baranauskas, Schenectady, NY; A. L. ir Roma Čepu
lis, Willoughby Hills, OH; Roma Degesys, St. Petersburg, FL; Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos direktorių tarybos posėdžio, įvykusio š. m. vasario 6 d.,
Gintaras Deikis, Chelsea, MI; Juozas Gailevičius, Masontown, dalyviai. Išsamus aprašymas yra “Darbininko” 8-ame puslapyje
WV; Vladas Gilys, Sun City, CA; Ona ir Jonas Gradinskai, Chi
cago, IL; Aleksandras J. Jankūnas, Cicero, IL; Antanas Januška,
Milton, MA; Bronius Jaras, Kenosha, WI; Pranas ir Marytė Joga,
Pittston, PA; Raimundas A. Kiršteinas, Rochester, NY; Ona Ko
lis, Palos Park, IL; Karolina Kubilius, Willowbrook, IL; Marija
Kuprienė, Cicero, IL; Bronius ir Regina Latoža, Westmont, IL;
Vytautas Musonis, Oak Lawn, IL; Algis Navikauskas, Brookfield,
CT; Tadas ir Gailutė Palionis, Madison, WI; Juozas Paškus, OrSausio 10 d. Šv. Petro parapi Jaunesniųjų būrys, talkininkau
Mūsų informacijos centras, gyvena šioje šalyje ilgiau kaip
land Park, IL; Lidija ir Darius Polikaičiai, Downers Grove, IL;
jos
salėje Lionės Kazlauskienės jant moksleiviui Andriui Gas- patenkindamas užsienio lietuvių 6 mėnesius. Dėl senyvo am
Birutė Prasauskas, Lomita, CA; Austrą Puzinas, San Mateo, CA;
Jonas Ratnikas, Chipley, FL; Kazys ir Danuta Razma, Westches- iniciatyva įvyko atgaivintos paroniui, susipažino su ateiti užklausas, gavo nusiskundimų žiaus jie nebenori du kartus per
Bostono Ateitininkų Jaunučių ninkų ženkleliu bei jo prasme. dėl kai kurių tarpvalstybinių sus metus keliauti iš Lietuvos. Jų
ter, IL; Albinas Reškevičius, Omaha, NE; Aldona ir Juozas Rygekuopos susirinkimas. Ateitinin Jaunučiai taip pat pagiedojo, pa itarimų trūkumo.
teigimu, tai galima būtų išspręs
liai, Thompson, CT; Anicetas Simutis, East Rockaway, NY; Re
kai buvo įkurti Lietuvoj šio simeldė ir žaidė žaidimus.
Jungtinėse Amerikos Valsti ti atitinkamomis tarpvalsty
gina Snarskis, Ormond Beach, FL; J. K. Slivinskas, Indialantic,
Tėvai nutarė, kad susirinkimai jose yra ilgai pragyvenusių lietu binėmis sutartimis.
FL; Algimantas ir Rugilė Šlapkauskas, Glen Ellyn, IL; Faustas šimtmečio pradžioje kovoti su
požiūriu, jog visi apsišvietę įvyks pirmąjį kiekvieno mėnesio vių, kurie nepriėmė Amerikos
Užsienio reikalų ministerija
Strolia, Oak Forest, IL; Irena Sušinskienė, Cleveland, OH; Gaida
žmonės savaime turi tapti ateis sekmadienį, 12 valandą, Šv. Pet pilietybės, bet gauna Socialinio mus informavo, kad tokios su
Zarkis, Downers Grove, IL; Juozas Žygas, Oak Lawn, IL
tais. Ateitininkų tikslas - išla ro parapijos salėje. Kitas susi draudimo (Sočiai Security) pen tarties tikrai stinga, o jos pasi
$24 - Aldona Maria Drukteinis, So. Pasadena, FL; Danguolė
vinti sąmoningus katalikus, ku rinkimas bus vasario 7 d. Visi sijas. Jų tarpe yra norinčių su rašymą galėtų inicijuoti Socia
R. Griganavičius, Darien, IL; Ona H. Michelevičius, St. Pete
rie supranta pasaulį, kuriame pirmo - aštunto skyriaus moki grįžti gyventi į Lietuvą. Tačiau linės apsaugos ir darbo minis
Beach, FL; Kazys Sekmakas, St. Pete Beach, FL
gyvena, ir su viltimi, tikėjimu niai kviečiami dalyvauti. M.G. jiems iškyla kliūtis, nes nepilie- terija. Šiomis dienomis mes įją
$20 - Algirdas Antanaitis, Lemont, IL; Vanda Bagdonas, Daystengiasi j į atnaujinti Kristuje,
čiai pensiją praranda, jeigu ne ir kreipėmės šiuo klausimu.
tona Beach, FL; Birutė ir Bronius Banaičiai, Abington, MA; A. V.
Susirinkime
dalyvavo 10
ir B. V. Bublys, Bloomfield, MI; Vincas Butvydas, Geenwich, CT;
vaikų. Programoje dr. Mirga
Lietuvos Seimo pirmininko Vy
Dana Domarkas, Chicago, IL; Vytautas Jonaitis, Grand Rapidš,
Girniuvienė pakalbėjo apie tauto Landsbergio vadovaujama
MI; Juozas P. Kalvaitis, Chicago, IL; T. J. Kapačinskas, South
ateitininkų organizaciją bei delegacija su oficialiu vizitu sausio
Bend, IN; Marijona Kušlikienė, Grand Rapids, MI; J. V. LopaSu giliu liūdesiu pranešame,
veiklą. Vyresnieji jaunučiai, va 30 - vasario 7 dienomis lankėsi
tauskas, Santa Monica, CA; Helmut Lubert, Chicago, IL, dr. J.
Kinijoje. Kartu vyko parlamentarai
kad
šių
metų
sausio 26 dienų, Newark, Delaware, mirė
dovaujant moksleiviui Petrui Rimantas Dagys, Albertas Šimėnas,
Makštutis, Palos Heights, IL; dr. Jonas Maurukas, St. Petersburg,
Gaveliui, pasikalbėjo apie šei Žibartas Jackūnas ir Česlovas Jur
FL; Anatolijus Milūnas, Downers Grove, IL; Gloria O’Brien,
Motiejus Vaišnys
mos bei bendruomenės idealus. šėnas.
Westwood, NJ; Veronika Paovienė, Grand Rapids, MI; Raymond
1904-1999
E. Paskųs, Darien, IL; Vytas Paulionis, Chicago, IL; Mike Petro
Velionies pelenai bus laidojami jo tėviškėje
nis, Mississauga, Canada; Balys Raugas, Delran, NJ; Teodoras ir
Lietuvoje
Ritonė Rudaičiai, Lemont, IL; Aldona Stempužienė, South EuŠv. Andriejaus lietuvių parapija
clid, OH; Alfas Skukis, Gulfport, FL; Juozas Vaineikis, Oak Lawn,
Philadelphijoje puoselėja lietuvišką
Antanina Vaišnienė
IL; Algimantas Vaičiulis, Chicago, IL; Vytautas Vanagas, Skokie,
IL; Sofija Vėbras, Oak Lawn, IL
Rimas ir Elona Marijošiūtė Vaišniai
paveldą tarp amerikiečių
$15 - Aldona Gasneris, St. Pete Beach, FL; Eduardas JokubausGintaras ir Vaiva
kas, Oak Lawn, IL; Sigutė Mikrut, Lake Bluff, IL; Joseph Petri
Vida Vaišnytė ir Vytautas Klemai
kas, St. Petersburgh, FL; Ona Vaškas, Willoughby Hills, OH;
dojo pirmųjų bažnyčios “savi
(atkelta iš 3 psl.)
Andrius, Paulius ir Tomas
Teodora Zailskienė, Cicero, IL
ninkų” muzikinis vienetas.
$12 - Aleksandras Daunys, St. Petersburg, FL; Jonas KaspariūPo koncerrto visi klausytojai
ly, vargonais palydi Douglas
Tegul ilsisi ramybėje
nas, St. Peterburg, FL; Dana M. Maciejauskas, Orland Park, IL; Tester. Džiaugiantis aukšto ly buvo pakviesti į erdvią Šv. AnVida M. Meilus, St. Pete Beach, FL; Dalia Remys, Crofton, MD; gio koncertu, tinkama pasi driejaus parapjos kleboniją
Aurelija L. Robertson, St. Petersburg, FL; Danutė J. Siemaška, džiaugti ir įvykusiu katalikų ir pasigrožėti “The Philadelphia
Palm Harbor, FL; Joseph Šulaitis, St. Petersburg, FL; Vida M.
episkopalų ekumeniniu bendra Inųuirer” aprašyta nuostabaus
Tumasonis, St. Pete Beach, FL; Janina Vienužis, Michigan City, darbiavimu. Prisimintina, kad grožio kalėdine eglute ir pasi
Ateis pavasaris, žydės žilvičiai
IN
1941 metais iš Philadelphijos vaišinti. Klebonijon suėję rado
ir klevai — tavęs nebus.
$10 - Maria Abromaitis, Palos Heights, IL; Silvija Aleksiūnas, Episkopalų vyskupijos lietuvi bendrą kalbą, dalijosi koncerto
Indianhead Park, IL; Marija Arštikys, North Riverside, IL; Leo ai nupirko bažnyčią, šiuo metu įspūdžiais, sakė komplimentus
Bernardas Brazdžionis
Bagdonas, Sunny Valley, OR; Jonas Balčius, Bridgeport, CT; B. žinomą pakeistu Šv. Andriejaus mūsų tradicijai bei paveldui. Įsi
Balčiūnas, Manahawkin, NJ; Viktoras Banevičius, Westborough, vardu. Po daugelio metų per gijome naujų draugų sau ir Lie
MA; Stanley ir Anna Darzinskis, Ponce Inlet; FL, Helen Galenas, traukos, prieš 130 metų sta tuvai.
Chicago, IL; Haris K. Ivaškevičius, Omaha, NE; Helen ir John tytame bažnyčios pastate gie
Algimantas S. Gečys
Kadela, Grand Rapids, MI; Angelą Kazakevičius, Pomona, IL;
Bronius V. Krokys, Philadelphia, PA; Josephine ir Algis Lapšys,
Dedham, MA; Bronius Markeliūnas, Centerville, MA; Victor G.
Mathieu, Bristol, RI; Vytautas Matulionis, Cleveland Heights, OH;
Peter P. Narutis, Westchester, IL; dr. Algis Norvilas, Oak Lawn,
IL; Antanas ir Emilija Paužuoliai, Chicago, IL; Stefanija Ričkutė,
Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir tėvukas užbaigė šios
Putnam, CT; O. ir S. Ruibiai, Chicago, IL; Eugenija Sakalas, Phi
žemės kelionę 1998 m. gruodžio 1 dieną Kalifornijoje.
ladelphia, PA; Agota Suopienė, Chicago, IL; Antanas ir Apoloni
Amžinam poilsiui bus perkeltas į Tėvynę.
ja Tuskenis, Burbank, IL; Bronius Underys, Chicago, IL; Nijolė
Dėkojame kunigams: kun. J. Ayward, kuris lankė li
Varnas, Slidell, LA; V. R. Vilkutaitis, Cleveland, OH; Joseph Zubgonį
ir atnašavo gedulo Šv. Mišias Kalifornijoje, kun. R.
rickas, Grand Junction, MI
Grasso,
kuris jautriai prisiminė Stepą gedulo Šv. Mišio
$5 - A. P. Bagdonas, Chicago, IL; Eleonora Pleškys, Chicago,
se Floridoje, kun. V. Pikturnai, kun. A. Paškui ir kun. Z.
IL; Aleksandras Verikas, Racine, WI
Smilgai, kurie aukojo Šv. Mišias ir atsiuntė mums
$4 - Petras Bernatavičius, Lockport, IL
užuojautas sunkiu laiku.
$2 - Anonimas, Texas
Esame dėkingi J. E. vyskupui P. Baltakiui, už atnašau
$1 - Anonimas, Nevv York
tas Šv. Mišias ir paguodą mūsų sielvarte.
Didelis dėkui visiems, kurie praskaidrino gedulo Šv.
PLB Fondo vadovybė (direktoriai Vytautas Kamantas, dr. Pe
Mišias
už a. a. Stepą Daytonoje: muzikui A. Skriduliui
tras Kisielius, Kazys Laukaitis, dr. Edmundas Lenkauskas, Juo
ir jo vedamam chorui “Sietynui”, solistei J. Daugėlienei,
zas Lukas, dr. Antanas Razma, Jonas Treška Jr. ir teisės patarėjas
rašytojai B. Pūkelevičiūtei už sukurtą ir perskaitytą
Saulius Kuprys) labai dėkoja visiems aukotojams už aukas ir prašo
maldą ir G. Lapėnui už atliktus Šv. Mišių skaitinius.
Jūsų paramos PLB Fondo ateities darbams. Visos aukos gali būti
Gili padėka klubo pirmininkui J. Daugėlai, dr. S. Ra
nurašomos nuo JAV pajamų mokesčių Federal ED No. 39-3097269.
manauskienei, dr. B. Preikštienei ir D. ir G. Grajaus
Prašom čekius rašyti ir aukas siųsti: LITHUANIAN WORLD COMkams už visokeriopą pagalbą, mums esant Kalifornijoje.
MUNITYFOUNDATION PO BOX140796 GRAND RAPIDS MI
Dėkojame visiems už užprašytas Šv. Mišias, gėlių
49514-0796 USA
puokštes,
pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ar spau
Juozas Lukas
doje ir visiems, kurie aukojo Stepo atminimui Lietuvos
PLB Fondo iždininkas
Našlaičių Globai.
—1
Mūsų nuoširdžiausia padėka priklauso visiems.

Atgimsta Bostono jaunučiai
ateitininkai

Lietuvių grįžimo į Tėvynę
informacijos centras

PADĖKA
A. t A.

STEPAS LEVECKIS

Užsiprenumeruokite
DARBININKĄ
(718)827-1551

Giliai liūdinti žmona Pelagija,
dUktė Danutė ir sūnus Algis su šeimomis.
V. Kelero nuotr.

8 • DARBININKAS • 1999 vasario 19, Nr. 8

DARBININKAS
|new
‘YORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Lietuvių Fondas praneša,
kad 1999 metų švietimo,
kultūros bei kitiems lietuvybės
išlaikymo poreikiams remti
prašymai turi būti pateikti iki
šių metų kovo 15 dienos. Prašy
mus studentų stipendijoms rei
kia pateikti iki balandžio 15 die
nos.
Prašymų anketas lietuvybės
išlaikymo paramai bei studentų
stipendijoms galima gauti Lietu
vių Fondo raštinėje darbo die
nomis nuo 9 vai. iki 5 vai, po
piet - 14911 127th Street, Le
mont, IL, 60439; telefonas (630)
257-1616.
Užpildytas prašymų anketas
prašome grąžinti paštu arba
įteikti asmeniškai Lietuvių Fon
do raštinėje nurodytu adresu.

E-mail: jkeleras@aol.com
Redakcija ...... (718) 827-13£2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr......... (718) 827-1351

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

Vasario 16-osios minėji
mas, rengiamas Didžiojo Nevv
Yorko Jungtinio Komiteto, įvyks
š. m. vasario 21 d. tokia tvar
ka: 11:00 vai. Mišias Apreiškimo
par. bažnyčioje aukos vyskupas
Paulius Baltakis, OFM. Akademi
ja - 2:30 vai. popiet Kultūros
Židinyje. Kalbės Vytautas Volertas, meninę dalį atliks Dainavos
oktetas iš Chicagos.

suaugusiems, 5 dol. vaikams.
Bilietus reiškia įsigyti iš anksto
arba užsisakyti pas Pranę
Ąžuolienę, tel.: (718) 296-1205.

Viešpaties Atsimainymo
parapijos žinios

įvyks vasario 28 d., sekmadienį,
tuojau po 11:15 vai. mišių
parapijos salėje.

Biblija - prelato Antano Rubšio
iš originalų graikų ir hebrajų kal
bų išverstas Senąjį ir Naująjį Tes
tamentą apimantis ŠVENTASIS
RAŠTAS jau atspaustas Lietu
voje, Adomo Jakšto spaustuvėje.
Ši 2100 puslapių biblija su pla
čiais paaiškinimais ir įvadais JAVse kainuos 20 dol. ir persiunti
mas. Ją platins ir "Darbininko"
administracija. Kiek reikės pri
mokėti už persiuntimą, paskelb
sime vėliau, todėl užsakydami
ją, prašome dar nesiųsti čekio.
Knygos netrukus pasieks Ame
riką.

(r.... —..... =^\

M. Marijošius, Port Wash-

Lietuvos vyčių 110 kuo
pos mėnesinis susirinkimas

Pereitą savaitę gavome šį
laišką:

Apreiškimo parapijos
taryba sausio 17 d. posėdyje,
kuriame dalyvavo administrato
rius prel. D. Cassato ir kun. V.
Palubinskas, įvertindama Dar
bininko įnašą, tarnaujant Nevv
Yorko lietuviams, paskyrė 100
dol. auką spaudai paremti.
(Pas.) Vladas Sidas,
Tarybos pirm.
Nuoširdžiai dėkojame Ap
reiškimo par. tarybai už paramą
ir mūsų pastangų įvertinimą.
Vien iš prenumeratos mokesčio
laikraštis negalėtų išsilaikyti.

Prel. J. Kučingis, Los Ange
les, C A, ir šiemet apmokėjo
prenumeratą su 100 dol. čekiu.
Jis taip remia "Darbininką" jau
daugelį metų. Gerbiamam pre
latui nuoširdžiai dėkojame už
nuolatinę paramą.
Antanina Reivitis, Jupiter,
FL, kaip kasmet, taip ir šiemet
apmokėjo prenumeratą su 100
dol. čekiu. Dosniai nuolatinei
mūsų spaudos palaikytojai nuo
širdžiai dėkojame.
Stasys V. Birutis, Wayne,
NJ, mūsų nuolatinis rėmėjas, ši
emet ir vėl apmokėjo prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuošir
džiai dėkojame už nenuilstamą
paramą.

Moterims siūlomi darbai
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel: (516) 377-1401.
(sk.)
Lietuvis, lauko priežiūros darbų
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, Washington, DC,
ieško dviejų darbininkų, kurie
galėtų atlikti lauko priežiūros dar
bus. Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir
viršvalandžiai. Reikalingas darbo
leidimas. Suteikiamas pigus butas 130 dol.mėnesiui. Tel. (202) 244-

2373.
(sk.)
LIETUVOS STUDENTU CEN
TRAS - Express Service garan

Fl;
**Padeda gauti Sodai Security su
leidimu dirbti;
**Employment Authorization;
“Padeda keisti mokyklas išlaikant
statusą;
“Paruošia visus dokumentus stu
dentų, svečių ir biznio iškvietimams
(per 3 dienas);
“Padeda atidaryti sąskaitą banke;
“Padeda gauti reikiamą statusą;
**Tvarko visus kitus dokumentus;
“Daro vertimus.

K. Židinyje rengia spaudos balių.
Tokie baliai nepriklausomos Lie
tuvos laikais turėdavo didelį pa
sisekimą. Tikimasi ir šį balių pa
daryti patrauklų ir įdomų.

ktadieniais 11:30 vai. ryto bus
einami Kryžiaus keliai, o po jų 12 vai. bus aukojamos Mišios.

-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.)

Kauno seminarijos rektorius

rekolekcijų užbaigimo pie
tūs. Įėjimas su bilietais; 15 dol.

Gavėnios laikotarpyje pen

metų fiskalinis biudžetas.
Posėdyje dalyvavo ir Jim Simo
ne, Nevv Yorko arkivyskupijos
"special education" programos
direktorius ir nepailstantis
A.P.P.L.E. katalikiškų mokyklų
srauto bei religijos/etikos vasa
ros kursų organizatorius. J. Si
mone jau ne pirmą kartą prabyla
direktorių posėdžiuose ir jo ko
mentarai bei sumanymai mielai
išklausomi.
Visi direktoriai ir svečiai ska
niai papietavo LKRŠ tarnautojos
J. Senken paruoštu maistu. Gali
ma pasidžiaugti, kad šis posėdis
buvo ypatingai produktyvus.
(Žiūr. dalyvių nuotrauką 7-ame
psl.)
V. J.

vysk. R. Norvilą praves reko

Lietuvių Žurnalistų Są
junga Nevv Yorke gegužės 22 d.

madieniais 7:30 vai. ryto.

pasidžiaugdamas gausiu direk
torių dalyvavimu. Finansinį pra
nešimą pateikė iždininkas kun.
V. Volertas; apibūdindamas tvir
tą dabartinį LKRŠ stovį. Įvairios
veiklos eigą ir užsimojimus
pristatė reikalų vedėja Vida Jan
kauskienė. Su džiaugsmu buvo
sutikta žinia, kad naujai išleistas
vienoje knygoje Šv. Raštas jau
yra pakeliui į Ameriką ir turėtų
čia atsirasti pirmą ar antrą kovo
mėnesio savaitę. Pranešta, kad
buvo gauti net 34 prašymai iš
įvairių katalikiškų vienetų Lietu
voje ir dauguma jų buvo paten
kinti, paskiriant netoli 60 tūk
stančių dolerių finansinę pa
ramą. Svarstytas ir priimtas 1999

tuotai ir patikimai patarnau
ja sekančiuose reikaluose:
**Padeda keisti vizas JI, B1-B2 į

gyv. Woodhaven, NY, rengiasi
savo tapybos kūrinių parodai,
kuri bus balandžio 24-25 dieno
mis Kultūros Židinio mažojoje
salėje.
•

Mišios lietuvių kalba yra
aukojamos kiekvieną sekma
dieni 11:15 vai. ryto ir pirv

Š. m. vasario 6 d. Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos patalpose
įvyko LKRŠ direktorių tarybos
posėdis. Prieš posėdį buvo auko
jamos mišios pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje Šalpos gy
vųjų ir mirusiųjų geradarių in
tencija. Pagrindinis mišių cele
brantas buvo J. E. vysk. Paulius
A. Baltakis, OFM. Drauge koncelebravO tėv. K. Bučmys, OFM,
tėv. P. Barius, OFM, prel. A. Kontautas, kun. J. Riktoraitis, prel.
A. Rubšys ir kun. V. Volertas.
Posėdis pradėtas vysk. P. Bal
takio malda 11:15 vai. ryto ir
baigtas malda jau saulei nusilei
dus, apie 6:45 vai. vak. Atidary
mo žodį tarė vysk. P. Baltakis,

Tik 46 centai už minutę
skambinant į Lietuvą; 9,9 cento

Apreiškimo par. žinios
REKOLEKCIJOS IR PIETŪS

lekcijas mūsų parapijoje (kam
pas No. 5th St. ir Havemeyer St.,
Brooklyn, NY) sekančia tvarka:
penktadienį, vasario 26 d.,
7:30 vai. vakare; šeštadienį, va
sario 28 d. 4 vai. popiet. Sek
madienį, vasario 28 d. 11 vai. r.
mišios. Visi apylinkės lietuviai
yra kviečiami dalyvauti rekole
kcijose.
Vasario 28 d., po mišių,
12:30 vai. bažnyčios salėje bus

Dail. Juozas Bagdonas,

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos direktorių
tarybos posėdis

ington, NY, apmokėjo prenume
ratą už kelerius metus ir dar pri
dėjo 80 dol. auką. Nuoširdi padė
ka už paramą spaudai.
Laima Lileika, Manhasset,
NY, kasmet remia mūsų spaudą
didesne auka. Ir šiemet apmokė
jo prenumeratą su 90 dol. čekiu.
Nuoširdžiai dėkojame už paramą
mūsų laikraščiui.

Cheryl ir Juozas Milukas,
Stamford, CT, yra nuolatiniai
"Darbininko" rėmėjai ir aukoto
jai. Ir šiemet apmokėjo prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už paramą
spaudai.
Albinas Milukas, Coventry,
RI, nuolatinis dosnus rėmėjas,
sužinojęs apie sunkią "Darbinin
ko" finansinę padėtį, šiemet pa
didino savo auką, atsiųsdamas
230 dol. čekį. Nuoširdžiai dėko
jame už dosnią paramą ir tokį
malonų mūsų pastangų įverti
nimą.

Elena Zmij, Fort Myers, FL,
šiemet ir vėl, kaip kasmet, ap
mokėjo prenumeratą su 100 dol.
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už
nuolatinę dosnią paramą mūsų
spaudai.

Dr. Nijolė BražėnaitėParonetto, Sparkill, NY, šiemet
padidino savo kasmetinę para
mą, apmokėdama prenumeratą
su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai
dėkojame mūsų skaitytojai už
nuolatinę paramą spaudai stip
rinti.

TEL: (212) 725-8807

"Trys tigrai" iš k.: Vladimiras Prudnikovas, Eduardas Kaniava ir Virgilijus Noreika
koncertų programąJAV-se pradės vasario 27 d. Kultūros Židinyje Brooklyne, NY. Koncertą
rengia Laisvės Žiburio radijas (žiūr. skelbimą). Solistai j New Yorką atvyksta vasario 25
d. ir bus apsistoję Danutės ir Karelo Dvorakų namuose. Iš New Yorko "tigrai" išvyksta i
Chicagą vasario 28 d.

(sk.)

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

Kretingos pranciškonų
labdaros valgyklai, kuri buvo

LAISVES ŽIBURIO RADIO

56-SIS KONCERTAS

Šeštadienį Vasario 27 d. 7 vai
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd, Brooklyn, N Y
PROGRAMOJE - trys iškiliausi Lietuvos solistai
VIRGILIJUS NOREIKA
VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS
EDUARDAS KANIAVA
Piano palyda - WILLIAM SMIDDY ir
LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS (CD)
Lietuvos liaudies dainos, estradinė muzika, operų ištraukos,
naujametinis trijų tigrų muzikinis kokteilis.

Nuo 5 vai. Metiniu, paruošti karšti pietus.
Po programos šokiai gojant BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRUI
vad. VYTAUTAS DAUGIRDAS.
Mažojoje saleje užkanda, atgaiva...

Baliui stalus galima is anksto užsakyti pas Živilę Jurienę 718-847-3133.
Policija patruliuos gatvėje ir saugos mašinas nuo vandalu,
Visos vietos numeruotos. BILIETŲ KAINA -15 dol.
Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu.
Čekį atitinkamai sumai ir sau adresuotų su pašto ženklu voką, siusti
LITHUANIAN RADIO CLUB
217- 25 54th Avė., Bayside, NY 11364
Bilietų platintojai:

Maryte Shalins 718-296-2244

Daiva Bartulienė 718-849-5826

Asta Barkauskienė 516-671-7526

Laima Šileikytė-Hood 212-982-1335

Živile Jurienė 718-847-3133

Vida Jankauskienė 718-647-2434

Valentinas Melinis 732-836-1158

Bruno Rutkunas 516-628-2292

Julius Veblaitis 908-687-4943

Romas Kezys 718-423-6161

Visus atsilankyti kviečia
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
Romas Kezys, Vedėjas
WKDM 1380 AM Sekmadieni 9:00 - 9:30 rytais

aprašyta DARBININKO Nr. 29,
aukojo:
Karolina Bružas, Homevvood, IL50 dol.
Laima Platerienė, Bethesda, MD
-120 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 agen
tūra praneša, kad į Brooklyną
"Vilties" atstovai atvyks š. m.

vasario 27 d. ir nuo 2 vai. iki
5 vai. popiet priims siuntinius
Kultūros Židinio kieme buv.
spaustuvės patalpose. Velykų
konteineris išsiunčiamas š. m.
kovo 2 d. Brooklyne mūsų at
stovas - Algis Jankauskas, tel.

(718) 849-2260.

Atlantic Express corp.,
siuntinių į Lietuvą persiuntimo
bendrovė, siuntinius vėl priims
kovo 6 d., šeštadienį, nuo 12
vai. iki 1 vai. popiet Kultūros
Židinio kieme. Dėl informacijų -

tel. (914) 258-5133.

Siuntiniai į Lietuvą laivu
arba oru. Pinigai pervedami
doleriais per 2 - 5 dienas.
TRANSPAK,
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629
tel. (773) 838-1050.

