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PRIE KRYŽIŲ KALNO KURIASI VIENUOLYNAI

- Lietuva prisijungė prie 
Europos Sąjungos pareiškimo, 
kuriuo dar kartą reiškiamas su
sirūpinimas dėl situacijos Če
čėnijoje ir grėsmės, kurią kon
fliktas kelia stabilumui visame 
Kaukazo regione. Šiuo pareiš
kimu paraginta, kad Rusijos 
vyriausybė nustotų naudojusi 
Čečėnijoje “neproporcingą ir 
beatodairišką jėgą, sukelian
čią dideles taikių gyventojų 
aukas”.

- Šventasis Tėvas Jonas 
Paulius II laiške Lietuvos Sei
mo Pirmininkui Vytautui Lands
bergiui palinkėjo Lietuvos Sei
mo vadovui ir Seimo nariams 
prasmingų metų. Šventasis Tė
vas pažymi, jog dažnai prisi
mena ir saugo širdyje brangius 
prieš septynerius metus įvyku
sios kelionės į Lietuvą įspū
džius, prisiminimus bei ypa
tingą nuoširdumą, kurį tuo is
torinės reikšmės momentu pa
rodė jam artimos lietuvių tautos 
žmonės.

- Krikščionys demokratai 
didina savo partijos gretas ir ak
tyviai rengiasi savivaldybių rin
kimams, teigia vienas Krikš
čionių demokratų partijos 
(LKDP) lyderių, Seimo narys 
Petras Gražulis. Sausio 24 d. 
spaudos konferencijoje LKDP 
valdybos narys P. Gražulis ap
žvelgė padėtį partijos po pernai 
lapkritį įvykusios konferencijos 
bei pasiruošimus savivaldybių 
tarybų rinkimams.

- Didėjanti naftos kaina pa
saulio rinkoje verčia ir “Ma
žeikių naftą” pabranginti savo 
produkciją. Per sausio mėnesį 
kiek atpigę naftos produktai 
sausio 19 -20 d. vėl brango. 
Nuo metų pradžios populia
riausio benzino A-95 ir A-92 
kaina padidėjo maždaug 3 pro
centais, o mazuto kaina išaugo 
6 procentais.

- Lietuvos darbininkų są
junga (LDS), nepritardama, jos 
vertinimu, skubotam Ignalinos 
atominės elektrinės (IAE) už
darymui, toliau renka Lietuvos 
gyventojų parašus. LDS sekre
toriatas teigia, jog spalį pradė
ta parašų rinkimo akcija vis dar 
tęsiama. “LDS, rinkdama para
šus, informuoja visuomenę apie 
IAE uždarymą ir taip sužino 
Lietuvos gyventojų nuomonę 
apie skubotą elektrinės už
darymą”, BNS korespondentui 
sakė LDS atsakingoji sekretorė 
Kristina Krupavičienė.

- Specialiosios paskirties 
akcinės bendrovės “Lietuvos 
geležinkeliai” stebėtojų taryba 
nutraukė darbo sutartis su visais 
penkiais įmonės direktoriais. 
Atsisakius generalinio direkto
riaus Stasio Labučio paslaugų, 
laikinuoju bendrovės vadovu 
paskirtas buvęs Lietuvos am
basadorius Maskvoje Romual
das Kozyrovičius. Sprendimą 
pakeisti vadovybę pagreitino ir 
spaudoje pasirodžiusios pub
likacijos apie buvusiųjų įmonės 
vadovų neūkiškumą. Pernai 
“Lietuvos geležinkeliai” patyrė 
40 mln. litų nuostolių, nors tu
rėjo apie 650 mln. litų pajamų. 
Šiuo metu geležinkelių ben
drovė rengiama pertvarkyti, be 
to, jau vyksta dalinis jos priva
tizavimo procesas.

Kryžių kalnas __________________________________ V. Kapočiaus nuotr.

Praėjusį gruodį, prieš šv. 
Kalėdas, pastatytame vie
nuolyne prie Kryžių kalno 
Šiaulių rajone pradėjo kurtis 
šv. Pranciškaus mažesniųjų bro
lių ordinas. Kryžių kalną šio or
dino globai pavedė popiežius 
Jonas Paulius II savo apsilan
kymo Lietuvoje metu 1993 
metais. Pranciškonai dar 1995 
metais kaip privatūs asmenys 
įsigijo sodybą ir sklypus prie 
Kryžių kalno. Jie aktyviai vei
kė ir per pusantrų metų pastatė 
čia vienuolyną. Kryžių kalno

VIS MAŽIAU NELEGALIŲ 
MIGRANTŲ PATENKA Į LIETUVĄ

Pasienio policijos departa
mento tvirtinimu, į Lietuvą 
patenka vis mažiau nelegalių 
migrantų. Pareigūnų teigimu, tai 
pasiekti padėjo aktyvus preven
cinis darbas nustatant Lietuvos 
piliečius, užsiimančius nele
galių migrantų gabenimu, bei 
griežtos bausmės. Už neteisėtą 
žmonių gabenimą per valstybės 
sieną gresia 15 metų kalėjimo.

PARODOJE KAUNE - GRAFO TIŠKEVIČIAUS 
DARYTOS NUOTRAUKOS

Vieno iš lietuvių fotografijos 
pradininkų grafo Benedikto 
Tiškevičiaus (1852-1935) nuo
traukų kolekciją “Raudonojo 
dvaro vaiduokliai” nuo sausio 
21 d. kauniečiai gali aplanky
ti Mykolo Žilinsko dailės ga
lerijoje. Parodoje kartu prista
tomas ir šiuolaikinio Prancū
zijos fotografo John Batho pro
jektas “Esantys nesantys”, ku
riuo autorius mėgina aktuali
zuoti senosios fotografijos pa
likimą.

Ši paroda - bendras Nicep- 
hore Niepce fotografijos mu
ziejaus iš Prancūzijos, Šiuolai
kinio meno centro ir Naciona
linio Mikalojaus Konstantino

PIRMOJI INTERNETO KAVINE VILNIUJE
Vilniuje Nacionaliniame dra

mos teatre atidaryta Interne
to kavinė. Tai jungtinis ben
drovės “Penki kontinentai” ir 
Lietuvos nacionalinio teatro 
projektas. Bus siekiama, kad 
interneto kavinė taptų viso 
Vilniaus miesto informacijos 
centru. Jau dabar čia galima 
susirasti bet kurį Vilniaus ob
jektą. Po 3-4 mėnesių čia tu
rėtų būti įrengtas ir bankinės 

komiteto priežiūros pirminin
kas, Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis supažindino komitetą 
su Šv. Pranciškaus mažesniųjų 
brolių ordino Lietuvos Šv. Ka
zimiero viceprovincijos prašy
mu prie Kryžių kalno numatyti 
vietą Šv. Klaros moterų vie
nuolyno statybai. Be to, 200 
hektarų ploto Kryžių kalno te
ritorijoje projektuojami kiti sta
tiniai - vienuolynas, bažnyčia, 
turistų ir maldininkų aptarna
vimo kompleksas, informacijos 
centras, nedidelis muziejus, au

Pernai Lietuvos pasienyje buvo 
sulaikytas 261 Azijos ir Afri
kos šalių pilietis, bandęs nele
galiai patekti į Vakarų Europos 
šalis. Tai perpus mažiau nei 
1998 metais. Daugiausia nele
galių migrantų Lietuvos pa
sienyje buvo sulaikyta 1996- 
aisiais - 1551. Baltarusijos pa
reigūnų žiniomis, dabar Bal
tarusijoje yra apie 100 tūkst.

Čiurlionio dailės muziejaus pro
jektas.

Pasak parodos rengėjų, pran
cūzų menininkas savo kūrybo
je tarsi kartoja grafui Tiške
vičiui būdingą domėjimąsi 
aplinka, jos fiksavimu fotografi
joje. Tačiau tai atliekama žvel
giant šių dienų žmogaus aki
mis.

J. Batho praėjusių metų ba
landžio mėnesį lankėsi Vilniu
je ir fotografavo Šiuolaikinio 
meno centro lankytojus. Tam 
buvo sukonstruota “Camera 
Obscura” - įrenginys, dažnai 
naudotas ankstesniųjų laikų 
tapytojų ir fotografijos pra
dininkų. J.Batho darbo rezul

savitarnos terminalas, naudin
gas bankų klientams ir ver
slininkams. Be to, bendrovė 
“Penki kontinentai” su Nacio
naliniu teatru kuria bendrą in
terneto projektą “teatras.lt”, ku
rio informacija bus naudinga 
visiems teatralams. Naujoje 
kavinėje Nacionaliniame dra
mos teatre pirma valanda darbo 
kompiuteriu kainuoja 8 litus, 
kitos - 7 litus. Teatro mėgėjai 

tomobilių aikštelė, degalinė, 
motelis, kavinė, netoliese - kem
pingas piligrimams. Projektas, 
kuris rengiamas savivaldybės 
užsakymu, visuomenei bus pa
teiktas vasario 1-ąją. Pran
ciškonai prašo leidimo ir savo 
sodybos plėtrai, pastatant 60 
vietų svečių namą ir aptarna
vimo pastatą. Tačiau nuogąs
taujama, kad Kryžių kalnas 
neprarastų savo vertės, nes bū
tent neužstatytas kraštovaizdis 
ją ir didina.

Respublika

nelegalių migrantų iš Azijos ir 
Afrikos, norinčių patekti į Va
karus. Tarp pernai sulaikytųjų 
nelegalių migrantų daugiausia 
yra Afganistano piliečių, taip 
pat Vietnamo, Pakistano, Bang
ladešo ir Indijos. Tarp su
laikytųjų yra ir irakiečių, soma
liečių, Šri Lankos, Angolos, 
Kongo ir Maroko gyventojų.

Lietuvos rytas

tatas - 23 didžiulio formato 
skaitmeniniai atspaudai.

Parodoje Kaune taip pat 
bus galima pamatyti Tiškevi
čių šeimos daiktus iš Raudon
dvario.

Raudondvarietį B. Tiškevi
čių į mūsų kultūrą sugrąžino 
Nacionalinio M.K.Čiurlionio 
dailės muziejaus Taikomosios 
dailės skyriaus vedėja Aldona 
Snitkuvienė. Jos dėka 1998 m. 
buvo išleista knyga “Raudon
dvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų 
palikimas”. Šios knygos kata
loge spausdinamos išlikusios 
grafo Tiškevičiaus darytos nuo
traukos atstoja pristatomos pa
rodos katalogą. ELTA 

gaus nuolaidų darbui su kom
piuteriu, o aktyvūs internau- 
tai - pigesnių bilietų į teatrą. 
Kavinėje yra 8 darbo vietos. 
Kaune interneto kavinė buvo 
atidaryta daugiau nei prieš me
tus. Ją įkūrė libanietis Nizar 
Atie. Kauno senamiestyje įsi
kūrusioje interneto kavinėje 
valanda darbo kompiuteriu 
kainuoja 5-7 litus.

Lietuvos rytas

Š. m. vasario 5 d. Lie
tuvių Meno muziejuje 
Lemonte, IL, atidaroma 
nauja Algimanto Kezio 
fotografijos paroda. A. 
Kezys išgarsėjo savo juo
dai baltomis fotografijo
mis, sėkmingai ekspo
nuotomis JAV, Europos, 
Japonijos, Pietų Ameri
kos galerijose ir muzie
juose. Pastaruoju metu jis 
eksperimentuoja, “nus
palvindamas” savo mo
nochromatines nuotrau
kas kompiuteriu, nuolat 
tobulindamas savo atras
tąją techniką ir ieškodamas nau
jų galimybių. Jis jau yra sukū
ręs dvi serijas taip atliktų fo
tografijų - “Lithuania 2000” ir 
“Chicago 2000”, kurios abi su 
pasisekimu buvo eksponuotos 
Europoje ir Amerikoje. “Lithu
ania 2000” iš Vilniaus jau ke
liauja į kitus miestus, o “Chi
cago 2000” ką tik buvo ekspo
nuota Architektūros ir dizaino 
muziejuje (The Chicago Athe- 
naeum) Chicagoje. Meno savai
traštis “The New City” (sausio 
6 d. nr.) labai gerai įvertino šią 
parodą skiltyje #1 Pick of the 
Week, pavadindamas Alg. Ke
zio kompiuterizuotus foto
grafinius įvaizdžius “tuo pat 
metu ir minimalistiškais, ir 
gausiais; pakartojančiais, su

LIETUVA ATSISAKĖ GARBES 
KONSULO LIBANE PASLAUGŲ
Lietuvos užsienio re.Kalų 

ministerija (URM) sausio 14 d. 
nusprendė nebepratęsti Lietuvos 
garbės konsulo Libane Ray- 
mond Šarkis įgaliojimų. Lie
tuvos URM viceministras Vy
gaudas Ušackas atsisakė ko
mentuoti tokio sprendimo piie 
žastis, motyvuodamas “diplo
matine praktika”.

Jis nei paneigė, nei patvirtino, 
kad sprendimas yra susijęs su 
žiniasklaidos pranešimais apie 
abejotiną šio Libano verslinin
ko reputaciją.

Viceministras atsisakė įvertin
ti R. Šarkio, kaip garbės kon
sulo, trejų metų veiklą. Pasak jo, 
kol kas nesvarstoma jokia nau
jo garbės konsulo Libane kan 
didatūra.

Kauno dienraštis “Laikinoji 
sostinė” neseniai paskelbė po
kalbį su kitu libaniečiu Bassem 
EI Merheby, kuris teigė, jog R. 
Šarkis “nusipirko” garbės kon
sulo įgaliojimus kyšiais Lietu-

Lietuvoje laukiamas 
svarbus svečias
Vasario pradžioje į Lietuvą at

vyks JAV energetikos departamen
to sekretorius Bill Richardson, ku
ris Vilniuje pradės bendrą JAV ir 
Baltijos valstybių konferenciją, 
skirtą aptarti investicijų galimybes 
į Baltijos regiono energetikos ūkį.

ELTA

Naujas internetininis 
tinklalapis Lietuvoje

Bendrovė “Labas” atidarė pir
mąjį Lietuvoje intemetinių aukci
onų tinklalapį http://www.aukcio 
nai.lt, kuriame įvairias prekes gali 
pirkti ir parduoti bet kuris interne
to vartotojas. Tikimasi, kad šis nau
jas ir patogus prekybos būdas taps 
populiarus ne tik tarp kompiuteri
jos mėgėjų ir bus prekiaujama bui
tine technika, baldais, automobi
liais, statybinėmis medžiagomis, 
nekilnojamuoju turtu ir kt. Inteme
tinių aukcionų paslaugos nemoka-

Fotomenininkas Algimantas Kezys

stiprinančiais ir ištobulinančiais 
soliarizacijos efektus”; ten pat 
rašoma, kad A. Kezio įsi
vaizduotoji Chicaga naujame 
tūkstantmetyje yra “pernelyg 
apakinanti, kad išdrįstume joje 
gyventi; tegalim ją, be galo 
nustebę, apmąstyti”.

Toliau ši serija darbų keliau
ja į Lemontą, Lietuvių Meno 
muziejų (14911 127th Street, 
Lemont, IL).

Parodos atidarymo vakaras - 
vasario 5 d., nuo 7:30 iki 9:00 
vai. vak. Visi kviečiami. Mu
ziejaus valandos - šeštadieniais 
nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p., sekma
dieniais nuo 12 vai. iki 2 v.p.p. 
(dėl daugiau informacijų skam
binti Daliai Šlenys, tel. (630) 
257-2034).

vos pareigūnams.
UL-tuv<.je verslą turintis-li

banietis teigė, jog R. Šarkis ben
dra . o su Kauno nusikaltėliais 
ir planavo su jais cigarečių kon
trabandos verslą.

R. Šarkis, kuriam dabar 67- 
eri, tapo Lietuvos garbės kon
sulu Libane 1996 m., rekomen
davus pas jį privataus vizito 
atsilankiusiam tuometiniam 
LDDP parlamentarui Vytautui 
Arbačiauskui.

V. Arbačiauskas žurnalis
tams paneigė gavęs už tai iš R. 
Šarkio pinigų.

Bassem EI Merheby teigia 
pats tarpininkavęs, perduodant 
pinigus ir vertingas dovanas 
Lietuvos pareigūnams. Dabar 
jis jaučiasi R. Šarkio nuskriaus
tas dėl neva neįvykdytų vers
lo pažadų.

Garbės konsulas nėra diplo
matinis asmuo. Jo pareiga yra 
rūpintis šalių kultūrinių, turiz
mo ir verslo ryšių plėtojimu.

Omnitel Laikas

LIETUVOS 
ATLIKĖJAI 

KONCERTUOS 
AMERIKOJE

Šį pavasarį Amerikoje kon
certuos Lietuvos muzikai. Va
sario pabaigoje Lemonte, IL, 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos bažnyčioje, didelį 
koncertą rengia vargonų vir
tuozas Gediminas Kviklys. 
Kovo mėnesį numatyta žino
mų Lietuvos solistų Vladimi
ro Prudnikovo, Juditos Leitai- 
tės ir akompaniatorės Nijolės 
Ralytės muzikinė kelionė po 
įvairius Amerikos miestus. Jų 
koncertai vyks Los Angeles, 
Seattle, Omahoje, Detroite, 
Clevelande, Chicagoje ir - 
balandžio 2 dieną - New Yor
ke. Šių muzikų iš Vilniaus 
koncertinę kelionę rengia JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros taryba. Lietuvos aidas

http://www.aukcio
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KOKIE BUVO 1999-ieji?
Palaikome ilgametę tradiciją 

“Darbininke ” priminti ką tik 
pasibaigusią metų įvykius - pre
mijas, veiklos ar amžiaus sukak
tis, eilės asmenų pasitraukimą 
amžinybėn.

Premijos
Vasario 16 d. Algirdas 

Landsbergis, Freeport, NY, gy
venantis profesorius, prozinin
kas ir dramaturgas, Vasario 
16-osios - Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga, už 
pastangas garsinant Lietuvos 
vardą pasaulyje, apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino 5-ojo laipsnio or
dinu.

Vasario 26-27 d. Gabrielius 
Alekna, pianistas, Juilliard mu
zikos mokykloje studijuojąs 
magistratūroje, dalyvavo Tarp
tautiniame Hilton Head, SC, 
vykusiame pianistų konkurse, 
kur laimėjo antrą vietą.

Lapkričio 14 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje, įteiktos JAV 
LB Kultūros Tarybos premijos. 
Meno premiją pelnė Jurgis 
Daugvila, muziko-dainininko - 
Algirdas Brazis, žurnalisto - 
Bronius Nainys, radijo 
“Tėvynės garsai” Clcvelande, 
švietimo - “Maironio” litu
anistinė mokykla Bostone, 
mokytojo pedagogo premiją - 
Juozas Masilionis.

Lapkričio 30 d. Lietuvių 
rašytojų draugijos valdybos 
1998 m. literatūros premijai 
skirti komisija - pirm. Sonė Pi- 
piraitė-Tomaricnė, sekr. Nijolė 
Užubalienė ir narys Juozas Ma
silionis - savo posėdyje vien
balsiai nutarė premiją paskir
ti rašytojai Petronėlei Oriritaitci 
už knygą “Būk žmoųus, Ža 
buli”.

Gruodžio 17 d. Baitimorės 
St. Vincent de Paul bažnyčios 
kunigui Kazimierui Pugevičiui 
Lietuvos Respublikos ambasa
doje Washingtone buvo įteiktas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino 3-iojo laipsnio or
dinas už asmeninius nuopelnus 
siekiant Lietuvos Nepriklau

Julius Keleras

somybės, ginant žmogaus tei
ses ir laisvę okupuotoje Lietu
voje. Kun. Pugevičius organi
zavo ir rėmė Lietuvos Katalikų 
bažnyčios kronikos žinučių 
slaptą gabenimą iš Sovietų oku
puotos Lietuvos į JAV, vertėjas 
į anglų kalbą ir spausdino bei 
platino Amerikoje. Kurį laiką 
vadovavo Lietuvių Religinės 
Šalpos organizacijai.

Sukaktys
Vasario 5 d. JAV LB Sunny 

Hills, FL, apylinkė atšventė 20 
metų sukaktį.

Kovo 9 d. Putnam, CT, kon- 
celebruotomis šv. Mišiomis 
kun. Juozas Grabys paminėjo 
savo 50-ties metų kunigystės 
jubiliejų.

Kovo 19 d. Hartforde, CT, 
paminėtos Annos Kaskas, bu
vusios Metropolitan Operos 
solistės, mirties metinės.

Balandžio 11 d. religiniu 
koncertu pažymėtos “Neringos” 
stovyklos (Marlboro, Vermont) 
30-osios gyvavimo metinės.

Balandžio 21 d. Ellis Island 
saloje įvyko NATO 50-tųjų me
tinių minėjimas. Pagrindiniu 
prelegentu buvo JAV vicepre
zidentas Al Gore. Dalyvavo per 
200 kviestinių svečių, atstovau
jančių Nevv Yorko-New Jersey 
etninėmis bendruomenėmis. 
Lietuviams atstovavo vyskupas 
Paulius A. Baltakis, OFM, ir 
kun. G. Jonikas, Šeduvos kle
bonas.

Balandžio 25 d. Lietuvos 
Vyčių 110 kuopa, veikianti Vieš
paties Atsimainymo parapijoje 
Brooklyne, NY, atžymėjo savo 
75 metų Veiklos sukaktį.

Balandžio 25 d. Šv. Mišio
mis bei koncertu paminėtos 75- 
osios Šv. Andriejaus parapijos 
Philadelphijoje, PA, įkūrimo 
metinės.

Balandžio 25 d. Šv. Andrie
jaus parapijos Philadelphijoje, 
PA, kun. Petras Burkauskas pa
minėjo kunigystės 20 m. sukak
tį-

Balandžio 29 d. sukako 5

metai, kai Summit, NJ, mirė dr. 
Jokūbas Stukas.

Gegužės 8 d. Lietuvių Kul
tūros Židinyje Brooklyne, NY, 
įvyko 25-tasis Tautos Fondo 
suvažiavimas.

Gegužės 15 d. sukako 95 m. 
nuo kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno gimimo dienos.

Gegužės 26 d. kun. Robertas 
P. Galchus iš Jacksonville, FL, 
šventė 50 metų kunigystės 
sukaktį.

Birželio 3 d. kun. Jonas Pa
kalniškis, buvęs ilgametis 
Apreiškimo par. klebonas, 
šventė 60 metų kunigystės 
sukaktį.

Birželio 23 d. sukako 75 
metai profesoriui, prozininkui 
ir dramaturgui Algirdui Lands
bergiui, gyvenančiam Freeport, 
NY.

Liepos 6 d. istorinę Valsty
bės šventę, Liepos 6-ąją, dvi 
žymios organizacijos - Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje 
ir Lietuvių Katalikų susivieni
jimas - žengdamos į 2000 me
tus, ją papuošė vienybės lauro 
vainiku, susijungdamos į ben
drą veiklą.

Liepos 17 d. Huttenfelde, 
Vokietijoje, įvyko Lietuvių 
Chartos paskelbimo ir PLB 
įkūrimo 50-mečio minėjimas.

Liepos 18 d. Tėvas Augusti
nas Steigvila, MIC, gyvenantis 
Argentinoje, Šv. Mišiomis a- 
ukotomis Eichstaetto, Vokieti
joje, katedroje atžymėjo auksi
nį savo kunigystės jubiliejų.

Rugpjūčio 6 d. 50 metų Chi
cagoje gyvenančiam sportinin
kui, sporto darbuotojui, aka
deminio sporto klubo “Lithua- 
nica” krepšinio treneriui Rima'n- 
tui Dirvoniui suėjo 70 metų.

Rugpjūčio 9 d. sukako 100 
m., kai Vilniuje gimė garsi dai
nininkė, Valstybės teatro ope
ros ir operetės solistė Gražina 
Matulaitytė. Mirė 1993 m. Put
nume, CT.

Rugpjūčio 10 d. suėjo 100 
metų Ipolitui Tvirbutui, akto
riui ir režisieriui, vienam iš žy

mesnių Lietuvos teatro kūrėjų ir 
darbuotojų, prieškario Valstybės 
teatre, o vėliau “Mūsų teatre” 
sukūrusiam apie 70 vaidmenų. 
Mirė 1968 m. sausio 24 d. Hart
forde, CT.

Rugpjūčio 13 d. suėjo 50 m. 
Cicero, IL, lietuvių sporto klu
bui “Tauras” - pirmajam naujų
jų ateivių įsteigtam sporto 
vienetui Amerikoje.

Spalio 3 d. Dr. William R. 
Schmalstieg, vienas žymiausių 
pasaulio baltistų, Pennsylvani
jos universiteto profesorius, at
šventė 70-tąjį gimtadienį.

Spalio 13 d. sukako vieneri 
metai, kai mirė dr. Vytautas Vy
gantas, buvęs Ateitininkų Fe
deracijos vadas.

Lapkričio 6 d. Worcester, 
MA, paminėtas Meno mėgėjų 
ratelio 50-metis.

Lapkričio 7 d. So Bostone, 
MA, buvo paminėtos filosofo 
dr. Juozo Navicko pirmosios 
mirties metinės.

Lapkričio 7 d. Elizabeth, NJ, 
mišiomis ir koncertu paminėta 
Šv. Petro ir Povilo par. kunigo 
Peter Aquino 30 metų kuni
gystės sukaktis.

Lapkričio 13 d. Bostono 
Lituanistinei mokyklai sukako 
50 metų. Jubiliejinis vakaras 
įvyko 1999 m. lapkričio 13 d. 
South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos namuose.

Lapkričio 28 d. Apreiškimo 
parapijoje, Brooklyn, NY, buvo 
paminėta kun. Vytauto A. Pa
lubinsko kunigystės 45 m. 
sukaktis.

Lapkričio 28 d. sukako 25 
metai nuo literatūros istoriko, 
visuomenės bei politikos vei
kėjo, ilgamečio “Darbininko” 
redaktoriaus prof. Juozo Brazai
čio mirties.

Gruodžio 3 d. sukako 10 
metų, kai mirė Povilas Vladas 
Ivaška, Lietuvos nepriklau
somybės kovų savanoris.

Gruodžio 6 d. vaikų rašyto
jas Stasys Džiugas, gimęs 1919 
m. ir šiuo metu gyvenantis 
Chicagoje, atšventė brandaus 
amžiaus gimtadienį.

(pabaiga kitame numeryje)

Kauno ąžuolyne A. Žižiuno nuotr.

NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė Nevv 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 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle (ajaol.com Tel.: 860 
esi »?£.-. ozą
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Lietuva rengiasi 
tarptautiniame kongrese 

įvertinti komunizmo 
nusikaltimus

Šiais metais Vilniuje vyks 
tarptautinis kongresas “Komu
nizmo nusikaltimų įvertinimas”. 
Jį rengia keturios Lietuvos re
zistentų ir nukentėjusių nuo ko
munizmo teroro asmenų or
ganizacijos. Šių organizacijų 
bendroje konferencijoje sudary
tas kongreso organizacinis ko
mitetas. Kongresą materialiai 
remia Lietuvos Respublikos Vy
riausybė ir Vilniaus miesto sa
vivaldybė. Taip pat yra įsteig
tas Komunizmo nusikaltimų 
tyrimo paramos fondas, kau
piantis kitų rėmėją lėšas

Numatyta kongreso data - 
birželio 12-14 dienos. Planuo
jami du plenariniai posėdžiai ir 
darbas sekcijose. Svarstoma 
galimybė kongreso pabaigoje 
surengti visuomeninį komuniz
mo teismo procesą “Niurnber- 
gas-2”, informavo Eltą orga
nizacinis komitetas.

I kongresą, pasak organi
zatorių, kviečiami pranešėjai iš 
visų pasaulio šalių, kuriose yra 
nukentėjusiųjų nuo komunisti
nio teroro, taip pat iš tų valsty
bių, kuriose organizuotai ko
vojama su komunistų ideologi
ja, jų siekiais jėga ir apgaule 
paimti valdžią. Tikimasi sulauk
ti mokslininkų, nagrinėjančių

komunistinių režimų nusikal
timų istoriją. Trys oficialios 
kongreso kalbos - lietuvių, an
glų ir rusų, visi tekstai bus 
verčiami.

Sovietinės okupacijos metais, 
skelbiama Kongreso informa
ciniame leidinyje, Lietuva ne- 
ieko apie 800 tūkst. gyvento
jų. Čia pateikiami faktai ir apie 
kitų šalių netektis, komunisti
nių režimų piktadarybes. Kol 
komunistinis demonas dar ga
lutinai neatsigavo nuo demok
ratinio judėjimo jam suduoto 
smūgio, teigiama leidinyje,- 
būtina surengti jam tarptautinį 
teismą, užkirsti kelią komuniz
mo restauravimui. To ir siekia 
tarptautinio kongreso “Komu
nizmo nusikaltimų įvertinimas” 
rengėjai. ELTA

Džiugus atradimas
Pskovo srityje apsilankiusi 

Šiaulių apskrities delegacija 
nudžiugo, kad čia gerbiamas 
lietuvių atminimas. Pskovo deg
tindariai greta “Žirinovskio” ar 
“Puškino” gamina ir “Dauman
to” degtinę. Lietuvos kunigaikš
tis Daumantas, vedęs Aleksan
dro Nevskio anūkę, valdė 
Pskovo guberniją. BNS

Budrio Lietuvių foto archyvas 
kviečia dalyvauti kasmetinėje

fotografijos parodoje

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, 
Newark 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 ap
draudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj - 
OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N Y. 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- 
vern,1883 MadisonSt., Ridgewood, NY 11227.'Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.Gerbiamieji,

Kviečiame Jus dalyvauti 29-oje kasmetinėje lietuvių fotografi
jos parodoje, kuri vyks š. m. spalio mėnesį Čiurlionio galerijoje 
Chicagoje, JAV. Dėkojame dalyvavusiems 28-oje parodoje ir 
siunčiame jiems tos parodos katalogą Gamtos ir žmogaus pavasa
ris.

Šių metų paroda tęs ekspozicijų ciklą, kurį pradėjome pernai. 
Kaip žinote, 1999 m. parodos tema buvo “Rytas. Pavasaris. 
Kūdikystė. Vaikystė”. Šių metų - “Vidudienis. Vasara. Jaunystė”. 
Po to seks dar dvi - “Vakaras. Ruduo. Brandos amžius” ir “Naktis. 
Žiema. Senatvė”. Pageidaujama, kad čia įvardinti gamtos elementai 
būtų siejami su žmogaus gyvenimo tarpsniais simboliškai.

Kiekvienas dalyvis gali atsiųsti ne daugiau kaip šešis (6) ek
sponatus, iš kurių bus atrinkti geriausi darbai parodai ir katalogui.

Bus dvi dalyvių grupės: vyresniųjų, ir jaunesniųjų. Profesio
nalai ir mėgėjai traktuojami vienodai. Jaunesniųjų (iki 18 m.) ir 
pradedančiųjų paroda vyks atskirai. Spalvotos ir nespalvotos fo
tografijos, tradicine ir kompiuterine technika atlikti darbai daly
vauja parodoje lygiomis teisėmis. Darbų formatas neribojamas, 
tačiau pageidaujamas didesnis - parodinis. Kitoje nuotraukos 
pusėje turi būti užrašytas dalyvio vardas, adresas, telefonas, 
nuotraukos pavadinimas. JAV gyvenančio dalyvio mokestis yra 
penki doleriai. Lietuvoje ir kitose šalyse gyvenantieji nuo mokesčio 
atleidžiami.

Geriausi darbai bus premijuojami: vyresniųjų grupėje pirma 
vieta - 150, antra - 100, trečia - 50 JAV dolerių. Jaunesniųjų ir 
pradedančiųjų grupėje pirma vieta - 75, antra - 50, trečia - 25 
JAV doleriai. Premijų ir parodos mecenatas yra dr. Stasio Budrio 
fondas, vadovaujamas dr. Mildos Budrienės.

Fotografijas apie jaunystę, vidudienį ir vasarą prašome atsiųsti 
iki š. m. spalio 1 d. šiuo adresu: Algimantas Kezys, 4317 S. Wis- 
consin Avė, Stickney, IL 60402-4261 USA.

Sėkmės ir iki pasimatymo 29-oje lietuvių fotografijos parodoje 
Chicagoje!

Algimantas Kezys,
parodos organizatorius

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

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

Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

šventumas

I
i

1999 rudenį Lietuvoje viešė
jo Tautos Fondo tarybos pirmi
ninkas Jonas Vilgalys 
ir ta proga aplankė 
Kristijono Donelaičio 
Tolminkiemį, buvu
siuose Rytprūsiuose, 
dabar Rusijos valdo
mą, Iljinskoje pava
dintą bažnytkaimį. 
Šiame rašinyje - jo 
įspūdžiai.

Kaip žinia, Tautos 
Fondui rūpi Lietuvos 
bei Lietuvai artimų 
sričių švietimas bei
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Tolminkiemio geografinė padėtis
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Tolminkiemio bažnyčia 1971- 
1978 m. buvo atstatyta ir pa
versta į memorialinį Donelaičio 
muziejų. Atstatymo projektą 
rengė Vilniaus paminklų res
tauravimo instituto specialistai, 
jie sukaupė istorinę medžiagą, 
surado prieškarinės bažnyčios 
nuotraukas, atliko bažnyčios 
liekanų tyrimus. Lėšas šiam 
darbui skyrė sovietinė Lietuvos 
kultūros ministerija. Kai kurių 
žmonių žodžiais, bendrai apše
pusiuose Rytprūsiuose (tik 10%
šiuo metu dirbamos žemės, Tautos Fondo Atstovybės Vil- 
mažai naujesnių namų ir tie niuje vedėjas dr. Napalys Kit-

tūkst. žmonių. Dabar lanko ma
žiau, nes brangus benzinas, ne
kalbant apie tai, kad prie Lie- 
tuvos-Rytprūsių sienos tenka 
laukti 2-3 valandas. Šiais lai
kais atvyksta vokiečių, anks
čiau gimusių Tolminkiemio 
apylinkėse, kurie susidomi šio 
krašto ne tik vokiška, bet ir 
lietuviška praeitimi. Muziejų iš
laiko Karaliaučiaus srities ad
ministracija, padeda ir Lietuva. 
Atrodo, vyksta lyg ir mainai, 
nes, pvz., Vilniuje Lietuva iš
laiko Puškino muziejų.

J. Vilgalio lankymosi metu 
į Tolminkiemį kartu važiavo

Apie Bažnyčios šventuosius manoma 
ir kalbama, kad jie jau be jokių abe
jonių priklauso spindinčioms dangaus 
gyventojų gretoms. Savo dorybių dėka 
tiesiu taikymu pakilo į dausas ir prisi
jungė prie pačios artimiausios Vieš
paties draugijos, kuri apsupusi 
Aukščiausiojo sostą dieną naktį traukia 
jam sutartinę šlovės giesmę. Angelų ir 
arkangelų, cherubinų ir serafimų ben
drapiliečiai. Žemėje jų vardus nešioja 
valstybės ir miestai, bažnyčios ir vie
nuolijos, jie, užsitarnavę altorių garbę 
ir aukso nimbą virš galvos, sudvasin
tais žvilgsniais permeta mus iš paveikslų bei statulų. Jų šventi 
kauleliai, kadaise įžiebdavę šventas medžiokles, pagarbiai bu
čiuojami relikvijoriuose.

Maldose prašome, kadjų būtų kuo daugiau, ypač savo tautiečių, 
kurie mus geriau girdėtų ir suprastų. Aritmetika rodosi nesudėtin
ga: juo gausesnis būrys saviškių prisiartins prie Dievo sosto, tuo 
dažniau lydės musjųstebuklaijų užtarimas ir pagalba. Štai didysis 
stebukladarys šv. Antanas vos porą metų tepraleido Paduvoje, 
tačiau italai nė nemirktelėję padarė jį saviškiu, pergudravę Lisa
boną, kur tasai buvo gimęs ir augęs. Mes, lietuvaičiai, kaip dera 
jauniausiems Europos krikščionims, negalėtume didžiuotis savų 
šventųjų armija. Teturime vienintelį Kazimierą, džiovos pakirstą 
karaliaus sūnų, kuris yra pilnateisis šventųjų bendrijos narys. 
Vilniškis arkivyskupas Jurgis Matulaitis dar tik palaimintasis, dar 
pakeliui į šventųjų knygas, nors jau gali užtarti ir globoti mus iš 
dangaus aukštybių. Prašome Viešpatį ir Vatikaną, kad šio šimt
mečio Bažnyčios šventųjų sąrašuose rastųsi ir mūsų tikėjimo kan
kinių bei narsių išpažinėjų pavardės, ir kaži ar tik nepraturtėsime 
Dievo tarpininkais bent iau kitame tūkstantmetyje. Vilties tikrai 
yra, jei jau ryžosi popiežus pirmąsyk prie šventųjų priskirti žydę 
moterį, žuvusią nacių konclageryje. Juo labiau, kad šiais laikais 
tapti po mirties Bažnyčios pripažintu šventuoju, regis, kiek lengviau 
nei pirma. Jau nebereikia priklausyti tik kunigų ar vienuolių luo
mui, nebūtini stebuklai, įvykę būsimo šventojo užtarimu, gana, 
kad buvo nugyventas tikrai šventas gyvenimas, lydimas herojiškų 
dorybių.

Šitaip ar panašiai besvarstant apie Bažnyčios šventuosius, apie 
išskirtinės garbės bei išaukštinimo susilaukusius vyrus ir moteris, 
nepastebėta lieka viena smulkmena: Šventasis Raštas linksniuoja 
šventumą kaip visų pakrikštytųjų pašaukimą ir dovaną. Ne 
priklausymą altorių garbei bet priklausymą Kristaus mokiniams. 
Ne pastangas patekti į išrinktųjų sąrašą, bet pastangas augti 
tikėjimu ir pranašumu į Viešpatį. Dėl to lapkričio 1-ąją kasmet 
minint Visų šventųjų dieną Bažnyčios liturgijoje skaitoma Mato 
Evangelijos ištrauka, devyni Jėzaus palaiminimai, skirti tiems, 
kurie gyvena čia ir dabar, o ne dausų karalystėje. Palaiminti, palai
minti, palaiminti... Visi palaiminti, kas šios žemės keliuose atspin
dėjo švelnų ir maloningą Viešpaties veidą. Vargdami ir kentėdami, 
liūdėdami ir alkdami, būdami romūs ir tyri.

kultūrinis gyvenimas, 
tad tokia Fondo va
dovo išvyka visai suprantama, 
o “Darbininko” skaitytojams - 
įdomi. Tolminkiemyje prieš 250 
metų kunigavo Donelaitis, ku
ris 1756 m. atstatė sugriautą 
bažnyčią ir vėliau savo lėšomis 
pastatė našlių namus. Tuomet 
Tolminkiemio parapija buvo 
grynai lietuviška, tačiau gyve
nimas negalėjo būti lengvas,

nors savotiškai geras. Donelai
tis apie tai taip savo “Metuose” 
pastebėjo:

Mes, lietuvninkai vyžoti, mes 
nabagėliai,

Ponams ir tarnams jų, rods, 
prilygti negalim:

Bet ir poniškas ligas kentėt 
neprivalom.

Karo metu sugriauta istorinė

K. Donelaičio bažnyčia-muziejus 1999 m.

Donelaičio bažnyčios viduje mokytojų seminarijos choras. 
Priekyje jėzuitų gimnazijos choro dalyviai skaito Donelaičio 
biografiją 1999 m.

patys klaikiai atro
do ir 1.1.) atstatyta 
Donelaičio bažny
tėlė atrodo “kaip 
gulbė kūdroje”. 
Manoma, kad Tol
minkiemio baž
nyčią atstatyti ir 
kleboniją restau
ruoti sovietmečio 
sąlygomis padėjo 
pasaulinio garso 
sulaukęs Donelai
čio vardas bei lietu
vių kultūrininkų 
pastangos. Lietu
viai sugebėjo Ka- 
raliaučiaus-Kali- 
ningrado adminis
tracijai įrodyti, kad 
tai padaryti reika
linga.

Jau du dešimt
mečius veikiančia
me muziejuje eksponuojamos 
Donelaičio “Metų” faksimilės, 
kai kurių Donelaičio laikų 
Tolminkiemyje dokumentų ko
pijos, “Metų” leidimai lietuvių 
bei kitomis kalbomis, dailinin
kų sukurti Donelaičio atvaizdai 
ir kt. Tolminkiemio muziejų 
ypač gausiai lankė turistai tuoj 
po atidarymo 1980-1990 m., jų 
skaičius per metus siekdavo 70

Tautos Fondo tarybos pirmininkas Jonas 
Vilgalys

kauskas, taip pat tą dieną vy
ko ir muziejuje koncertavo ke
li mokinių chorai. Dr. N. Kit
kauskas šiuo metu ypač rūpi
nasi muziejaus išlaikymu ir 
garsinimu. Ši kultūrinė įstai
ga verta ir išeivijos dėmesio. 
Tautos Fondo vadovai čia pa
sitarnavo išeivijai, istorinį 
Tolminkiemį mums primin
dami.

Nauji statybiniai projektai Lietuvoje
Netoli Vilniaus - Kauno ma

gistralės plyname lauke šalia 
Didžiulio ežero Vilniaus apskri
ties ir Trakų rajono valdžios at
stovai sumanė sukurti gyve
namąjį kompleksą, pavadintą 
Geležinio vilko vardu. Trakų 
rajone buvusiems savininkams 
susigrąžinus savo žemes, šioje 
vietoje yra likę apie 102 ha lais
vos valstybinės žemės, kurią 
galima parduoti atvirame auk
cione. Numatomame komp
lekse ketinama pastatyti 122 iš
taigingus gyvenamuosius na
mus, 166 poilsio vilas, apie 300 
poilsio kotedžų, viešbutį, gol

fo aikštyną, mokyklą, vaikų 
darželį. Tikimasi sulaukti apie 
600 mln. litų investicijų iš 
užsienio. Nors kol kas nėra 
konkrečių pretendentų imtis šio 
projekto, tačiau Vilniaus apsk
rities administraciją pasiekė 
kelių JAV bendrovių atsiliepi
mai, liudijantys, kad užmiesty
je galėtų įsikurti vakarietiško 
gyvenimo ir poilsio patogumais 
aprūpinta gyvenvietė. Vienu 
gyvenvietės traukos centrų taps 
Vilniaus tarptautinė mokykla, 
kurioje mokosi užsieniečių vai
kai.

Lietuvos rytas

LAURYNAS JONUŠAUSKAS
Lietuvos diplomatinė tarnyba 
1940-1941 m. 4

Tuometinis Užsienio reikalų ministerijos politikos departamen
to direktorius Juozas Jurginis užsienio reikalų ministro liepos 26 d. 
raštu buvo įgaliotas panaikinti Lietuvos atstovybes Šveicarijoje - 
uždaryti pasiuntinybę Berne ir atšaukti nuolatinę Lietuvos dele
gaciją prie Tautų Sąjungos. Perimant pasiuntinybes, dažniausiai 
aktyviai dalyvavo sovietų pareigūnai, tačiau Šveicarija, kaip atas
kaitoje rašė J. Jurginis, „nėra pripažinusi Sovietų Sąjungos ir to
dėl tuo atveju, kai Lietuva prisijungs prie SSRS, ten nebus kam 
Lietuvos pasiuntinybės likviduoti ir jos turto perimti“. Šią užduo
tį mėgino atlikti pareigūnas iš Lietuvos. J. Jurginiui nepavyko per
imti Lietuvos atstovybių Šveicarijoje. Lietuvos pasiuntinybė Ber
ne egzistavo iki 1946 m. lapkričio mėn., nors Šveicarijos Fede
ralinė Taryba jau nuo 1941 m. sausio 1 d. nepripažino Baltijos ša
lių atstovybių, o nuolatinė Lietuvos delegacija prie Tautų Sąjun
gos veikė iki pat šios organizacijos panaikinimo 1946 m. balan
džio 19 d. K. Škirpa savo atsiminimuose rašė, kad nepasisekus 
Berne tuometinis URM politikos departamento direktorius 
J. Jurginis atsisakė anksčiau numatytos kelionės į Romą, kur tu
rėjo perimti Lietuvos pasiuntinybes prie Italijos vyriausybės ir 
Šventojo Sosto.

1940 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos pasiuntinybės gavo Užsienio 
reikalų ministerijos generalinio sekretoriaus P. Glovackio tele
gramą, kurioje pranešama, kad, remiantis Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos rugpjūčio 3 d. nutarimu priimti Lietu
vos Socialistinę Tarybų Respubliką į Sovietų Sąjungą, visų Lie
tuvos pasiuntinybių ir konsulatų veikla nutraukiama nuo 
rugpjūčio 8 d. Telegramoje taip pat reikalaujama visą atstovybės 

turtą ir archyvus perduoti toje šalyje esančiai sovietų pasiuntiny
bei ar konsulatui, o visam personalui įsakoma grįžti į Lietuvą. 
Kiek žinoma, iš Lietuvos pasiuntinybių tik keli asmenys grįžo į 
Lietuvą; dauguma dirbusiųjų LDT užsienyje negrįžo.

Lietuvos pasiuntinybės 1940 m. rugpjūčio mėn. stengėsi ne
nutraukti savo veiklos užsienyje, tačiau ne visoms buvo lemta iš
likti. Tai priklausė nuo valstybių, kuriose buvo akredituoti Lie
tuvos pasiuntiniai, santykių su Sovietų Sąjunga.

Berlyne pasiuntinybės veikla buvo sustabdyta rugpjūčio 14 d., 
tačiau pasiuntiniui K. Škirpai palikta vietinio diplomatinio kor
puso nario asmens kortelė bei Lietuvos pasiuntinio ir įgaliotojo 
ministro diplomatinis pasas. Lietuvos pasiuntinybės Berlyne per
davimo sovietinei pasiuntinybei istoriją išsamiai aprašė K. Škir
pa savo atsiminimuose „Lietuvos nepriklausomybės sutemos“. 
Prancūzijoje iš Vichy P. Klimas jau 1940 m. liepos 29 d. vokie
čių užimtame Paryžiuje likusiam vieninteliam (be techninio per
sonalo) diplomatui, pasiuntinybės patarėjui S. A. Bačkiui parašė 
laišką (S. A. Bačkis laišką gavo tik rugpjūčio 9 d.), kuriame ra
šė, kad nuo rugpjūčio 1 d. būtina nutraukti pasiuntinybės veiklą ir 
prireikus pastatą perduoti tik prancūzų vyriausybės dispozicijai. 
S. A. Bačkis kartu su Latvijos ir Estijos kolegomis prancūzų prefek
tūrai raktus atidavė rugpjūčio 24 d. Kaip gedulo ženklą visi trijų 
Baltijos šalių diplomatai buvo pasirišę juodus kaklaraiščius. Dar 
tebebūdami prancūzų prefektūroje diplomatai sužinojo, kad nuo 
tos pačios dienos pasiuntinybių pastatai atitenka Sovietų Sąjun
gai. Lietuvos diplomatai buvo išbraukti iš diplomatinio korpuso 
narių sąrašo, tačiau diplomato statusą tebeturėjo.

Panašus likimas ištiko Lietuvos pasiuntinybes Italijoje ir Šve
dijoje (čia neminimos Lietuvos pasiuntinybės Rygoje, Taline ir 
Maskvoje, kurių perėmimas Sovietų Sąjungos žinion buvo dau
giau techninio negu politinio pobūdžio). Lietuvos pasiuntinys 
Vatikane aiškinosi, ar Vatikanas nesutiktų Lietuvos pasiuntinybę 
prie Italijos vyriausybės pripažinti pasiuntinybe prie Šventojo 

Sosto. Vatikanas nesutiko tai padaryti, todėl Lietuvos pasiunti
nybės prie Italijos vyriausybės pastatas per italų rankas atiteko 
sovietų ambasadai, tačiau be baldų ir archyvų. Pagal Lietuvos pa
siuntinio Italijoje S. Lozoraičio ir pasiuntinio S. Girdvainio 
sudarytą sutartį visas turtas buvo perduotas Lietuvos atstovybei 
prie Šventojo Sosto. Švedijai pripažinus Lietuvos inkorporavimą 
į Sovietų Sąjungą, Lietuvos pasiuntinys Stokholme V. Gylys pa
siuntinybės veiklą turėjo sustabdyti rugpjūčio mėn. Tuo metu vi
sos kitos pasiuntinybės dar kurį laiką pasiliko status ąuo.

Tokių įvykių sūkuryje Lietuvos diplomatai nutarė sušaukti tar
pusavio pasitarimą. 1940 m. rugpjūčio 9-11 d. Berne įvyko di
plomatų susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos diplomatai 
dr. J. Šaulys, P. Klimas ir E. Turauskas. Paskutinę pasitarimo 
dieną taip pat dalyvavo Lietuvos pasiuntinybės Berlyne patarėjas 
J. Rajeckas ir Lietuvos delegacijos prie Tautų Sąjungos sekreto
rius Albertas Gerutis. Šio neformalaus susitikimo metu buvo aptar
ti įvairūs klausimai: įvertinta politinė situacija, pasiuntinybių pa
dėtis, kalbėta apie galimybę sudaryti Tautinį komitetą, kuris, pa
sitarime dalyvavusių diplomatų nuomone, iki „Lietuvos išvada
vimo iš bolševikų jungo būtų Lietuvos suverenumo nešiotoju ir 
visų valstybinių teisių paveldėtoju“. Tautinio komiteto būstinę dip
lomatai numatė Amerikoje, Ispanijoje arba Portugalijoje; komi
teto pirmininką siūlė rinkti iš trijų kandidatūrų: E. Galvanausko, 
S. Lozoraičio ar K. Škirpos. Pasitarime vyravo nuomonė, kad šioje 
situacijoje lietuvių tautai gali padėti tik Vokietija, kuri artimiau
siu metu gali pradėti suvedinėti sąskaitas su Šovietų Sąjunga. 
A. Gerutis turėjo žinių iš Berlyno, kad vokiečiai „nesibaido ne
priklausomos Lietuvos sąvokos, kad negalvoja visiškai mūsų kraš
to pasiglemžti, kad atstatytos Lietuvos priešakyje su pasitenki
nimu matytų K. Škirpą, kad busimoji Lietuva turėtų tvarkytis lie
tuviškojo nacionalsocializmo pagrindais“. Dr. J. Šaulys, 
proamerikietiškos linijos šalininkas, nepritarė šiai nuomonei. Tai 
rodo ir jo vėlesnis atsisakymas dalyvauti pasiuntinių pasitarime 

(nukelta į 4 psl.)
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pasauli Žinios iš Lenkijos
* * *

Krokuva - tarp devynių 2000 
metų Europos kultūros centrų

■ Kovotojai, kurie sausio 24 
d. užėmė Tailando provincijos 
ligoninę ir paėmė įkaitais maž
daug 500 žmonių, greičiausiai 
priklauso kaimyninio Mian
maro (Birmos) sukilėlių gru
puotei “Dievo armija”. Šiai gru
puotei vadovauja 12-amečiai 
dvyniai, kurių pradėtas “vaikų 
kryžiaus žygis” primena tiek 
Senąjį Testamentą, tiek W. 
Golding romaną “Musių valdo
vas”.
■ Rusijos kariniai šaltiniai 

pranešė, kad federalinės pajė
gos po daugiau nei mėnesį 
trukusių mūšių užėmė didžiau
sią Džochargalos rajoną - Sta- 
ropromyslovskyj. Džocharga
los gynėjų teigimu, situacija 
mieste mažai keičiasi. Mūšiai 
vyksta atskiruose židiniuose, 
vieningos fronto linijos nėra. 
Čečėnai tebekontroliuoja Mi- 
nutkos aikštę miesto centre ir 
visus tiltus per Sunžos upę. 
Čečėnų šaltiniai paneigė gan
dus apie prezidento Aslano 
Maschadovo sužeidimą, tačiau 
pranešė, kad dėl smarkaus oro 
atšalimo ir išsekimo pastaro
siomis dienomis mirė dešimtys, 
o gal ir šimtai Džochargalos 
namų rūsiuose besislapstančių 
miestiečių.
■ Rusijai “už veiklą, nesude

rinamą su diplomato statusu”, 
išvarius iš Maskvos devynis 
Lenkijos diplomatus, Lenkijos 
Užsienio reikalų ministerija 
(URM) paskelbė pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad šis Rusi
jos žingsnis be reikalo didina 
įtampą dvišaliuose santykiuo
se. Lenkijos URM nuomone, vi
sa atsakomybė už nedraugiškus 
veiksmus tenka Rusijos val
džiai. Prieš kelias dienas Len
kija paskelbė persona non grata 
devynis Rusijos diplomatus, 
kurie buvo apkaltinti žvalgybi
ne veikla.
■ Madride tūkstančiai žmo

nių sausio 23 d. protestavo prieš 
baskų separatistų grupę ETA, 
atnaujinusią teroro kampani
ją. Demonstracija, kurią ve
dė ministras pirmininkas Jose 
Maria Aznar ir kiti politiniai 
lyderiai, užpildė centrines Mad
rido gatves, kur prieš dvi die
nas buvo susprogdinti du auto
mobiliai ir žuvo armijos kari
ninkas.

Senoji Lenkijos sostinė Kro
kuva tapo vienu iš 2000 metų 
Europos kultūros centrų. Sausio 
15 d., pradėdamas festivalį 
“Krokuva-2000”, šis Lenkijos 
miestas kultūros centro vardą 
perėmė iš Vokietijos miesto Vei
maro.

Europos kultūros centrais ta
po dar devyni miestai, tarp jų - 
Avinjonas, Bergenas, Bolonija, 
Briuselis, Reikjavikas. Kroku
va yra pirmasis ne Europos Są
jungos miestas, kuriame vyks 
Europos kultūros renginiai.

Festivalio programos pirmi
ninkė, žymaus lenkų kompo
zitoriaus Krzysztofo Penderec- 
kio žmona Elžbieta BNS ko
respondentui sakė, jog festiva
lio programa yra labai turtinga 
ir “krokuviečiai bei miesto 
svečiai visus metus nenuobo
džiaus, turėdami galimybę su-

*

Lenkija sugriežtina vizų išdavimą
Lenkija pradėjo sutarčių dėl 

bevizio režimo nutraukimo pro
cesą su 15 valstybių. Tarp šių 
valstybių yra ir Rusija bei kitos 
buvusios TSRS respublikos, 
išskyrus Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, taip pat Jugoslaviją, Bul

Katedra prie Vavelio pilies Krokuvoje V. Kelerienės nuotr.

sipažinti su įvairių meno sričių 
žymiausiais atstovais”.

Planuojama, kad spalio mėne
sį rengiamame Rytų ir Vidu
rio Europos šalių šiuolaikinės 
muzikos festivalyje “Aksomi
nė uždanga” bus atliekami ir 
lietuvių kompozitorės Onutės 
Narbutaitės kūriniai.

Krokuva neatsitiktinai tapo 
vienu Europos kultūros cent
rų, nes jau nuo seno miestas yra 
vienas svarbiausių lenkų kul
tūros židinių. Krokuvoje gy
vena ir du Nobelio premijos 
laureatai - poetai Wislawa 
Szimborska ir Czeslaw Mi- 
losz.

Pagrindinė festivalio “Kro- 
kuva-2000” idėja - atsisveiki
nimas su XX amžiumi ir ban
dymas įvertinti naujausius kul
tūrinio gyvenimo įvykius bei 
laimėjimus.

* *
BNS

gariją ir Rumuniją.
Šis sprendimas priimtas, 

siekiant suderinti Lenkijos ir 
Europos Sąjungos, dėl narystės 
kurioje Lenkija jau pradėjo 
derybas, bevizio režimo poli
tiką. BNS

Krokuva V. Kelerienės nuotr.

Civilizacijos pasiekimai iš Lietuvos
Lenkija susidomėjo dujų 

vamzdyno tiesimo iš Alytaus į 
šiaurės vakarų Lenkijos regio
nus galimybe. Planuojama ties
ti dujotiekį, kuris visų pirma bū
tų skirtas Seinų, Suvalkų, Au
gustavo, Olecko ir Elko mies
tams bei apylinkių gyvento
jams. Prieš keletą metų buvo

Elektros tiltai
Lietuva ir Lenkija nori 

spartinti elektros energijos tilto 
tiesimą: Lietuvos ir Lenkijos 
derybininkų grupės dar kartą 
patvirtino savo ryžtą kuo 
greičiau nutiesti elektros ener
gijos liniją, kuri sujungtų abie
jų šalių energetikos sistemas.

Lenkai, protestavę prieš “Lietuvio kalendorių”, 
nemato savų akibrokštų

Lenkai, sukėlę didelį triukšmą 
dėl “2000 metų lietuvio kalen
doriaus”, kuriame įžvelgė te
ritorinių pretenzijų, patys prieš 
porą metų yra padarę tą pačią 
“nuodėmę”. Vilnijos draugijos 
pirmininkas Kazimieras Garš
va agentūrai BNS atsiųstame 
pareiškime piktinasi, kad Len
kijos ir Lietuvos valdžia “su
kruto tik tada, kai privačiame 
“2000 lietuvio kalendoriuje” 
aptikti du neįprasti žodžiai”.

Kalendoriuje, sudarytame 
privataus asmens Danutės 
Balsytės ir išleistame privačios 
leidyklos “Metskaitliai”, iš
spausdintas Lietuvos žemėla
pis, kuriame kaimyninės Len
kijos, Rusijos ir Baltarusijos te

kilusi mintis dujotiekį tiesti iš 
Baltarusijos Galdapės link, 
tačiau tuomet nepavyko pasi
rašyti atitinkamų sutarčių. Pa
gal paskaičiavimus, Lietuvos 
pusėje (iš Alytaus) reikėtų nu
tiesti apie 60 km dujotiekio. 
Kiek Lenkijos pusėje - dar 
konkrečiai nepaskaičiuota,

* * *

Neatmetama galimybė, kad 
Lietuvai pavyks suderinti elek
tros energijos eksporto į Vaka
rus klausimą. Dar anksčiau 
buvo planuojama, kad šį pro
jektą pavyks įgyvendinti iki 
2002 metų, tačiau vėliau pa
aiškėjo, jog dėl techninių ir 
finansinių kliūčių tai nerealu. 
Preliminari projekto vertė - 
Lietuvoje 720 mln. litų, Lenki- 

* * *

ritorijos pažymėtos užrašu “Lai
kinai okupuotos etninės lietu
vių žemės”.

Dėl kalendoriaus protestavo 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nistras ir Lietuvos lenkų vei
kėjai, vėliau - Rusija ir Bal
tarusija.

Tačiau Lenkijoje dar 1998 
metais išleistas “Vilniaus ka
lendorius”, kuriame, be kita 
ko, rašoma, kad lietuvių jun
giniai 1918 metais “okupavo” 
Vilnių ir Lietuvos rytus, o Len
kija 1919 metais juos “išvada
vo”.

1919 metų balandžio 19-ji, 
kai lenkų daliniai įžengė į Lie
tuvos sostinę, kalendoriuje va
dinama “Vilniaus išvadavimo” 

tačiau, kaip teigia Lenkijos spe
cialistai, šiam regionui būtų 
naudinga pirkti dujas, nes tai 
žymiai sumažintų pastatų ap
šildymo ir kitus kaštus. Sausio 
mėnesį Alytuje turėtų vykti 
spec. grupės susitikimas šiam 
klausimui aptarti.

“Kurier Poranny”

joje - apie 600 mln. litų. Var
šuvoje įvykusiame dvišalės 
komisijos posėdyje buvo taip 
pat pažymėta, kad šiemet per 
devynis mėnesius dvišalė Lie 
tuvos prekyba su Lenkija pa
didėjo 6.2 proc., tačiau Lie
tuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų eksportas į Lenkiją 
sumažėjo.

Respublika

diena.
Kalendoriaus leidėjai dėkoja 

Lenkijos Kovų ir kančių at
minimo apsaugos tarybai už 
paramą jį išleidžiant.

Panašaus pobūdžio yra ir per
nai leidyklos “Terra” išleistas 
žemėlapis “Lenkijos paliki
mas”, kuriame į Lenkijos teri
toriją įtraukti Vilnius, Gardi
nas ir Lvovas.
Žemėlapis yra iškabintas 

pačiame Varšuvos ęentre - Jo
no Pauliaus II gatvės žemėla
pių knygyno vitrinoje. Užra
šas joje ragina: “Likite ištikimi 
palikimui, kurio vardas Len
kija”. Panašių kartografinių 
leidinių yra išleista ir Rusijoje.

Omnitel Laikas

LAURYNAS JONUŠAUSKAS
Lietuvos diplomatinė tarnyba 
1940-1941 m. 4

(atkelta iš 3 psl.)
Romoje.

Sunku pasakyti, ar šio susitikimo metu buvo aptarta pirmojo 
Lietuvos pasiuntinių pasitarimo vieta ir laikas, tačiau rug
pjūčio 18 d. apie būsimą susitikimą Romoje žinojo Lietuvos di
plomatai Šveicarijoje E. Turauskas, dr. J. Šaulys ir A. Gerutis.

1940 m. rugsėjo 19-25 d. Romoje įvyko pirmasis po Lietuvos 
okupacijos ir aneksijos pasiuntinių pasitarimas, kuriame dalyva
vo S. Girdvainis, P. Klimas, S. Lozoraitis, K. Škirpa ir E. Tu
rauskas, t. y. atvyko tie pasiuntiniai, kuriems buvo gana palanki 
geografinė padėtis ir to meto galimybės. Lietuvos pasiuntiniui 
Stokholme V. Gyliui, Londone - B. K. Balučiui, Buenos Airėse - 
K. Graužiniu! ir Vašingtone — P. Žadeikiui dėl politinių ir 
geografinių aplinkybių buvo sunku atvykti į pasiuntinių pasita
rimą Romoje (B. K. Balučio neatvykimui įtakos galėjo turėti tai, 
kad Italija tuo metu kariavo su Anglija). Lietuvos pasiuntinys Ber
ne dr. J. Šaulys nė neketino važiuoti; jis iš anksto pareiškė, kad 
sutinka su viskuo, kas bus nutarta Romoje. E. Turauskas atsimi
nimuose mini, jog J. Šaulys neatvyko todėl, kad negalėjo atsilai
kyti tarp pasiuntinių įsivyravusiai provokiškai nuotaikai, kurią ypač 
propagavo K. Škirpa, nes, anot J. Šaulio, „Hitlerio programoje nė
ra nepriklausomos Lietuvos“.

Po šešių pasitarimo dienų Romoje buvo nubrėžtos politinės 
veiklos gairės, įkurtas Tautinis komitetas, kurio svarbiausias tiks
las buvo „derinti“ siekiančių atkurti nepriklausomą valstybę lie

tuvių veiklą ir iki valstybės atkūrimo „rūpintis Lietuvos valsty
bės ir Tautos reikalais“. Komitetą sudarė keturi asmenys: pirmi
ninkas E. Galvanauskas, pirmininko pavaduotojas ipso jure 
S. Lozoraitis ir du nariai - K. Škirpa ir E. Turauskas. Tautinio 
komiteto atstovu JAV numatytas Rapolas Skipitis. Tautinis komi
tetas siekė įtvirtinti valdžios tęstinumą: „prašyti jį [Lietuvos pre
zidentą A. Smetoną. - L. J.] jau dabar paskirti savo aktu busimo
jo Tautinio Komiteto pirmininką Ministru Pirmininku, pavedant 
sykiu eiti R. P. [Respublikos prezidento. - L. J.] pareigas“. Daug 
diskusijų sukėlė vyriausybės sudarymo klausimas. Galiausiai nu
tarta vyriausybės nesudaryti, nes: a) neaišku, ar atsirastų valsty
bė, kuri priimtų egzilinę vyriausybę; b) tokios vyriausybės suda
rymas galėtų neigiamai paveikti Lietuvos pasiuntinybių padėtį, 
nes būtų neaišku, kam jos atstovauja: emigracinei vyriausybei, ku
rios dar nepripažino, ar okupacijos suspenduotai nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybei. Pasitarimo dalyviai nutarė palaikyti gerus 
trijų Baltijos šalių (turbūt turėta omenyje Latvijos ir Estijos šalių 
išeivijos atstovai) santykius nuomonių ir informacijos pasikeiti
mo srityje, tačiau „neatskleidžiant savo planų ir metodų“.

Vėliau prie Romos nutarimų prisijungė ir visi kiti į pasitarimą 
neatvykę pasiuntiniai, išskyrus P. Žadeikį, kuris pirmumo teisę 
turbūt skyrė JAV susikūrusiai Lietuvai gelbėti tarybai.

Romos pasitarimo metu konstatuota, kad tebeveikė Lietuvos 
pasiuntinybės Vašingtone, prie Šventojo Sosto, Buenos Airėse, 
Berne ir Londone, taip pat veikė tose šalyse likę konsulatai. Re
miantis Romos pasitarimo protokolu (jame užfiksuota, kuriems 
diplomatams reikia mokėti atlyginimą), galima teigti, kad tuo me
tu Lietuvos diplomatinėje tarnyboje tebedirbo 25 diplomatai (ta
da neturėta informacijos apie konsulo Tel Avive veiklą), tačiau 
laisvai galėjusiųjų naudotis savo diplomatine teise buvo mažiau, 
o vėliau jų dar labiau sumažėjo. Sovietams perėmus Lietuvos pa
siuntinybę Paryžiuje, P. Klimui buvo pavesta sužinoti, ar pasiun

tinybės nebūtų galima perkelti (Lisaboną, tačiau to nebuvo pada
ryta (nors Portugalija ir nepripažino okupacijos, bet „užšaldė“ vi
sus iki tol buvusius susitarimus su Baltijos šalimis, jų atstovų kre
dencialus ir konsulų egzekvatūras, iki bus okupacija), ir po Antro
jo pasaulinio karo Lietuvos atstovas dr. S. A. Bačkis tęsė „tylią
ją“ diplomatinę veiklą Prancūzijoje.

Lietuvos prezidentas A. Smetona Lietuvos pasiuntiniams jau 
nebebuvo svarbiausias valdžios asmuo; tai aiškiai pabrėžta Ro
mos pasitarimo protokole: nebelaikyti A. Smetonos pagrindiniu 
asmeniu egzilinėje veikloje. Stumiamas iš politinės veiklos 
A. Smetona buvo reikalingas tol, kol formaliai neperdavė valdžios 
įgaliojimų. Tai padaryta antrajame Lietuvos pasiuntinių pasita
rime, įvykusiame 1940 m. lapkričio 17-21 d. Berne kartu su pre
zidentu A. Smetona. Vienas svarbiausių šio pasitarimo tikslų- 
Romoje plėtotąkoncepcijąpradėti įgyvendinti praktiškai. Remian
tis Romoje įtvirtinta nuostata dėl formalaus valdžios perdavimo, 
Berne A. Smetonos žodis buvo lemiamas svarstant, kas bus būsi
mų aktų tituliaras (tais aktais turėjo būti paskirtas prezidentą pa
vaduojantis ministras pirmininkas). A. Smetona skeptiškai ver
tino Tautinio komiteto juridinę galią, tačiau vis dėlto suvokė šios 
organizacijos svarbą. Į komiteto pirmininko postą siūlyta 
E. Galvanausko kandidatūra prezidentui netiko (tai esąs žmogus 
be politinio credo). Vis dėlto buvo surastas modus vivendi, ir Ber
no pasitarimo kulminaciniu tašku tapo lapkričio 23 d. A. Smeto
nos pasirašyti „Kybartų aktai“, kuriais S. Lozoraitis buvo paskir
tas ministru pirmininku ir jam pavesta pavaduoti Lietuvos pre
zidentą. Iš pradžių svarstyta ir K. Škirpos kandidatūra, tačiau tam 
pasipriešino A. Smetona; jo sprendimui įtakos galėjo turėti ir ar
timo draugo dr. J. Šaulio neigiamas požiūris į K. Škirpos provo- 
kišką orientaciją. K. Škirpa jautė, kad jo kandidatūra nebus palai
koma, todėl jau rugsėjo pabaigoje grįžo į Berlyną. Į Prancūziją 
grįžo ir P. Klimas. (bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Hormonų valdžia arba 

kūno ir sielos harmonija
(pradžia praeitame numeryje) 
Somatotropinas - augimo ir 

idealių linijų hormonas
Gera figūra priklauso nuo so- 

matotropino kiekio organizme. 
Jis atsakingas ne tik už vaikų 
augimą, bet ir už gerai sufor
muotą kūną. Aktyvina baltymų 
apykaitą, taip pat formuoja rau
menis ir kartu neleidžia susi
daryti riebalų pagalvėms.

Kaip jį skatinti? Somatot
ropinas susidaro dažniausiai 
naktį. Todėl miegas - grožio šal
tinis. Svarbu miegoti pakanka
mai ilgai (7-8 valandas) ir ge
rai, nes šis hormonas susidaro 
gilaus miego fazėje. Vietoj sal
dumynų ar sūrių valgių prieš 
naktį geriau suvalgykite gaba
lėlį sūrio ar kelis šaukštus rūg
pienio. Bet jeigu padauginote 
vakarienės, rytą galite kompen
suoti hormono deficitą inten
syviu ėjimu ar važiavimu dvi
račiu.

Serotoninas - geros 
nuotaikos hormonas

Vidinis grožis reiškia ir iš
orinį grožį. O jis iš dalies prik
lauso nuo serotonino. Jis maži
na įtampą, didina malonumą ir 
kelia nuotaiką. Barniai su arti
maisiais arba darbe mažina se
rotonino kiekį.

Kaip jį skatinti? Geriausias 
receptas - iškrovos pratimai (jo
ga, tai či ir kt.), nes jie padeda 
gamintis serotoninui. Labai tin
ka valgyti bananus. Juose yra 
amino rūgšties triptofano, kuris 
transformuojasi organizme į se
rotoniną. Nuotaika greit pa

gerės, jeigu suvalgysitc plytelę 
šokolado.

Noradrenalinas - 
antistresinis hormonas 
Ištikus stresui arba pcrvargus, 

mobilizuojasi visi organizmo 
energetiniai rezervai. Adrenali
nas didina kraujospūdį, pri
verčia dažniau plakti širdį, su
siaurina kraujagysles. Ir tuomet 
į pagalbą atskuba noradrenali
nas.

Kaip jį skatinti? Priešingai 
nei adrenalinas, kuris išsiskiria 
per liaukas, noradrenalino kiekį 
galima aktyvinti jausmais. Pa
vyzdžiui, muzikos garsais, imi
tuojančiais jūros ošimą. Pa
gulėkite užsimerkę ir įsivaiz
duokite, kaip garsų bangos už
lieja jūsų kūną.

Dopaminas - hormonas, 
užtikrinantis gražią eiseną
Jeigu vaikščiojate gracingai ir 

kartu energingai, jeigu esate 
plastiškas(-a), jeigu jūsų pirštai 
kibūs ir labai išraiškinga mi
mika, “kaltas” dopaminas. Ši 
medžiaga harmonizuoja kūno 
judesius, bet gali taip sukelti 
baimę ir euforiją. Dopaminas 
sustiprina jausmus, vaizduotę ir 
kūrybines galias.

Kaip jį skatinti? Vienas ge
riausių būdų - šokiai. Tinka ir 
visi pratimai, koordinuojantys 
smegenų dešiniąją ir kairiąjąpu- 
ses. Dar vienas geras būdas - 
bėgimas vietoje. Jeigu mokate, 
grokite pianinu. Parengė LR.

(pabaiga kitame numeryje)

2000 m. ŠALFASS-gos 
vyrų senjorų krepšinio 

pirmenybės
2000 m. ŠALFASS-gos vyrų 

senjorų (35 m. ir vyresnių) krep
šinio pirmenybės įvyks 2000 m. 
kovo 25-26 d. Detroite, MI. 
Vykdo - Detroito LSK “Kovas”.

Senjorų kategorijai priklau
so 35 m. ir vyresni vyrai, pagal 
2000 m. gruodžio 31 d., kitaip 
tariant, gimusieji 1965 m. ir 
vyresni.

Galutinė komandų registra
cija privalo būti atlikta iki 
2000 m. kovo 10 d. imtinai, 
šiuo adresu:

Mykolas Abarius, 27465 
Franklin #202, Southjleld, MI 
48034. Tel.: 248-357-2876; 
Faksas: 248-338-2625; E-mail:

michaelgcpa@ameritech.net
Papildomas ryšys: Vytas Pol- 

teraitis, tel.: 734-420-3137; E- 
mail: vytop@aol.com

Dalyvavimas atviras visiems 
ŠALFASS-gos klubams bei ki
tokiems vienetams, atlikusiems 
2000 m. metinę ŠALFASS re
gistraciją. Smulkesnę infor
maciją gauna visi krepšinį kul
tivuojantys ŠALFASS klubai. 
Nauji vienetai prašomi kreiptis 
į M. Abarių ar V. Polteraitį.

Po galutinės registracijos bus 
paskelbtas tvarkaraštis, adresai 
ir kitos detalės. 
ŠALFASS Krepšinio komitetas 
ŠALFASS Centro valdyba

JAV ambasados konsulinis skyrius 
Vilniuje skelbia 

naują informacijos telefonu paslaugą
Š. m. sausio 14 d. JAV am

basados Vilniuje konsulinis sky
rius paskelbė naują, dabar jau 
veikiančią pranešimų telefonu 
sistemą, greitai ir aiškiai infor
muojančią apie bendrą vizų ir 
žaliosios kortelės loterijos tvar
ką. Lietuvos piliečių patogumui 
pranešimai įrašyti lietuvių kal
ba. Pasiteiravimui skirtos dvi 
telefonų linijos. Pirmoji linija 
skirta bendrai vizų informaci
jai, o antroji - suteikia infor
maciją apie žaliosios kortelės 
loteriją. Šios telefonų linijos 
įvestos siekiant bendrą vizų ir

žaliosios kortelės loterijos in
formaciją pateikti visiems Lie
tuvos gyventojams pačiu efek
tyviausiu ir patogiausiu būdu. Ši 
naujoji sistema padės sumažin
ti Ambasados konsuliniame 
skyriuje besilankančių ir besi
teiraujančių bendros informa
cijos apie vizas bei žalias kor
teles skaičių. Tai bus ypatingai 
patogu dirbantiems ir ne Vil
niuje gyvenantiems.

Bendra vizų informacija tel.: 
22-312-812

Žaliosios kortelės loterijos 
informacija tel.: 22-627-024

Populiarėja prancūziški automobiliai
Pastaruoju metu Lietuvos 

gyventojai vis dažniau renkasi 
prancūziškus automobilius, nes 
už mažesnę kainą gali įsigyti pa
lyginti nedaug naudotą mašiną. 
Pavyzdžiui, gana daug turguje 
“Renault 19“. Jų kainos įvai
rios nuo - 4000 litų už paprastą 
1990 metų modelį iki 13,000 
litų už turbodyzelį. Ypač mėgs

tamos “Peugeot” su gerą repu
taciją pelniusiais dyzeliniais va
rikliais. Buvusios populiarios 
vokiškos mašinos dėl brangumo 
ir vagių dėmesio domina vis 
mažiau pirkėjų. Japoniškų maši
nų paklausa lieka stabili. Rusiš
kus VAZ automobilius galima 
nusipirkti už kelis šimtus litų.

Lietuvos rytas

Miltiniai blynai
6 porcijoms paruošti reikia:

4 kiaušinių
% puodelio miltų
'A arb. šaukštelio druskos
'A puodelio sviesto
2 kepimui tinkančių obuolių, nuluptų 
ir supjaustytų plonais griežinėliais 

'A puodelio cukraus
'A arb. šaukštelio cinamono

Gaminimo receptas

Įkaitinkite orkaitę iki 400°F. 
Įdėkite į orkaitę dvi tuščias 9 
colių skersmens torto formas.

1 minutę plakite kiaušinius, 
miltus, pieną ir druską elektri
niame maišytuve vidutiniu grei
čiu.

Ištraukite iš orkaitės torto for
mas. Į kiekvieną jų įdėkite po 2 
valgomuosius šaukštus sviesto. 
Formas pasukiokite, kad svies
tas greičiau ištirptų ir padengtų

(SKANAUS!
V:

kepimo formos sieneles ir dug
ną. Supjaustytus obuolius pada
linkite į dvi lygias dalis ir iš
dėliokite kiekvienos kepimo 
formos dugne. Tešlą taip pat 
padalinkite į dvi lygias dalis ir 
užpilkite ant obuolių. Cukrų 
sumaišykite su cinamonu ir 
apibarstykite tešlos paviršių.

Kepkite neuždengę 20 - 25 
minutes, arba kol gražiai išsipūs 
ir pagels.

Vyrai ir moterys
Vyrams daug blogiau nei mo

terims sekasi susiorientuoti pa
sikeitus daiktų tvarkai. Vyrai ge
riau suvokia erdvines nuorodas 
(„Pienas - viršutinės šaldytuvo 
lentynos gale“) nei moterims ge
riau suprantamos orientacinės 
nuorodos („Pienas ten, kur pa
prastai laikome uogienę“).

Sveikindamasi su kitu asme
niu moteris atsigręžia į jį prie
kiu ir ištiesia ranką. Vyrams toks 
elgesys gali pasirodyti grėsmin
gas. Bendraudami su nepažįs
tamais vyrai linkę stovėti ar sė
dėti šiek tiek įžambiai, neat- 
gręždami krūtinės į kitą vyrą.

Išreikšdama draugiškumą 
moteris žvelgia kitam asmeniui 
į akis. Jei tai vyras, jo reakcija 
priešinga. Bendraudami su ma
žai pažįstamais vyrai vengia tie
saus žvilgsnio, suvokdami tai 
kaip grėsmę. Kauno diena

Vienišas Lietuvos ąžuolas A. Balbieriaus nuotr.

2000 m. Š. Amerikos lietuvių slidinėjimo 
pirmenybės

2000 m. Š. A. lietuvių Kal
nų (alpinistinės) slidinėjimo pir
menybės įvyks 2000 m. vasario 
26 d., šeštadienį, Mont Garceau 
slidinėjimo kurorte, Saint Do- 
nat, Quebec, Kanadoje, apie 70 
mylių į šiaurę nuo Montrealio. 
Varžybos vyks Montrealio lie
tuvių slidinėtojų tradicinės iš- 
kylos-stovyklos apimtyje. Pir
menybes techniškai vykdo 
ŠALFASS-gos Kanados sporto 
apygarda, o globoja Motrealio 
lietuviai slidinėtojai.

Programa: didysis slalomas 
ir slalomas, šiose klasėse: ber
niukų ir mergaičių 9 m. ir jau
nesnių, 10-12 m. ir 13-16 m., 
vyrų ir moterų 17-34 m., vyrų 
35-49 m., moterų 35 m. ir vyres
nių, vyrų 50-64 m. ir vyrų 65 m.

ir vyresnių. Taipogi bus išvesta 
vyrų ir moterų absoliutūs lai
mėtojai nepaisant amžiaus ir 
klasės.

Varžybų pradžia - 12:00 vai. 
Registracija - nuo 11:00 vai. 
ryto.

Išankstinė dalyvių registra
cija atliekama iki 2000 m. va
sario 19 d. imtinai, pas ŠAL
FASS-gos Slidinėjimo komi
teto pirmininką, šiuo adre
su: Rimas Kuliavas, 297 Ken- 
nedy Avė., Toronto, Ont. M6P 
3C4. Tel.: 416-766-2996. Fak
sas: 416-766-5537, E-mail: 
kuliavas@compuserve.com

Informacija nakvynių, pa
rengimų ir visais kitais reika
lais: Rytis ir Vilija Bulota, tel.: 
514-344-8256 arba 819-424-

2803; faksas: 450-698-3159; E- 
mail: viliabulota@hotmail.com

Papildomai informaciją gau
ti, ypač gyvenantiems JAV-se, 
galima ir pas ŠALFASS Sli
dinėjimo k-to vicepirmininką 
Vytenį Čiurlionį, 19755 Upper 
Terace, Euclid, OH 44117; tel.: 
216-481-1525.

Išsami informacija prane
šama ŠALFASS klubams ir 
paskutinių 3-jų metų daly
viams. Suinteresuoti slidinėto
jai varžybų reikalais prašomi 
kreiptis į R. Kuliavą, o visais 
kitais - į Bulotus.

Visi lietuviai slidinėtojai 
kviečiami kuo gausiau daly
vauti.
ŠALFASS Slidinėjimo komitetas 
ŠALFASS Centro valdyba

Pradedama kankinystės 
deklaravimo byla

Kauno arkikatedroje bazi
likoje iškilmingomis Šv. Mi
šiomis sausio 15 d. Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamke- 
vičius oficialiai pradėjo Dievo 
Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės 
kankinystės deklaravimo bylą. 
Tai pirmoji tokia byla Kauno 
arkivyskupijos istorijoje.

Centrinis 2000 metų jubilie
jaus komitetas įsteigė komisiją 
“Naujieji kankiniai”, kuri renka 
informaciją apie šiame amžiu
je už tikėjimą žuvusius krikš
čionis. Kauno arkivyskupijos 
sudarytame sąraše tarp kitų yra 
ir E. Spirgevičiūtės pavardė. 
Arkivyskupas S. Tamkevičius 
praėjusių metų rugsėjo pa
baigoje lankydamasis Vatikane, 
Šventųjų skelbimo kongrega
cijoje, įteikė prašymą pradėti 
krikščionės pasaulietės E. Spir

gevičiūtės (1924-1944) bea
tifikacijos bylą.

Baigusi Kauno “Saulės” mer
gaičių gimnaziją, E. Spirge- 
vičiūtė svajojo apie vaikų gy
dytojos darbą, buvo įstojusi į 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Medicinos fakultetą.

Tačiau 1944 metų sausio 
ketvirtosios naktį Kaune, Tvir
tovės alėjos 91 name, keturi ap
girtę banditai, vadinti sovieti
niais “partizanais”, nužudė E. 
Spirgevičiūtę už tikėjimu pa
remtas pastangas ginti mergai
tės garbę ir orumą. Buvo nu
žudyta ir jos teta Stasė Žukai
tė, bandžiusi gelbėti giminaitę.

1998 metų rudenį Kauno 
arkivyskupas S. Tamkevičius 
pašventino paminklą E. Spir- 
gevičiūtei ir S. Žukaitei Kau
no Žaliakalnio rajone. ELTA

Vilniaus
Gariūnai - nebe 

didžiausias turgus 
Rytų Europoje

Buvusiame didžiausiame Ry
tų Europoje automobilių turguje 
sausio 7 d. buvo siūloma vos ke
liasdešimt mašinų. Tuo tarpu 
1998 m. pradžioje per savaitę 
pirkėjams buvo siūloma iki 
4300 mašinų. Prasidėjus Rusi
jos krizei įprastas mašinų skai
čius Gariūnuose buvo 800 - 900 
per savaitę. Nuosmukiui įtakos 
turi ir tai, kad dabar daugiau rei
kšmės įgyja vietos turgūs. Kai į 
Lietuvąpirkti automobilių nebe- 
atvažiuoja pirkėjai iš Rytų, ir 
Lietuvos pirkėjams nebeapsi
moka važiuoti į Vilnių. Jie per
ka automobilius Marijampolėje, 
Radviliškyje, ar kitame mieste. 
Anksčiau tūkstančiui mašinų 
tekdavo apie 200 pirkėjų, dabar 
- 10. Lietuvos rytas

Gardner, MA, Lietuvių klu
bo nariai šiems metams iš
rinko naują valdybą: pirminin
kas Pater Douckas, finansų 
sekretorius Vilimas Višniaus- 
kas, protokolų sekr. Howard 
Beaudette, iždininkė Trish 
Douckas. Direktoriai: David 
Lukas, Gediminas Penney, Ro
mas Jakubauskas, Michael 
Tanso, Petras Molis. Valdybos 
nuotrauka buvo išspausdinta 
vietinėje spaudoje.

Poetės Janinos Degutytės 
atminimo 10 m. mirties meti
nių minėjimas Chicagoje vyks 
vasario 4 d., 7 vai. v. Jaunimo 
Centro kavinėje. J. Degutytės 
poeziją skaitys poetės bičiulė 
aktorė Irena Leonavičiūtė/ 
Vakaro programoje skambės 
fleitos muzika. Fleita gros mu
zikė Giedrė Kazakauskaitė, 
fortepijonu pritars Ričardas Šo
kas. Šį vakarą rengia Lietuvių 
rašytojų draugija.

Argentinos Buenos Aires 
Lietuvių centro teatro grupė, va- 
dovaujama Alfredo Ruplėno, 
1999 m. lapkričio 27 d. pasta
tė komediją “Tinginys”. Spek
taklyje vaidino aktoriai: Povi
las Kliogas, Jonas Bačkis, Ara- 
celi Bačkienė, Jurgis Gaidi- 
mauskas, Fernandas Daratėnas. 
Tekstą aktoriams pasakinėjo 
Birutė Daratėnienė ir režisie
riaus padėjėja Sofija Rup- 
lėnienė. Scenos dekoracijas 
paruošė Bačkių ir Kliogių šei
mos. Komedijos “Tinginys” 
pasižiūrėti atvyko labai daug 
žiūrovų, ypač daug buvo jau
nimo. Žiūrovų tarpe buvo 
ir Lietuvos garbės konsulas 
Argentinoje A. Rastauskas su 
žmona.

Berisso mieste praėjusių 
metų lapkričio 20-21 d. Ne
muno draugijos šokėjų grupė 
suruošė stovyklą, kurioje da
lyvavo visų lietuviškų organi
zacijų jaunimas, atvykęs iš Be
risso Mindaugo ir Nemuno 
draugijų, iš Buenos Aires Lie
tuvių centro ir Lietuvių susi
vienijimo, taip pat iš Rosario 
Kun. Juozo Margio draugijos. 
Apie 60 stovykloje dalyvavu
sių jaunuolių išreiškė savo pa
siryžimą entuziastingai pradėti 
didesnį tarpusavio bendradar
biavimą dėl lietuvybės išlai
kymo Argentinoje ateityje.

Apie Floridos lietuvių gy
venimą ir veiklą galima sužinoti 
Interneto tinklalapyje adresu: 
www.angelfire.com/fl2/lithua- 
nians

1990 m. sausio 29 d. mirė 
Lietuvos gen. garbės konsule 
Chicagoje a. a. Juzė Dauž- 
vardienė. Chicagos Lietuvių 
moterų klubo narės, minėda- 
mos buvusios ilgametės klu
bo garbės pirmininkės, pata
rėjos ir lietuviškos veiklos ska
tintojos atminimą ir 10 metų 
mirties sukaktį, sausio 19 d. 
Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje dalyvavo šia 
intencija aukotose Mišiose.

Endre Bojtar, Vengrijoje gy
venantis literatūrologas, vertė
jas ir redaktorius, užsiimąs litua
nistika bei baltistika, neseniai 
apgynė disertaciją daktaro laips
niui įgyti “Baltų filologijos įva
das”. Jo parašytas lietuvių kal
bos vadovėlis buvo išspausdin
tas 1985 m. Vadovėlio pagalba 
keletas vengrų išmoko lietuvių 
kalbą ir gali versti knygas į ven
grų kalbą. Dabar E. Bojtar ruo
šia 80,000 žodžių lietuvių-ven- 
grų kalbų žodyną. Jis taipgi yra 
išvertęs lietuvių autorių knygų.

mailto:michaelgcpa@ameritech.net
mailto:vytop@aol.com
mailto:kuliavas@compuserve.com
mailto:viliabulota@hotmail.com
http://www.angelfire.com/fl2/lithua-nians
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Didžiosios Britanijos karalienė 
atsidūrė trečioje blogiausiai 

besirengiančių moterų sąrašo vietoje

Tailande tampa populiarūs 
vabzdžių konservai

Gerbiamas “Darbininko” 
Redaktoriau,

Mes, “Lietuvos aidas”, esame neturtingi. Rengiant pasaulio ir 
kultūros puslapius susiduriame su sunkumais, kai reikia patikrinti 
faktus, pavardes, vardus. Jeigu turėtume “Encyclopaedia Britan- 
nica”, tų sunkumų nebūtų, neklaidintume skaitytojų. Mes 
neprašome mums įgyti naują enciklopediją. Būnant Amerikoje ne 
kartą teko girdėti, kad, keldamiesi į naujus namus, amerikiečiai 
išmeta senas enciklopedijas. Mums tokia labai praverstų. Jeigu 
tokias paieškas galėtume organizuoti, būtume labai dėkingi. O tą, 
kuris atduotų tokią enciklopediją, mes galėtume pagerbti, ir 
Lietuvoje jo neužmirštų.

Nuoširdžiai jūsų,

Jonas A. Patriubavičius, “Lietuvos aido ” redaktorius

k -k k

Redaktoriaus prierašas:
Pasinaudodamas palankia proga norėčiau nuoširdžiai padėkoti 

visiems, kas iki šiolei padėjo man persiųsti knygas į Lietuvos gim
nazijas ir universitetus, tiems, kas aukojo knygas ir dengė persi
untimo išlaidas, tiems, kas teiravosi, kur ir kaip siųsti knygas, 
žurnalus ar laikraščius. Lietuvoje dėl deficitinio biudžeto sparčiai 
blogėjantis knygų tiekimas bibliotekoms (ypač kaimuose ir 
mažesniuosiuose miestuose) pelnytai kelia didelį susirūpinimą. 
(Vienos Vilniaus gimnazijos biblioteka beveik visai neturėjo 
knygų!) Tad prašyčiau, jei kas bent kaip norėtų pagelbėti, aprūpinti 
Lietuvos vaikus ir jaunimą knygelėmis, žodynais ar kita naudin
ga, o Jums nebereikalinga literatūra, kreiptis į mane asmeniškai: 
e-mail: jkeleras@aol.com, telefonas: 718-348-4709, namų adre
sas: Julius Keleras, 58 Van Nostrand Avė, Great Neck, NY 11024, 
arba per “Darbininko” redakciją.

RigaVen Travel Ine.
. We have GREAT CRUISES .

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

SPECIAL REDUCED FARES 

to VILNIUS 
starting at $406.00

with

"Call for Details"

Call 
INESE ZAKIS 

136 W. Malu St., Bay Shore, NY 11706 K 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 Kg 
1-80G-291-8311
E-mail: Rlga Ven9worldnet.att.net

VILTIS - Hope
UTHUANIAN RELIEF 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

• Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką

Didžiosios Britanijos kara
lienės Elizabeth II tvaskantys 
apdarai padėjo jai “iškilti” į 
aukštą vietą blogiausiai besiren
giančių pasaulio moterų sąra
šo, kurį sausio 18 d. paskelbė 
Kalifornijos mados žinovas 
Blackvvell. Pristatydamas jau 
40-ąjį sąrašą, Blackwell kan
džiai klausė, ar 73 metų britų 
karalienė yra rūmų Kalėdų eg
lė, ar tiesiog karališkasis klou
nas.

Karalienė Elizabeth II lap
kričio mėnesį apstulbino sa
vo pavaldinius daugiaspalviais 
blizgučiais išsiuvinėtais ap
darais. Būtent šis aptaisalas 
užtikrino karalienei trečią vie
tą kasmet skelbiamame Black- 
wello sąraše. Karalienė atsili
ko tik nuo nuolatinio Black- 
wello taikinio Cher ir Kana
dos dainininkės Celine Dion.

”Nuo Jos Didenybės iki Jos 
Parodijos. Karalienės karika
tūriškas pasikeitimas duoda 
daug peno apkalboms”, sakė 
Blackvvell.

Lapkričio mėnesį Karališ
kajame teatre Elizabeth II pa
sirodė su blizgančia skiautinių 
palaidine ir geltonu bei auksi
niu šilko sijonu. Britų bulva
rinis laikraštis “The Mirror” pa
vadino ją Arlekinu.

Blackvvell, kuris nenaudoja 
vardo, sakė, kad 1999-aisiais 
šėlo tikra nestilingų drabužių 
simfonija.

Cher, praėjusiais metais vėl 
sugrįžusi į popmuzikos sceną ir 
ekraną, užėmė pirmą Black- 
wello sąrašo vietą. Ji buvo pa
vadinta “visišku mados fias
ko” ir pajuokta už polinkį “mi
lijonui karoliukų bei vienam 
per daug atidengtam užpaka
liukui”.

C. Dion, anot Blackwello, 
trūksta kryptingumo. “Iš jos 
smokingo neaišku, ar dievai

tė Dion ateina, ar išeina”, sa
kė jis.

Ketvirtoje blogiausiai besi
rengiančiųjų sąrašo vietoje yra 
amerikiečių stiliaus guru Mar- 
tha Stevvart, kurią Blackwel- 
las pavadino “nuobodžia, ne
skoninga ir žudančiai niūria”. 
Penktoje sąrašo vietoje atsidū
rė JAV dainininkė Fiona Apple, 
o šeštoje - amerikiečių paaug
lių žvaigždė, dainininkė Brit- 
ney Spears.

Septintą vietą užėmė aktorė 
Sarah Jessica Parker, vaidinusi 
televizijos filme “Seksas ir 
miestas” (Sex and the City), o 
aštuntoje - serialo “Draugai” 
(Friends) žvaigždė Jennifer 
Aniston - “mados nuobodybė”.

Aktorė Cameron Diaz tapo 
devintąja blogiausiai besiren
giančia už “įnorius”, o dešim
tuko pabaigoje atsidūrė po
puliari JAV country muzikos 
grupė “Dixie Chicks”, kurios 
trys merginos pavadintos “sun
kvežimių stabdytojų mados 
tragedijomis, patekusiomis į 
taifūną”.

Anot Blackvvello, daugu
ma šio gėdingo sąrašo mote
rų yra neįtikėtinai talentingos. 
“Tačiau kai jos renkasi rūbus, 
tai tarsi patenka į blogo sko
nio šalį, iš kurios nė su žibu
riu nerasi jokio išėjimo”, pridū
rė jis.

Blackvvell 1999 metais at
kreipė dėmesį į dar dvi ka
rališkąsias asmenybes, tik šios 
įtrauktos į geriausiai besiren
giančiųjų sarąšą. Tai Mona
ko princesė Caroline ir Vesek- 
so grafienė Sophie Rhys-Jo- 
nes, ištekėjusi už Elizabeth II 
jauniausio sūnaus Edvvardo.

Šiame sąraše dar yra Gwy- 
neth Paltrow, Sophia Loren, 
Oprah Winfrey, Barbra Strei- 
sand, Helen Mirren, Nicole Kid- 
man ir Sharon Stone.

BNS

Tailande sausio 15-16 d. nuo 
lentynų buvo nušluoti konser
vuoti vabalai, kai žemės ūkio 
parodoje buvo išreklamuota, 
kad valgyti vabzdžius yra ska
nu ir sveika, pranešė laikraš
čiai. Nepaisant to, kad kai ku
rie pirkėjai iš pradžių negalėjo 
nuslėpti pasibjaurėjimo, kon
servuoti svirpliai, skėriai ir ki
tos vabzdžių rūšys buvo tiesiog 
išgraibstytos Bankoko nacio
nalinio suvažiavimų centre, pra
nešė laikraštis “The Bangkok 
Post”.

Nors iš vabzdžių pagaminti 
patiekalai yra mėgstami skur- 
džiausiame šalies regione, šiau
rės rytų Tailande, dauguma 
miestuose gyvenančių tailan

diečių jų nevalgo, nes mano, kad 
vabzdžiai yra nešvarūs ir ap
krėsti pesticidais.

Tačiau žemės ūkio specialistė 
Nipapom Amussa, kuri pradėjo 
konservuoti vabzdžius praėju
siai metais, tvirtino, kad šiuose 
produktuose yra gausu proteinai 
ir polisacharidų, kurie stiprina 
kaulus. Pasak mokslininkės, 
šiuose produktuose nėra pesti
cidų. Ji tikisi, kad šį maistą pa
mėgs ne tik tailandiečiai ir 
konservai bus eksportuojami į 
užsienį.

Pasūdyti vabzdžiai yra kepa
mi, pasterizuojami, konservuo
jami. Skardinė kainuoja maž
daug 75 centai.

BNS

VILNIUS
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

spalio 1 - kovo 31 
išskyrus kalėdinį laikotarpį

New York $406

Chicago S450
Seattle $560

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų

Vytis Travel
40 24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718 423-6161 

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

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

L .— .. J

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 (“CNT): 
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260

Atlantic Express corp.
800 -775 -SEND ▼ 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
JANUARY AND FEBRUARY PICK-UP SCHEDULE

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
* Tiesioginį 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)

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

January 28 Philadelphia, PA 12-1 pm
January 29 Brooklyn, NY 12-1 pm
February 8 New Haven, CT 12-1 pm*

Nevv Britain, CT 2-3 pm*
VVaterbury, CT 4-5 pm

February 10 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

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

February 12 Brooklyn, NY 12-1 pm
February 22 New Haven, CT 12-1 pm*

New Britain, CT 2-3 pm,*
Waterbury, CT 4-5 pm

February 24 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

February 25 Philadelphia, PA 11-12 noon
February 26 Brooklyn, NY 12-1 pm
February 29 Putnam, CT 1-2 pm

* - Pakeistos valandos

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

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

One way to Vilnius $ 305

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:jkeleras@aol.com
Ven9worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Įdomus katalikiškas 
kultūros žurnalas

Jau turbūt nėra užsienyje 
gyvenančio lietuvio, kuris ne
žinotų, kad Lietuvoje leidžia
mas kultūrinis žurnalas ‘‘Nau
jasis Židinys - Aidai’’, nes tas 
žurnalas išeina jau 10 metų. Tai 
yra katalikiškas periodinis 
leidinys, taip reikalingas idėjiš
kai išvargintai Lietuvai ir mums, 
čia išblaškytiems po visąpasulį. 
Žurnalą leidžia katalikų intelek
tualų būrelis Vilniuje, o bendra
darbiauja įvairių sričių žinovai. 
Kad tai rimtas periodinis lei
dinys, paliudija tai, jog jau išė
jo 100 numerių. Dabar jis yra

St. Petersburg, FL

60-sis vedybų jubiliejus
Irena ir Aleksandras Vakse- 

liai, gyvenantys St. Petersbur
ge, š.m. sausio 3 d. minėjo sa
vo 60-tąsias vedybinio gyve
nimo sukaktuves, kurios pra
sidėjo šv. Mišiomis 3 vai. p. p. 
pranciškonų koplyčioje. Šven
tėje dalyvavo būrys giminių, 
draugų ir bičiulių. Po Mišių, ku
rių metu sukaktuvininkai at
naujino sutuoktuvių priesaiką, 
buvo persikelta į Lietuvių Klu
bo mažąją salę, kur prasidėjo 
puota, surengta dukters Irenos ir 
žento Dariaus Slavinskų.

Dukters Irenos pakviesta, Zi
ta Dapkienė pradėjo šio vaka
ro programą, supažindindama 
dalyvius su Irenos Tonaitės ir 
Aleksandro Vakselio bendru 
gyvenimu nuo jųjaunystės Lie
tuvoje iki dabartinių dienų St. 
Petersburge.

Aleksandras visą gyvenimą 
buvo labai aktyvus žmogus: ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės karininkas, karo metu 
pasitraukus į Vakarus, Vokie
tijoje dalyvauja įvairioje trem
tinių veikloje; atvažiavus įNew 
Yorką reiškiasi įvairiose orga

Chicagoje prasidėjo salės futbolo 
pirmenybės

Kaip ir kiekvienų metų sau
sio pradžioje, taip pat ir šiemet, 
vyks salės futbolo (“Indoor Soc- 
cer”) pirmenybės. Jose jau ne 
vieną dešimtmetį dalyvauja ir 
Chicagos “Lituanicos” futbolo 
ekipa.

Mūsiškiai, užpernai laimėję 
pirmąją vietą I-je “Metropoli
tan Soccer” salės pirmenybių di
vizijoje, jau žaidžia aukštojoje 
- “Major” grupėje. Pernai žie
mą “Lituanica” pasirodė gana 
gerai ir šioje geriausioje Chica
gos ir apylinkių komandų gru
pėje atsistojo lentelės viduryje.

Pirmosios rungtynės buvo 
žaidžiamos sausio 9 d. prieš 
“Pegasus” klubo atstovus (lai
mėjo varžovai 7:1). Bus rung
tyniaujama kiekvieno sekma
dienio popietę iki kovo 12 d, 
sužaidžiant 9 rungtynes, nes iš 
viso yra 10 komandų. Vienoms 
rungtynėms yra skiriamos 25 
minutės ir per vieną popietę ga
lima matyti visas pirmenybėse

Uragano pasekmė - padidėję 
mokesčiai

Pabrango įvažiavimas į Kali
ningrado sričiai priklausančią Kur
šių nerijos dalį. Nuo šiol važiuo
jant į Rusijos Federacijai priklau
sančią neriją kiekvienas užsienio 
pilietis turės mokėti 7 DM (apie 14 
litų) ekologijos mokestį, už vaiką 
- 4 DM (apie 8 litus). Anksčiau mo
kestis žmogui buvo 1.5 lito. Mo
kestis už lengvąjį automobilį - 15 
DM. Nebeliko lengvatų Nidos gy
ventojams, kurie iki šiol sieną ne
rijoje kirsdavo nemokamai. Į Kur
šių neriją įvažiuojantys Rusijos gy
ventojai mokės 15 rublių ekologi

sustiprėjęs turiniu, kuriame ak
ademiškai sprendžiamos aktual
ios tautos problemos. Žinant Li
etuvos padėtį, žurnalas finansiš
kai nesustiprėjo. Jis tebėra 
reikalingas užsienio lietuviųpa- 
ramos.

Žurnalo "Naujojo Židinio - 
Aidų’’ metinė prenumerata 44 
doleriai. Už tą sumą jis siunčia
mas oro paštu.
Užsiprenumeruoti galima šiuo 

adresu: Rev. Leonardas Andrie- 
kus, P. O. Box 980, Kennebunk- 
port, ME 04046, USA. Taip pat 
jo vardu rašomi it čekiai.

nizacijose, sporte, vadovauja 
Lietuvių Bendruomenei, dirba 
Tautos Fonde ir t.t.

Aldona Andriulienė pasvei
kino sukaktuvininkus, įteikda
ma jiems bendrą dovaną. Tėvas 
Rafaelis Šakalys, OFM, p rane- 
šė apie pakelyje esantį Šv. Tė
vo palaiminimą, parūpintą kun. 
dr. Čyvo, kuris dėl esamų 
švenčių negalėjo laiku pasiekti 
Floridos. Kartu dr. Eugenijus 
Gerulis sveikino Ireną ir Ale
ksandrą Vakselius bajorų ir 
sportininkų vardu, Juozas Na- 
kutavičius sveikino prisimin
damas kartu išgyventus pirmuo
sius metus New Yorke, o Liu- 
taveras Siemaška perdavė ką tik 
atvežtus Nevv Yorko bičiulių 
linkėjimus sukaktuvininkams.

Pasibaigus kalboms ir svei
kinimams, jubiliatas Aleksan
dras padėkojo svečiams už da
lyvavimą ir išreikštus linkėji
mus žodžiu ir raštu. Po šios pa
dėkos buvo pereita prie vaišių 
ir linksmosios dalies su šokiais, 
grojant šokių muzikai.

Ilgiausių metų Irenai ir Ale
ksandrui Vakseliams! D. S.

dalyvaujančias ekipas. Kadangi 
yra daugiau aikščių, tai čia tą 
pačią dieną žaidžia ir žemesnės 
lygos komandos.

Rungtynės vyksta Vilią Park 
miestelyje esančiame “Odeum” 
pastate (Vilią Avė. ir 4 blokai į 
šiaurę nuo North Avė). Ši vieta 
yra netoli Chicagos, lengvai pa
siekiama iš visų pusių. Ypatin
gai Chicagos vakaruose, šiau
rėje ar net pietuose įsikūru- 
siems tautiečiams ji yra netoli - 
maždaug pusvalandis kelio au
tomobiliu.

* * *
“Lituanicos” klubas šiemet 

ruošiasi minėti savo 50-mečio 
sukaktį. Vėlyvą rudenį bus 
didysis sukakties minėjimo po
būvis, o prieš tai kitokių ren
ginių. Ankstyvą pavasarį klu
bas kviečia Vilniaus futbo
lininkus į svečius pas save. Jau 
yra išsiųsti pakvietimai futbo
lininkams į Lietuvą ir reikia 
tikėtis, jog jie gaus vizas.

Ed. Šulaitis

jos mokestį (apie 0.5 dol.), už au
tomobilį - 60 rublių (apie 2.5 dol.). 
Leidimas važiuoti per Kuršių ne
riją visus metus kainuos 4000 
rublių (apie 160 dol.).Teigiama, 
kad šie mokesčiai padidinti, nes 
reikia labai daug pinigų sutvarkyti 
miškus ir kopagūbrį, kuriuos labai 
nuniokojo gruodžio pradžioje pra
ūžęs uraganas Anatolijus. Lietu
voje mokesčiai nepadidėjo, nors ir 
Lietuvos Kuršių nerija labai nu
kentėjo nuo uragano. Įvažiuojant 
už automobilį reikia mokėti 15 litų, 
už žmogų - 3 litus. Lietuvos rytas

Michigano lietuviai respublikonai parėmė 
Texas gubernatoriaus George W. Bush 

kandidatūrą į Amerikos prezidento postą
Amerikos Lietuvių Respub

likonų Federacijos, Michigano 
valstijos skyriaus nariai, savo 
susirinkime, įvykusiame š, m. 
sausio 16 d., Southficld, MI, 
peržiūrėję visų kitų respub
likonų kandidatų į Amerikos 
prezidento postą sąrašą ir per
žiūrėję Texas gubernatoriaus 
George W. Bush pasiekimus 
Texas bei jo pasisakymus deba
tuose ir rinkiminės kompanijos 
siūlymus, vienbalsiai parėmė jo 
kandidatūrą siekiant Amerikos 
prezidento posto bei pasižadėjo 
kaip galėdami jį remti.

Parėmus Texas gubernatorių 
Bush, valdybos pirmininkas Jo
nas Urbonas padarė veiklos pra
nešimą. Atidarant susirinkimą, 
buvo prisimintas amžinybėn

Apie geriausius 1999 metų sportininkus
“Sports Illustrated”, pagrin

dinis JAV sporto žurnalas, pa
skutiniame 1999 m. numeryje 
paskelbė po 50 geriausiųjų spor
tininkų iš visų 50 Amerikos val
stijų sąrašą. Jį peržiūrėję, už
tikome ir dvi lietuviškas pavar
des (nors gal ir kai ką pralei
dome per skubėjimą ar neap
dairumą).

Taigi radome lietuvių kilmės 
sportininką iš Pennsylvanijos 
valstijos - Johnny Unitas (lietu
viškai jį vadiname Jonaičiu) ir 
iš Illinois valstijos - Diek But
kus. Jiedu abu žymūs ameri
kietiško futbolo žaidėjai, vieni 
iš žymiausių šiame krašte. Ypač 
ilgai lietuvius garsino Jonaitis, 
visada stipriai akcentavęs savo 
lietuvišką prigimtį, ko negali
ma pasakyti apie trumpesnį 
laiką garbės horizonte buvusį 
Butkų, nes jis dėl sužeidimo 
turėjo greičiau pasitraukti iš ak
tyvaus sporto.

NY LAK jaunių D amžiaus komanda 1999 m. ŠALFASS žai
dynių Clevelande metu

Lietuvos šunys ir katės 
nebadaus

Prieš kelis mėnesius netoli 
Gargždų pastatyta šunų ir ka
čių ėdalą gaminanti nauja ben
drovės “Master Foods” įmo
nė jau dabar ketina plėstis ir 
dar labiau didinti gamybos 
apimtį. Net ir padvigubinusi 
gamybos apimtį “Master Foods” 
nebepajėgia patenkinti spar
čiai augančios gaminių pak
lausos. Beveik visa produkci
ja eksportuojama į Vakarų 
Europą. Lietuvoje parduoda
ma tik 5 %. Neseniai Gargžduo
se pagamintą šunų ir kačių ėda
lą pradėta tiekti į Rusiją. Be
veik visa žaliava ir reikalinga 
pakuotė importuojama iš Vaka
rų Europos, Tačiau įmonė su
interesuota kuo daugiau jų įsi
gyti Lietuvoje. Bendrovė “Mas

iškeliavęs ilgametis skyriaus 
iždininkas Algimantas Bražėnas 
ir kiti mirusieji. Kadangi tą die
ną Detroite vyko Klaipėdos 
krašto išvadavimo ir Sausio 13- 
tos minėjimai, solidarizuojantis 
su jais buvo prisiminti ir Klaipė
dos išvadavime bei Sausio 13- 
osios žuvusieji, prašant jiems 
Aukščiausiojo gailestingumo.

Perrinkta skyriaus valdyba: 
Jonas Urbonas - pirmininkas, 
Andrius Anužis - vicepirminin
kas, Marytė Petrulienė - sekre
torė ir Vytas Petrulis - iždinin
kas.

Jonas Urbonas kvietė visus 
aktyviai įsijungti į rinkiminę 
akciją, nes tik aktyviai daly
vaudami, padėdami kandida
tams jų rinkiminių kampanijų

Dienraštis “Chicago Tribūne” 
gruodžio 25 d. laidoje paskelbė 
išrinktų pasaulio ir JAV geriau
sių sportininkų trejetukus, išrin
ktuosius atžymint aukso, sidab
ro ir bronzos medaliais. Pasau
lio ir JAV auksas atiteko dvira
tininkui Lance Armstrong’ui, 
kuris, įveikęs vėžio ligą, laimė
jo svarbiausias pasaulyje lenk
tynes “Tour de France” pačiu 
didžiausiu vidutinišku greičiu 
šių lenktynių 86 metų istorijoje.

Sidabras, tiek pasaulyje, tiek 
šiame krašte, atiteko irgi 
amerikietei bėgikei - Maurice 
Greene, kuri pasižymėjo 100 ir 
200 metrų distancijose, o taip 
pat bėgo 4 x 100 metrų es
tafetėje kaip finaliste.

Įdomu, kad bronzos medalis 
Amerikoje atiteko plaukikui 
Lenny Krayzelburg’ui, kurį 
“Tribūne” dienraštis pristato 
kaip imigrantą iš Ukrainos. Šis 
24 metų amžiaus jaunuolis 

ter Foods” yra dukterinė JAV 
koncerno “Marš Incorporated” 
įmonė. Joje dirba apie 100 
gargždiškių, o iš viso apie 400 
darbuotojų, kurių amžiaus 
vidurkis yra 30 metų. Gamyk
loje darbo turi dar apie 700 vie
tinių žmonių, kurie teikia trans
porto, pakavimo, skalbimo, 
maitinimo, aplinkos tvarkymo ir 
kitas pagalbines paslaugas. 
Išplėtus gamybą, būtų įdarbin
ta dar 100 gargždiškių. Ats
kaičiavus visus mokesčius, 
įmonės darbininkai, be priedų, 
vidutiniškai uždirba apie 1500 
litų, specialistai - apie 3000 li
tų. Vidutinis darbo užmokestis 
Lietuvoje yra šiek tiek daugiau 
nei 1000 litų.

Lietuvos rytas

Respublikonų kandidatas George W. Bush pristato savo rin
kiminę kalbą Iowa valstijoje

metu vėliau galime prašyti, kad 
jie nepamirštų Lietuvos ir kitų 
mums rūpimų reikalų. Kvie
čiami ir kiti Amerikos lietuvių 
respublikonų federacijos sky
riai pasekti michiganiečių pėdo

šiemet pagerino pasaulio reko
rdus 100 ir 200 metrų distanci
jose, plaukiant nugara. Jis taip 
JAV-joms laimėjo tris aukso 
medalius “Pan American” var
žybose.

Matant, kaip iš kitų kraštų 
atvykę jaunuoliai prasiskverbia 
į geriausių Amerikos sportinin
kų eiles, kyla slapta mintis, kad 
ir mes, lietuviai, gal kada nors 
galėsime išvysti ir mūsų tau
tietį, įkopusį į šio krašto sporto 
zenitą. Tačiau iki šiolei tokių 
vilčių nematome. Dar blogiau - 
iš taip vadinamų “dypukų” 
vaikų tarpo jau kai kuriose ša
kose neatsiranda nė vieno, kuris 
galėtų žaisti didesnių šio kraš
to universitetų rinktinėse. Jeigu 
neturėtume atvykusių spor
tininkų iš Lietuvos, tai apie 
mūsų tautiečius'sportininkus 
šiame krašte jau nieko beveik 
negirdėtume.

E.Š.

Prošvaistės Kauno statyboje
Artimiausiu metu turėtų 

prasidėti statybos darbai viena
me didžiausių nebaigtų vieš
bučių, stūgsančių Kauno centre. 
Kęstučio ir A. Mickevičiaus 
gatvių kampe 14 aukštų viešbu
tis buvo pradėtas statyti prieš 
keturiolika metų, bet taip ir ne
baigtas. Prieš pusantrų metų 
Kauno savivaldybė pasirašė in
vesticijų sutartį su Anglijos fir
ma “Britanika”. Tačiau inves
tuotojai buvo užklupti Rusijos 
krizės ir sutarties vykdymas sus
tojo. Dabar jau yra parengtas 
naujas viešbučio projektas, bus 
nugriauti vienas ar du viršuti
niai nereikalingi aukštai. Vieš

R. Kalantos šaulių 
kuopos šventė

Neseniai atšventusi savo gy
vavimo St. Petersburge 25-rių 
metų sukaktį, Romo Kalantos 
šaulių kuopa gruodžio 16 d. ir 
vėl sukvietė savo narius, lietu
viškų organizacijų pirmininkus 
ir svečius naujos vėliavos šven
tinimo iškilmėms. Pobūvį ati
darė kuopos pirmininkas Anta
nas Gudonis, pakviesdamas 
visus sugiedoti Lietuvos himną 
įprašydamas kun. R. Šakalį su
kalbėti maldą. A. Gudonis pri
siminė praeitos vasaros apsilan
kymą Lietuvoje ir dalyvavimą 
Lietuvos šaulių 80-ties metų su
kakties šventėje, kur jaunų šau
lių gretos padarė didelį įspūdį. 
Pranešė, kad senoji kuopos vė
liava, kuri garbingai atstovavo 
kuopą visose tautinėse šventė
se, jau susidėvėjo, nes buvo pa
likta Lietuvos Saulių S-gos ar
chyve. Naujoji vėliava buvo 
pagaminta Kaune.

Vėliavą pašventino kun. R. 

mis, kad artimiausiu metu ga
lima būtų tai padaryti visos fe
deracijos vardu. Nepamirškime 
lietuviško posakio: “Ranka 
ranką plauna”.

Jonas Urbonas

Kaune atidarytas 
dengtas teniso 

aikštynas
Karmėlavoje prie bendrovės 

“Avia Baltika” atidarytas pir
masis Kaune dengtas teniso 
aikštynas. Šildomame angare 
įrengti du teniso laukai. Juos 
įrengti padėjo specialistai iš 
Rygos. Aikštyno danga yra spe
cialūs keraminiai trupiniai, va
dinami tenisitu. 1600 kv. met
rų aikštynas tinkamai apšvies
tas, tad jame bus galima žais
ti ir tamsiu paros metu, ypač 
žiemą. Apsilankiusieji galės 
naudotis ir treniruoklių sale, 
persirengimo kambariais, dušo 
kabinomis ir sauna. Per aikšty
no atidarymo šventę draugiš
kas varžybas žaidė Kūno kul
tūros ir sporto departamento di
rektorius R. Kurtinaitis su krep- 
šįninku S Jovaiša prieš dai
nininkę B. Petrikytę ir “Avia 
Baltika” direktoriuj. Borisovą.

ELTA

butyje turėtų būti 140 vietų. Bus 
specialūs apartamentai ilgiau 
gyvenantiems užsienio firmų 
atstovams. Viešbutyje dirbs 
apie 150 kauniečių. Viešbučio 
statyboje dirbs Lietuvos ben
drovės, bus stengiamasi naudoti 
lietuviškas statybines medžia
gas, įrengimus bei baldus. Da
lis viešbučio akcijų priklausys 
Kauno savivaldybei. Kauno 
centre stūgso dar vienas nebaig
tas statyti didelis viešbutis “Res
publika”. Šiuo metu jo inves
tuotojas - “Falkenhorst”. Kauno 
savivaldybė bandys susigrąžinti 
šį pastatą ir ieškoti jam naujų 
investuotojų. Respublika

Šakalys, prieš tai sukalbėjęs 
atitinkamą maldą. Vėliavos kū
mais buvo Irena Kusinskienė ir 
Antanas Gudonis. Šia proga R. 
Kalantos šaulių kuopą sveikino 
dalyvaują organizacijų pirmi
ninkai ir kaip kurie svečiai. 
Buvo palinkėta, kad naujoji 
vėliava ir toliau atstovautų 
Romo Kalantos šaulių kuopą 
savose ir tautinėse šventėse.

Tolimesnėje programoje 
muz. A. Jurgutis paskambino 
keletą kūrinių pianinu, o Alek
sas Kusinskis ir Algis Ulbinas 
visus palinksmino, padainuo
dami dainų ir paskaitydami hu
moristinius feljetonus iš mūsų 
gyvenimo.

Vėliau visi buvo pakviesti už- 
kandžiams, pasinaudoti sesių 
šaulių suneštomis gausiomis 
gėrybėmis. Dar ilgai visi svečia
vosi gerdami kavutę ir gar- 
džiuodamiesi kūmos parūpin
tais saldumynais.
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Šiaulių vyskupas Eugeni
jus Bartulis vasario 23 d. atvyk
sta į Brooklyną, NY, ir paskutinį 
vasario mėn. savaitgalį Apreiški
mo parapijoje Brooklyne praves 
rekolekcijas. Rekolekcijų tikslus 
laikas bus paskelbtas vėliau. Vys
kupas E. Bartulis praves rekole
kcijas dar daugelyje kitų lietu
viškų parapijų Amerikoje. į Lie
tuvą grįš prieš Velykas.

Mirė
kun. Albertas Matulis

Sausio 16 d. po ilgesnės ligos 
mirė ilgametis Šv. Mykolo parapi
jos klebonas Bayonne, NJ, kun. 
Albertas Matulis. Velionis buvo 
gimęs 1932 m. vasario 4 d.; įšven
tintas kunigu 1958 m. gegužės 
31 d. Palaidotas sausio 20 d. iš 
Šv. Mykolo par. bažnyčios. Lai
dotuvių mišias koncelebravo 
Nevvarko arkivysk. Theodore Mc- 
Carrick, vysk. C. McDonnell, 
vysk. P. A. Baltakis, OFM, bei 
20 kunigų. Kun. A. Matuliui kle
bonaujant, buvo pastatyta nauja 
bažnyčia ir parapijos centras. 
Nors parapijoje nebedaug yra likę 
lietuvių, klebonas A. Matulis sut
virtinimo sakramentui visuomet 
kviesdavo vysk. P. A. Baltakį.

Emilija Daidynas (Dėdi- 
nienė), gimusi Lietuvoje 1907 
m., gyvenusi Brooklyne, NY, mirė 
Brooklyno ligoninėje š. m. sau
sio 5 d., sulaukusi 92 metų 
amžiaus. Buvo pašarvota Shalins 
laidojimo koplyčioje. Atsisveiki
nimas įvyko sausio 7 d., o sausio 
8 d. po šv. mišių Apreiškimo par. 
bažnyčioje palaidota Cypress 
Hills kapinėse. Emilija buvo la
bai kukli. Sunkiai dirbdama siu
vyklose, stengėsi užmokėti vi
sas skolas už namelį, ir vienin
telis pažmonys buvo dainavimas 
Operetės chore, kuriam priklausė 
iki pat jo užsidarymo. Nu
liūdime liko mirusio vyro gi
minės New Jersey, o Lietuvoje - 
sesuo su šeima ir mirusios sesers 
šeima. Laidotuvėmis rūpinosi 
Vida Jankauskienė.

Apreiškimo par. žinios 
"Žodžio liturgija vai

kams" programa vėl bus praves
ta vasario 6 d. per lietuviškas 11 
vai. mišias.

Ryšium su Kaune Įvyksian
čiu II Lietuvos Eucha
ristiniu kongresu birželio 1-4 
d., AL Kunigų Vienybė organi
zuoja 17 dienų ekskursiją į 
Lietuvą. Žiūr. skelbimą žemiau.

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 
Kaina $2499 (lėktuvas iš Nevy Yorko ar Bostono) 

Aplankom Aukštaitijos gražią gamtą (Ignalina, 2 naktys); 
Euchar. 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

v .

Leonas Noreika sausio 13 
d. viešėdamas St. Petersburge, FL, 
netikėtai mirė, sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Buvęs newyorkietis, Le
onas paskutinius 13 metų gyve
no Ormond Beach, FL. Prieš 
trejus metus mirė jo žmona Ma
rija (Bortkevičiūtė). Pamaldos ir 
atsisveikinimas su velioniu įvy
ko sausio 21 d. Prince of Peace 
bažnyčioje Ormond Beach. A. a.
L. Noreika paliko dukterį Rūtą, 
anūką Andrių, svainį Joną Bort- 
kevičių su žmona Ariana ir a. a. 
brolio Petro šeimą Australijoje.

Lietuvių Fondas praneša, 
kad 2000 m. švietimo, kultūros 
bei kitiems lietuvybės išlaikymo 
poreikiams remti prašymai turi 
būti pateikti iki šių metų kovo 
15 dienos. Prašymus studentų sti
pendijoms reikia pateikti iki 
balandžio 15 dienos.

Visi prašymai turi būti pateikti 
užpildant specialias anketas 
kurias galima įsigyti Lietuvių 
Fondo raštinėje darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. - 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439; telefonas (630)257-1616.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Džiaugiamės savo tarpe turė
dami iškilų muziką Virgini
jų Barkauską, kuris kovo 12 
d., 6 vai. vak. Alice Tully Hali 
Lincoln Centre savo vargonų re
čitaliu atžymės Lietuvos neprik
lausomybės atstatymo dešimt
metį. Už jb gražų muzikinį lietu
viškų mišių praturtinimą paro
dysime savo padėką, dalyvauda
mi jo koncerte arba jį paremda
mi. Iš mūsų parapijos važiuos du 
autobusai į koncertą Lincoln 
Centre: vieną apmoka parapija, 
kitą - Vyčių 110 kuopa. Dėl rezer
vacijų kreiptis į Eleną Matulio- 
nytę tel. (718) 326-3398. Išva
žiavimo ir grįžimo laikas bus 
paskelbtas vėliau.

Klebonas Ted Rooney ir 
diakonas Bill Oggeri sausio 
18 d. dalyvavo vyskupijos posė
dyje Douglaston, NY, kur buvo 
aptarti kovo 25 d. įvyksiančios 
Maldos dienos reikalai. Pamal
dos prasidės tą dieną Cunning- 
ham Parke, 196 St. ir Union 
Turnpike. Tą pačią dieną yra pla
nuojamos Apreiškimo šventės 
mišios mūsų parapijoje 1 vai. 
popiet. Maldos dieną rengia vysk. 
T. Daily ir 2000 m. Evangelizaci
jos centras.

Lietuvos Vyčių 110 kp. su
sirinkimas sausio 30 d. tuojau 
po 11:15 vai. lietuviškų mišių.

Po ilgo dvasinio bei organiza
cinio pasirengimo laikotarpio 
prasidėjo Didžiojo Jubiliejaus 
šventimas. 1999 m. gruodžio 
24 d. vakarą, per Kūčias, atida
rydamas Šv. Petro bazilikos Ro
moje bronzines Šventąsias du
ris, Popiežius pranešė apie Jėza
us Kristaus gimimo 2000-ųjų me
tinių minėjimo pradžią. Per 380 
Šventųjų metų dienų bus daug 
įvairiausių renginių ir iškilmių. 
Naujųjų Metų naktį po Mišparų 
ir Te Deum iš savo rūmų balko
no suteikdamas apaštalinį palai
minimą Urbi et Orbi, popiežius 
Jonas Paulius II paženklino 
krikščionybės įžengimą į trečiąjį 
krikščionybės tūkstantmetį. 
Didysis Jubiliejus baigsis 2001 
m. sausio 6 d. per Trijų Karalių 
liturgines iškilmes.

Šventųjų metų bažnytiniame 
kalendoriuje numatyta daugiau 
kaip 100 įvairaus amžiaus ir 
įvairiausių profesijų atstovų su
sitikimų, pastoracinių grupių 
sąskrydžių.

Sausio 2 dieną Romoje buvo 
paminėta Šventųjų metų Vaikų 
diena. Vėliau bus Vienuolių (va
sario 2), Ligonių ir slaugos dar
buotojų (vasario 18), Nuolatinių 
diakonų (vasario 20), Romos ku
rijos (vasario 22), Amatininkų 
(kovo 20), Migrantų ir pabėgėlių 
(balandžio 10), Darbininkų (ge
gužės 1), Kunigų (gegužės 18), 
Mokslininkų (gegužės 25), Žinia
sklaidos darbuotojų (birželio 4), 
Universitetų dėstytojų (rugsėjo 
17), Sportininkų (spalio 29), Poli
tikų ir visuomenės veikėjų (lap
kričio 5), Žemdirbių (lapkričio 
12), Karių ir policininkų (lap
kričio 19), Neįgalių žmonių (dis- 
abled people) (gruodžio 3), 
Pramogų pasaulio (gruodžio 17) 
dienos. Speciali diena (liepos 9- 
oji) bus skirta kaliniams. Tą die
ną Šventasis Tėvas ir pasaulio 
ganytojai lankys kalinimo vie
tas. Atskiros Šventųjų metų die
nos bus skirtos kai kurioms tau
toms. Kovo 4 dieną Romoje bus 
iškilmingai paminėta Lietuvos 
diena. Tą dieną laukiama iš Lie

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO:

Charles Grubinskas, So. 
Boston, MA, šiemet padidino 
savo paramą, apmokėdamas pre
numeratą su 150 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už dosnią paramą 
"Darbinininkui".

Natalie Glowacki (Kop- 
paitė), Woodhaven, NY, gavusi 
kalendorių su administratoriaus 
laišku, pati pirmoji atskubėjo į 
pagalbą, apmokėdama prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už dosnią paramą ir 
mūsų pastangų įvertinimą.

Grace Baliunas-Austin, 
Short Hills, NJ, šiemet ir vėl ap
mokėjo prenumeratą su 200 dol. 
čekiu. Ji taip daro kasmet. Mielai 
spaudos rėmėjai dėkojame už nuo
latinį "Darbininko" stiprinimą

Joseph A. Levonas, Jackson 
Heights, NY, jau daugelį metų 
atskuba "Darbininkui" į pagalbą, 
atsiųsdamas už prenumeratą 200 
dol. čekį. Tai didelė parama mūsų 
laikraščiui, už kurią nuoširdžiai 
dėkojame.

Gloria O'Brien-Knytaitė, 
Westwood, NJ, šiemet ir vėl, kaip 
iki šiol, apmokėjo prenumeratą, 
atsiųsdama 150 dol. čekį. Mielai 
mūsų spaudos rėmėjai nuoširdžiai 
dėkojame už nuolatinę paramą.

Anthony Kiveta, Staten Is
landu NY, kaip kasmet, šiemet ir 
vėl apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Mielam skaityto
jui nuoširdžiai dėkojame už nenuils
tamą pagalbą "Darbininkui".

Anthony Bukys, Willowick, 
OH, savo kasmetinę dosnią 
paramą padidino, apmokėdamas 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už mūsų 
spaudos stiprinimą.

tuvos atvykstant iki tūkstančio 
maldininkų.

Rugpjūčio 15-20 dienomis 
Romoje vyks Pasaulio jaunimo 
susitikimas, kuris, kaip mano
ma, bus didžiausias Šventųjų 
metų renginys. Romoje tikimasi 
sulaukti daugiau kaip milijono 
jaunuolių iš viso pasaulio. 
Jaunimui Šventasis Tėvas visa
da skiria ypatingą dėmesį, nes 
"pasaulio ir Bažnyčios ateitis 
priklauso jaunajai kartai, kuri, 
gimusi šiame (XX) šimtmetyje, 
subręs jau ateinančiame, pirma
jame naujojo tūkstantmečio 
amžiuje" (TMA, 58). Kitas ne 
mažiau reikšmingas Šventųjų 
metų įvykis bus spalio 14 ir 15 
dienomis Romoje įvyksiantis Pa
saulinis šeimų susitikimas, o lap
kričio 24-26 dienomis į savo 
pasaulinį kongresą ir susitikimą 
su Šventuoju Tėvu rinksis evan
gelizacijoje dalyvaujantys pa
sauliečiai.

Beje, Jubiliejinių metų prog
ramoje numatyta dar keletas 
svarbių pasaulinių kongresų, ku
rie įvyks Romoje. Vasario 15-27 
dienomis įvyks kongresas, kuria
me bus aptarta II Vatikano Su
sirinkimo reikšmė, nagrinėjama 
Bažnyčios atsinaujinimo eiga per 
paskutinius 35 metus. Birželio 
18-25 dienomis Romoje vyks 
Tarptautinis eucharistinis kon
gresas. Popiežiui bus gera proga 
dar kartą priminti pasaulio kata
likams Eucharistijos ir kitų sakra

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

(pradžia 2-ame numeryje)
Po 12 dol.: Anelė Dulkis, 

Nevvark, NJ.
Po 10 dol.: H. V. Vaitaitis, 

Old Saybrook, CT; R. Taunys, 
Putnam, CT; S. Augaitis, Water- 
town, CT; V. Nenortas, W. Hart- 
ford, CT; Louise Bagdonas, N. 
Port Richey, FL; J. Bacanskas, 
Pampano Beach, FL; Alf. Alek- 
siejunas, St. Petersburg, FL; St. ir
M. Ramulionis, St. Petersburg, 
FL; Danutė Snarskis, St. Peters
burg, FL; Janina Valiušaitis, Sun 
City Center, FL; A. Juodvalkis, 
Burbank, IL; R. K. Gruodis, Mt. 
Airy, MD, S. Subatis, Arlington, 
MA; Kun. A. C. Abracinskas, 
Brockton, MA; W. Zidziunas, 
Centerville, MA; A. Girnius, Ros- 
lindale, MA; C. Bazikas, Worces- 
ter, MA; B. Balnius, Detroit, MI; 
E. Sventickas, Livonia, MI; Elena 
Dapsys, Omaha, NE; Alf. Mika- 
lainis, Franklin, NH; Jadvyga 
Savickas, Nashua, NH; J. A. Vige
lis, Cherry Hill, NJ; Antanina 
Grajauskas, Cliffside Pk, NJ; S. T. 
Dembauskas, Kendall Pk, NJ; A. 
Malaika, Athol, MA; Anelė Dul
kis, Newark, NJ; Violeta Kalve- 
lienė, Warren, NJ; F. Grinchis, 
Whiting, NJ; J. Vaicys, Albion, 
NY; Liucija Kasuba, Brooklyn, 
NY; A. W. Wilson, Flushing, NY; 
Gene Makarevičienė, Copiague, 
NY; Janina Simutis, E. Rockavvay, 
N Y; Br. Nemickas, Huntington, 
NY; V. Dragunevicius, Mamaro- 
neck, NY; K. Krinickas, Maspeth, 
NY; A. Kildišius, Richmond Hill, 
NY; Virginia Jakstas-Kelly, Rock- 
ville Center, NY; Ve. Rociūnas, 

mentų praktikos svarbą. Rugsė
jo 15-24 dienomis numatytas 
Mariologinis kongresas, o spalio 
20-22 dienomis - Misiologinis 
kongresas, kurio tema "Sekma
dienis Bažnyčioje".

Popiežius Jonas Paulius II la
bai stengėsi, kad tiek pasirengi
mas 2000 metų Jubiliejui, tiek ir 
jo šventimas skatintų ekumeni
nius santykius ir tarpreliginį dia
logą. "Artėjimas prie antrojo tūks
tantmečio pabaigos iš visų reika
lauja sąžinės sąskaitos ir deramų 
ekumeninių iniciatyvų - tuomet 
galėsime švęsti Didįjį Jubiliejų, jei 
ne visai susivieniję, tai bent šiek 
tiek sumažinę antrojo tūkstant
mečio susiskaldymą", - rašė Šven
tasis Tėvas (TMA, 35).

Gegužės 7 d. Romos Kolizieju
je vyksiantis naujųjų kankinių ir 
tikėjimo liudytojų paminėjimas 
irgi bus ekumeninio pobūdžio. 
Bus prisiminti ir tie krikščionys, 
kurie žuvo XX amžiaus gulaguo
se ir mirties lageriuose bei pa
tyrė kitokį totalitarinių režimų 
persekiojimą. Atgaila, susitaiky
mas ir skolų dovanojimas yra 
viena pagrindinių 2000 Šventųjų 
metų temų.

Jubiliejinių metų kalendoriuje 
yra numatytos kelios beatifikaci
jos (paskelbimo palaimintuoju) 
iškilmės. Kol kas nėra tiksliai 
žinoma, kokie asmenys 2000 
metais bus pakelti į Bažnyčios 
altorių garbę.

Popiežius Jonas Paulius II ne 
kartą pageidavo Didžiojo Jubi
liejaus metais kaip piligrimas 
aplankyti vietas, susijusias su Iš
ganytojo istorija, ir pirmiausia 
Šventąją Žemę. Atrodo, kad Va
tikanas ir Izraelis jau susitarė ir 
Popiežius galės tą kelionę atlikti 
kovo 21-26 dienomis. Numaty
ta aplankyti Betliejų, Nazaretą ir 
Jeruzalę.

Tarp kitų įvykių dar galima 
paminėti, kad Popiežius Jonas 
Paulius II šiais metais minės ir 
savo asmeninį jubiliejų - gegužės 
18 d. jam sukaks 80 metų.

Sutrumpinta iš XXI amžiaus 
nr. 4.

Independence, OH; R. Pun
dzevičius, Barnesville, PA; V. 
Shimkus, Dalton, PA; Aušra M. 
Zerr, Glenside, PA; Ona J. Kreiv- 
enienė, Media, PA; E. Pūrelis, 
Fairfax, VA.

Po 7 dol.: Marta Stašaitis, 
Racine, MI.

Po 5 dol.: A. Žilinskas, Bir- 
mingham, AL; Pr. Judickas, Hot 
Springs, AR; A. Vosylius, Los An
geles, CA; J. Ambrozaitis, Mid- 
dlebury, CT; V. Abromaitis, N. 
Woodstock, CT; M. Juodaitis, 
Norwalk, CT; J. Kriaučiūnas, Put
nam, CT; Aldona M. Barius, Sey- 
mour, CT; M. D. Banevičius, W. 
Hartford, CT; Alf. Dzikas, W. 
Hartford, CT; S. B. Zabulis, 
Manchester, CT; Rūta K. Hoffa, 
Windsor Lakęs, CT; Halina An- 
thaney, Levves, DE; VI. Vasikaus- 
kas, Seminole, FL; R. K. Kruli- 
kas, Ft. Meyers, FL; Alg. Alksni
nis, Marco Island, FL; Kun. M. 
Cyvas, St. Petersburg, FL; V. Sa
kas, St. Petersburg, FL; S. Z. Dz
ikas, So. Pasadena, FL; A. ir R. 
Strazdis, Sunny Hills, FL; J. 
Kučinskas, Sunny Isle Beach, FL; 
Otilija Siemaska, Surfside, FL; J. 
Tarnas, Tequesta, FL; Ant. Vala
vičius, Chicago, IL; Irena Gali
nis, Lemont, IL; A. Warn-Var- 
nas, Slidell, LA; J. Gaila, Ellicott 
City, MD; V. Andriukonis, Ar
lington, MA; Mrs. A. Venckus, 
Arlington, MA.

(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 i 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, Wood- 
haven, NY. Tel. (718) 805- 
3612. (sk.)

LIETUVOS STUDENTŲ 
CENTRAS 

patikimai ir garantuotai 
** keičia vizas JI, BĮ - B2 į F1 

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.)

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.)

"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 pąšto 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:

Kun. Vytautas Volertas, Mas
peth- 75.00 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 
vasario 12 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. 1-888-205-8851.

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas. 

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:Darbininka@aol.com
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