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- Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė nusiste
bėjimą ir apgailestavimą dėl to, 
kad Maskvos miesto valdžia 
leido Sausio 13-ąją surengti 
mitingą prie Lietuvos ambasa
dos Rusijoje. Todėl Lietuvos 
ambasada Maskvoje Rusijos už
sienio reikalų ministerijai per
davė atitinkamą notą. Lietuvoje 
prisimenant kruvinus 1991-ųjų 
įvykius ir minint Laisvės gynėjų 
dieną, Maskvoje prie diploma
tinės atstovybės surengtame mi
tinge dalyvavo ir prieš Lietuvos 
valstybę veikę bei dabar nuo 
teisingumo besislapstantys ne
pavykusio perversmo organiza
toriai. Tai - buvęs Vilniaus ypa
tingosios paskirties milicijos 
būrio (OMON) vadas Boleslav

. Makutinovič ir Lietuvoje už 
mėginimus įvykdyti perversmą 
nuteistas, bet į Rusiją pasitrau
kęs buvęs “Tarybų Lietuvos” 
radijo stoties redaktorius Sta
nislavas Mickevičius.

- 2000-ieji krikščionybės 
metai pagal popiežiaus Jono 
Pauliaus II paskelbtą didžiojo 
Jubiliejaus šventimo planą yra 
skirti Švenčiausiosios Trejybės, 
vienybės bei Eucharistijos slė-

•—pinių apmąstymui. Atsiliepiant 
i tai. šiais metais, birželio 1-4 
dienomis, Kaune rengiamas 
Lietuvos II Eucharistinis kon
gresas - svarbiausias Šventų
jų Jubiliejinių metų šventimo 
Lietuvos Bažnyčioje įvykis. Jau 
patvirtinta oficiali kongreso 
simbolika.

- Lietuvos finansų ministras 
Vytautas Dudėnas sausio 14 d. 
išvyko į Washingtoną, kur susi
tiks su Pasaulio banko, Tarptau
tinio valiutos fondo aukštais pa
reigūnais, Kongreso ir Senato, 
kitų JAV institucijų atstovais. 
Per pokalbį su Pasaulio banko 
vykdančiuoju direktoriumi Ši
aurės ir Baltijos valstybėms 111- 
ka Niemi numatoma svarstyti 
Lietuvos galimybes šiemet gauti 
100 milijonųJAV dolerių struk
tūrinio sureguliavimo paskolą.

- Lietuvos Vyriausybė pri
tarė Nacionalinei programai 
prieš vaikų komercinį seksua
linį išnaudojimą ir seksualinę 
prievartą, kurios įgyvendinimui 
2000 - 2004 metais numatyta 
skirti 3,4 milijono litų. 1998 me
tais Lietuvoje nustatyta 317 
nusikaltimų, kai suaugusieji 
panaudojo prievartą prieš vai
kus. Iš jų 96 nusikaltimai buvo 
susiję su seksualine prievarta. 
Pirmajame programos įgyven
dinimo etape numatyta sukaup
ti duomenų bazę, kuri atspin
dėtų seksualinės prievartos prieš 
vaikus ir komercinio seksuali
nio jų išnaudojimo mastus. An
trame etape planuojama sukurti 
vaiko, patyrusio seksualinę 
prievartą, ir jo artimųjų psicho- 
socialinės reabilitacijos siste
mos modelį.

- Būtingės terminale sausio 
14 d. buvo iškraunamas su Nor
vegijos vėliava plaukiojantis 
“Tromaas” tanklaivis, atgabenęs 
per 80 tūkstančių tonų Siaurės 
jūros naftos, skirtos “Mažeikių 
naftos” perdirbimo įmonei. Tai 
jau antras kartas šiemet ir trečias 
iš viso, kai “Mažeikių nafta” per 
Būtingės terminalą importuoja 
žaliavą iš Vakarų.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS - LIETUVŲ KONSERVATORIŲ 
MEMORANDUMAS

APIE DEMOKRATIJĄ, TAUTŲ ATVIRUMĄ IR SOLIDARUMĄ

Pastaruoju metu Lietuvoje 
gali išgirsti kryptingų pasi
sakymų prieš užsienio investici
jas, privatizaciją, Vakarus ir 
amerikiečius, NATO ir Europos 
Sąjungą. Dažnai tie išpuoliai 
turi tokį atspalvį, kurie nedera 
normalioms europietiškoms 
partijoms. Jie nedera nei liber
alams, nei konservatoriams, nei 
krikščionims demokratams, ne
bent kurie nors iš jų būtų tik 
apsimetę, tik apgaulingai pasi
vadinę.

Lietuvos nacionalinis saugu
mas, kuriuo visi turėtų rūpintis 
pirmiausia, tai atvirumas dau
giau pasiekusioms demokrati
joms ir bendradarbiavimas su 
jomis. Investicijos - tai darbo 
vietos, galimybė rastis nekri- 
minalinei gerovei, tai ir saugu
mo garantijos. Kiekvienas, ku
ris pasisako prieš investicijas, 
skatina skurdą, nes mažina dar
bo vietų skaičių. Kiekvienas, 
kuris pasisako prieš privatų ver
slą ir grasina jį nacionalizuoti, 
atbaido investicijas ir kenkia 
darbininkams. Tuo šiandien 
pasižymi būtent kairieji. Gyvy
bingas verslas ir darbas kuria 
gerovę, šalies ir žmonių sau
gumą, o saugus būvis pritraukia 
kapitalą ir skatina verslą. Lietu
vos konservatoriai laikosi ir 
laikysis Šių paprastų pažiūrų, 
priešinsis kairiajai krypčiai.

Savo ruožtu Lietuvos'nacio
nalinio saugumo pagrindu įsta
tymas nustatė, kad Europos Są
junga ir NATO yra mūsų vals
tybės užsienio politikos prio
ritetai.

Š. m. sausio 13 d. Vilniuje prie devynių Antakalnio kapinėse palaidotų sausio 13-osios 
nakties didvyrių kapų galvas nulenkė Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus (vid.), 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis (kair.) ir Ministras Pirmininkas Andrius 
Kubilius (deš.) G. Žilinsko (ELTA) nuotr.

Sausio 13 d. Lietuvos Seime 
surengtas iškilmingas posėdis, 
skirtas Laisvės gynėjų dienai 
paminėti..

Jame dalyvavo Lietuvai lem
tingą naktį žuvusiųjų už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę 
giminės ir artimieji, taip pat Lie
tuvos Prezidentas Valdas Adam
kus, Ministras Pirmininkas An
drius Kubilius, Vyriausybės na
riai, Aukščiausiosios Tarybos - 
Atkuriamojo Seimo deputatai - 
Nepriklausomybės Akto signa
tarai, atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos pirmosios 
Vyriausybės nariai, Prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Konstitu
cinio, Aukščiausiojo bei Ape
liacinio teismų vadovai, Lietu
vos bažnyčių hierarchai, diplo
matinių misijų atstovai, Seimui

Jeigu Lietuvos pagrindinės 
politinės partijos, ar jos būtų 
kairesnės, ar dešinesnės, nūnai 
atsimeta nuo šių pagrindų, dar 
neseniai priimtų visų bendru 
sutarimu, jos turėtų kalbėti 
aiškiai, ar keičia programines 
nuostatas. Jei naujos ar besiblaš
kančios politinės jėgos tikisi 
pakeisti valstybės kryptį iš 
Vakarų į Rytus, jos turėtų tai 
deklaruoti neapgaudinėdamos 
būsimų rinkėjų. Tėvynės Sąjun
ga kviečia naujas partijas į atvi
rą dialogą, siūlo apsibrėžti ir at
siskleisti.

Nerimą kelia tam tikrų Rusi
jos ir analogiškų Lietuvos vi
suomenės nuotaikų raida. Rusi- 
joje tai atgimstąs polinkis į 
didžiavalstybinės karinės galy
bės ir jėgos kultą, panieka žmo
gaus teisėms. Izoliacionizmo 
kryptis ten vėl remiasi dešimt
mečiais formuoto sovietinio 
mąstymo, priešiškumo Vakarų 
pasauliui kompleksais. Deja, ir 
Lietuvoje imta propaguoti skep
tiškumas demokratijos ir de
mokratinių valstybių bendrijos 
atžvilgiu, pasigirsta kvietimų į 
smurtą, daugėja kompromituo
jančių Lietuvą antivakarietiš- 
kų ir antisemitinių išpuolių bei 
provokacijų; kai kurių politikų 
kalbose ataidi senieji stalinisti- 
niai posakiai prieš “Vakarų im
perializmą”, blogąjį “jų pa
saulį”, apie “keliaklupsčiavimą 
prieš Vakarus” ir panašios kli
šės. Tada matome, kad dar ne
same toli nuėję nuo buvusio 
kalėjimo.

Kadaise pasitaikydavo ne

LIETUVOS SEIME PAMINĖTA 
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

atskaitingų institucijų vadovai, 
apskričių viršininkai, kiti sve
čiai, didelis būrys Lietuvos jau
nuomenės.

Iškilmingam posėdžiui pirmi
ninkavęs Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pakvietė 
visus susirinkusius tylos ir su
sikaupimo minute pagerbti vi
sus žuvusius už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę.

Lietuvos Prezidento, Seimo ir 
Vyriausybės vardu savivaldybių 
atstovai padėjo gėlių ant žu
vusiųjų kapų Alytuje, Kaune, 
Kėdainiuose, Marijampolėje, 
Rokiškyje.

Įgalioti Seimo nariai Sofija 
Daubaraitė ir Saulius Kubiliū
nas padėjo gėlių Medininkų žu
dynių ir Gintaro Žagunio žuvi
mo vietoje. 

gražių išpuolių prieš žmones, 
atsikėlusius iš Sovietų Sąjun
gos, net prieš grįžtančius į Lie
tuvą tremtinius. Dabar daugėja ' 
išpuolių prieš “svetimšalius” 
ąrba “atėjūnus” iš Vakarų val
stybių; kai kurie ekstremistiškų 
polinkių veikėjai mėgina krau
tis iš to politinį kapitalą.

Tėvynės Sąjunga - Lietuvos 
konservatoriai vertina patri
otizmą kaip Vinco Kudirkos 
skelbtų idealų, atsispindinčių 
Lietuvos Himne, išraišką. Tai 
žmonių solidarumo jausmas, 
vienas dorovinių mūsų gyve
nimo įprasminimų. Tačiau tai 
nieko bendra neturi su priešiš
kumu kitoms tautoms ar šalims, 
su atsiribojimu arba nedemokra
tine sovietinės uždaros visuo
menės dvasia. Dabarties pasau
lyje Lietuva pasirinko demo
kratiją, nepriklausomybę, žmo
gaus teises, atvirumą ir suar
tėjimą su demokratinių šalių 
bendrija, išpažįstančia tas pačias 
krikščioniškas ir humanitarines 
vertybes.

Lietuvos Sąjūdis ir jo įkurto
ji Tėvynės Sąjunga (LK) nuo
sekliai dalyvavo šiame kelio pa
sirinkime ir įtvirtinime. Lie
tuvos konservatoriai - nuosaiki 
ir šiuolaikiška centro dešinioji 
jėga - iš jo nesitrauks. Užda
rumas ir ekstremizmas, valsty
bės stūmimas į nedemokratinę 
ciuvę turi būti atmesti.

Vilnius, 2000 m. sausio 8 d.
Tėvynės Sąjungos (LK) Pre

zidiumas
Tėvynės Sąjungos (LK) skyrią 

pirmininkąpasitarimui pritarus

Laisvės gynėjų atminimui 
maldą iškilmingame posėdyje 
skyrė vyskupas Jonas Boruta. 
Jis taip pat ragino, prisiminus 
tas dienas, dar kartą pažvelgti į 
dabartį ir aukštesniais idealais 
nei partiniai interesai grįsti savo 
sprendimus.

Iškilmingame posėdyje taip 
pat kalbėjo Lietuvos šaulių są
jungos vadas pulkininkas Jonas 
Gečas, Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos-Atkuriamoj o Sei
mo Pirmininko pavaduotojas, 
Nepriklausomybės Akto signa
taras, Seimo narys Bronislovas 
Kuzmickas su dėkingumu prisi
minė užsienio valstybių, konk
rečiai Skandinavijos kraštų par
lamentarų, žiniasklaidos politi
nę moralinę pagalbą tomis 1991 
m. sausio dienomis. ELTA

Lietuvos trispalvės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Gedimino 
kalne, Vilniuje, dalyvavo LR Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Sausio 1 d. ant Gedimino kalno buvo pagerbia
ma Lietuvos trispalvė ir prieš 81 metus ją iškėlę savanoriai

V. Gulavičiaus (ELTA) nuotr.

NACIŲ MEDŽIOTOJAI SIEKIA, 
KAD BRITANIJA DEPORTUOTŲ 

ĮTARIAMĄ LIETUVOS KARO 
NUSIKALTĖLĮ

Nacių medžiotojai siekia, kad 
Didžioji Britanija atimtų piliety
bę iš Lietuvos karo metų poli
cininko Antano Gečo ir depor
tuotų jį į tėvynę, kur jis būtų tei
siamas dėl numanomų sąsajų su 
tūkstančių žydų nužudymu, 
pranešė “London Sunday Tele- 
graph”. Pasak laikraščio, Je
ruzalėje esančio Simono Wic- 
senthalio centro direktorius 
Efraim Zuroff pareiškė, kad A. 
Gečas okupuotoje Lietuvoje 
bendradarbiavo su naciais.

86 metų Antanas Gečas da
bar yra Edinburgo svečių namų 
savininkas.

E. Zuroff parašė laišką Di
džiosios Britanijos VR sekreto
riui Jackui Straw, kuriame ragi
no jį vėl skubiai atidaryti šią 
bylą. Ši byla yra “bene ąis 
kiaušiai apibrėžta iš visų' likti 
šiųjų nacistinių karo nusi
kaltėlių šių dienų pasaulyje”, 
sakė E. Zuroff.

"Jeigu Gečas bus teisiamas 
Lietuvoje, be jokių abejonių, ten 
yra likę pakankamai įrodymų, 
kad jis būtų pripažintas kaltu”, 
sakė E. Zuroff.

Britanijos vidaus reikalų mi
nisterijos atstovas spaudai pa
reiškė, kad “ministras atidžiai 
apsvarstys pasiūlymą”.

Simono Wiesenthalio centras, 
kuris atseka buvusius nacių ka
ro nusikaltėlius, ir Britanijos ho
lokausto švietimo fondo pirmi
ninkas lordas Greville Janner 
anksčiau šį mėnesį jau buvo ra
ginę J. Straw išnagrinėti A

ITALIJOS KARIŲ PRATYBOS 
LIETUVOJE

Beveik, pusantro mėnesio 
Lietuvoje tremravęsi Italijos 
kariai paliko čia apie 12 min. 
litų Italai Lietuvoje patys pir
kosi maistą, degalus, mokėjo už 
telekomunikacijų paslaugas, 
nuomojosi biotualetus ir kita. 
Lietuva nemokamai suteikė 
kariams Pabradės poligoną, o už 
jo parengimą pratyboms ir ka 
rių gyvenimą mokėjo patys ita

HENRIKAS DAKTARAS PRIEŠ 
LIETUVOS VALSTYBĘ

Strasbūre esantis Žmogaus 
teisių teismas nutarė nagrinėti 
du prieš Lietuvą pateiktus ar
gumentus dėl nuteistojo Hen
riko Daktaro baudžiamosios by
los. Vienas argumentas tas, 
kad Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas buvo nešališkas Hen
riko Daktaro atžvilgiu. Kitas 
argumentas, kad Henriko Dak
taro atžvilgiu buvo pažeistas 
nekaltumo prezumpcijos prin
cipas, nes prokuroras dar iki 
teismo viešai vadino jį nu
sikaltėliu. Dabar Lietuva ir

Gečo atveji.
E. Zuroff buvo pacituotas sa

kant, jog A. Gečas prisipažino 
buvęs “masinių žudynių vieto
je”, nors ir teigė, kad jo pareiga 
tebuvo neleisti žydams pabėgti.

Vienas Škotijos teisėjas 1992 
m. nagrinėtoje šmeižto byloje 
apibūdino A. Gečą kaip karo 
nusikaltėlį. Teismas atmetė jo 
šmeižto ieškinį Škotijos televi
zijai, kurios dokumentiniame 
filme buvo sakoma esą jis da
lyvavo civilių gyventojų, įskai
tant daugelį žydų, žudynėse.

Po šios šmeižto bylos pasigir
do raginimai ištirti A. Gečo pra
eitį.

Tačiau Edinburgo valstybės 
skyrius - aukščiausiasis vy
riau > bes teisinis organas -1994 
p t .is nutarė, jog pagrindas 
baldžiai.ląiam.'oroė’csui esąs ne
pakankamas.

Dabar, kai įtariamasis nacisti
nis Latvijos karo nusikaltėlis 
Konrad Kalėj s šį mėnesį buvo 
išsiųstas į Australiją, J. Straw 
vėl susidūrė su spaudimu ištir
ti šią bylą. Prieš išsiuntimą iš 
Britanijos K. Kalėjs pusę metų 
gyveno prabangiuose Anglijos 
senelių namuose.

Lietuvos generalinė proku
ratūra praėjusią savaitę patvir
tino turinti informacijos, kad A. 
Gečas dirbo saugumo policijo
je, tačiau nėra pakankamai įro
dymų, jog jis dalyvavo žydų 
genocide.

Baudžiamoji byla A. Gečui 
nėra iškelta. BNS 

lai. Į šią nurodytą sumą neįeina 
asmenines karių išlaidos už po
kalbius telefonu su artimaisiais, 
apsilankymus kavinėse. Moky
mai Baltico’99" buvo pirmo
sios pratybos, kuriose dalyvavo 
didelis NATO šalies karinis 
dalinys. Mokymuose dalyvavo 
Italijos Alpių šaulių batalionas 
- apie 900 karių - ir 130-150 
Lietu vos karių. Respublika

Henrikas Daktaras turėtų tai
kiai susitarti dėl kompensacijos 
arba. Žmogaus teisių teismas 
priims sprendimą šioje byloje. 
Pasak Henriko Daktaro, jam 
svarbiausia įrodyti, kad yra 
nekaltas, ir kad buvo pažeistos 
jo teisės. Henrikas Daktaras 
buvo pripažintas kaltu dėl turto 
prievartavimo ir poveikio nu
kentėjusiajam. Jis yra nuteis
tas 7.5 metų kalėti už tai, kad 
padėjo išsipirkti pavogtą auto
mobilį.

Respublika, Lietuvos rytas
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“Sočiai Security” administracijos 
pranešimai - neišmeskite jų, perskaitykite!
2000 metų pradžioje gausime 

“Soc. Sec.” administracijos pra
nešimus - labai daug jų. Tai bus 
bene didžiausia paštu siunčia
ma siunta. “Soc. Sec.” admi
nistracija nori informuoti žmo
nes, kad jie žinotų, kokia jų fi
nansinė būklė, kad galėtų ir 
planingiau taupyti pensijon 
išėjimo metui. Pradedant šiuo 
mėnesiu, dirbantieji, turį 25 
metus ir vyresni, pradės gauti 
“Sočiai Security Statements” - 
4 puslapių pranešimus. Tokių 
pranešimų “Soc. Sec.” admi
nistracija išsiųs po 500,000 
kiekvieną darbo dieną, nes yra 
125 milijonai žmonių, kurie 
juos turi gauti. Tuos pranešimus 
žmonės gaus maždaug 3 mė
nesiai prieš gimtadienį. Taigi, 
tiems, kurie gimę sausio mėne
sį, pranešimai jau yra išsiųsti.

Sis naujas pranešimas yra 
pagerinta versija buvusio “Per
sonai Eamings and Benefit Es- 
timate Statement” (PEBES). 
Anksčiau “Soc. Sec.” adminis
tracija siųsdavo PEBES tik 
tiems dirbantiesiems, kurie jo 
prašydavo. Paprastai per metus 
anksčiau apie 4 milijonai žmo
nių prašydavo tų pranešimų. 
Praeityje daug žmonių, sulaukę 
55 ar 62 metų, ateidavo į “Soc. 
Sec.” įstaigą ir pranešdavo, kad 
nori išeiti į pensiją, ir ne visai 
tiksliai žinodavo, kokia ta pen
sija bus. Dabar “Soc. Sec.” ad
ministracija, išsiuntinėdama 
tuos pranešimus, tikisi, kad tuo

padės žmonėms iš anksto ge
riau planuoti savo ateitį ir 
išėjimą pensijon.

Gavusieji tuos pranešimus, 
turėtų atkreipti dėmesį ir juos 
perskaityti! Žinoma 30-mctis 
neskaitys jo taip atidžiai, kaip 
50-metis. Juo arčiau pensijos 
išėjimo amžiaus, tuo jums 
siunčiama informacija tikslesnė 
ir tuo ji yra svarbesnė gyveni
mo planavimui.

Pusė šio pranešimo yra 
priminimas žmonėms, kas yra 
“Soc. Sec.” ir kaip jis veikia. Tai 
svarbi medžiaga ir reikalinga 
kiekvienam žinoti, bet nuobodi 
skaityti. Bet užtai atkreipkite 
dėmesį į skaičius.

Pirmiausia jie parodys jums 
“estimated benefits”, kurie pa
aiškins, ar turite pakankamai 
kreditų gauti “Soc. Sec.” pen
siją ir kokią sumą galite tikėtis 
gauti, remiantis jūsų dabartiniu 
uždarbiu, jei nustotumėte dirb
ti ir išeitumėt pensijon sulaukę 
62, 67 ar 70 metų. Taip pat bus 
parodyta, ką gautumėte, jei bū
tumėte sunkiai sužeistas, arba 
ką gautų jūsų šeima, jums mi
rus.

Kita pranešimo dalis parodo 
jūsų uždarbį. Šią dalį turėtumė
te patikrinti ir palyginti su sa
vo turimais duomenimis, kad 
būtumėte tikras, jog visi duo
menys yra teisingi. Jei pas
tebėsite klaidą, praneškite “Soc. 
Sec.” įstaigai, kad tą klaidą ati
taisytų. Kaip tą padaryti, yra

paaiškinta pranešime.
Nors “Soc. Sec.” adminis

tracija nežino, koks procentas 
pranešimų turi su uždarbiu su
sietų klaidų, bet spėja, kad gali 
būti nuo 1% iki 3%. Tos klai
dos gali būti padarytos “Soc. 
Sec.” įstaigos arba jūsų darb
davio.

Jūsų turimos pajamų mo
kesčių formos iš praeities, W-2 
formos ir apskritai jūsų mo
kesčių mokėjimo dokumentai 
turėtų iškilusias problemas iš
aiškinti. Bet gali būti ir kitų 
būdų tam išspręsti, nes ne visi 
žmonės turi mokesčių formas 
nuo pat savo karjeros pradžios. 
Tas problemas lengviau išspręs
ti šiandien, negu rytoj. Nors jū
sų pensijos amžius dar labai to
li, bet jūs nenorėsite laukti 10 
ar 20 metų ir tik tada tas prob
lemas pradėti aiškintis. Šiuo 
atveju “Soc. Sec.” atsiunčiami 
pranešimai gali būti jums labai 
naudingi.

Juo toliau jūs esate nuo pen
sijos išėjimo amžiaus, tuo la
biau pateikti skaičiai jūsų 
neramins, nes jūsų “benefits” 
atsiųstame pranešime remiasi 
tik jūsų dabartiniu uždarbiu ir į 
jį neįskaičiuojama infliacija ir 
galimas ateities didesnis už
darbis, kas gali įvykti nuo da
bar iki kol ateis jums laikas iš
eiti į pensiją.

Šiame pranešime infliacijos 
veiksnys nebuvo naudojamas, 
nes tada visi skaičiai atrodytų

daugiau išpūsti ir galėtų klai
dinti žmones, kad “Soc. Sec.” 
galėtų būti jų vienintelis pra
gyvenimo šaltinis išėjus į pen
siją. O iš tikrųjų “Soc. Sec.” yra 
tik papildymas jūsų visų kitų 
santaupų.

Norint gauti iš “Soc. Sec.” 
uždarbio pranešimą, vadinamąjį 
“personai eamings statement", 
pasižiūrėkite internete soc. sec. 
web puslapį www.ssa.gov arba 
skambinkite 800-772-1213.

“Soc. Sec.” administracija 
tikisi, kad šis naujas praneši
mas padės žmonėms geriau 
planuoti ateitį, arba tiesiog, kaip 
jie sako, “atvers žmonėms akis, 
kiek jie gali tikėtis gauti ateity
je pensijos”, jei jūs esate vie
nas iš tų, kurie galvojate, kad 
“Soc. Sec.” yra viskas - visas 
pragyvenimo šaltinis išėjus į 
pensiją. Daugelis žmonių, gavę 
šį naująjį pranešimą ir atidžiai 
pažvelgę į skaičius, matys, kad 
vien tik su “Soc. Sec.” mokė
jimais bus labai sunku išgyven
ti išėjus į pensiją ir galbūt pra
dės daugiau taupyti senatvei. 
Taip pat reikia atkreipti dėmesį, 
kad naujųjų pranešimų duo
menys remiasi ne tik dabartiniu 
uždarbiu, bet ir dabartiniais 
įstatymais, kurie ateityje gali 
keistis.

Gavę šį pranešimą, visą ati
džiai perskaitykite, kad išėjus į 
pensiją nereikėtų gailėtis.

JA V LB Krašto valdybos So
cialinių Reikalų Taryba

Parengė B. Jasaitienė ir A. 
Šmulkštienė

Naudotasi “Chicago Tri
būne " (1999.10.15) medžiaga

Leidinio viršelis

ANGELA DIOLLTTA SICLARI

L’Estetico 
e il Religioso 

in L. P. Karsavin

nes rusų mąstymo pažiūras (“La 
dimensione estetica"), mirties 
dvilypumo sąvoką ("La morte 
‘che eternamente vive' e la 
morte sacrificiale”), asmenybės 
identiškumo raišką. Tyrinėtojos 
dėmesį daugiausia patraukia du 
L.Karsavino kūriniai: “Poema 
apie mirtį” ir “Noctes Petropo- 
litanae”.

(nukelta į 6 psl.)

P a d ė k o
Spausdiname sutrumpintų 

PLB Lituanistikos katedros 
vedėjos dr. Violetos Kelertienės 
kalbą, pasakytą PLB Lituanis
tikos katedros 15 metų jubilie
jaus proga.

* * *
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės Lituanistikos katedra Illi- 
nojaus universitete Chicagoje 
(UIC) buvo įkurta bendromis 
daugelio žmonių pastangomis. 
Norėčiau paminėti bent kelis 
svarbiausius pradininkus ir pa
galbininkus.

Profesorius Rimvydas Šilba
joris pirmasis iškėlė idėją JAV 
įkurti akademinį lituanistinių 
studijų centrą. Illinojaus uni
versiteto Chicagoje Slavų ir bal
tų kalbų bei literatūrų skyrius 
tapo jo jaukiais namais. Romas 
ir Emilija Sakadolskiai paauko
jo pirmąjį tūkstantį dolerių ka
tedros vajui. Jonas Kavaliūnas 
pradėjo lėšų rinkimą. Vytautas 
Kamantas ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės fondas jį perėmė 
ir sėkmingai užbaigė. Lietuvių 
fondas buvo didžiausias mece
natas, mus remiantis ir dabar.

Daktarės Janina Reklaitienė 
(nuo 1972 m.) ir Marija Stan- 
kus-Saulaitė (nuo 1979 m.) 
pradėjo dėstyti lituanistinius ku
rsus UIC bakalauro lygio stu
dentams. Šie kursai tęsiami ir 
dabar. Dr. Giedriaus Subačiaus 
dėstomas lietuvių kultūros kur
sas kas semestrą sutraukia be-

s žodis
veik 40 studentų. Profesorius dr. 
Bronius Vaškelis buvo pirmasis 
Lituanistikos katedros vedėjas 
nuo 1984 iki 1992 m. Jis įvedė 
postbakalaurinius kursus, suda
rydamas programą magistran
tams ir doktorantams. Apie 
1989-uosius jis pradėjo kviestis 
studentus ir vizituojančius mok
slininkus iš Lietuvos.

Pirmuosius studentus iš Lie
tuvos rėmė ir teberemia daug 
Chicagos lietuvių. Juos vadinu 
Katedros bičiuliais. Yra daug 
dovanojusių mūsų bibliotekai 
knygas. Didžiausi knygų mece
natai: dr. Kostas Ostrauskas 
(Philadelphia) 
3000 leidinių, Ro
mas ir Emilija Sak
adolskiai - apie 
2000, Vinco Raste- 
nio archyvas, Dalia 
Sruogaitė, dr. Vy
tautas Virkau, dr. 
Kęstutis Girnius, 
dr. Audrius Dund- 
zila irkt. Knygomis 
rūpinasi UIC bib
liotekos Humanita
rinio skyriaus bib
liografas dr. John 
Cullars.

Mūsų magistran
tus ir doktorantus 
rėmė ir remia PLB 
fondas (Grand Ra- 
pids, MI), Lietuvių 
fondas (Lemont, 
IL), Vydūno fondas

(Chicaga), Atviros 
Lietuvos fondas 
(Vilnius), neseniai 
prisidėjo ir Lietu
vos švietimo ir 
mokslo ministe
rija. Lituanistikos 
katedrą žino ir Ful- 
bright fondas, ku
ris yra atsiuntęs 
2 vizituojančius 
dėstytojus - dr. 
Egidijų Aleksan
dravičių ir dr. Al
bertą Zalatorių bei 
vieną studentą.

Žinoma, svar
biausia šioje grandinėje - stu
dentai. Iki šiol Katedros kursus

PLB Lituanistikos katedros pradžią prisimena 
jos entuziastai: Ohio Statė University prof. 
emeritas dr. Rimvydas Šilbajoris ir tuometinis 
UIC dekanas universiteto plėtojimo reikalams 
Slavų skyriaus prof. Nicolas Moravcevich

Iš k. į deš.: dr. A. Razina (Lietuvių fondo pelno 
skirstymo komisijos pirmininkas) dr. V. Ke
lertienė (dabartinė Lituanistikos Katedros 
vedėja) ir V. Kamantas (PLB pirmininkas)

yra lankę daugiau nei 900 baka
lauro laipsnio siekiančių stu
dentų bei apie 300 magistrantų 
ir doktorantų. Pas mus yra 
stažavęsi apie 30 mokslininkų, 
daugiausia iš Lietuvos, kurie 
naudojo čia įgytą informaciją ir 
metodus ruošdami savo disert
acijas. Paruošėme vieną daktarę 
- Dalią Kučėnienę (Chicaga), 
apie 15 magistrų. Ruošiamos 2 
disertacijos, keletas studentų 
ruošiasi magistro egzaminams.

Norėčiau padėkoti visiems, 
prisidėjusiems ir besirūpinan
tiems, kad Katedra gyvuotų, ir 
pasakyti, kad žinau, kokia at
sakomybė ir garbė man teko. 
Esu laiminga, kad čia, UIC, ga
liu dirbti savo mėgstamą darbą 
ir bent mažu įnašu prisidėti prie 
bendros veiklos, kurią, reikia 
tikėtis, ir toliau rems universite
tas bei Lietuvių Bendruomenės 
užsienyje ir laisva Lietuva.

Violeta Kelertienė

Pagrindiniai Lietuvos socialiniai rodikliai 
2000 m. sausio mėnesį

Minimali mėnesinė alga - 
430 Lt. Bazinė mėnesinė alga - 
105 Lt.

Vidutinis darbo užmokestis 
šalies ūkyje (1999 lapkričio 
mėn.):

bruto - 1081,6 Lt
neto - 784,7 Lt
iš jų: valstybinis sektorius: 
bruto - 1146,5 Lt 
neto - 827,5 Lt 
privatus sektorius: 
bruto - 1008,1 Lt

neto - 736,0 Lt
Vidutinio darbo užmokesčio 

(neto) realus dydis, palyginus 
1999 lapkričio mėn. su 1998 
gruodžiu, krito 4.2 proc. Vi
dutinis darbo užmokestis pas
kaičiuotas pagal naują meto
diką.

Nedarbo lygis (2000 sausį) - 
10 proc. Bedarbių skaičius 
(2000 sausio 1 d.) - 177,4 tūkst. 
žmonių.

Minimali bedarbio pašalpa -

135 Lt. Maksimali bedarbio 
pašalpa - 250 Lt.

Per 1999 m. lapkričio mėn. 
išmokėta vidutiniškai 1 bedar
biui 201 Lt.

Vidutinė senatvės pensija 
(1999 lapkritį) - 310,09 Lt. 
Vidutinės senatvės pensijos re
alus dydis, palyginus 1999 lap
kričio mėn. su 1998 gruodžiu, 
išaugo 3 procentais.

Socialinio draudimo bazinė 
pensija - 138 Lt.

Valstybinių pensijų bazė - 
138 Lt.

Draudžiamosios pajamos - 
886 Lt.

Minimalus gyvenimo lygis 
(MGL) taikomas - 125 Lt, 
skaičiuojamas (1999 III ketv.) - 
182 Lt.

Valstybės remiamos pajamos 
- 135 Lt.

Vartotojų kainų indeksas 
1999 lapkritį palyginus su 1998 
gruodžiu - 1,0.

Lietuvos Respublikos Socia
linės apsaugos ir darbo minis
terija, Viešųjų ryšių sekretoria
tas

Leidinys apie
Levą Karsaviną italą kalba

Gvidonas Bartkus

1998 m. Milane buvo išleista 
Angelos Diolettos Siclari knyga 
“Estetinės ir religinės mintys 
L.P.Karsavino raštuose”(“L ’Es- 
tetico e ii Religioso in L.P.Ka- 
rasavin ", Franco Augeli).

Knygos autorė yra Parmos 
universiteto Rusų kalbos ir lite
ratūros katedros vadovė; anks
čiau yra išleidusi keletą darbų 
rusų literatūros ir filosofijos 
klausimais (“I.V.Kirejevskis, fi
losofiniai raštai”, 1978, “Rusų 
romantizmo menas ir kultūra”, 
1981, “Rusų simbolistai”, 1990, 
ir kt.).

Angelą Diolettą Siclari domi
na, kaip XX a. pirmųjų dviejų 
dešimtmečių svarbiausia prob
lema - estetinės ir religinės di
mensijos santykis - buvo spren
džiama rusų religinėje visuome
nėje (jai kurį laiką priklausė 
L. Karsavinas).

Darbas pradedamas mintimis 
apie poetinę kalbą, kuri laiko
ma adekvačia aptariant Abso
liutą. Autorė analizuoja esteti-

NEW JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, N J 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 ZINE- 
R.\ 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.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DVVI 
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 VVest St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

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

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Nesvark office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 344-5172. 
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Ta
vom, 1883 Madison St., Ridgevvood, N Y11227. Tel. 821 -6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radij as 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. i

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

frisolipo
* MEMORIALS '
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Dovana kryžių Lietuvai - 
albumas apie Himalajus
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Ar iš tiesų tebetvyro 
grėsmė?

Šiuometinių Lietuvos politinių partijų požiūris i Rusiją yra re
guliuojamas ne tiek nuoseklių principų, kiek tam tikro politinio 
užsispyrimo, siekiant į savo politinio kapitalo skrynią įmesti dar 
kelis skatikus ir išpūsti krūtinę prieš suvargusią tautą: “žiū, kokie 
mes!“ Tačiau, kai Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis sako, jog Rusijos valdžią ima karo partija, verta suklusti, 
turbūt nebegalvojant, jog tai dar vienas mėginimas įpūsti gyvy
bės kibirkštį į vertės ir savigarbos sparčiai nustojantį politinį kūną, 
stebimai skambiu pavadinimu: “ Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Kon
servatoriai) Užtenka prisiminti, jog dabarties pasaulyje dar esa
ma Kinijos, Šiaurės Korėjos, Kubos - tai yra valstybių, kurias 
komunistai valdo daugmaž tiesiogiai arba dalydami akivaizdžių 
įtaką valdžiai. Nevalia sakyti, kad politinė Rusija ir anachronistinės 
komunizmo idėjos (tarkim, žmonių lygybė prievartos keliu) yra 
tolygūs ar lygiaverčiai dydžiai, tačiau sunkiai beaprėpiami šimtai 
nukankintų milijonų, dar daugiau suluošintųjų arpriverstųpalik- 
ti gimtinį savo kraštą įsakmiai byloja - būkim atsargūs! Sovie
tinės okupacijos metais Lietuva prarado apie 800 tūkstančių savo 
gyventojų. Kalėjimuose buvo uždaryta, į lagerius Sibire ir Rusi
jos Tolimojoje Šiaurėje buvo išvežta apie 300 tūkstančių. Žmogaus 
protui veik neįmanoma įsivaizduoti tokių mastų, betgi, kai atsi
meni, jog maždaug kas trečias suimtasis, ištremtasis, kalintysis 
mirė, neišlaikęs kankinimų, nepakėlęs atšiauraus svetimo klima
to, kažkas nušvinta drauge su gailesčiu ir užuojauta: turime būti 
atsargūs, kad okupacija nepasikartotų. Rusija-komunizmas-grėsmė 
pasaulio akyse šiuo laiku, pasibaigus šaltajam karui, žinoma, nėra 
tikrovė. Tačiau, kas gali pasakyti, jog ne-galimybė? Ypač dabar, 
kai B.Jelcin pasitraukė, Rusijos ūkiui toliau pragaištingai grim- 
stant į jau nebesuvokiamo dydžio krizę. Juolab, kaip teigia Tarp
tautinio kongreso komunizmo nusikaltimams įvertinti rengėjai: " 
Nors komunizmas yra globalinis ir didžiausias XX a. pasaulio 
nusikaltėlis, jo padaryti nusikaltimai žmoniškumui, tautų, socia
linių ir politiniųgrupiųžudynės iki šiol nebuvo nei juridiškai, nei 
istoriškai nuosekliai nagrinėjami. Komunizmo ideologija nepa
smerkta, konkretūs nusikaltėliai nebaudžiami, komunistų struk
tūros buvusiame “soclageryje" dar neišardytos, dėl to iš komu- 
nistųdiktatūros išsivadavusiose šalyse egzistuoja komunizmo res
tauravimo pavojus ”.

“Vagos” leidykla išleidžia fo
tografo ir keliautojo Pauliaus 
Normanto trečią albumą “Bu
dos vaikai: tibetiečiai, ladakie- 
čiai, zanskariečiai, mustangi- 
čiai, dolpiečiai”. 150 nuotraukų 
fotografas atrinko iš 2000 nega
tyvų.

Kai albumas pasirodys kny
gynuose, Paulius jau vėl bus Hi
malajuose.

Lietuvoje sunkūs biolaukai
- Jei Himalajuose būtų taip 

sunku kaip Lietuvoje, šis foto
grafijų albumas niekada nebūtų 
pasirodęs, - sakė fotografas. - Iš 
Lietuvos norisi kuo greičiau 
bėgti, tokie sunkūs biolaukai. 
Niekas nesistengia vienas kitam 
padėti, tik lipa per galvas. Vil
niuje visada stengiuosi praeiti 
pro Aušros vartus, kad pasi
kraučiau energetiškai.

-Bet vis dėlto dedikavai 
“Kryžių Lietuvai

- Lietuvą geriausiai jaučiu 
tuomet, kai esu toli, Himalajuo
se. Gal mano ‘trečioji dukra”, 
kaip vadinu savo albumą, lietu
viams suteiks dvasinės šviesos. 
Iki tol du mano albumai išėjo 
Vengrijoje ir Suomijoje.

Iš šalies atrodo keistuolis
Paulius atsisako, kai noriu jį 

pavaišinti kava. Iš kuprinės jis 
išsitraukia termosą ir įsipila ar
batos.

“Šis termosas drauge yra ma
no alpinistinė pagalvėlė. Kal-
nuošė jį pasidedu po galva, kad 
plaukai neprišaltų”, - paaiškino 
keliautojas.

Savo arbata jis nevaišina. Aš 
nedrįstu prašyti. Įtariu, kad ji 
ypatinga. Gal išgėrusi taip pat 
patrauksiu į Himalajus?

P. Normantas lietuviams pir
miausia yra keistuolis. Tran
kosi po Himalajus, kariasi į ne
prieinamiausius Tibeto vie
nuolynus. Fotografuoja išdžiū
vusius atsiskyrėlius lamas šim
tamečių veidais, kuriuose sus
tingęs visas pasaulio sielvartas, 
vaikus, kurių akys niekada ne
matė vaikystės, dalijasi ryžių 
sauja su vargetomis Mustango 
karalystėje.

Misija - tarnauti Budai
- Mano misija - iki gyvos gal

vos tarnauti Budai. Tai pajutau 
prieš dvejus metus Kampučijoje 
ir tapau Budos kareiviu, - sakė 
Paulius, vilkintis tamsiai žalią

Fotomenininkas P. Normantas

Kampučijos armijos kareivių 
striukę.

- Kodėl?
- Mes turime gintis nuo bru

talaus pasaulio - gal spalva, ku
ri tave saugo, gal talismanu. Šis 
švarkas saugo ir nuo šalčio, ir 
nuo karščio, ir gina mane nuo 
blogųjų jėgų.

P. Normantas pėsčiomis per 
3 dienas apėjo Šventojo Kailašo 
kalną Vakarų Tibete. Ant kalno 
viršūnės, kuri yra 6714 metrų 
aukštyje, jis užlipęs nebuvo, nes 
žmogui nevalia ten kopti - ten 
gyvena dievai. Kailašo kalną 
privalo apeiti kiekvienas budis
tas, kaip musulmonas nuke
liauti į Meką.

- Aš nepraktikuoju budizmo, 
aš mokausi jo. Apkeliavęs kal-

P. Normantas. Is ciklo “Mustango karalystė”

ną pagreitinau savo likimą. Da
bar per metus įvyksta daug bai
sių dalykų, kurie galėtų atsitikti 
per 10 metų.

- Kam reikia prisišaukti bėdą
anksčiau?

- Greičiau išgyveni šį etapą, 
tampi švaresnis ir gali toliau to
bulėti.

Trispalvė Mustango žemėje
P. Normanto fotografijų al

bume - Indijos Tibetas, okupuo
tas Tibetas, Nepalas ir Mustan
go Karalystė, apie kurią retas yra 
ką nors girdėjęs.

- Mustango Karalystę pats 
aptikau 1994 metais, o pirmie
ji turistai į ją buvo įleisti tik 
1992 metais. Ji yra lyg autono
minė Nepalo dalis, nors neturi 
savo vėliavos, nei pinigų, nei 
policijos.

Tai viena brangiausių turis
tams šalių pasaulyje. Para Mus
tange kainuoja 180 JAV dolerių 
su nešiku, maistu ir lydinčiu 
saugumo karininku. Jame gali
ma būti tik 10 dienų. Po vieną 
užsieniečių neleidžia, turėjau 
susirasti kelionės draugą švei
carą Marselį.

Katmandu emigracijos biure 
ir turizmo agentūroje susitvar
kėme popierius, gavome gidą, 
saugumietį, lėktuvu nuskrido
me iki Mustango karalystės 
sienos ir per 3,5 dienos kalnų 
takais pėsčiomis nuėjome 87 
km iki sostinės Mustango. Lai
ko čia būti liko tik pusantros 
dienos.

- Bet tu spėjai susitikti su 
karaliumi ir padovanoti jam 
Lietuvos trispalvę?

- Kadangi Mustangas neturi 
savo vėliavos, gal mūsų tris
palvė galės ją atstoti. Karalius 
priėmė dovaną ir išskleistą pasi-

kabino savo menėje.
Man teko laimė jį susitikti, 

nes jis mažai ką priima. Kara
liaus rezidencija - dviejų aukš
tų namas, kaip šventykla. Jis yra
38-asis Mustango karalius, ti
tulą paveldėjęs iš tėvo. 65 me
tų karalius turi gražią žmoną, ir 
tik vieną.

Gyvena XVIII amžiuje
- Kuo tave karalius vaišino?
- Audiencijai turėjau tik 15 

minučių, per tą laiką išgėrėme 
du puodelius arbatos. Karalius 
nustebo, kai paklausiau, kuo jis 
sunkiai sirgo 1964 metais? Ži
nojau, nes buvau apie jį skaitęs 
vieno prancūzo knygą. Priėmęs 
vėliavą, jis man padovanojo šil
kinę skarelę. Tai yra didelės pa
garbos ženklas. Karalių myli 
visa tauta, jis ten visagalis.

- Koks dabar amžius toje ne
prieinamoje karalystėje ?

- Manau, kad dabar XVIII 
amžius. O prieš 10 metų, kol ne
buvo turistų, gal buvo koks še
šioliktas. Ten kuliama spragi
lais, javus trypia jakai, eidami 
ratu aplink stulpą. Moterys ver
pia, audžia. Žmonės gyvena vie
no kambario lūšnelėse su ug
niakuru.

Visame Mustange, kurio plo
tas 1000 kv. km, gyvena 10 tūk
stančių, gyventojų. Visa kara
lystė aptverta tvora, kurios var
tai dabar jau neberakinami.

Iš Žemaitijos - į Himalajus
- Kodėl tu, žemaitis ir buvęs 

bazės vedėjas, vieną dieną su
sidomėjai budizmu ir patraukei 
į Himalajus?

- Tikrai esu žemaitis, nors 
mano prosenelis yra prancūzas, 
po karo likęs Lietuvoje. Aš

(nukelta į 4 psl.)

LAURYNAS JONUŠAUSKAS
Lietuvos diplomatinė 
tarnyba 1940-1941 m. 2

Tuo buvo siekiama pašalinti Lietuvos diplomatinius atstovus 
iš tarnybos ir sunaikinti paskutinę nepriklausomos Lietuvos ci
tadelę - LDT. Šis sovietų taktinis planas su V. Krėvės-Mic
kevičiaus pagalba įgyvendinti savo tikslus nepavyko (K. Škirpa 
pažymėjo, kad užsienio reikalų ministrą V. Krėvę-Mickevičių kon
troliavo neseniai paskirtas ministerijos generalinis sekretorius Pi
jus Glovackis). Kviečiami atvykti, Lietuvos pasiuntiniai vienas 
po kito į Užsienio reikalų ministeriją išsiuntė telegramas, kad 
atvykti negali. Dauguma jų kaip neatvykimo priežastį nurodė 
„sunkią“ sveikatos būklę ir kad keliauti jiems nepatarė gydyto
jai. Dr. J. Šaulio liepos 9 d. telegramoje į Kauną (kartu ir pirmojo 
sekretoriaus dr. Alberto Geručio vardu) minima, kad „Gerutis iš
vykęs atostogų, serga kalnuose. Pats negaluodamas šiuo tarpu 
negalėčiau taip pat pakelti ilgesnės kelionės. Telegrafuokite, rū
pimus klausimus galėsiu tuoj atsakyti raštu kurjeriu“. Pasiunti
nys prie Šventojo Sosto Stasys Girdvainis telegramoje rašė: 
„...Vakar turėjau pasimatyti su savo gydytoju pasiteirauti, ar ma
no sveikatos stovis leis pakelti ilgesnę kelionę. Deja, mano dak
taras, kuris yra rimtas specialistas, tarp kitų gydęs ir Amerikos 
Ambasadorių Philips, man tai uždraudė. Be to, aš ir pats jaučiu, 
kad su savo kepenų priepuoliais neištversiu kelionės karo meto 
aplinkybėmis“. Liepos 10 d. pasiuntinys Italijoje S. Lozoraitis taip 
pat buvo „ligotas“: „...Turiu pranešti, kad susirgęs 06 13, lig šiol 
nesu pasitaisęs, nes dėl įvykių Lietuvoje negalėjau pradėti nustaty
to rimto gydymo. Visas dalykas komplikuojasi dar todėl, kad 
inkstų akmenų priepuoliai, kurių buvau turėjęs Kaune ir kurie yra 

dažni ir skausmingi, padaro kiekvieną didesnį judėjimą, ypač au
tomobily ar traukiny, negalimą“. Lietuvos pasiuntinys V. Gylys 
liepos 19 d. telegrafavo, kad „gydytojui uždraudus man skraidyti 
lėktuvu dėl širdies ligos, nuo skridimo Kaunan turiu susilaikyti. 
Tačiau šiandien esu pranešęs Vokietijos Pasiuntinybei Stokhol
me parūpinti man tranzito vizą kelionėn Kaunan geležinkeliu ar 
laivu“. K. Škirpa taip pat atsakė, kad „atostogas ruošiuosi pradėt 
pirmadienį gydymusi, nes paskutinis trijų metų intensyvus darbas 
atsakinguose postuose ir sunkiausiomis aplinkybėmis pakirto ma
no sveikatą, ką galėčiau patvirtinti gydytojų liudijimu... prašau 
atvykimą Kaunan atidėti po atostogų“. Kiek žinoma, Lietuvos pa
siuntinys Prancūzijoje P. Klimas iš pradžių planavo vykti į Kau
ną, tačiau telegramoje teisinosi neturįs automobiliui benzino. 
P. Klimui ši kelionė daugiau buvo susijusi su asmeniniais reika
lais - ieškoti Kaune likusių vaikų. Vaikams atsiradus Vokietijo
je, jis į Kauną jau nevyko. Kitų pasiuntinių atsakymų neteko ap
tikti, tačiau šie „ligotų“ diplomatų atsakymai rodo, kad Lietuvos 
pasiuntiniai jautė Lietuvos atmosferą ir puikiai suprato, kas jų 
laukia, jeigu jie būtų nusprendę atvykti į Kauną. Tikėdamiesi lai
mėti laiko ir toliau sekti Lietuvoje vykstančius procesus, Lietuvos 
pasiuntiniai nutarė laukti laikinai „susirgdami“. Pasiuntinių atsi
sakymas atvykti į Kauną rodo, kad ir neramioje Europoje jie palai
kė ryšius ir koordinavo savo veiksmus. Tai patvirtina ir tas fak
tas, kad Lietuvą oficialiai inkorporavus į Sovietų Sąjungos sudė
tį, beveik tuo pačiu metu Lietuvos pasiuntiniai pareiškė protestus 
akredituotose valstybėse.

1940 m. liepos 21 d. „Liaudies seimui“ nubalsavus už Lietu
vos prijungimą prie Sovietų Sąjungos, Lietuvos pasiuntiniai įtei
kė protesto notas daugumai vyriausybių, prie kurių jie buvo akre
dituoti. Pirmasis tokį protestą liepos 21 d. pareiškė K. Škirpa Re
icho užsienio reikalų ministrui Joachimui von Ribbentropui. Šiek 
tiek vėliau, liepos 22 d. - rugpjūčio 4 d., protestą pareiškė ir kiti 
pasiuntiniai: S. Girdvainis - Vatikane, S. Lozoraitis - Italijoje,

K. Graužinis - Argentinoje (jis taip pat pareiškė protestą Urug
vajaus, Brazilijos užsienio reikalų ministrams ir kitų Lotynų Ame
rikos šalių akredituotiems diplomatiniams atstovams), 
B. K. Balutis-Didžiojoje Britanijoje, dr. J. Šaulys - Šveicarijoje, 
E. Turauskas - Rumunijos ir Jugoslavijos, V. Gylys - Švedijos ir 
Danijos vyriausybėms, P. Žadeikis - JAV, P. Klimas - Prancūzi
jos (Vichy) ir Portugalijos vyriausybėms. P. Klimas nepareiškė 
protesto Belgijos ir Liuksemburgo vyriausybėms, nes, šias šalis 
okupavus Vokietijai, jos pasitraukė į užsienį. Nėra žinių apie 
P. Klimo pareikštą protestą Ispanijoje. Protesto notose pasiunti
niai išdėstė sovietų vykdomą politiką Lietuvos atžvilgiu, taip pat 
paminėjo Sovietų Sąjungos pažeistas su Lietuva pasirašytas dvi
šales sutartis (1920 m. liepos 12 d. taikos sutartį, kuria Sovietų 
Rusija pripažino Lietuvos nepriklausomybę; 1926 m. rugsėjo 28 d. 
nepuolimo sutartį; 1933 m. liepos 5 d. konvenciją dėl agresijos 
definicijos; 1939 m. spalio 10 d. savitarpio pagalbos sutartį, ku
rioje akcentuota nepažeisti Lietuvos valstybės suverenumo ir jos 
vidaus santvarkos) ir prašė valstybių, kuriose jie buvo akredituo
ti, nepripažinti Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungos sudė
tį. Pareikštais protestais pasauliui buvo pranešta (nors ir praėjus 
daugiau nei mėnesiui nuo faktinės okupacijos), kad Sovietų Są
junga okupavo Lietuvą. XX a. pradžioje, kai Lietuva, Latvija ir 
Estija pasiskelbė nepriklausomomis valstybėmis, JAV manė, kad 
anksčiau ar vėliau jos vėl bus integruotos į Rusijos sudėtį, tačiau 
„Liaudies seimui“ paskelbus, kad Lietuva įstoja į Sovietų Sąjun
gą, liepos 23 d. JAV valstybės sekretoriaus pareigas einantis S. 
Welles pareiškė savo šalies poziciją, kad JAV nepripažįsta Sovi
etų Sąjungos okupacijos trijose Baltijos valstybėse, ir pažymėjo, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplomatinės ir konsulinės įs
taigos galės tęsti savo veiklą. Didžiosios Britanijos vyriausybė su
silaikė nuo oficialaus pasmerkimo, tačiau Baltijos valstybių dip
lomatinės atstovybės ir toliau veikė. Šiek tiek vėliau Didžioji Bri
tanija, sudariusi sutartį su Sovietų Sąjunga, pripažino Baltijos 
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■ Rusijos aviacija toliau bom
barduoja Čečėniją, smarkiau
siai - pietinėje respublikos da
lyje. Einantis Rusijos preziden
to pareigas Vladimir Putin in
terviu ORT televizijai pareiškė, 
kad antiteroristinė operacija Če
čėnijoje vyks etapais: iš pradžių 
bus užimtas Groznas, o vėliau 
bus užbaigta banditų grupių kal
nuotuose rajonuose likvidavi
mo operacija, kartu pabrėžda
mas, kad operacijos terminus 
“apibrėš karinis tikslingumas”.
■ Čečėnijos valstybės gyny

bos komitetas, kuriam vadovau
ja prezidentas Aslan Mascha- 
dov, naktį į sausio 17 d. patvir
tino karinių veiksmų strateginį 
planą. Čečėnijos gynybos mi
nistras Magomed Chambijev 
pranešė “Interfax”, kad “kovos 
iš pozicijų periodas baigiasi, 
nuo šiol daugiausia bus taiko
ma partizaninio karo taktika”. 
Kovotojų grupėms nurodyta vi
soje Čečėnijos teritorijoje pulti 
karinį kontingentą, šarvuotus 
automobilius ir mašinų kolonas. 
Mūsų tikslas nėra eiti į gyven
vietes ir jose laikytis, mūsų 
užduotis - naikinti atskirus da
linius ir pasitraukus operaciją 
pakartoti kitoje vietoje, - sakė 
jis.
■ Interviu agentūrai “Interfax” 

ETPA pirmininkas neatmetė ga
limybės, jog bus sustabdyta Ru
sijos narystė Europos Tarybos 
organizacijoje. Sausio 27 d. 
ETPA sesijoje numatoma svars
tyti situaciją Čečėnijoje.
■ Afganistano valdantysis Ta- 

libano judėjimas sausio 16 d. ta
po pirmąja vyriausybe, pripaži
nusią Čečėniją. Dėl oficialaus 
Čečėnijos vyriausybės pripaži
nimo buvo susitarta Kandahare 
(pietų Afganistanas) vykusiame 
Talibano vadovo mulos Mo- 
hammado Omaro ir Čečėnijos 
delegacijos susitikime. Mula 
Omaras sutiko, kad Čečėnijos 
vyriausybė Kabule gali atida
ryti savo diplomatinę atstovy
bę. Talibano, kuris pats siekia 
tarptautinio pripažinimo, užsie
nio reikalų ministras A.W. Mut- 
tavvakilas sakė, kad Talibanas 
bet kuriuo atveju ketino pripa
žinti Čečėniją, tačiau tokį veiks
mą paskubino Rusijos puolimas 
Čečėnijoje.

Dovana kryžių Lietuvai - 
albumas apie Himalajus

(atkelta iš 3 psl.) 
gimiau prie Papilės, 4 kilomet
rai nuo S. Daukanto gimtinės. 
Vėliau Viekšniuose gyvenau 
Biržiškų name. Ten tokie lau
kai, tokia šviesa.

Rytietiškas Biržiškų sodas, 
pirtis, šalia - Vytauto pamink
las, Viekšnių bažnytėlė. Tokia 
energija gali paveikti jauną jau
trų žmogų. Juk Rytuose visos 
bažnytėlės pastatytos labai stip

P. Normantas. Iš ciklo “Mustango karalystė”

riame energetiniame lauke, kur 
žmogus lyg “išvalomas” ir no
rom nenorom “prijungiamas” 
prie tos energijos.

O budizmą aptikau lyg ir at
sitiktinai. Sovietų laikais va
žiavau traukiniu į Kurilų salas. 
Netikėtai išlipau Buriatijoje, 
kuri buvo SSRS budizmo cen
tras1, ir buvau kelias dienas. 
Matyt, per savo astralą įsilei
dau tos informacijos. Žinau, 
kad Rytuose esu praleidęs sa
vo ankstesnį gyvenimą.

Prieš iškeliaudamas į Tibetą 
aplankiau kunigą Stanislovą. Jis 
mane atkalbinėjo, bet aš jo ne
paklausiau. Visada nešiojuosi jo 
dovanotą maldaknygę.

- Visiems, kurie lankosi Ti
bete, garbės reikalas yra sutikti 
Dalai Lamą.

- Sutikau jį kelis kartus. Da
lai Lama pasveikino Lietuvą su 
nepriklausomybe po 7 dienų. 
1991 metų lapkritį gavau iš jo 
interviu po to, kai jis buvo tik 
grįžęs iš Lietuvos.

Jis man sakė, kad Lietuva Ti
betui yra pavyzdys, kaip taikiu 
būdu, laikantis Gandhi mo
kymo, galima iškovoti laisvę.

Bet paties Tibeto laisvė, manau, 
dar yra už kalnų.

Apie pavojus - nė žodžio
- Ne kartą esi minėjęs, kad 

kiekvienoje kelionėje tenka būti 
per plauką nuo mirties. Gėda, 
bet mums taip ir knieti sužinoti, 
kokie pavojai tavęs tykodavo.

- Tik keliautojai mėgėjai 
mėgsta pasakoti apie savo nuo
tykius. Bet tais dalykais nega-

Įima juokauti ar spekuliuoti. Juk 
net tris kartus garsiai ištartas 
koks nors žodis pradeda mate
rializuotis, o po 17 kartų prasi
deda nebegrįžtami procesai.

O juk aš po trijų savaičių ei
siu į Himalajus. Net per mūsų 
pokalbį mano angelas sargas yra 
priartėjęs prie manęs ir mane gi
na.

- O kaip tau patiko B. Ber- 
tolucci filmas “Mažasis Buda ” 
ar Hario “Septyneri metai Ti
bete”?

- Iš visko ten padaryti koktei
liai, o tokiose scenose kaip slie
kų auginimas net tyčiojamasi iš 
budizmo. Filmo kūrėjai nejautė 
jokių įsipareigojimų budizmui.

Lamos irgi turi vaikų
- Daugeliui mūsą Tibetas - tai 

šventyklos ir lamos. Papasakok 
ką nors įdomaus iš realaus ti- 
betiečią gyvenimo.

- Kai kuriose tibetiečių tau
telėse yra poliandrija - kai vie
na moteris turi 2-4 vyrus. Tą 
pačią žmoną gali turėti broliai 
ir kaimynas. Bet visi vaikai, kad 
ir kieno jie būtų, laikomi vy
riausiojo brolio vaikais, kitaip 

kiltų ginčų.
Taip yra dėl ekonominių su

metimų. Tibete per mažai že
mės, kad sūnūs ją išsidalytų. 
Tie, kuriems žemės neužteko, 
eina į vienuolyną.

- Ar lamos gali turėti vaiką?
- Sikimo valstijoje Indijoje 

daugelis lamų gyvena namuose, 
nes reikia padėti nudirbti žemės 
darbus. Jie turi žmoną, nors ofi
cialiai yra įšventinti į vienuolius. 
Vakare jie grįžta į vienuolynus. 
Pats mačiau - sėdi, meldžiasi, 
rankos sudiržusios, šalia tupi 
vaikučiai. Paklausiau: ar tavo?

Linksi galvą - taip.
Bet Šiaurės Tibete vien

uolynų papročiai labai griežti, 
net motinos negali aplankyti 
savo sūnų.

- Tu daug laiko praleidi ke
lionėse vienas. Gal ir tu turi vai
ką Tibete? Su kuo tu pozuoji 
savo albumo viršelyje?

- Suprantu, kur lenki. Bet 
nenudžiuginsiu - neturiu. Tibe
te myliu visas moteris, ypač jau
nas, - kaip dukras. Jos labai 
gražios ir panašios į inkes. O tas 
vaikutis su manimi viršelio 
nuotraukoje yra mažas drako- 
niukas. Jis gynė šventyklą, kai 
norėjau įjąužeiti. Šnypštė, ran
komis mojavo, visaip mane 
baidė.

Bet aš pasirengęs drakonus 
įveikti. Išsitraukiau iš kišenės 
saldainių, ir jis nurimo. Įsivedė 
į vidų ir susirangė ant mano 
kelių.

Šeimą išskyrė uošvė
- Tavo namai vis dar Buda

pešte. Ar nenori grįžti į Lietu
vą?

- Kai Lietuva tapo laisva, il
gai mąsčiau. Bet turiu rėmėjų 

Vengrijoje, o be jų neišsireng
čiau į jokią ekspediciją. Gy
venu mažame butelyje Buda
pešte, kasdien galiu matyti sa
vo vaikus: 16 metų Praną ir 13 
metų dukterį Andrca.

- Ar tavo šeima pavargo nuo 
..žygią, kad nebegyvenate drau
ge?

- Išsiskyriau, ačiū Dievui, 
prieš 13 metų, su žmona veng
re išgyvenęs trejus metus. Gal 
ne dėl kelionių, o dėl uošvės. 
Vengrijoje uošvės keistai agre
syvios, ir tai niekam ne paslap
tis. Jei pasakai, kad išsiskyrei, 
tuoj klausia: “Uošvės proble
ma?”

Vienąsyk grįžau su Pranuku 
iš Lietuvos ir radau šaukimą į 
teismą. Man tai buvo staig
mena.

Su vaikais susitinku kasdien. 
Su Pranu pernai tris savaites 
bastėmės po Žemaitiją, jis su
pranta lietuviškai.

O Andrea moka vieną sakinį: 
“Tėveli, noriu ant pečių”. Dar 
mažytė ji privalėjo tai pasakyti 
lietuviškai, kad jąpaneščiau.

Naujas elektroninės prekybos būdas
Keletas elektroninės komer

cijos kompanijų, įskaitant ir 
žymiąją interneto aukcionų 
svetainę „eBay“, sukūrė mokė
jimo sistemą, kuria bus galima 
naudotis elektroniniu paštu: 
pirkėjas galės apmokėti pirkinį 
tiesiog elektroniniu paštu at
siuntęs užkoduotą savo kredi
tinės kortelės arba banko sąskai

Vilniuje - naujas viešbutis
Prieš pat Naujuosius metus 

Vilniuje atidarytas “Shakespe- 
are” viešbutis. Viešbutis yra 
XVI - XIX a. didikų Lopacins- 
kių arba grafų Olizarų rūmų an
samblyje. Jame yra susipynę 
vėlyvasis barokas ir klasiciz
mas. Dabar įrengtame viešbu
tyje yra perkeltos britų interjero 
tradicijos, nes tarp viešbučio sa
vininkų yra britų. Tiems patiems 
savininkams Vilniuje priklauso 
ir kavinės “Freskos”, “Prie par
lamento”, “Prie universiteto” 
bei “Ministerija”. Viešbučio 
kambariai pavadinti žinomų ra
šytojų vardais. Sumokėjus 320 
- 600 litų, parą galima gyventi 
Shakespear’o, Wilde’o, Twai-

Palangoje statomi butai poilsiautojams
Šiemet Palangoje bus parduo

dama apie 300 butų poilsiautojams. 
Butai įrengiami keliuose atstato
muose poilsio namuose, ištuštėju
siame administraciniame pastate 
bei statomame daugiabučiame 
pastate specialiai poilsiautojams.

Savo 50-metįprieš metus su
tikau su dukra Evereste, 6 ki
lometrų aukštyje.

Biurgeriu tapti neketina
- Tau jau 51-eri, Lietuva tave 

vasario 16 d. apdovanojo Ge
dimino ordinu. Gal jau laikas 
surimtėti, tapti biurgeriu ir 
vartyti prie židinio savo albu
mus?

- Ne, biurgeriu, matyt, nie
kada netapsiu. Pasitikrinau sa
vo galimybes ir matau, kad dar 
10 metų galiu žygiuoti ekstre
maliais maršrutais. O vėliau 
norėčiau dirbti Rytų šventyk
lose, studijuoti jų dokumentus,

Po Naujųjų metų, vasarį, kop
siu į Kančenzongos kalną - 
trečią pasaulio viršukalnę.

Jis priklauso Nepalui, Indijai 
ir Tibetui. Tai - sakralinis kal
nas, turintis savo dievą.

Nepale žinau įdomią vietą, 
kur 3-4 km aukštyje žmonės 
kopinėja laukinių bičių medų. 
Lynais jie leidžiasi į sunkiai 
pasiekiamas dreves. Leisiuosi 
kartu su jais ir fotografuosiu.

tos numerį ir gauti pirkinį iš 
anksto nurodytu adresu.

Beje, bankai gali priimti 
apmokėjimus per tinklą be tie
sioginio kreditinių kortelių pa
naudojimo. Kol kas tai nėra pri
imtina dėl elektroninio pašto 
programinės įrangos bei dėl to, 
kad šios operacijos ilgai trun
ka. „Business Week“ 

ne’o, Tolstojaus, Maironio, 
Dostojevskio ir kitų žymių rašy- 
tojų vardais pavadintuose kam
bariuose. Kambariuose yra ne 
tik puikūs baldai, kiti įrengimai, 
bet ir minėtų rašytojų knygos, 
knygos apie juos, paveikslai ir 
nuotraukos, vaizduojančios ra
šytojų gyvenimą. Viena iš svar
biausių interjero detalių yra lan
gai, pro kuriuos matosi Šv. Onos 
ir Bernardinų bažnyčios, Sena
miestis, Gedimino pilis. Viešbu
tyje yra visi civilizcijos teikiami 
patogumai, pradedant kiekvie
nam svečiui tinkamos kamba
rio temperatūros reguliavimu ir 
baigiant konferencijų salėmis.

Lietuvos rytas

Manoma, kad vien poilsiautojams 
skirtus daugiabučius namus, Pa
langoje apsimoka statyti, nes taip 
nesusikerta palangiškių ir iš kitų 
miestų atvažiuojančių namo gy
ventojų interesai ir poreikiai.

Lietuvos rytas

LAURYNAS JONUŠAUSKAS
Lietuvos diplomatinė 
tarnyba 1940-1941 m. 2

(atkelta iš 3 psl.) 

valstybių inkorporavimą į Sovietų Sąjungą de facto ir nuo 1942 m. 
gegužės 26 d. diplomatinius atstovus iš Diplomat’s Annual sąra
šo perkėlė į jo priedą bei pažymėjo, kad jie tebesinaudoja kai ku
riomis diplomatinėmis privilegijomis, tačiau nenurodė, kokiam 
kraštui jie atstovauja. Lotynų Amerikos ir Europos valstybės (Is
panija ir Portugalija), priklausiusios Saavedra-Lamas paktui, 
nepripažino Baltijos valstybių inkorporacijos.

Liepos 21 d.-rugpjūčio 1 d. Lietuvos pasiuntiniai (išskyrus 
P. Klimą) protesto telegramas pasiuntė ir į Lietuvą. B. K. Balutis 
liepos 25 d. telegramoje rašė: „Kadangi Sovietų Sąjunga, priešin
gai eilei nepuolimo sutarčių, imant ir agresoriaus definicijos su
tartį, pažeidė Lietuvos Nepriklausomybę, faktinai ją okupuoda
ma savo karinėmis jėgomis, ir kadangi taip vadinami rinkimai 
Seiman padaryti tos okupacinės jėgos spaudimu ir svetimos val
stybės dirigavimu, neduodant jokios galimybės pasireikšti gyven
tojų laisvai valiai, ir kadangi taip išrinktas seimas, negalėdamas 
reikšti lietuvių tikrosios valios, galėjo tik smurtu svetimos vals
tybės primestą pareikšti valią, kas pasireiškė ir jo nutarime 
pražudyti Lietuvos Nepriklausomybę, perduodant Lietuvą sveti
mos valstybės jungan, iš kurio po ilgų kovų buvo išsilaisvinusi 
dėka savo sūnų pralieto kraujo, todėl tose aplinkybėse aš negaliu 
skaityti nei tokių rinkimų teisėtais, nei tokio seimo kompetentin
gu spręsti Lietuvos likimą. Kaipo nepriklausomos ir teisėtos 
Lietuvos atstovas, paskirtas ginti jos reikalus ir Nepriklausomybę 

užsienyje, aš neatlikčiau savo švenčiausios pareigos, jei neprotes
tuočiau prieš svetimos valstybės tuo būdu padarytą smurtą ir prieš 
seimo nutarimą, kuriuo žudoma sunkiai iškovota Lietuvos laisvė 
ir Nepriklausomybė“. Panašaus turinio protestus pareiškė ir kiti 
pasiuntiniai.

Netrukus prasidėjo sovietinės Lietuvos atsakomieji veiksmai 
prieš LDT. Liepos 24 d. Maskvos statytinis Užsienio reikalų mi
nisterijos generalinis sekretorius P. Glovackis dar kartą kvietė pa
siuntinius (S. Lozoraitį, S. Girdvainį, J. Šaulį, P. Klimą ir V. Gylį) 
atvykti į Lietuvą instrukcijų. Kiek žinoma, nė vienas pasiuntinys į 
šią telegramą neatsakė. Dieną anksčiau, liepos 23-iąją, buvo im
tasi sankcijų prieš tuo metu aktyviausiai iš pasiuntinių veikusį 
K. Škirpą, kuris energingai protestavo prieš Lietuvos inkorpo
ravimą į Sovietų Sąjungą. Lietuvos Ministrų Taryba „nutarė atim
ti K. Škirpai pilietybę ir uždrausti jam įvažiuoti į LTSR“, tačiau 
užmiršo atleisti.jį iš pasiuntinio pareigų (tai padarė tik liepos 25 d. 
nutarimu). Užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius, 
einantis užsienio reikalų ministro pareigas P. Glovackis tą pačią 
dieną telegramoje pasiuntinybės laikinajam reikalų patikėtiniui 
(chargė d’affaires ad interim) Juozui Kajeckui (pavadavusiam nuo 
liepos 8 d. atostogų išėjusį pasiuntinį K. Škirpą) prašė pranešti 
Vokietijos vyriausybei, kad K. Škirpa atšaukiamas iš pasiuntinio 
pareigų, ir eiti laikinojo reikalų patikėtinio pareigas pasiuntiny
bėje. J. Kajeckui neįvykdžius šio prašymo, P. Glovackis tą patį 
siūlė pasiuntinybės prekybos patarėjui Stasiui Kuzminskui. Šis iš 
pradžių sutiko ir net informavo Lietuvos užsienio reikalų minis
teriją, kad P. Glovackio pavedimą priima ir nuo liepos 30 d. prade
da eiti pareigas, tačiau jau liepos 30 d. šių pareigų atsisakė. Ga
liausiai buvo prašoma pačių pasiuntinybės darbuotojų pašalinti 
K. Škirpą iš pasiuntinybės, nes „jūsų buvęs viršininkas K. Škir
pa pasidarė savo tėvynės išdaviku. Neklausykit jo ir varykit iš sa
vo tarpo. Netikėkit melams, skleidžiamiems apie mūsų vyriausybę 
ir Seimą: jie vykdo Tautos valią ir elgiasi taip, kaip krašto gy

vybiniai interesai reikalauja. Visiems lojaliems tarnautojams 
užtikrinamas Lietuvoje tinkamas-darbas ir pragyvenimas“. Tačiau 
ir tai nepavyko. K. Škirpa dar liepos 26 d. atsakomojoje tele
gramoje Lietuvos užsienio reikalų ministerijai pareiškė, kad Mi
nistrų Tarybos „nutarimą atleisti mane iš Nepriklausomos Lietu
vos pareigų kaipo atstovo ir akiplėšišką atėmimą iš manęs Lie
tuvos pilietybės skaitau neteisėtais aktais ir todėl neturinčiais jo
kios juridinės galios“.

Toks pat likimas ištiko ir kitus Lietuvos pasiuntinius. Einantis 
užsienio reikalų ministro pareigas P. Glovackis liepos 26 d. kreipėsi 
į Ministrų Tarybą, kad Lietuvos pasiuntinius B. K. Balutį (Lon
done) ir P. Žadeikį (Vašingtone) atleistų iš pareigų ir atimtų Lietu
vos pilietybę, uždraustų grįžti į tėvynę ir konfiskuotų jų turtą. 
P. Žadeikis laiške Užsienio reikalų ministerijai rašė: „...Jei bū
tumėt laisvi, protestuočiau, dabar gi tiktai galima pasigailėti pa
vergtos Lietuvos ir Jūsų likimo“. Nuo rugpjūčio 2 d. tas pats iš
tiko ir kitus pasiuntinius (išskyrus P. Klimą). Visa tai oficialiai 
buvo paskelbta „Vyriausybės žiniose“ 1940 m. rugpjūčio 15 d. 
P. Klimas šios „bausmės“ išvengė, nes Lietuvoje buvo tikimasi, 
kad jis gali dar sugrįžti. Ir pats P. Klimas liepos 21 d. telegramo
je prašė Užsienio reikalų ministerijos leidimo grįžti į Kauną, ta
čiau jo kelionė, kaip minėta, buvo asmeninio pobūdžio (dėl vai
kų), o ne klusnus promaskvietiškų reikalavimų vykdymas. Kai 
kurių pasiuntinybių atžvilgiu Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jos veikimo taktika buvo labai panaši kaip ir Vokietijoje. 
Pavyzdžiui, tiek Lietuvos konsulas Čikagoje Petras Povilas 
Daužvardis, tiek Lietuvos pasiuntinybės Didžiojoje Britanijoje 
patarėjas H. Rabinovičius buvo prašomi iš atleistųjų Lietuvos pa
siuntinių perimti pasiuntinybių reikalus Vašingtone ir Londone, 
tačiau nė vienas jų nesutiko.

Tiesioginiu spaudimu Lietuvos diplomatinei tarnybai buvo sie
kiama paprasto tikslo - sunaikinti jau neegzistuojančios valsty
bės’ teisinius likučius užsienyje. (bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Hormonų valdžia arba 

kūno ir sielos harmonija
Aksominė oda, meilė gyve

nimui, vidinė ramybė, laimės 
pojūtis, gera nuotaika - viskas 
priklauso nuo tam tikrų hor
monų kiekio organizme. Pasiro
do, mes patys, norėdami gerai 
jaustis, galime juos skatinti ir 
aktyvinti.

Mikroskopinės mažytės bio
cheminės medžiagos, vadina
mos hormonais, labai svarbios 
žmogaus jausmams. Net ma
žiausi jų kiekiai organizme turi 
lemiamos reikšmės kūno ir sie
los harmonijai.

Manoma, kad yra maždaug 
tūkstantis hormonų ir hormo
ninių medžiagų, bet iki šiol 
mokslas aptiko daugiausiai 200 
hormonų. Pateiksime jums 10 
svarbiausių malonios savijautos 
hormonų ir papasakosime, kaip 
juos skatinti.

Estrogenas - moters grožio 
hormonas

Nuo jo priklauso, ar jūs ge
rai jaučiatės ir gerai atrodote. 
Estrogenas aprūpina odą krau
ju, siunčia kolageną į jungia
mąjį audinį ir palaiko odos 
drėgnumą. Štai kodėl ji atrodo 
standi ir sveika. Hormonas pa
deda reguliuoti ir riebalinių 
liaukų, taip pat ir galvos, veik
lą. Plaukai auga greitai, jie 
minkšti kaip šilkas ir paklus

Sporto veteranui Antanui 
Bagdžiūnui jau 80 metų

Jau ne tiek daug šiame krašte 
turime mūsų sportininkų ar 
sporto veikėjų, kurie prieš pus
šimti metu atvvke i dėdės Šamo 
žemę nebūtų iškeliavę amžiny
bėn. Dažnai spaudoje vis skai
tome pranešimus apie pasitrau
kimą iš gyvųjų tarpo.

Itin smagu čia pristatyti mūsų 
sporto veteraną, kuriam gruo
džio 12 d. suėjo 80 metų. Tai jau 
nuo 1949 metų Nevv Yorko apy
linkėse gyvenantis Antanas 
Bagdžiūnas. Šis Troškūnuose, 
Lietuvoje, gimęs mūsų tautietis 
nuo pat jaunystės dienų pamė
go sportą. Sportavo Kauno IV- 
je gimnazijoje, kurią baigė 1940 
m., o tada įsijungė į LFLS, kur 
žaidė futbolą, krepšinį, tinklinį, 
stalo tenisą. 1940 m. Kaune jis 
lankė krepšinio teisėjų kursus ir, 

A. Bagdžiūnas (maždaug prieš 40 metų) prie Lietuvių Atletų 
klubo restorano Brooklyne su savo sūnumis E. Šulaičio nuotr.

juos užbaigęs, dažnai teisėjau
davo tiek Lietuvoje, o taip pat 
ir pasitraukęs į Vokietiją.

1944 m. karo audra Antaną 
nubloškė į Vokietiją ir tuoj po 
karo Wiesbadeno lietuvių stovy
kloje įsikūrusiame “Lituanicos” 
klube dalyvavo futbolo ir krep
šinio komandose. Persikėlęs į 
Kasselį, čia dalyvavo vietinio 
sporto klubo “Neris” veikloje ne 
vien tik kaip sportininkas, bet ir 
kaip sporto darbuotojas.

Jis nenurimo ir 1949 m. at
vykęs į Ameriką, tuoj pat įstojo 
į čia veikusį Brooklyno Lietu
vių Atletų klubą. Veikė ir Nevv 
Yorko lietuvių sporto klube. 
Žaidė ir stalo tenisą “German 
American” lygoje, kur dažnai 

nūs. Estrogenas saugo nuo in
farkto.

Kaip jį skatinti? Arbatžolė
mis. Pavyzdžiui, arbata iš avie
čių, žemuogių, erškėtrožių lapų 
lygių dalių. 1 pilną valgomąjį 
šaukštą arbatžolių užpilti ver
dančiu vandeniu, palaikyti 10 
minučių ir perkošti. Suteikia 
energijos ir erotiškai veikia kve
palai iš jazminų, sandalmedžio, 
cinamono.

Oksitocinas - jausmingumo 
ir švelnumo hormonas

Įsimylėjėliai visada patrauk
lūs. Bet dėl to “kalti” ne tik kla
sikiniai seksualiniai hormonai, 
bet ir oksitocinas - hormonas, 
gaminantis motinos pieną, ska
tinantis glamones ir visuotinę 
meilę. Padeda bendrauti, už
megzti ir seksualinius, ir socia
linius kontaktus. Kas gyvena 
harmonijoje pats su savimi ir 
kitais, turi dėkoti oksitocinui.

Kaip jį skatinti? Bet kokiais 
prisilietimais. Partnerio glamo
nės, fizioterapeuto ar masa
žuotojo rankos visada padeda iš
siskirti oksitocinui. Tinka net 
savimasažas, veido raukšlių ly
ginimas: pirštų galiukais dary
kite mažus apskritimus - nuo 
smakro į skruostus, o iš ten - į 
smilkinius. Parengė LR.

(tęsinys kitame, numeryje) 

išeidavo laimėtoju. Antanas da
lyvavo ir ŠALFASS-gos Rytų 
apygardos valdybos veikloje. 
Snorto klausimais rašė Ameri
kos lietuvių spaudoje: Vienybė
je, Drauge, Darbininke, Sporte 
ir kt. Pamenu, kuomet prieš 
maždaug 40 metų teko redaguo
ti dienraščio “Draugas” sporto 
skyrių, Antanas dažnai atsiųsda
vo rašinių.

Vėliau A. Bagdžiūnas, nors ir 
augindamas nemažą šeimą (du 
sūnūs irgi buvo aktyvūs sporti
ninkai - futbolininkai), rasdavo 
laiko sportinei veiklai, organiza
ciniam darbui ar spaudai. Tik 
paskutiniais metais j į rečiau kur 
matome, tačiau dar vis tiek kar
tas nuo karto reaguoja į spaudo
je pasirodžiusius pasisakymus.

Su sukaktuvininku nemaža 

teko bendrauti gyvenant Vokie
tijos stovyklose, ten veikusiuose 
lietuvių sporto klubuose, taip 
pat ir čia, Amerikoje, kai anks
čiau dažnokai tekdavo lankytis 
Nevv Yorko apylinkėse su Chi
cagos sportininkais ar kitais rei
kalais. Dabar reikia pasitenkin
ti tik telefoniniais pokalbiais, 
kuriuose sukaktuvininkas pasi
pasakoja apie save, savo prie
auglį, kuris jau turi ir savo at
žalų. Džiaugiasi, kad gali paglo
boti savo vaikučius, kurių yra 
nemaža.

Linkime sukaktuvininkui An
tanui dar sveikų ir laimingų me
tų ateityje. Tegul sportinis at
kaklumas neišblėsta ir gyveni
mo saulėlydyje. E. Šulaitis

Mėsos vyniotinis
6 porcijoms paruosti reikia:

Įdarui:
1 svaro maltos jautienos
1 svaro maltos kiaulienos
1/2 svaro pievagrybių
2 vidutinio dydžio svogūnų
2 kiaušinių
3 valg. šaukštų krakmolo
2 valg. šaukštų kmynų
4 valg. šaukštų aliejaus kepimui 
žiupsnelio druskos, pipirų

Tešlai:
1 kiaušinio
1/2 puodelio šilto vandens
8 šaukštų sviesto
1 puodelio miltų
1 arb. šaukštelio citrinos sulčių arba obuolių acto 
šlakelio pieno vyniotinio viršui aptepti 
žiupsnelio druskos

Gaminimo receptas

Į maltą mėsą įmušame 
kiaušinius, įberiame krakmolą, 
druskos, pipirų, 1 šaukštą kmy
nų ir gerai išmaišome. Sus
mulkintus pievagrybius ir svo
gūnus pakepiname keptuvėje su 
aliejumi, paskaniname pipirais 
bei druska.

Paruošiame tešlą. Į vandenį 
įberiame truputį druskos, su
maišome su išplaktu kiaušiniu, 
citrinų sultimis arba actu, su
tarkuotu sviestu. Maišydami 
arba kapodami peiliu, beriame 
miltus. Tešlą30 min. atšaldome 
šaldytuve ar net šaldymo ka
meroje, o paskui iškočiojame, 
suformuodami stačiakampį. 
Mėsos masę padedame ant dar
bo paviršiaus ir su ranka išplo- 
jame. Į centrą sudedame ap

Paminklas Barborai Radvilaitei Vilniuje V. Kelerienės nuotr.

Plaukimo pirmenybės Kanadoje
1999 m. Š. Amerikos bal- 

tiečių plaukimo pirmenybės įvy
ko 1999 m. spalio 30 d. Etobi- 
coke Olympium, Etobicoke, 
Ont., Kanadoje. Varžybos vyko 
25 m baseine. Jas vykdė Bal- 
tiečių Sporto federacijos plau
kimo sekcija. Varžyboms vado
vavo latvis Modris Lorbergs. 
Lietuvių dalyvavimą koordina
vo Catherine Jotautienė iš 
Bram-pton, Ont. Varžybos buvo 
pra-vestos sklandžiai ir labai 
gero-se sąlygose.

Pirmenybėse dalyvavo 46 
plaukikai, iš jų 12 lietuvių. Tai 
buvo beveik dvigubai daugiau 
negu 1998 m., kada buvo 26 
plaukikai ir tik 6 lietuviai. Be
veik visi (44) plaukikai buvo iš 
Kanados ir tik 2 iš JAV. Gaila, 
kad baltiečių pirmenybių data 
susikryžiavo su jau prasidėju
siu plaukimo sezonu JAV-se, 
kas sutrukdė dalyvavimą dau
gelio potencialių plaukikų iš 
JAV.

Varžybose buvo pagerinta 19 
baltiečių pirmenybių rekordų. 
Šalia to, 6 metų ir jaunesnių kla
sėje pasiektos 8 pasekmės bu
vo užskaitytos kaip pradiniai re
kordai, kadangi šios klasės 
varžybos buvo vykdomos pirmą 
kartą 25 metrų baseine. Taigi 
formaliai buvo pasiekti 27 pir
menybių rekordai. Nemažą re
kordų skaičių galima paaiškin
ti tuo, kad nuo 1957 metų, 
berods, tik 6 kartus pirmenybės 
buvo vykdomos 25 metrų ba
seine. Iš 19 pagerintų rekordų 12

kepintus su svogūnu grybus, 
mėsos masės kraštus užlenkia
me, pilnai uždengiant grybų 
įdarą, tada mėsą dedame ant 
iškočiotos tešlos, suvyniojame 
vyniotinį, patepame pienu, 
pabarstome kmynais ir kepame 
iki 375F (180 -200C) įkai
tintoje orkaitėje 1 vai. - 1 vai. 
15 min. Kad tešla neperkeptų, 
pirmas 40 minučių rekomen
duojame kepsnį kepti, uždengus 
folija.

Laiką taupantis patarimas: 
galite naudoti parduotuvėje pir
ktą paruoštą, nekeptą tešlą (Pie 
Crust).

Sumažinto kaloringumo vari
antas: vietoj kiaulienos galite 
naudoti maltą kalakutieną ar 
veršieną.

atiteko lietuviams..
Lietuviams atstovavo šie 

plaukikai: Jonas Stončius (Tor
onto Aušra) - berniukų 7 ir 8 m. 
klasėje; Viktorija Stončiūtė 
(Aušra) ir Julija Kriščiūnaitė 
(Neprikl.) - mergaičių9 ir 10 m.; 
Erikas Sodonis ir Paulius Kriš
čiūnas (abu nepr.) - berniukų 11 
ir 12 m.; Emilija Mekešaitė 
(Clevelando Žaibas), ir Andrea 
Kmeliauskaitė (nepr.) - mer
gaičių 11 ir 12 m.; Chris Lukas 
(nepr.) - berniukų 15 ir 16 m.; 
Andrea Sodonytė (nepr.) - mer
gaičių 15-16 m.; Pilypas Taraš- 
ka (Cl. Žaibas) - vyrų 17-24 m.; 
Rebecca Jotautaitė (nepr.) - 
moterų 17-24 m. ir Pranas So
donis (nepr.) - vyrų senjorų (25 
m. ir vyresnių).

Paminėsime keletą geresnių 
lietuvių plaukikų pasiekimų:

Emilija Mekešaitė pagerino 3 
varžybų rekordus mergaičių 11 - 
12 m. klasėje: 50 m laisvu sti
liumi 30.96 sek., 50 m peteliš
ke 35.67 sek., ir 200 m komple
ksiniai 2:50.10 min. Ji taipogi 
laimėjo 50 m nugara 36.88 sek.

Erikas Sodonis laimėjo 4 
rungtis berniukų 11-12 m.: 50 
m 1. st. 34.73 sek., 50 m nugara 
41.12 sek., 50 m krūtine 50.23 
sek. ir 50 m peteliške 50.36 sek.

Chris Lukas pagerino 2 var
žybų rekordus berniukų 15-16 
m.: 50 m laisvu st. 25.05 sek. ir 
100 m nugara 1:03.75 min. Jis 
taipogi laimėjo 100 m krūtine 
1:17.65 min.

Andrea Sodonytė pagerino 2

O šito daryti 
negalima...

Arabų šalyse negalima žmo
gaus kviesti rankos judesiu, nes 
taip šaukiami tik šunys.

Australijoje nemandagu už gėri
mus mokėti be eilės ar atsisakyti 
mokėti už visą kompaniją, kai atei
na eilė.

Centrinėje ir Pietų Amerikoje 
žmonės kalbasi stovėdami arčiau 
vienas kito, tad, jei ten svečiuo- 
sitės, kalbėdami su kuo nors neatsi
traukite. Nevadinkite brazilų ame
rikiečiais -jie kalba portugališkai 
ir nelaiko Brazilijos Pietų Ameri
kos dalimi.

Prancūzai niekuomet nekviečia 
papusryčiauti.

Vokiečiams bet koks netikėtu
mas yra nemalonus. Verslininkų 
susitikime juokauti nepatartina.

Su britais venkite kalbėti apie 
pinigus. Neryšėkite siauro kaklary
šio - Didžiojoje Britanijoje tokius 
ryši.tik kariškiai ir moksleiviai.

„Vakarų ekspresas“

2000-tukai
Per pirmąsias dvylika 2000-ųjų 

metų valandas Vilniuje gimė trys 
mergaitės ir keturi berniukai. Pir
masis 2000-ųjų pilietis gimė Kau
ne. Pirmieji 2000-ųjų kūdikiai su
laukė valdžios atstovų ir versli
ninkų dėmesio. Jiems buvo įteikti 
sveikinimai bei piniginės premijos 
po 200 litų. “Hansabankas” žadėjo 
apdovanoti po 1000 litų pirmuo
sius tris 2000-ųjų kūdikius, gimu
sius Vilniaus, Panevėžio ir Klaipė
dos regionuose. Lietuvos rytas

mergaičių 1'5-16 rekordus: 50 m 
laisvu st. 31.49 sek. ir 100 m 
krūtine 1:27.80 min. Be to, ji 
tapo laimėtoja 100 m nugara 
1:16.93 min. ir 100 m peteliš
ke 1:17.01 min.

Pilypas Taraška pagerino 
vyrų 17-24 m. rekordą 50 m 
laisvu st. 27.00 sek. Jis taipogi 
laimėjo 100 m laisvu st. 1:02.37 
min. ir 100 m peteliške 1:12.04 
min.

Rebecca Jotautaitė pagerino 
moterų 17-24 m. rekordą 50 m 
laisvu st. 30.72 sek. Ji taipogi 
laimėjo 100 m peteliške 1:23.63 
min. ir buvo antra 100 m lais
vu st. 1:07.08 ir 100 m nugara 
1:18.50 min.

Pranas Sodonis pagerino 3 
rekordus vyrų senjorų (25 m. ir 
vyresnių) klasėje: 50 laisvu st. 
28.57 sek., 100 m laisvu st. 
1:07.14 min. ir 100 m nugara 1: 
25.64 min. Be to, jis laimėjo 100 
m krūtine 1:33.51 min.

Lietuvių pirmenybės, nors ir 
negausios dalyvių skaičiumi, 
buvo išvestos iš baltiečių var
žybų pasekmių.

Baltiečių Sporto federacijos 
plaukimo komitetas šiuo metu 
yra gerose rankose ir deda daug 
pastangų užverbuoti kuo dau
giau baltiečių plaukikų. Tiki
masi, kad sekančios varžybos 
bus dar gausesnės ir geresnės. 
Linkėtina, kad mūsų sporto klu
bai atkreiptų daugiau dėmesio 
į plaukimą ir stipriau pagelbė
tų sutelkiant mūsų plaukikus.

amb

V
1999 m. spalio 6 d. Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės Litu
anistikos katedra (The Lithua- 
nian World Comunity Endowed 
Chair of Lithuanian Studies), 
įsikūrusi Illinojaus universitete 
Chicagoje (UIC), minėjo savo 
15 metų jubiliejų. Kol kas tai 
vienintelis akademinis lietuvy
bės - lietuvių kalbos, literatūros 
ir kultūros - centras ne tik JAV, 
bet ir pasaulyje, teikiantis ma
gistro ir daktaro laipsnius. (PLB 
Lituanistikos katedros vedėjos 
dr. Violetos Kelertienės kalbą, 
pasakytą PLB Lituanistikos ka
tedros 15 metų jubiliejaus pro
ga, skaitykite 2 psl.).

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės puslapiai internete: 
www.lrs.lt/plb/ arba www. 
pasauliolb.org Kviečiame apsi
lankyti!

Illinois valstijos gubernato
rius George Ryan pasveikino 
ir įteikė padėkos raštus daugiau 
nei 30 Illinojuje veikiančių et
ninių muziejų. “Illinojaus etni
niai muziejai turi būti pagerbti 
už pasiaukojamą veiklą sau
gant ir tęsiant kultūrines ir et
nines tradicijas”, - sakė jis. Visi 
muziejai surengė savo kul
tūrines ekspozicijas. Tarp pas
veikintųjų yra ir Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus Chi
cagoje.

Kunigo Juozo Margio Lie
tuvių draugija 1998 m. buvo 
įsteigta Rosario mieste. Jos tiks
las - išlaikyti ir platinti lietu
višką kultūrą, suburti miesto bei 
rajono lietuvius į bendrą veik
lą bei paremti tautinių šokių 
grupes “Šaltinis” ir “Vabaliu
kai”. Valdyba: pirmininkė Irma 
Teresa Užkuras, vicepirmi
ninkas Hector Jakštas, sekreto
rė Ryta Elida Zinevičius, vice- 
sekretorė Alicia Jonaitis, iž
dininkas Jorge Vukovic Blažys, 
iždininko padėjėjas Norberto 
Santa Cruz; nariai: Lidia Dū
da, Claudia Užkuras, Andrea 
Jakštas ir Diego Bamatan Už
kuras. Revizijos komisija: Es- 
tela Parasiuk ir Pablo Zaka
rauskas. Nariai padėjėjai: 01- 
ga Petronis ir Alberto Jasins- 
kas. Adresas: Irma Užkuras, 
Jujuy 2333, V.G.Galvez(2124), 
Santa Fe, Argentina. Tel. 54- 
341-4922408. Fax: 54-341- 
4921667. E-mail: užkuras 
@coopvgg.com.ar

Australijos didžiųjų apy
linkių - Adelaide, Melboume ir 
Sydney - chorai pernai šventė 
savo veiklos 50 metų jubilie
jų. Jų pradžia - 1949 metai, kai 
tik atvykus į Australiją pradėta 
švęsti Vasario 16-osios ir Tau
tos šventes. Tuo pačiu metu su
sikūrė ir tautinių šokių grupės 
bei lietuvių teatrai.

Pastaraisiais metais Didžio
sios Britanijos lietuviams teko 
patirti daug pasikeitimų, dėl 
kurių įvyko susiskaldymas ben
druomenėje. Pernai lapkričio 
mėn. parduoti Lietuvių namai 
(17 Freeland Rd.) - jau antri 
parduoti namai. Naujai atvy
kusių lietuvių skaičius Brita
nijoje vis didėja, ypač Londo
ne, todėl šis - paslaptingas ir 
skubotas - pardavimas dauge
liui lietuvių buvo itin nemaloni 
staigmena.

Dr. Jonas A. Račkauskas, 
ALTo pirmininkas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu pa
sveikino visus lietuvius su
laukus Naujojo Tūkstantmečio 
ir palinkėjo geros sveikatos ir 
ištvermės visuose darbuose.

http://www.lrs.lt/plb/
pasauliolb.org
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“Lietuvos aido"atsiprašymas
Atsiprašome už patirtus nemalonumus dėl laikraščio prenu

meratos. Norėtume paaiškinti, kas trukdo laiku išsiųsti Jums “Lie
tuvos aido” laikraštį: “Lietuvos aidas” ne savo valia gavo didelių 
skolų naštą. Kai kurių “akcininkų” ir laikraščių nuolatiniai tri
mitavimai apie greitą ir neišvengiamą “Lietuvos aido” žlugimą 
ypač pablogino padėtį. Dėl šių žmonių ir spaudos išpuolių nete
kome prenumeratorių ir kreditorių pasitikėjimo. Sutriko atsiskai
tymai su paslaugų tiekėjais, taip pat su “Lietuvos paštu”. Todėl 
Jūs laiku negaunate “Lietuvos aido”. Smarkiai padidėjus pašto 
paslaugų įkainiams, “Lietuvos aido” prenumeratos kaina į užsienį 
padidėjo beveik dukart.

Jeigu Jūs sutiktumėte už kiekvieną prenumeratos mėnesį 
primokėti 15 dol. (60 litų), tai išlygintų susidariusį skirtumą tarp 
senos ir naujos prenumeratos kainos. Tokiu atveju redakcija su
gebėtų atsiskaityti su “Lietuvos paštu” ir vėl atnaujinti prenume
ratos siuntimą į užsienį.

Atleiskite dar kartą. Visomis išgalėmis stengiamės kuo greičiau 
išbristi iŠ šių bėdų. Jūsų palaikymas teikia stiprybės ir vilties.

Su pagarba,
Algimantas Patamsis
Bendrovės direktorius

Lietuvos ELTOS informacinės agentūros 
abejotinos tikrovės pranešimai 

“Darbininko” lapkričio 19 d. straipsnyje yra ELTOS praneši
mas pavadinimu: “Penktadalis Lietuvos piliečių nusivylė JAV”. 
Straipsnyje pažymėta, kad po skandalingo JAV bendrovės “Wil- 
liams” atėjimo į Lietuvos naftos ūkį, Lietuvoje pablogėjo nuomo
nė apie amerikiečius, taip pat į gimtąjį kraštą grįžusius tautiečius 
ir kitų užsienio lietuvių veiklą Lietuvoje.

Klausimas: kodėl pablogėjo grįžusių tautiečių nuomonė apie 
gimtąjį kraštą? Mano nuomone, todėl, kad grįžusieji į tėvynę 
gyventi neturi jokios įtakos paveikti vyriausybės nutarimus. Jie 
neturi teisės pasirašyti sutarties su “Williams”. Tai padarė Lie
tuvos vyriausybės ministrai. Penktadalis apklaustųjų savo skep
ticizmą aiškina prez. V. Adamkaus veikla Lietuvoje.

RigaVen Travel Ine.
. We have GREAT CRUISES .

Tours to Ireland, Scotland, England and Enrope 
• Discover Costa Rica •

SPECIAL REDUCED FARES 

to VILNIUS 
starting at $406.00 

with

"Call for Details"

Call
INESE ZAKIS

136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven^worldnet.att.net

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEE PARCEL, INC.

•

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

• Siuntiniai į Lietuvą su pristatymu į namus
Siuntinius į Lietuvą vėl pradėsime siųsti vasario 
mėnesį. Pirmas konteineris bus siunčiamas Velykoms. 
Kaip jau įprasta, konteinerių datos ir siuntinių 
surinkimo datos bus skelbiamos “Darbininko” 
laikraštyje ir kiekvienas siuntėjas informaciją gaus 
asmeniškai paštu.

• Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE 
programą

• Perkraustymo į Lietuvą paslaugos

• Pinigų persiuntimas į Lietuvą

• Pigios telefono paslaugos

• Telefono kortelės skambinti į Lietuvą

• Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos į Ameriką 
(tik didesniais kiekiais)

• Perkraustymas iš Lietuvos į Ameriką

S Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką

Gruodžio 18 d. ilgametis Tautos Fondo darbuotojas ir Garbės Pirmininkas Juozas 
Giedraitis (5-tas iš kairės) minėjo savo 85 metų amžiaus sukaktį. Tą dieną posėdžiavusi 
Tautos Fondo vadovybė jam palinkėjo ilgiausių metų

Tačiau, pagal ELTOS pranešimą, 67.4% apklaustųjų atsakė, kad 
pastarųjų savaičių įvykiai neturėjo įtakos jų nuomonei apie JAV. 
Išvadoje ELTA paklydo apklaustųjų atsakymo procentuose. Juo 
labiau nesakoma, koks skaičius gyventojų buvo apklaustas. Re
zultatai yra skirtingi tūkstančio apklausinėtų gyventojų, o gal de
šimties tūkstančių.

Negalima daryti išvados iš mažo apklaustųjų skaičiaus!
Vytautas Šeštokas 

Los Angeles, CA

Pataisa: A. Landsbergio laiške (“Dialogai tūkstantmečiui 
baigiantis”, Darbininkas, 2000.01.07, psl. 7) minimas “...mū- 
nininkų (Rev. Moon’o pasekėjų) antikomunistiškas New York 
Times". Turėjo būti: Washington Times.

Leidinys apie
Levą Karsaviną italą kalba

(atkelta iš 2 psl.)
Vienas skyrius skirtas Levo 

Karsavino biografijai ir jo kūrinių 
trumpai charakteristikai.

Knygos kultūrinė reikšmė ta, 
kad joje publikuojama garsioji po
ema itališkai. Prisimintina, jog 
L.Karsavino, Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto profesoriaus, 
“Poema apie mirtį” buvo išleista 
1932 m. Kaune. Pats autorius ją pa
vadino “visapusiškiausia savosios 
metafizikos išraiška”. Kūrinyje 
atskleidžiamas L.Karsavino mąsty
mo poliariškumas, “pragaro” ir 
“rojaus” kraštutinybės. Autorius, 
stengiasi rasti naują požiūrį į Kūrė
jo ir kūrinio santykį, ryškina jų

skirtumus ir tą bendrumą, kuris at
siranda per Golgotos paslaptį. Po
emoje stengiamasi pažvelgti į die
viškąją būtį kančios ir ribinių iš
gyvenimų aspektu.

Italų tyrinėtoja pažymi, kad ši 
poema neatitinka tradicinės poe
mos sampratos; tai yra ilga medi
tacija apie pagrindinę temą (mirtį), 
tačiau ji plėtojama įvairiais aspek
tais, kurie padeda suvokti Dievą. 
Autorė gvildena ir “Noctcs Petro- 
politanae” minčių bei formos spe
cifiką, pabrėždama, kad Levui Kar
savinui svarbu “meilės tyrumas” ir 
tie sąlyčio taškai, kurie bendri die
viškajai ir žmogiškajai meilei.

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI

Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 
patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas 

ir galintis dirbti ištisus metus.

Neringos stovykla yra Nek.Pr.Marijos Seserų globoje, 
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę.

Asmenys, kurie domisi šia pozicija prašome kreiptis dabar 
prisiunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą (“CV”): 
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš 
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, įskaitant 
* Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA

* Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines
* Paskolas - namų, namų remonto, 

Home Eųuity ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesiogini pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

Mūsų telefonai: (201) 991-0001
arba skambinkite mums nemokamai:

1 888-SCHUYLER (1-888 724-8953)

Kiek Jūs 
miegate?

Kūdikiai miega apie 16 va
landų per parą, 1-2 metų vai
kai - 12 valandų, vyresni vai
kai ir paaugliai - apie 10 va
landų. Einant 18-uosius me
tus miego poreikis paprastai pa- 
didėja, o apie 50-uosius - 
sumažėja (užtenka 5-6 valan
dų miego per parą). Senatvėje 
trumpas nakties miegas kom
pensuojamas dienos miegu. 
Apie 1-2 vai. p.p., kai aktyvu
mas sumažėja, nusnūsti svei
ka ne tik seniems žmonėms. 
Nustatyta, kad miego poreikį 
lemia genai. Moterys papras
tai miega ilgiau nei vyrai.

„Vakarų ekspresas“

VILNIUS
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

spalio 1 — kovo 31 
išskyrus kalėdinį laikotarpį

New York $406
Chicago S450
Seottle $560

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, N Y 11363 
Tel: 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax: 718-423-3979

E-MAIL; VY1TOURS@EARTHLINK.NET 
web site: www.vytistours.com

Atlantic Express corp.
300 - 775j SEND ▼ 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION

For tnore information please call:
1- 888-615-2148 or 1-888-205-8851

PICK-UP SCHEDULE 
JANUARY OF 2000

January 25 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm

\Vaterbury, CT 4-5 pm

January 27 Elizabeth, NJ 11-12 noon

Kearny, NJ 1-2 pm

Paterson, NJ 3-4 pm

January 28 Philadelphia, PA 12-1 pm

January 29 Brooklyn, NY 12-1 pm

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York S 368r.t.

One way to Vilnius $305

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

worldnet.att.net
mailto:VY1TOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Edgaro Prudkausko 
viešnagė Amerikoje

Worcester, MA
Mirė profesorė Aldona Venclauskienė

Edgaras Prudkauskas, jaunas 
24-riųmetų tenoras iš Lietuvos, 
gruodžio 12 - 24 d. lankėsi New 
Yorke. Jis yra protege įžymaus 
solisto - tenoro Stasio Bara- 
nausko-Baro iš Chicagos. Solis
tas buvo pakviestas dainavimo 
profesoriaus iš Metropolitan 
Operos ir Juilliard muzikos 
mokyklos dalyvauti perklausose 
dainavimui San Francisco Ope
roje, pačioje Metropolitan Ope
roje ir galimai stažuotei Juilliar- 
de. Taip pat jis susitiko su įta
kingais agentais. Gruodžio 26 d. 
jis koncertavo Chicagoje. Nevv 
Yorke buvo apsistojęs pas dr. 
Giedrę Kumpikaitę, o Chica
goje pas maestro Stasį Bara-. 
nauską-Barą.

Edgaras Prudkauskas yra Sta
sio Baro tenoro konkurso tris 
metus iš eilės (1997-1999) lai
mėtojas. Tais metais jis buvo 
pripažintas geriausiu Daina
vimo katedros studentu tenoru. 
1997 m. jis laimėjo taip pat ir 
S. Šimkaus dainininko kon
kursą. 1998 m. VII tarptauti
niame dainininkų seminare 
Beeskow, Vokietijoje, solistui 
buvo paskirtas Grand Prix. Dai
nininkų konkurse-festivalyje, 
skirtame Puškino 200-osioms 
gimimo metinėms, Edgaras 
Prudkauskas tapo I-osios pre
mijos laureatu ir tais pačiais, 
1999 metais, II-ojo tarptauti
nio Jazepo Vytuolio daininin
kų konkurse - Il-osios premijos 
laureatu su specialiu diplomu. 
1997 m. Edgarui Prudkauskui 
buvo paskirta prof. V. Landsber
gio fondo stipendija.

1997-1998 metais jaunas 
dainininkas dalyvavo tarptauti
niuose festivaliuose ne tik Lie
tuvoje, bet ir Suomijoje, Itali
joje, Vokietijoje. Jis taip pat 
nuolat dalyvauja kamerinės

V e
Žiema V. Kapočiaus nuotr.

Klaipėdos smėliu siūloma 
“lopyti” Palangos paplūdimius
Praėjusių metų gruodžio pa

baigoje po uragano imtas gilin
ti Klaipėdos jūrų uosto įplaukos 
kanalas. Olandų mokslininkų 
atlikti tyrimai parodė, kad šioje 
vietoje esantis smėlis yra šva
rus ir tinka net paplūdimių at
statymui.

Gruodžio pradžioje siautęs 
uraganinis vėjas suniokojo be
veik visus Lietuvos paplūdi
mius. Spėjama, kad uragano 
metu į jūrą buvo nuplauta apie 
pusę milijono kubinių metrų 
smėlio, o kranto irimas ties Pa
langa prasidėjo po to, kai buvo 
ištraukti senojo jūros tilto po
liai bei šalia buvę akmenys.

Klaipėdos apskrities viršini
nko administracija kreipėsi į 
Valstybinio jūrų uosto direkciją, 
siūlydama iškastą švarų smėlį 
panaudoti paplūdimių atsta
tymui. Planuojama, kad šiemet 

muzikos projektuose, pavyz
džiui, baroko epochos, senosios 
muzikos ansambliuose “Arse
nalas” ir “Musica Humana", su 
Dailės galerijos styginiu kvar
tetu ir Nacionalinės Operos sty
giniu kvartetu.

Solistas koncertuoja su žy
miausiais Lietuvos orkestrais. 
1998-1999 m. su Valstybiniu 

Edgaras Prudkauskas, dr. Giedrė Kumpikaitė ir ambasa
dorius Jungtinėse Tautose dr. Oskaras Jusys

simfoniniu orkestru (vyr. diri
gentas G. Rinkevičius) Edgaras 
Prudkauskas dalyvavo R. 
Strauss’o operoje “Salome”, Pu- 
ccini operoje “Turandot” (Pang 
vaidmuo) ir Franck’o oratorijo
je “Les Beatitudes”.

Su Nacionaliniu simfoniniu 
orkestru (vyr. dirigentas prof. 
Juozas Domarkas) Edgaras 
Prudkauskas atliko Berlioz’o 
“Te Deum” oratoriją, dalyvavo 
Verdi ooeros “La Forza dėl Des- 
tino” atlikime ir dainavo Anso 
partiją E. Balsio operoje “Ke- 

prasidėsiančių uosto gilinimo 
darbų metu bus iškasta apie 650 
tūkstančių kubinių metrų smė
lio, kuris gali būti naudojamas 
Melnragės ir Palangos paplūdi
miuose.

Uosto direkcijos specialistai 
teigia, kad smėlį išvežant į pa
plūdimius atsirastų papildomų 
išlaidų. Tiksli kaina paaiškėtų 
tik po konkurso, tačiau Pasaulio 
bankas nesutinka finansuoti 
smėlio išvežimo į paplūdimius 
darbų ir paprašė, kad Klaipėdos 
apskrities viršininko adminis
tracija iki sausio pabaigos 
pateiktų smėlio išvežimo finan
savimo šaltinius.

Apytikriais skaičiavimais, 
nuo 1967 iki 1993 metų vien iš 
Palangos pajūrio į jūrą išplauta 
daugiau nei 2,5 milijono ku
binių metrų smėlio.

ELTA

lionė į Tilžę”. 1999 m. debiuta
vo Nacionalinėje Operoje su 
Artūro vaidmeniu Donizetti 
operoje “Lucia di Lamermoor”.

Dainininkas yra taip pat dai-
navęs su Nacionalinio operos ir 
baleto teatro orkestru, Lietuvos 
kameriniu orkestru, Lietuvos 
televizijos ir radijo lengvosios 
muzikos orkestru, Latvijos vals
tybiniu simfoniniu orkestru, 
Muzikos akademijos simfoni
niu orkestru, Frankfurt/Oder fil
harmonijos simfoniniu orkestru 
(Vokietija), Vaasa miesto sim

foniniu orkestru (Suomija).
Edgaras Prudkauskas yra 

koncertavęs Italijoje, Vokieti
joje, Švedijoje, Norvegijoje, 
Latvijoje, Estijoje, Suomijoje.

Šiuo metu Edgaras Prud
kauskas yra I kurso magistran
tas Lietuvos muzikos akade
mijoje ir studijuoja prof. Virgi
lijaus Noreikos klasėje. Šiuo 
metu ruošia vaidmenis: Alfre
do - Verdi operoje “La Travia
ta” ir Belmonte - Mozart’o op
eroje “Die Entfuhrung aus dem 
Serail”. GK

Sėkmingos 
softbolo žaidynės
Š. m. rugpjūčio 28-29 d. 

Wasaga Beach, Ont., Kanadoje, 
įvyko 14-sis tradicinis Toronto 
LSK Jungties “3-Pitch” soft
bolo turnyras, kuris kartu buvo 
laikomas ir kaip 1999 m. ŠAL- 
FASS-gos pirmenybės. Daly
vavo net 16 komandų - 12 A 
klasėje ir 4 B klasėje. Turnyro 
laimėtojais išėjo Clevelando 
LSK Žaibas, finale įveikęs To
ronto komandą “Pikti Kaulai” 
13:3. Pusfinalyje žaibiečiai 
sunkiai, bet laimėjo prieš Det
roito LSK Kovą rezultatu 10:9. 
Pakeliui į čempionatą Žaibui 
reikėjo laimėti 6 rungtynes. 
Žaibo komandai vadovauja Al
gis Nagevičius.

Turnyras buvo Co-Ed (miš
rių komandų tipo). Varžybos 
praėjo labai sklandžiai, su 
stebėtinai gausiu komandų 
skaičium.

Kūčių dieną (1999 m. 
gruodžio 24 d.) Aldona Venc- 
lauskicnė atšventė savo 85-tą 
gimtadienį, taip pat ir šv. Ka
lėdas, bet Naujųjų Metų jau 
nesulaukė, nes Dievo siųstas 
mirties angelas gruodžio 27 d. 
pakvietė ją palikti šį pasaulį.

Aldona Zajančauskaitė-Ven- 
clauskienė gimė Rusijoje. Po 
revoliucijos su tėvais grįžo į 
Lietuvą. Apsigyveno Panevėžy. 
1933 m. Aldona baigė “Huma- 
nistic” gimnaziją ir tais pačiais 
metais įstojo į Vytauto Didžio
jo Universitetą. Studijavo kal
bas ir literatūrą. 1937 m. ište
kėjo už mokyklų inspektoriaus 
Adolfo Venclausko. 1944 m. 
vasarą, kada viską naikinanti 
karo audra atūžė iš Rytų, Adol
fas ir Aldona Venclauskai pa
sitraukė į Vokietiją. Priklausė 
lietuvių skautų organizacijai.

1956 m. Aldona baigė Hei
delbergo universiteto Dolmets-

Žemdirbiai kreipėsi į aukščiausią valdžią
Nesulaukę Vyriausybės pa

žadų padengti įsiskolinimus už 
pateiktą produkciją, Šakių, Jo
niškio ir kitų rajonų žemdirbiai 
kreipėsi į Lietuvos Prezidentą, 
Seimą bei Vyriausybę.

Kaip sausio 13 d. žurnalis
tams sakė Valstiečių partijos 
pirmininkas Ramūnas Kar
bauskis, šiuo metu įsiskolini
mai žemdirbiams už pristatytą 
produkciją siekia apie pusę mi
lijardo litų. Tuo tarpu ūkinin
kams už paimtus iš bankų kre
ditus kasdien priskaičiuojama 
po pusę miljono litų delspini
gių. Iš kur paimti žemdirbiams

1999 metų golfo 
p i r m e n y b ė s

1999 m. Š. Amerikos lietu
vių individualios ir komandinės 
pirmenybės įvyko 1999 m. rug
sėjo 4 ir 5 d., The Reserve at 
Thunder Hill golfo aikštyne, 
Madison, Ohio. Rengėjai - 
Clevelando Lietuvių golfo klu
bas, vadovaujamas Algio Na
gevičiaus, kuris yra kartu ir 
ŠALFASS-gos golfo sekcijos 
vadovas. Dalyvavo 81 golfinin- 
kas, iš jų 14 moterų.

Individualios varžybos vyko 
šiose klasėse: vyrų meisterių, 
vyrų A, B, C ir D, vyrų senjorų 
(55 m. ir vyresnių), moterų A ir 
B, ir jaunių (18 m. ir jaunes
nių). Žaidėjų kvalifikacija nu- 
staa pagal jų kvalifikaci
jas (patyrimą). Pateikiame in
dividualių varžybų laimėtojus. 
Po pavardės - (T) reiškia To
ronto LGK, (C) - Chicagos 
LGK, (DK) - Detroito LSK 
Kovą ir (K) - Clevelando LGK. 
Skliausteliuose po klasės - 
žaidėjų skaičius. Duotos pa
sekmės reiškia dviejų dienų 
(36 skylių) “Gross” sumą. “Net” 
pasekmės nebuvo gautos iš 
rengėjų.

Vyrų meisterių klasė (7): 1) 
Ron Skirpstas (K) 159, 2) Ry
tas Kleiza (Č) 170,3) Stan Pod- 
sadeckis (T) 172.

Vyrų A (13): 1) Viktoras Me
menąs (DK) 163, 2) Leonas 
Savėnas (DK) 174, 3) Darius 
Vaičiūnas (T) 180.

Vyrų B (13): 1) Al Žvinakis 
(Č) 194, 2) Julius Ringus (Č) 
196, 3) Paulius Stauskas (T) 
199.

Vyrų C (17): 1) Mykolas 
Abarius (DK) 191, 2) Saulius 
Steponavičius (K) 200, 3) Al 
Baltakys (T) 202.

Vyrų D (3): 1) Anton Toma- 
sic (T) 223, 2) Zigmas Brazis 
(Č) 232, 3) Arūnas Morkūnas 
(T)259.

Vyrų senjorų (13): 1) Romas 
Šimkus (T) 178, 2) Vytas Vait

cher institutą. Tais pačiais me
tais atvyko į JAV. Apsigyve
no Worccstcryje. Dirbo Clark 
universiteto bibliotekoje ir stu
dijavo. 1960 m. universitetą 
baigė su bakalauro laipsniu iš 
istorijos. Aldona nesitenkino 
šiomis įgytomis mokslo žinio
mis. Ji tęsė studijas Assumption 
kolegijoje ir 1962 m. įsigijo ma
gistro laipsnį iš rusų kalbos. 
Tais pat metais ir pradėjo dės
tyti Clark universitete rusų kal
bą. 1969 m. Middlebury ko
legijoje, Vermonte, gavo ma
gistro laipsnį iš vokiečių kal
bos, o 1975 m. toje pačioje ko
legijoje - iš rusų kalbos.

Būdama kalbų profesorė, Al
dona Venclauskienė daugiau 
kaip 20 metų jas dėstė Anna 
Maria kolegijoje Paxton, MA, 
vadovaujamoje Šv. Onos Vie
nuolijos seselių. 1986 m. pasi
traukė poilsiui, bet glaudūs 
ryšiai su seselėmis pasiliko iki 

pinigų, jeigu vien cukraus pra
monės fabrikai už cukrinius run
kelius kaimiečiams yra skolin
gi apie 100 mln. litų? Milijo
nines sumas taip pat skolingos 
pieninės, mėsos ir grūdų per
dirbimo įmonės.

Pasak Joniškio rajono vice
mero Eugenijaus Butkaus, da
bar visas ūkininkų turtas yra 
įkeistas bankams - traktoriai, 
kombainai, nuosavi gyvenamie- 
ji namai, ūkiniai pastatai bei 
žemė. Joniškio rajono žem
dirbiai skolingi rajono bankams 
6,8 mln. litų. Daugelis ūkinin
kų yra įspėti, kad artimiausiu 

kus (Č) 191, 3) Arvydas Karas 
(Č)192.

Moterų A (9): 1) DarijaDeks- 
nytė (T) 192, 2) Aldona Vait
kus (Č) 200, 3) Jolanda Toma- 
sic (T) 204.

Moterų B (5): 1) Valdonė 
Žiedonienė (K) 241, 2) Ona 
Antanaitis (C) 254, 3) Aušra 
Pleinys (T) 267.

Jaunių klasėje - tik vienas 
dalyvis: Petras Vaičiūnas (T) 
222.

Vyrų komandinėse varžybose 
komandą sudaro ne daugiau 
kaip 9 ir ne mažiau kaip 6 
žaidėjai, iš kurių 6 geriausios 
pasekmės užskaitomos koman

VIENERIU METU MIRTIES SUKAKTIS

A. + A.
ONUTĖ DZETAVECKAS

mirė 1999 m. sausio 29 d. Šv. Jono ligoninėje, Elmshurst, 
NY. Palaidota vasario 2 d. Šv. Jono kapinėse Middle 
Village, NY. Pirmųjų mirties metinių proga Mišios bus 
aukojamos: sausio 29 d., 9 vai. ryto Pranciškonų kop
lyčioje Brooklyne; Pranciškonų koplyčioje Kennebunk- 
port, ME, ir Pranciškonų koplyčioje prie Kryžių kalno 
Lietuvoje.

Pavėluotai dėkojame visiems, dalyvavusiems Onutės 
laidotuvėse ir palydėjusiems į Amžinojo Poilsio vietų, 
užprašiusiems Mišias, atsiuntusiems gėles ir Onutės at
minimui aukojusiems Kryžių kalno koplyčios statybai.

Ypatingai dėkojame JE vyskupui P. A. Baltakiui, OFM, 
Tėv. Pr. Giedgaudui, Br. Pr. Malukui ir visiems pran
ciškonams už nuoširdų dalyvavimų ir Mišių aukų bei 
palydėjimų j kapines. --
Ačiū visiems, kurie jautriais užuojautos žodžiais palengvi
no mums pergyventi sunkų Onutės netekimo skausmų.

ONUTĖS SESERŲ ŠEIMOS

Kryžių kalno koplyčios statybai surinkta 2,020 dol. 
Aukojo: V. A. Steponiai, M. Shalins, M. Dudutis, P. J. Švitros, dr. 
P. Švitra, V. R. Penikai, M. J. Pakniai, M. J. Dapkai, Jacob 
Jacobson, A. Sakalas, A. J. Vytuviai, A. Dėdinas, V. A. Katinai, 
V. A. Jankauskai, J. L. Černauskai, O. Bagdonas, C.J. Senken, O. 
S. Mazilis, V. Šližys, Luc. Paknys, S. O. Marcinkevičiai, I. J. 
Vilgaliai (Tautos Fondui).

mirties. Nuoširdi draugystė pro
fesorę siejo su kolege Raminta 
Moliene, kuri taip pat toje pa
čioje kolegijoje daugelį metų 
dėstė matematiką. Jų nuolati
niai pasikalbėjimai telefonu 
buvo kasdieniniai gyvenimo 
reiškiniai, ir pats paskutinis - 
dieną prieš mirtį. Profesorė Al
dona Venclauskienė mirė savo 
namuose. Šv. Onos Vienuolijos 
seselės suteikė jai ir paskuti
nį patarnavimą šiame pasaulyje.

Kūnas buvo pašarvotas se
selių koplytėlėje Marlboro, MA, 
o gruodžio 29 d. po pamaldų 
pervežtas į Šv. Jono kapines 
Worscester, MA. Palaidota ša
lia savo vyro Adolfo Venclaus
ko, mirusio prieš keliolika metų.

Taurioji lietuve Aldona, il
sėkis Viešpaties ramybėje. Lie
tuvoje dar liko viena sesuo, an
troji mirusi. Tėvas buvo Elek
tros jėgainės Lietuvoje vedėjas.

J. M.

laiku negrąžinus paskolų bus 
areštuotas jų turtas ir parduotas 
iš varžytinių.

Šio rajono Kaimo rėmimo 
fondas pernai negavo numatytų 
950 tūkst. litų. Pinigai turėjo 
būti skirti iš dalies kompensuo
ti įsigytą naują techniką, trąšas, 
kurą, pastatus. Žemdirbiai ne
gali grąžinti kreditų, atsiskaity
ti su firmomis, kurios 1999 me
tų pavasarį patiekė trąšas bei 
sėklas. Dabar už parduotus grū
dus, mėsą, pieną, rapsą, cukri
nius runkelius rajono ūkinin
kams valstybė skolinga 20,1 
mln. litų. ELTA

dai. Dalyvavo 4 vyrų koman
dos, kurios pagal užimtas vie
tas pasiskirstė sekančiai: 1) To
ronto LGK. 2) Clevelando 
LGK, 3) Detroito Kovas, 4) 
Chicagos LGK.

Moterų komanda sudaro ne 
daugiau kaip 6 ir ne mažiau 
kaip 4 žaidėjos, iš kurių 4 ge
riausios pasekmės užskaitomos 
komandai. Dalyvaujant Toron
to ir Chicagos komandoms, 
laimėtojomis išėjo torontiškės.

Techniškos komandinių var
žybų pasekmės nebuvo gautos 
iš rengėjų.

Sklandžiai pravestos var
žybos praėjo geroje nuotaiko
je, kuo tradiciškai pasižymi 
mūsų golfo turnyrai. Tačiau yra 
pastebimas dalyvių sumažėji
mas iš metų į metus. Ypač pasi
gendama jaunimo. 2000-jų 
metų pirmenybes vykdys De
troito LSK Kovas.
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Prel. Vytautas Vaičiūnas, 
VD Universiteto Katalikų teologi
jos fakulteto dekanas bei Kauno 
Kunigų seminarijos studijų de
kanas, š. m. sausio 13 d. lankėsi 

'pranciškonų vienuolyne Brook
lyne. Su vyskupu Paulium A. Balr 
takiu, OFM, tarėsi studentų sti
pendijų, vėliausių teologinių 
knygų įsigijimo ir kitais reika
lais. Keletą,,dienų praleido pas 
prel. Antaųą Bertašių, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos kleboną 
Paterson, NJ^
Kun. Kazimierui Pugevi- 

čiųi 1999 m, gruodžio 17 d. Lie
tuvos Respublikos ambasadoje 
VVashingtone buvo iškilmingai 
įteiktas Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio 3-jQjo laipsnio ordinas 
už asmeninius nuopelnus, sie
kiant Lietuvos Nepriklausomy
bės, ginant žmogaus teises ir lais
vę okupuotoje Lietuvoje (žiūr. 
aprašymą Darbininko 1999 m. 51 
nr. pirmame puslapyje). Visa iš
kilmė buvo plačiai aprašyta The 
Catholic Review, No. 37, 1999 m. 
gruodžio 23 d. Plačiai aprašyta jo 
veikla LK Religinėje Šalpoje, kova 
prieš komunizmą ir kt. įdėta fo- 
tografija, kurioje ambasadorius 
Stasys Sakąįaųskas po ordino įtei
kimo sveikina kun. K. Pugevičių, 
paduodamas jam ranką. Pažymė
ta, kad kun. K. Pugevičiui pada
ryta sėkminga galvos operacija.

Ryšium su Kaune įvyksian
čiu II Lietuvos Eucharisti
niu kongresu birželio 1-4 d., 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie
nybė organizuoja 17 dienų eks
kursiją - šventkelionę į Lietuvą. 
Žiūr. sk. šio puslapio apačioje.

Apreiškimo par. žinios
Visuotinis metinis parapi

jos susirinkimas įvyks š. m. 
sausio 23 d., sekmadienį, tuojau 
po 11 vai, mišių parapijos salėje. 
Bus pateikta metinė finansinė 
apyskaitą ir renkama nauja 
parapijos Taryba. Visi parapi
jiečiai kyječiami dalyvauti.

Lietuviškos mišios, kaip 
įprasta, vyksta sekmadieniais 11 
vai. ryte.

Dar yra likusių "Darbinin
ko" kalendorių. Kas norėtų jų 
gauti, prašom skambinti Admi
nistracijai darbo valandomis tel. 
(718) 827-1351.

Naujiems skaitytojams 
DARBININKO prenumerata 
tik 25 dol. metams. Rašykite:

Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

tr Kelionę į
„ , II Lietuvos Eucharistinį Kongresą 

2000 m. gegužės 29 d. iki birželio 14 d.
organizuoja Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė 

Dvasios vadai: prel. A. Kontautas (781-834-4079) 
kun. J, Rikteraitis (860-224-0341)

17 dienų kelionė, viešbučiai, 2 valgiai kasdien 
Kainą $2499 (lėktuvas iš Nevv Yorko ar Bostono) 

Aplankom Aukštaitijos gražią gamtą (Ignalina, 2 naktys); 
Ėucnar. Kongresą birž. 2-4 d. Kaune, Kauno senamiestį; 

Seminariją, Katedrą, Pažaislio vienuolyną, Rumšiškes, 
Mariampolę, Vilkaviškio katedrą, Kaišiadoris (Kaunas, 5 

naktys); Palangą, Klaipėdą, Nidą, Neringą, Kretingą (Palan
ga, 3 naktys); Telšių katedrą ir seminariją, Šiaulius, Kryžių 

Kalną (Šiauliai, 1 naktis), Tytuvėnų bažnyčią, Šiluvos 
Šventovę, Vilniaus senamiestį, katedrą, naują seminariją, 

TV bokštą, Trakus (Vilnius, 4 naktys). Depozitas $300. 
Kreiptis:

Rita Pencyla (Tel. 800-422-3190) 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

9439 S. Kedzie Avė.
Evergreen Park, IL 60805-2325

Virginijaus Barkausko so
linis vargonų koncertas įvyks 
š. m. kovo 12 d. 6 vai. vak. Alice 
Tully Hali, Lincoln Center. Kon
certas skirtas Lietuvos Nepriklau
somybės Atstatymo 10-mečiui. 
Jį rengia Lietuvos Generalinis 
konsulatas Nevv Yorke ir Nevv 
Yorko Lietuvių Bendruomenė. 
Bilietus jau dabar galima įsigyti 
Alice Tully Hali bilietų kasoje, 
tel. (212) 875-5050. Artimiausiu 
metu jie bus platinami ir kon
certo rengėjų. Platesnė infor
macija sekančiuose "Darbininko" 
numeriuose.

Už a. a. Onutės Dzetavec- 
kas vėlę pirmųjų mirties me
tinių proga mišios pranciškonų 
vieųuolyne Brooklyne bus auko
jamos š. m. sausio 29 d., 9 vai. 
ryto. Draugai ir pažįstami prašo
mi prisiminti velionę maldose. 
Žiūr. pirmųjų mirties metinių 
pranešimą 7-ame puslapyje.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios 
Parapijos mokyklinis 

jaunimas sausio 23 d., 10 vai. 
mišiose įsijungs į Gerosios Nau
jienos skelbimą. Tai padeda jau
nimui geriau suprasti Mišių eigą 
ir liturginį planavimą. Liturgijos 
planavimo komitetas susirenka 
vakarais kiekvieną antrą ir ket
virtą trečiadienį klebonijos patal
pose.

Parapijiečiai kviečiami 
sausio 23 d. 3 vai. popiet 
kaimyninėje parapijoje - St. 
Stanislaus Kostka - dalyvauti pa
maldose už visų krikščionių vie
nybę. Dalyvaus visų 5 mūsų 
grupės parapijų tikintieji bei Šv. 
Andriejaus liuteronų parapijos 
nariai. Visi drauge melsimės už 
susiskaldžiusios Bažnyčios susi
vienijimą.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
parapijos salėje tuojau po 11:15 
vai. mišių.

Džiaugiamės savo tarpe turė
dami iškilų muziką Virgini
jų Barkauską, kuris kovo 12 
d., 6 vai. vak. Alice Tully Hali 
Lincoln Centre savo vargonų 
rečitaliu atžymės Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo de
šimtmetį. Už jo gražų muzikinį 
lietuviškų mišių praturtinimą 
parodysime savo padėką, daly
vaudami jo koncerte arba jį 
paremdami.

Parapijos krepšinio ko
mandai šį sezoną labai gerai se
kasi. Rungtynės vyksta penkta
dieniais ir šeštadieniais.

y

Spalio 22 dieną, eidamas aš
tuoniasdešimt aštuntuosius me
tus, Vilniuje mirė žinomas ne
priklausomos Lietuvos fotografas 
Vytautas Augustinas, palikęs 
ryškų pėdsaką pirmojo nepriklau
somybės laikotarpio kultūrinės 
ir visuomeninės veiklos baruose, 
vėliau įamžinęs daug svarbių is
torinių įvykių pokario pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje.

Vytautas Augustinas gimė 1912 
metų liepos 25 d. Utenos apskri
ties Leliūnų miestelyje, gausioje 
siuvėjo šeimoje. Nuo vaikystės 
dirbo įvairiausius darbus, mokė
si tėvo amato. Vyresniojo brolio 
padovanotas fotoaparatas nulė
mė likimą - Vytautas Augustinas 
pradeda daryti leliūniškių foto
grafijas pasams ir kitiems doku
mentams. Meniškos prigimties 
skatinamas, įamžino gražių gim
tojo miestelio apylinkių vaizdų.

1929 m. persikėlė į Kauną ir 
brolio rekomenduojamas pradė
jo dirbti firmoje "Viskas fotografi
jai". Baigė keturias gimnazijos 
klases, fotografavo Kauną ir jo 
apylinkes. Vėliau dirbo policijos 
fotografu, įsitraukė į visuome
ninį gyvenimą, buvo priimtas į 
laikinosios sostinės fotografų 
tarpą, dalyvavo Fotomėgėjų są
jungos veikloje ir jos rengiamose 
parodose, bendradarbiavo leidi
niuose "Jaunoji karta", "Trimi
tas", "Židinys".

Aktyviai besireiškiantį foto
grafą pastebi Užsienio reikalų 
ministerija, jam patikima teikti 
fotografijas kitų šalių žurnalis
tams, o 1937 m. Vytauto Au
gustino darbai rekomenduojami 
tarptautinei parodai Paryžiuje.

1939 m. spalio 27-29 d. V. 
Augustinas dalyvavo Vilniaus 
rinktinės žygyje į Vilnių, sostinės

DARBININKUI PAREMTI AUKOIO:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir at
silyginę už įvairius patarnavimus:

Po 50 dol.: Eglė Vainius 
Tschinkel, Holmdel, NJ; N. 
Žukauskas, Yonkers, NY; J. Ardys, 
Fairview, PA; J. Blaževičius, Ar
lington, TX.

Po 40 dol.: Magdalena 
Jankauskas, Port Salonga, NY; 
Filomena Liuberskis, Richmond 
Hill, NY.

Po 35 dol.: St. Bakutis, St. 
Petersburg, FL; J. Birutis, Orlan
do, FL; S. Vaškys, St. Pete Beach, 
FL; Ant. Januška, Milton, MA; 
Kun. A. Babonas, Detroit, MI; G. 
Šliogeris, Long Island City, NY; 
T. ir R. Alinskas, Ridgewood, NY; 
Kazimiera Šentoraitis, VVoodha
ven, NY; R. Dovydaitis, Dalton, 
PA.

Po 30 dol.: J. ir R. Mikaila, 
Seminole, FL; V. ir G. Gedmi
nas, Sunny Hills, FL; Nijolė 
Nausėdas, Lockport, IL; J. Kar- 
dokas, Baltimore, MD; J. K. 
Laskauskas, Baltimore, MD; An
gelą Lawler, VVestminster, MD;
J. Sakaitis, Auburn, MA; P. Ze- 
meikis, Bound Brook, NJ; Edm. 
Juchnevičius, Roselle, NJ; Beat
riče Jaskewicz, Amsterdam, NY;
K. Demereckas, Brooklyn, NY; E. 
Laukys, Ft. Salonga, NY; Alexan- 
dra Maldutis,Hollis Hills, NY; 
Zen. Jurys, Richmond Hill, NY; 
Sig. Bobelis, Somers, ’NY; Nijolė 
Bražėnas, Sparkill, NY; Eleanor 
Aleliunas, Pittsburgh, PA.

Po 25 dol.: P. Stukan, San 
Jose, CA; Vcl. Kronkaitis, No. 
Branford, CT; Adeline Dauzic- 
kas, Boca Raton, FL; A. Samušis, 
Pembroke Pines, FL; Alvitą Ker- 
belis, Seminole, FL; Aldona 
Šmulkštys, Chicago, IL; Halina 
Bagdonas, Oak Lawn, IL; J. O. 
Keraminas, Rockford, IL; Milda 
Brandtneris, Avon, MA; J. Hau- 
ser, Lexington, MA; P. A. Ras- 
lavicius, Lynnfield, MA; A. ir B. 
Stukas, Jackson, NJ; Antanina

Mirė fotomenininkas 
VYTAUTAS AUGUSTINAS

atgavimo iškilmėse, 
iškeliant trispalvę 
Pilies bokšte.

Pirmosios bolše
vikų okupacijos me
tu Vytautas Augus
tinas dirbo leidi
niuose "Tiesa" bei 
"Liaudies ūkis". En
kavedistams pra
dėjus domėtis jo 
butu Gedimino gat
vėje, slapta išvyksta 
į gimtinę, kur ir už
klumpa karas. Vo
kiečių okupacijos 
metais darbavosi lei
dinyje "Policija".

1944-aisiais iš 
Rytų vėl artėjant 
frontui, Vytautas 
Augustinas visus 
negatyvus sudėjo į 
medinį lagaminėlį ir 
dviračiu išvažiavo į 
Vakarus. 1945-1949 
m. gyveno Vokieti
joje pabėgėlių sto
vyklose, kur tęsė 
pradėtą istorijos įamžinimo dar
bą, fiksavo Lietuvių Bendruo
menės ir įvairių kitų organiza
cijų veiklą, norėdamas apie tai 
palikti istorijai fotodokumentus.

1949 m. išvyko į JAV. Gyven
damas New Yorke, vertėsi siu
vimu, dirbo fotolaboratorijoje. 
Išėjęs į pensiją, persikėlė į Floridą.

1995-aisiais Vytautas Augusti
nas, penkiasdešimt metų pralei
dęs svetur, grįžo į Lietuvą ir pado
vanojo jai beveik du su puse
tūkstančio ilgai saugotų nega
tyvų. Dabar ši neįkainojamos 
vertės dovana yra Lietuvos na
cionaliniame muziejuje. Iš šių 
negatyvų padarytos fotografi
jos eksponuojamos parodose.

Ragauskas, Manahawkin, NJ; S. 
Mazilis, Fishkill, NY; Gražina 
Siliunas, Flushing, NY; J. Skučas, 
Hilton, NY; Raym. Kazlas, Hollis 
Hills, NY; Eugenia Minkunas, 
Manhasset, NY; Živile K. Ratas, 
Merrick, NY; A. Gudaitis, NYC, 
NY; Pranė Ąžuolas, VVoodhaven, 
NY; Margaret Balčiūnas, VVood
haven, NY; E. Ziurys, Haverford, 
PA; D. Bajorūnas, Phila., PA; 
Donna Sulmar, Springfield, PA; 
A. Vaitekūnas, Annandale, VA.

Po 20 dol.: Sofia Sližys, Lit- 
tlerock, CA; A. E. Daukantas, 
Santa Monica, CA; F. Simanaus- 
kas, Manchester, CT; J. Ruškys, 
Newington, CT; J. Sciuckas, Sey- 
mour, CT; J. Adomėnas, Burr 
Ridge, IL; J. Vainius, Oak Brook, 
IL; Liong. Izbickas, Treasure IsL, 
FL; Irena Jansonas, Centerville, 
MA; Eugenija Račkauskas, 
Dorchester, MA; Br. Skrabulis, 
VValpole, MA; A. Sparkevicius, 
Las Cruces, NM; Joana Sabliaus- 
kas, Blairstovvn, NJ; S. Karaska, 
Delran, NJ; J. Marcis, So. Am- 
boy, NJ; Mary Kulis, Whiting, 
NJ; W. Barkauskas, Pt. Plea
sant, NJ; Nellie Shumbris, Flush
ing, NY; K. Bileris, Richmond 
Hill, NY; Jos. Burdulis, Shirley, 
NY; Elena Valiūnas, Southamp- 
ton, NY; VI. ir I. Kilius, Valley 
Stream, NY; P. Bivainis, VVood
haven, NY; Ant. Sabalis, VVood
haven, NY; Jonė Zaronskis, 
Cleveland, OH; Valerie Buinys, 
Blue Bell, PA; R. P. Eidimtas, 
Portsmouth, RI.

Po 15 dol.: Alg. Kvedaras, 
Sun Zity, AZ; A. Strazdas, Pla- 
centia, CA; A. Tumas, Simi Val
ley, CA; Vyt. Čekanauskas, VVest- 
lake Village, CA; Danute Koltko, 
Ansonia, CT; V. Jalinskas, Far- 
mington, CT; Gintarė Ivaškienė, 
Monroe, CT; Ona Dovydaitis, 
Thompson, CT; Irena Kubilius, 
Vernon, CT; J. Stapulionis, 
VVaterbury, CT; Ramona Juralis, 
W. Hartford, CT; E. Ziurys, VVet- 
hersfield, CT; N. Karasa, Ormond 
Beach, FL; D. Petrikas, Ormond

Vytautas Augustinas
1912.VII.25-1999.X.25

K. Staškaus nuotr.

1997 m. Lietuvos nacionalinia
me muziejuje surengta didelė 
Vytauto Augustino kūrybos pa
roda, išleistas katalogas. Lietu
vos fotomenininkų sąjunga 
Vytautą Augustiną išrinko savo 
garbės nariu.

Spalio 24-ąją šio kūrybingo 
žmogaus, palikusio ateities kar
toms savo didelį palikimą, pa
laikus priglaudė Vilniaus Suder
vės kapinių smėlis.

Lietuvos fotomenininkų 
sąjunga

Lietuvos nacionalinis 
muziejus 

"Literatūra ir menas", 
1999 spalio 30 d.

Beach, FL; Sofija Kačinskas, Sun
ny Hills, FL; H. Zitikas, Sunny 
Hills, FL; J. Kučinskas, Sunny 
įsiės Beach, FL; Gene Stapulio
nis, Surfside, FL; V. A. Stašaitis, 
Treasure Island, FL; Alg. Stepaitis, 
Arlington, Hts, IL; Teodora Zails- 
kas, Cicero, IL; V. E. Bildusas, 
Montgomery, IL; Birute Norton, 
Alexandria, LA; K. Karalius, Bal
timore, MD; Irena Jankauskas, 
Germantown, MD; Anna Train- 
ovich, Arlington, MA; Domicėlė 
Dabrega, Brockton, MA; I. ir F. 
Juodaitis, Holden, MA; E. Uz- 
purvis, No. Easton, MA; St. Mar
cinkevičius, No.Grafton, MA; 
Tekle Gobusas, So. Boston, MA; 
Regina Juska-Svoba, Madison 
Hts, MI; J. Radas, Rivonia, MI; I. 
A. Yuozaytis, Manchester, NH; 
J. V. Miknevicius, Linden, NJ; V. 
J. Matusaitis, Livingston, NJ; Ele
na Šeštokas, Rahway, NJ; S. Ku- 
chinskas, Brooklyn, NY; Aug. 
Račkauskas, Brooklyn, NY; K. 
Butkus, Jamaica, NY; V. Senken, 
Jamaica, NY; Dalia Bulgaris, 
NYC, NY; Agota Ūselis, NYC, 
NY; Vyt. Anonis, Rego Park, NY; 
Alg. J. Gruodis, VVappinger Falls, 
NY; Jadvyga Laucevičius, 
VVoodhaven, NY; Gene Vasil- 
kovs, Dayton, OH; V. Andru- 
saitis, Richmond Hts, OH; J. Mc- 
Closkey, Springdale, PA; Fran- 
ces Matusevičius, York PA.

Po 10 dol. F. ir M. Rudis, Hot 
Springs, AR; Loretta Tamoshai- 
tis, Hot Springs, AR; S. Adamo- 
nis, Los Angeles, CA; A. Kline, 
Pasadena, CA; J. Zeidat, Ocean- 
side, CA; S. Ramanauskas, Santa 
Monica, CA; T. Jennings, Berlin, 
CT; Sofija Domeika, Fairfield, CT; 
Mary VVerbitzkas, Granby, CT; 
Br. A. Lemesis, Manchester, CT.

(bus daugiau)

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI. Laikraščio atei
tis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų gali
ma išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

Tik 33 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 8,9 cen
to -JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tarptautinė telefono bendrovė IE 
COM aptarnauja lietuvius nuo 
1983 metų. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. (sk.).

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

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.)

Kerpu, šukuoju, darau 
cheminius ir pusmetinius 
sušukavimus. Moterims, vyrams 
ir vaikams. Dirbu savo ar klien
tams pageidaujant jų namuose. 
Kainos žemesnės už amerikie
tiškas kainas. Regina Savickaitė- 
Bork, 84-20 96th Street, VVood
haven, NY. Tel. (718) 805- 
3612. (sk.)

LIETUVOS STUDENTŲ 
CENTRAS 

patikimai ir garantuotai 
** keičia vizas JI, BĮ - B2 į Fl 

arba Ll;
** padeda gauti Sočiai Security 

su leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo do

kumentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos. 
Dėl papildomos informaci

jos teiraukitės telefonu nuo 13 
vai.: 212-725-8807. (sk )

<-------- ■—\OVIDIJAUS VYSNIAUSK0,
garsaus lietuvių estrados 

dainininko
KONCERTAS

įvyks šeštadienį, sausio 22
8 vai. vak. Kultūros Židinyje. 

Rengia LB apylinkė "Versmė". 
Įėjimas - 15 dol.
Dėl bilietų ar daugiau 
informacijų skambinti
Žilvinui Bubniui

y
"LIETUVOS AIDAS" - Vil

niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
7 dienas. Išaugus pašto ir leidy
bos išlaidoms, "Lietuvos aido" 
metinė prenumerata JAV kai
nuoja: metams - 360 dol.; pusei 
metų - 180 dol. Čekiai rašomi 
"Lietuvos aido" vardu ir siun
čiami: "Lietuvos aidas", Mairo
nio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 610-544, Fax. 224-876.

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

Vytautas Maželis, Ridgevvood, 
NY - 25.00 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.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
sausio 29 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. 1-888-205-8851.

Siūlomas darbas pa
reigingam vairuotojui, tu
rinčiam CDL Class A leidimą ir 
galinčiam važinėti ilgas keliones 
iš So. Brunswick, NJ. Kreiptis tel. 
(732) 505-1070 arba palikti 
žinutę. (sk.)

mailto:Darbininka@aol.com
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