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LIETUVOS MENININKAI PRAŠO IŠSAUGOTI
UNIKALIĄ ORVIDŲ SODYBĄ

- Lietuvos Seimas gegužės 
24 d. po pateikimo pritarė pre
zidento Valdo Adamkaus pa
teiktoms Azartinių lošimų įsta
tymo pataisoms, kuriomis sie
kiama sudaryti geresnes prielai
das kovai su korupcija azartinių 
lošimų srityje.

- Latvijos užsienio reikalų 
ministerija (URM) gegužės 22 
d. vakare gavo atsakomąją Lie
tuvos notą, kurioje apgailestau
jama dėl Latvijai kilusių nepa
togumų įvedus mokestį už de
zinfekcijos priemones pasieny
je, apie tai iš anksto neinfor
mavus. Tai spaudos konferenci
joje žurnalistams pranešė Latvi
jos URM atstovė spaudai Liga 
Bergmane.

- Amsterdame sulaikytas 
“Lietuvos avialinijų” (LAL) 
lėktuvas “Boeing 737-200” ge
gužės 25 d. dar nebuvo grįžęs į 
Vilnių. Pasak LĄL direktoriaus 
strategijai Vido Žvinio, reisinis 
lėktuvas Amsterdamo Schiphol 
oro uoste buvo sulaikytas ge
gužės 24 d. dėl techninių ge
dimų. Lėktuvas turėjo skristi 
reguliariu reisu iš Amsterdamo 
į Vilnių. Juo turėjusius skristi 
keleivius į Vilnių pargabeno 
specialiai į Amsterdamą nu
siųstas kitas LAL lėktuvas. Tai 
jau antrasis atvejis, kai LAL lėk
tuvai sulaikomi užsienio oro 
uostuose. Praėjusių metų vasarį 
LAL lėktuvas buvo sulaikytas 
Londone dėl nesumokėtų navi
gacinių mokesčių. Tuomet lėk
tuvui areštas buvo atšauktas tik 
po dešimties dienų.

- Baltijos šalių gyventojai 
nuo šiol galės ilgiau būti Mask
voje neužsiregistravę. Iki šiol 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos gy
ventojai turėdavo per dieną už
siregistruoti Maskvoje VRM vi
zų ir registracijos skyriuose arba 
po trijų dienų išvykti iš miesto. 
Pratęsus terminą, prisiregistruo
ti Baltijos šalių piliečiai galės 
per 3 dienas. Iš kitų miestų ir 
valstybių į Maskvą atvykusių 
piliečių privaloma registracija 
buvo įvesta Rusijos sostinės 
merijos sprendimu.

- Lietuvos Seimo narė, Igna
linos atominės elektrinės (IAE) 
regiono problemų komisijos pir
mininkė Kazimiera Prunskienė 
mano, kad ateityje Lietuva ga
lėtų išlinkti branduoline vals
tybe. Tai ji sakė gegužės 23 d. 
vykusiame susitikime su Švedi
jos valstybinės branduolinės 
saugos reguliavimo institucijos 
(SKI) generaline direktore Ju- 
dith Melin. K. Prunskienės nuo
mone, Lietuva galėtų išlikti 
branduoline valstybe, jei būtų 
sumontuotas naujas modemus 
reaktorius, kuris tenkintų šalies 
elektros energetikos poreikius. 
Savo ruožtu J.Melin pabrėžė, 
jog Švedijos nuostata - ateityje 
neplėtoti atominės energetikos, 
tačiau pripažino, kad jėgainių 
uždarymo scenarijaus dar nėra. 
Jos nuomone, Lietuva puikiai 
sugeba tvarkytis atominėje ener
getikoje, o Ignalinos AE pirmo 
bloko sustabdymas gali būti 
kaip pavyzdinis scenarijus, stab
dant kitus tokio tipo reaktorius. 
Lietuva yra įsipareigojusi iki 
2005 m. uždaryti 1-ąj į Ignalinos 
AE reaktorių ir tam darbui tarp
tautiniai donorai jau skyrė dau
giau kaip 200 mln. eurų, tačiau 
dar nėra apsisprendusi dėl IAE
2-ojo reaktoriaus likimo.

Dvidešimt keturi Lietuvos 
menininkai atviru laišku kreipė
si į Seimo pirmininką Artūrą 
Paulauską ir premjerą Rolandą 
Paksą atkreipdami valdžios dė
mesį į unikalų Lietuvos ir pa
saulio kultūros objektą- Orvidų 
sodybą.

Pasirašiusieji laišką apgailes
tauja, kad per devynerius metus, 
praėjusius nuo sodybos įkūrėjo 
skulptoriaus Viliaus Orvido 
mirties, “nė viena valdžia nesu
gebėjo suvokti ir įvertinti šios 
sodybos vertės bei sugalvoti 
mechanizmą, kaip jai toliau 
funkcionuoti”.

Šiuo metu sodybą tvarko Or
vidų šeima, įkūrusi Viešąją įstai
gą “Orvidų sodyba”.

“Tačiau išnykstantys pamink
lai, griūvančios medžių kons
trukcijos ir mėgėjiškas kišima
sis, pertvarkant V. Orvido palik
tus meno šedevrus, leidžia ma

SUIMTAS LIETUVOS VALSTYBĖS IŠDAVIMU IR 
VALSTYBĖS PASLAPČIŲ ATSKLEIDIMU 

ĮTARIAMAS 26 METŲ ŠIAULIETIS
Šiaulietis Eugenijus Joniką 

už grotų turės praleisti du mėne
sius. Tokį sprendimą gegužės 23 
d. priėmė Vilniaus antrosios 
apylinkės teismas.

E. Joniką buvo sulaikytas ge
gužės 21 d. Vilniuje, prie Vin
gio parko. Jis per susitikimą su 
Rusijos ambasados darbuotoju 
apsimetusiu Lietuvos saugumo 
pareigūnu turėjo gauti apie tūks
tantį JAV dolerių. Už tai E. Jo
niką ketino perduoti informa
ciją apie Šiaulių jėgos struktū
rų veiklą.

Kai kuriais duomenimis, vė
liau už slaptos informacijos tei
kimą E. Jonikai buvo pažadėtas 
darbas ir nuolatinis atlyginimas.

Pastaruoju metu šiam šiaulie
čiui nepavykdavo gauti norimo 
darbo. Jis nesėkmingai bandė 
įsidarbinti prokuratūroje, kraš
to apsaugos sistemoje.

Teisės magistro laipsnį turin
tis E. Joniką buvo priverstas ten
kintis 213 litų atlyginimu, kurį 
jis gaudavo dirbdamas raštinin- 
ku-sekretoriumi motinos vado
vaujamame vaikų darželyje.

E. Joniką į teismo salę atly
dėjo trys Valstybės saugumo de
partamento pareigūnai. Prie vie
no jų rankos antrankiais buvo 
prirakintas šnipinėjimu įtaria
mas šiaulietis. E.Jonika vilkėjo

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE
APTIKTI SENSACINGI DOKUMENTAI

Sensacingas radinys - Nacio
nalinės Martynos Mažvydo bib
liotekos rankraštyne aptikti pir
mosiomis karo dienomis susi
formavusios Lietuvos laikino
sios Vyriausybės dokumentai - 
gegužes 23 d. pristatyti visuo
menei Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo cen
tro išleistoje Arvydo Anušaus- 
ko parengtoje knygoje “Lietu
vos laikinoji Vyriausybė: posė
džių protokolai”.

Leidinyje publikuojami še
šias savaites egzistavusios lai
kinosios Vyriausybės 65 doku
mentai, tarp jų ir daugelis nuta
rimų, priimtų 1941 m. birželio 
24-rugpjūčio 4 dienomis.

Knygoje taip pat pateiktos 
daugelio dokumentų faksimili
nės kopijos, Vyriausybės posė
džiuose dalyvavusių 30-ies as
menų biografijos.

Leidinio pristatymo proga 

nyti, kad į šį procesą skubiai tu
rėtų įsikišti Lietuvos valdžia ir 
rasti tinkamiausiąbūdą sodybai 
toliau egzistuoti”, - rašoma krei
pimesi.

Pats skulptorius interviu yra 
sakęs, kad visą sodybą su joje 
esančiomis skulptūromis ir jo 
sodintais medžiais jis palieka 
toliau formuoti gamtai.

Savo kreipimesi menininkai 
teigia, kad neprofesionalus so
dybos tvarkymas gali išardyti šį, 
anot Jono Meko, vieną reikš
mingiausių XX amžiaus pasau
lio meno stebuklų.

“Manome, kad naujoji Lietu
vos valdžia galėtų rasti politinės 
valios ir priimti teisinius aktus, 
nusakančius tolesnio sodybos 
egzistavimo principus”, - teigia
ma menininkų kreipimesi.

Tarp j į pasirašiusiųjų - Romu
aldas Granauskas, Jurga Iva
nauskaitė, Eimuntas Nekrošius, 

maskuojamąją striukę ir visą 
laiką j a dangstė veidą.

Laukdamas teismo sprendi
mo E.Jonika savo advokato 
klausinėjo apie buitines sąlygas, 
kurios jo laukia už grotų. E. Jo
niką labiausiai nerimavo, ar jis 
nebus uždarytas į vieną kame
rą su nuožmiais nusikaltėliais.

E. Jonikos advokatas V. Bu- 
žinskas “Lietuvos rytui” sakė, 
kad ši byla gana sudėtinga, o jos 
perspektyvos - miglotos. Advo
katas teigė, kad dabar jo gina
masis nuoširdžiai gailisi įsivė
lęs į šią istoriją. V. Bužinskas 
pasakojo, kad ginti E.Jonikąpa- 
prašė jo motina. Anot advoka
to, įkainiai už darbą bus įprasti 
ir nesiskirs nuo įprastų bylų.
Seimo kabinetuose bei korido

riuose girdėti nevienareikšmiai 
šnipo sulaikymo vertinimai.

Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komitetas maždaug 
po dviejų savaičių ketina išsi
kviesti Valstybės saugumo de
partamento generalinį direktorių 
Mečį Laurinkų pasiaiškinti dėl 
šnipo gaudymo akcijos.

“Kviesime pasiaiškinti, kas 
čia per cirkai vyksta. Aš manau, 
kad už tai mes tikrai nepaglos- 
tysime”, gegužės 23 d. BNS 
korespondentui sakė vienas Na
cionalinio saugumo ir gynybos

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras 
drauge su Vilniaus ir Vytauto 
Didžiojo universitetais surengė 
diskusiją “1941 metų birželio 
sukilimas po 60-ies metų: remi
niscencijos ir vertinimai”, kuri 
gegužės 25 d. buvo tęsiama 
Kaune.

Pokalbyje dalyvavę istorikai 
teigė, kad birželio 24 d. dar vo
kiečiams nepasirodžius, suda
ryta Vyriausybė paskelbė atsta
tanti Lietuvos nepriklausomybę 
pasišovusi drauge su hitlerine 
Vokietija kurti “naująją Euro
pą”. Naciai nepripažino ir to
kios institucijos, tad generalinis 
komisaras Lietuvai Adrian The- 
odor von Renteln rugpjūčio 5 d. 
jos veiklą nutraukė. Pasak dis
kusijų dalyvių, lig šiol daugiau
sia ginčų kėlė 1941 rugpjūčio 1 
d. priimti “Žydų padėties nuos
tatai”, kuriuose diskriminacinis 

Donatas Katkus, Petras Repšys, 
Alfredas Bumblauskas, Bronius 
Kutavičius, Osvaldas Balakaus
kas, Andrius Mamontovas ir kt.

Prieš porą metų pareiškimą 
prezidentui ir Vyriausybei iš
platino J. Mekas ir pagal Pran
cūzijos revoliucijos šūkį pava
dino jį “Aš kaltinu”. Pareiškime 
valdžia kaltinama neveiklumu ir 
abejingumu dėl šio unikalaus 
Lietuvos kultūros reiškinio iš
saugojimo.

Pareiškimą pasirašė nemažai 
Lietuvos ir užsienio menininkų 
ir visuomenės veikėjų, tarp jų - 
garsus kompozitorius Phillip 
Glass, Johno Lennono našlė, 
kultūros veikėja Yoko Ono bei 
žymus “Fluxus” judėjimo vaiz
do instaliacijų menininkas Nam 
June Paik. Iki šiol jokios 
konkrečios reakcijos iš oficia
liųjų sluoksnių į šį kreipimąsi 

(nukelta i 6 psl.) 

komiteto narys, nenorėjęs, kad 
būtų skelbiama jo pavardė.

Politikų nuostabą sukėlė tai, 
kad įslaptintu pavadintą sulai
kymą bent iš trijų pozicijų nufo
tografavo sulaikymo vietoje at
sidūręs “Lietuvos ryto” kores
pondentas. Kai kam įtarimų ke
lia tai, kad apie šnipo sulaiky- 
mąpaskelbta likus kelioms die
noms iki Vilniuje prasidedan
čios NATO Parlamentinės 
Asamblėjos pavasario sesijos. 
Prieš kelerius metus vykusios 
vienuolikos valstybių vadovų 
konferencijos išvakarėse taip 
pat buvo paskelbta saugumo su
rinkta informacija apie neva ren
gtą pasikėsinimą prieš forume 
dalyvaujantį Baltarusijos prezi
dentą Aleksandrą Lukašenką. 
Vėliau paaiškėjo, kad informa
cija buvo laužta iš piršto, nes 
niekas jokio pasikėsinimo ne
rengė. Tuo tarpu saugumas nei
gia, jog šnipo sulaikymas yra su
sijęs su jų vadovo M. Laurin
kaus 50-mečio jubiliejumi ar 
NATO Parlamentinės Asamblė
jos sesija. Be to, šnipo sugavi
mo laikas sutapo su Valstybės 
saugumo departamento veiklos 
2000 metais ataskaitos svarsty
mu Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komitete.

Lietuvos rytas

Vyriausybės aktas grindžiamas 
teiginiu, esą “žydai šimtmečius 
išnaudojo lietuvių tautą ekono
miškai, smukdėjąmorališkai, o 
pastaraisiais metais, prisidengę 
bolševizmo skraiste, kovą prieš 
Lietuvos nepriklausomybę pla
čiausiai išvystė”.

Laikinai ėjęs Vyriausybės va
dovo pareigas Juozas Ambra- 
zevičius-Brazaitis savo 1985 m. 
Amerikoje išleistoje knygoje 
“Vienų vieni” teigė, esą tokio 
nutarimo nebuvę, kad žydus lie
čiantys dokumentai “netikri, ta
riami, šmeižikiškai prasimany
ti”, kad tokių nuostatų jis nepa
sirašęs.

Paneigdamas šiuos teiginius, 
A. Anušauskas BNS korespon
dentui sakė, kad tarp aptiktų yra 
ir minėti J. Ambrazevičiaus pa
sirašyti nuostatai. Jų faksimilinė 
kopija su parašu taip pat pateikta 
knygoje. BNS

Vilius Orvidas priėjo sukurto Rūpintojėlio

LIETUVOS PREZIDENTŪRA SKUBA 
TIKSLINTI PREZIDENTO ŽODŽIUS

Prezidentūra gegužės 24 d. pa
tikslino Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus plačiai nuskambė
jusį pasisakymąužsienio naujie
nų agentūrai, patvirtindama, kad 
Lietuva nekeičia savo nuostatų 
jau 2004 m. būti pasirengusia 
narystei Europos Sąjungoje 
(ES).

Gegužės 24 d. prezidento at
stovė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė išplatino pranešimą kuria
me patikslinama interviu Vokie
tijos naujienų agentūrai DPA iš
reikšta nuomonė dėl Lietuvos 
narystės Europos Sąjungoje.

Gegužės 23 d. kalbėdamas 
apie naiystę ES, V. Adamkus tei
gė, kad “realu būtų galvoti apie 
2005 ar 2006 metus. Tokiu atve
ju būtų galima sakyti, kad dery
bos vyko sėkmingai”.

Tačiau V. Gaižauskaitės pra
nešime spaudai teigiama, kad

ŠVEDIJOJE PRASIDEDA BALTIJOS
ŠALIŲ KULTŪROS FESTIVALIS

Stokholmo apylinkėse esan
čiame Skanseno liaudies archi
tektūros ir buities muziejuje po 
atviru dangumi gegužės 23 d. 
prasidėjo Baltijos šalių kultūros 
festivalis. Šįmet Lietuvos kultū
rai atstovauja gausus žinomų 
muzikos atlikėjų būrys, festiva
lio atidaryme dalyvavo Lietuvos 
kultūros ministras Gintautas 
Kėvišas.

Skanseno muziejus šįmet pa
žymi įkūrimo 110-ąsias meti

LIETUVOS BALSAS ŽENEVOJE
Čečėnija beveik pradingo iš 

Vakarų - ir visų kitų - politinių 
akiračių. Kai Miloševičiui tebe- 
grąsinama tarptautiniu teismu, 
nemenkesnis genocidininkas 
Putin Vakarų sostinėse ir tarp
tautinėse konferencijose lepina
mas didvalstybės vadovui dera
ma pagarba. Aptilo ir Vakarų 
spaudos bei Jungtinių Tautų 
(JT) Žmogaus teisių komisijos 
kritiški balsai.

Tačiau vienas lietuviškas bal
sas Jungtinių Tautų arenoje 
nuolatos tebeprimena Čečėniją 

“Valdas Adamkus yra tikras, 
kad Lietuva 2004 m. bus pasi
rengusi prisiimti narystės Euro
pos Sąjungoje įsipareigojimus”.

“Interviu DPA minėdamas, 
kad Lietuvos integracija į Euro
pos Sąjungągali trukti iki 2005- 
ųjų ar 2006-ųjų metų, preziden
tas kalbėjo apie kai kuriose sri
tyse galimus pereinamuosius 
laikotarpius”, - rašoma praneši
me spaudai. Praėjusių metų va
sarį derybas dėl narystės ES pra
dėjusi Lietuva tikisi jas užbaigti 
2002-aisiais metais, o 2004 -ai- 
siais būti pasirengusiaprisiimti 
narystės šioje organizacijoje įsi
pareigojimus.

Šiuo metu Lietuva jau preli
minariai uždarė 15 iš 31 dery
bų skyrių, tuo pasivydama dar 
1998 metais derybas dėl narys
tės ES pradėjusių šešių šalių 
grupę. BNS 

nes. Muziejuje atkurta natūrali 
tradicinė švedų kaimo aplinka. 
Šio muziejaus pavyzdžiu etno
grafinius muziejus po atviru 
dangumi dvidešimtajame am
žiuje buvo pradėti steigti ir kito
se Europos šalyse, tarp jų - ir 
Liaudies buities muziejus Rum
šiškėse.

Kaip Eltą informavo Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
jos Spaudos skyrius, šių metų 

(nukelta į 2 psl.)

ir Baltijos valstybes. Dr. Algis 
Geniušas balandžio mėnesį 
Ženevoje įvykusioje 57-oje JT 
Žmogaus teisių konferencijoje 
atstovavo Tarptautinių laisvų
jų žurnalistų federaciją ir 
New Yorke veikiantį BATUN’ą 
(Baltijiečių draugiją Jungtinėse 
Tautose). Balandžio 12 d. jis 
perskaitė išsamų pranešimą 
apie žmogaus teisių pažeidinėji
mus buvusiose Maskvos val
dose ir dabartinėje Rusijoje, 
ypač Čečėnijoje.

(nukelta į 2 psl.)
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DĖMESIO!!!
Kuriamas naujas lietuviškas 

vaidybinis filmas vaikams 
JONUKAS IR GRYTUTĖ

Šiuo metu nepriklausomoje 
kino ir video studijoje A Propos 
režisierius Vytautas V. Lands
bergis pradeda parengiamuosius 
darbus vaikiško vaidybinio pil- 
nametražio filmo “Jonukas ir 
Grytutė” kūrimui. Filmo scena
rijus parašytas žinomos brolių 
Grimų pasakos “Jonukas ir Gry
tutė” motyvais...

Filmo idėja
Lietuvoje jau keleri metai nė

ra sukurta nei vieno filmo vai
kams: visuomenė neturi laiko 
rūpintis karta, kuri auga Nepri
klausomoje Lietuvoje. Tai vie
nas iš motyvų, dėl ko filmavi
mo grupė nutarė savo jėgas skir

Jei gyvenat Connecticut
Elona Vaisnienė

Abu Connecticut senatoriai 
turi daug įtakos JAV senate. 
Christopher Dodd yra senato už
sienio reikalų komisijos narys ir 
priklauso Commission on Secu- 
rity and Cooperation in Europe, 
o Joseph Lieberman, 2000 m. 
kandidatavęs į viceprezidentus, 
dabar minimas, kaip galimas 
kandidatas į prezidentus 2004 
metais. Be to, abiejų įtaka su
stiprėjo neseniai demokratams 
perėmus vadovavimą senate. 
Tad Connecticut senatorių nuo
monė apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos priėmimą į NATO šiuo 
metu yra daugiau lemianti negu 
anksčiau.

Prieš daugiau kaip 10 metų 
Lithuanian, Latvian, and Lit
huanian Alliance of Connecti
cut (ELLA) išvystė tamprų ryšį 
su Connecticut senatoriais ir 
kongresmenais. Iki šiolei šen. 
Lieberman yra JAV senato Bal
tic Caucus narys. Šen. Dodd 
balandžio mėnesį tapo vienu iš 
rėmėjų Senate Concurrent Res- 
olution 34, kuri mini Pabaltijo 
šalių pirmavimą siekiant demo- 
kratijos ir nepriklausomybės 
nuo Sovietų Sąjungos ir prašo 
prez. Bush toliau vystyti gerus 
ir abipusiai naudingus ryšius su 
Pabaltijo šalimis.

Reikia sustiprinti šių sena
torių ir apskritai visų kongreso 
narių palankumą Pabaltijo ša
lims. Tuo tikslu gegužės mėn. 
ELLA išsiuntė laiškus senato
riams Dodd ir Lieberman su 
prašymu paskirti pasimatymą 
baltiečių atstovams Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pakvietimo į 
NATO klausimu. Laiškai sena
torius jau pasiekė. Dabar reikia, 
kad abu senatoriai sužinotų, jog 
šiuo reikalu domisi daug Con
necticut valstijos gyventojų.

Visi po nedaug, 
o atsiekimas—didelis

Kadangi senatoriai dažnai 
gauna prašymų paskirti pasi
matymus, jų padėjėjai, kurie 
sprendžia su kuo ir kada sena
torius pasimatys, mėgina atspėt, 
kiek žmonių tokio pasimatymo 
nori. Va čia ir reikia Connecti
cut lietuvių talkos.

Būtina, kad tikrai daug žmo
nių paskambintų į abiejų sena
torių raštines su maždaug tokiu 
klausimu: “Would you know 
when the Senator will meet with 
ELLA, the Estonian, Latvian, 
and Lithuanian Alliance of Con

Švedijoje prasideda 
Baltijos šalių kultūros festivalis

(atkelta iš 1 psl.)
Skanseno festivalyje dalyvaus 
etnografiniai, klasikinės muzi
kos kolektyvai ir roko grupės iš 
Baltijos šalių - iš viso apie 200 
atlikėjų. Per keturias festivalio 
dienas švedų publika turės pro
gos išgirsti apie 50 įvairių žanrų 
- liaudies, klasikinės, roko, 

ti vaikiško fimo sukūrimui. An
tra vertus, pasaka - universalus 
žanras, leidžiantis aktualizuoti ir 
naujai perskaityti senus siuže
tus, daugelio kartų sąmonėse jau 
virtusių mitais. Tokia yra ir 
“Pasaka apie Jonuką ir Grytutę” 
-joje galime rasti visko, kas ak
tualu dabartiniam laikmety vai
kui - šeimų subyrėjimas, am
žinųjų vertybių nebuvimas, vai
ko nereikalingumo ar vaiko “pa
mestinuko” pojūtis, kurį ma
tome Lietuvoje, pirmaujančioje 
pasaulyje pagal savižudybių 
skaičių, jau nekalbant apie vai
kų, paauglių nusikalstamumo 
problemas... Aišku nemanome, 
kad šiuo filmu išspręsime visas 

necticut?” Sekretorė paprašys 
Jūsų vardo, pavardės, adreso ir 
telefono numerio (taip daroma, 
kai kas nors kreipiasi į kongreso 
narį) ir pasakys, kada susitiki
mas įvyks. Arba atsakys, kad 
sužinos ir atskambins. Jeigu vis 
daugiau žmonių skambins, sek
retorė jau pati pradės spausti šta
bą kad kuo greičiausiai paskirtų 
pasimatymą nes kitaip jai reikės 
vis didėjančiam žmonių skai
čiui atskambinėti.

Jei sekretorė paklaustų, kodėl 
Jums svarbu, kad ĘLLA susitik
tų su senatorium, atsakykit maž
daug taip: “I want my Senator 
to know how much the Lithua- 
nian American community 
wants Lithuania (arba “Lithua- 
nia, Latvia, and Estonia,” arba 
“the Baltic countries”) to be in- 
vited to join NATO.”

Didelis skaičius paskambini- 
mų NATO klausimu padarys 
įspūdį ir senatoriams ir jų padė
jėjams, nes (su mažom išimtim) 
užsienio reikalai susilaukia la
bai nedaug dėmesio iš visuome
nės. Tad apie tokį susidomėjimą 
Pabaltijo pakvietimu į NATO ir 
senatoriai ir jų štabo nariai pasa
kos savo kolegoms kongrese ir 
valdžioj.

Bet ar reikia visų tų skambi
nimų ir susitikimų? Iš mūsų 
spaudos atrodo, kad Lietuva ju
da į NATO kaip per sviestą.

Yra dar ir pyragas
Taip nėra. Mūsų spauda iš

renka teigiamus pasisakymus 
apie Pabaltijo valstybių pakvie
timą į NATO, kaip razinkas iš 
pyrago. Džiaukimės kiekvienu 
teigiamu pasisakymu, tačiau at
siminkim, kad razinka dar ne 
pyragas. Deją dauguma JAV se
natorių svarsto, ar didinti NATO 
iš viso šiuo metu (iš 1999 pri
imtų Lenkijos, Čekijos ir Ven
grijos, antrosios dvi kol kas ne 
partneriai, o našta). O jeigu 
kviesti, tada gal geriau tas šalis 
iš devynių norinčių pakliūti po 
NATO skėčiu, kurių pakvieti
mas nepridarytų bėdų su Rusi
ja, kurios seimas geg. 23 d. be
veik vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją prieš NATO plėtimąsi į ry
tus.

Faktas, kad šiuomet tik kele
tas JAV senatorių siūlytų kvies
ti Baltų šalis, o reikia kad pasi
sakytų bent 67. Tad turim su
krusti.

(nukelta į 7 psl.)

džiazroko, popmuzikos koncer
tų. Taip pat bus pristatomos liau
dies šokio tradicijos, amatai, 
nacionalinė virtuvė.

Festivalio renginiai vyks ne 
tik Skanseno muziejuje, bet ir 
Stokholmo koncertų salėse, 
bažnyčiose, muziejuose.

Festivalyje dalyvaus Vilniaus 

nors socialines ar psichologines 
problemas... Visų pirma, šiame 
klasikiniame siužete matome 
galimybę sukurti gražų filmą 
pilną dramaturginės įtampos bei 
pasakų poetikos...

Filmo siužetas
Du vaikai - Jonukas ir Gry

tutė - gyvena vieni su tėvu ir ak
lu seneliu (mamos tėvu). Vaikų 
tėvas nutaria, kad visiems bus 
lengviau, jei senelis bus išvežtas 
į senelių prieglaudą - ir šį dar
bą paveda atlikti savo vaikams. 
Anūkai, nuvežę senelį į prie
glaudą grįžta namo ir čia randa 
“naują mamą” - pamotę. Vaikų 
santykiai su ja įtempti, ir galų 
gale pamotė pradeda reikalauti, 
kad tėvas vaikus išvežtų į mo
kyklą-internatą kur jie patenka 
į neaiškios paskirties įstaigą 
prekiaujančią vaikais (raganos 
namelio parafrazė). Vaikai iš ten 
pabėgę, kurį laiką gyvena su 
vagimis... Bet nutaria juos pa
likti ir iš senelių prieglaudos “iš
vogti” savo senelį, kad šis juos 
nuvestų pas mamą... Tėvas tuo 
metu iš savo namų irgi yra nau
josios žmonos išvaromas - jis 
klajoja ubagaudamas kaip elge
ta, lydimas ištikimiausių gy-

V
Lietuvos balsas Ženevoje

(atkelta iš 1 psl.)
A. Geniušas paminėjo šie

met Pietų Afrikoje įvyksiančią 
konferenciją rasizmo klausimu, 
kurioje bus svarstomos okupa
cijos bei atlyginimo dėl jos 
nukentėjusiems problemos. Ra
gindamas nepamiršti ir Antrojo 
pasaulinio karo aukų, jis pa
siūlė, kad Rusija, kaip buvusios 
SSRS įpėdinė, atlygintų ir nu
kentėjusiems bei jų palikuo
nims Baltijos šalyse už mil
žiniškus žmogaus teisių pažei
dinėjimus per 50 sovietinės 
okupacijos metų, įskaitant ma
sinius išvežimus, areštus ir 
genocidą. “Mes tikimės, kad už 
tuos nusikaltimus atsakingi as
menys bus galiausiai patraukti 
atsakomybėn”, užbaigė savo 
pranešimą dr. Geniušas.

Amerikiečių fondui vadovaus 
Amerikos lietuvis

Nuo birželio pradžios Arsa- 
lyn fondui jaunimo dalyvavimui 
politikoje puoselėti vadovaus 
Amerikos lietuvis Darius Ud- 
rys. Naujasis fondo direktorius 
vadovaus įvairioms fondo pro
gramoms, kurių tikslas - iš
judinti politine apatija pasi
žymintį Amerikos jaunimą ir 
įtraukti jį į politinę veiklą. Nors 
fondo būstinė yra Los Angeles 
apylinkėje, fondo programos 
skiriamos visos Amerikos jau
nimui. Fondas organizuoja jau
nimui seminarus ir suvažiavi
mus, mainus tarp jaunimo orga
nizacijų ir vysto pilietinio švie
timo programas. Kam įdomu 
sužinoti daugiau apie fondo 
veiklą siūloma pasižiūrėti inter
neto puslapį www.arsalyn.org

Darius Udrys į Los Angeles 
apylinkę atvyko prieš trejus 
metus rengti politikos mokslų 
daktaratą Claremont Graduate 
universitete. Prieš tai Prahoje jis 
dirbo Laisvosios Europos radi
jo lietuvių redakcijoje. Nors gy
venvietė pakito, ryšys su Praha 
ir Lietuva nenutrūko: Darius 
Udrys šiuo metu yra Laisvosios 
Radijo korespondentas Jungti
nėse Valstijose. Radijo laidųlie- 

folkloro ansambliai “Griežikai” 
ir “Jievaras”, dainininkė Vero
nika Povilionienė ir saksofoni
ninkas Petras Vyšniauskas, 
M.K.Čiurlionio kvartetas, pia
nistas Petras Geniušas, roko 
grupė “Pelenai” ir džiazroko 
grupė “Gin’Gas”. Liaudies ama
tus rodys aštuoni lietuvių tauto
dailininkai.

Festivalio proga išleistas spe
cialus laikraštis, supažindinantis 
su Baltijos šalių istorijos ir kul

Neringos stovyklautojai džiaugiasi naujai pastatytu medžio nameliu. Namelis pastaty
tas a.a. Antano Kulbio, buvusio stovyklautojo ir vadovo atminimui. Namelio atidary
mas vyks per Neringos talkos savaitgalį birželio 1-3 d.d. Kviečiame visus atvykti padėti 
paruošti stovyklą vasarai ir prisiminti ilgametį neringietį Antaną. Informaciją apie 
savaitgalį suteikia Jonas Bielkevičius: 508-888-9048, jltb@bellatlantic.net

vulių. Senelis su vaikais Už
maršties upe keliauja į kitą la
bai gražų pasaulį, kur gyvena 
vaikų mama ir daug kitų bitinin
kų-jie prižiūri rojaus bites. Ten 
pat vėliau atkeliauja ir apiply
šęs elgeta - šeimos gyvenimas

Konferencijoje dalyvavo ir 
naujasis Lietuvos ambasado
rius Ženevos tautų rūmuose, 
ekonomistas dr. Algirdas Rim- 
kūnas.

Ankstyvoje jaunystėje iš
tremtas į Sibirą už pogrindinę 
veiklą A. Geniušas į tėvynę par
vežė su juo drauge kalinto An
tano Miškinio “Psalmių” rank
raštį. Sibire užsimezgė ir jo mei
lė Šekspyrui, tapusiam jo gy
venimo projektu. Politiką ir 
literatūrąjis tebederina ir šian
dien: vadovauja Lietuvos Jung
tinių Tautų draugijai, Vilniaus 
Universitete dėsto Šekspyrą o 
šį semestrą ir kursą “Lietuvos 
politika ir padėtis tarptautinių 
organizacijų kontekste”.

Algirdas Landsbergis

tuvių kalba kasdien galima klau
sytis internetu: www.rferl.org

Su žmona - vertėja ir dėsty
mo specialistė Zita Udriene - 
jiedu abu yra JAV LB Švietimo 
tarybos nariai, dėsto Los Ange
les Šventojo Kazimiero litua
nistinėje mokykloje ir aktyviai 
dalyvauja šio regiono lietuviš
koje veikloje.

Zita Udriene savo veiklumu 
nuo vyro neatsilieka. Laisvai 
kalbanti penkiomis kalbomis 
neseniai New Hampshire valsti
joje Jungtinių Valstijų aviacijos 
karininkams suorganizavo ir 
dėstė šešių savaičių intensyvų 
lietuvių kalbos kursą. Zita Ud- 
rienė bendradarbiauja su įvai
riomis vertimo agentūromis, fir
mos Berlitz nuolat samdoma 
vertėjauti Vakarų pakraščio 
miestų teismuose. Gyvenant 
Kalifornijos pietuose tenka ir 
padirbėti Hollywoode. Udriene 
vertėjavo Fox studijųparengtoje 
laidoje apie lietuvį Antaną Kon
trimą sumušusį Guinness’o re
kordą kilnojant sunkius svorius 
barzda. Abiejų Udrių veikla 
plačiau aprašoma interneto pus
lapy: homestead.iuno.com/ud- 
rvs/udrys.htlm 

turų ypatumais, pristatantis fes
tivalio programą bei dalyvius.

Festivalį inicijavo Baltijos 
kultūros centras Stokholme. 
Projektas įgyvendintas bendra
darbiaujant su Skanseno liau
dies architektūros ir buities mu
ziejumi, Švedijos institutu, Bal
tijos šalių kultūros ministerijo
mis, sostinių municipalitetais ir 
šalių atstovybėmis Stokhol
me.

ELTA 

tarsi prasideda iš naujo... Upe 
iš ano buvusio gyvenimo plau
kia namų nuolaužos ir kitos 
skęstančios gėrybės, primenan
čios ano materialaus pasaulio 
laikinumą ir nepatvarumą...

Filmo biudžetas 
ir terminai

Filmo sukūrimą 400,000 litų 
suma parėmė Lietuvos Kultūros 
Ministerija. Tačiau viso filmo 

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje Nevv Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mailjbanyte97@hotmail.com Profesionalus aptar
navimas garantuotas!!!

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DW1 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tek: 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: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių ap
draudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj - 
OHLERT-RUGG1ERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. Tel. 
847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St, Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš 
WPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N Y 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. E-mail: 
laisvesziburys@aol.com

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIUKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI A VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ASTAIGA PRIEDV. JONO KAPINIO.

Ėasolino
* MEMORIALS '

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379 

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

- GAUSI PARODO SALE- y

r

k

sąmata 550 000 litų.
Planuoj ama rugpjūčio-rugsė- 

jo mėnesiais nufilmuoti visą fil
mo medžiagą ir spalio mėnesį 
filmą sumontuoti. Filmo prem
jerą norėtume priderinti prie Ka
lėdinio 2001 metų laikotarpio.

Ieškome filmo mecenatų, 
partnerių, draugų!

(Telefonai pasiteiravimui Vil
niuje 8 22 330688 arba 8287 
75398)

http://www.arsalyn.org
mailto:jltb@bellatlantic.net
http://www.rferl.org
mailto:e-mailjbanyte97@hotmail.com
mailto:jstrimaitis@aol.com
mailto:laisvesziburys@aol.com
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Atminties
vainikai

S— Į J / Vainikų diena buvo švenčia-
_____ I i / ma Amerikoje praėjusi pirma- 

/X \l / dieni, prisimenant už laisvę
.s ’l / žuvusius. 1968 m. generolas J.

/ s'' \l A. Logan įsakė papuošti Ameri-
V kos civiliniame kare kritusiųjų

kapus. Vėliau šventės prasmė iš
plėsta, prisimenant visų karų žuvusiuosius. Tai ne vien vainikų, 
bet ir maldos diena.

Amerika, gindama laisvę įvairiuose pasaulio kraštuose, yra 
praradusi daug gyvybių. Tai aukos už laisvę. Bet ką byloja kiti 
skaičiai, palyginti su šių didvyrių aukomis? JAV kelių nelaimėse 
žūva daug daugiau. Ar šios mirtys prasmingos? Ar žuvusieji ne
tapo vien savivaliavimo, bet ne laisvės aukomis?

Lietuviai laisvės kovose, nė nebandant svarstyti proporcijų su 
Amerika ar kitais kraštais aukų atžvilgiu, kritusiųjų skaičiumi 
gerokai lenkia amerikiečius. Nors lietuvių tautos didvyriai fiziš
kai nužudyti ar kritę nelygioje kovoje, bet jų dvasia tebėra gyva ir 
stipri - galinga paskata saviems. Mirusiųjų herojiško pavyzdžio 
testamentas dar labiau patraukia, negu besimainantis gyvųjų žo
dis. Kapo antspaudu paženklinta tiesa byloja visu savo aišku
mu.

Nenuostabu, kad ir tautos priešas stengėsi iš gyvųjų ištrinti tą 
mirusiųjų didvyriųprisiminimą ir prie jųprisirišimą. Nežinomojo 
kareivio kapas sovietinės okupacijos metu tėvynėje buvo panaikin
tas, kad neprimintų laisvės kovų didvyrių ir nestiprintųpavergtųjų 
laisvės siekime galingu savo pavyzdžiu. Herojai partizanai ir ko
votojai buvo laikomi banditais ir žmogžudžiais, kad bet kokia jų 
įtaka būtų sumažinta.

Mirusiųjųpagerbimas senas kaip pati žmonija. To beveik visuo
tinio pagarbos išreiškimo pėdsakų randame ne vien raštuose, bet 
ir tautų papročiuose, kapinynuose. Krikščionybė pomirtinio gy
venimo tiesą dar labiau sustiprina paties Dievo apreiškimu. Ne 
vien Šventraščio žodžiai, bet ir paties Kristaus prisikėlimas stip
rina mintį apie sielos nemirtingumą ir kūnų prisikėlimą.

Ne vien paprotys, bet ir krikščioniško tikėjimo pareiga ragina 
prisiminti savo mirusius, už juos melstis. Išpažįstamas tikinčiųjų 
bendravimas jungia visus kovojančios, kenčiančios ir triumfuo
jančios Bažnyčios narius.

Kai šeimos mirusių narių prisiminimas siejamas su asmenine 
meile, o tikėjimo bendruomenės narių atminime jaučiama reli
ginė pareiga, žuvusiųjųsavo tautiečiųpagerbime įžvelgiamas jau 
tautos būties reikalas. Ne tiek patiems kovoje kritusiems didvy
riams reikalingas tas pagarbos pareiškimas, kiek jų žygių ir au
kos prisiminimas būtinas mums patiems. Tai priminimas, paska
tinimas ir sustiprinimas. Mirusiųjų pelenai savo laiku kūrė tėvy
nę. Ankstesniųjų kartų tautos senoliai sudegė tėvynės meilėje, kad 
mes toliau pajėgtume tame tėvynės aukure palaikyti gyvą laisvės 
ugnelę. Už tą pasiaukojimą gerbiame savo karžygius ir juos pri
simindami puošiame jų kapus, neužmirštame savo maldose.

Dviejų fondų apyskaitos
Antanas DUNDZILA

Kai, Donelaičio žodžiais, “... 
saulelė vėl atkopdama budina 
svietą...”, du išeivijos didieji 
fondai šaukia savo narių meti
nius susirinkimus. Pavasarėjant 
Lietuvių Fondas (LF) ir Tautos 
Fondas (TF) išsiuntinėja kvie
timus ir, kaip visuomet, tarp ki
tų duomenų, turto bei pajamų - 
išlaidų apyskaitas. Šiais metais 
man parūpo beveik tuo pačiu 
metu atsiųstas apyskaitas paly
ginti. Praeityje panašių lygini
mų ar proporcijų skaičiavimo 
nemačiau. Tad šiuo kartu bend
rais bruožais žvelgsiu į chica- 
giškio LF ir iš Brooklyno val
domo TF apyskaitas. Lentelėje 
sužymėti duomenys yra paimti 
iš nariams š.m. balandžio mėn. 
išsiutinėtų pranešimų už 2000 
metus.

Abu fondai veikia visuome
ninių reikalų rėmimo tikslu. 
Abu skatina pasigėrėjimą, kad 
išeivija išugdė stamboką turtą 
valdančias ir jau nebe išmaldos 
centus kepurėn metančias orga
nizacijas. Finansinių duomenų 
sugretinimu čia nebandau at
sakyti į klausimą, kuris fondas 
“geriau tvarkosi”. Atsakymas, 
be abejo, galėtų būti svarbus ar 
bent įdomus, tačiau iš išsiun
tinėtų apyskaitų dar negalima jo 
kompetentingai išvystyti. Todėl 
šis rašinys ribojasi tik kai kurių 
nuošimčių paskaičiavimu, nors 
tie nuošimčiai gali būti ir tam 
tikrais rodikliais. Šiuo ir kitais 
būdais fondų vadovybės bei 
suinteresuota visuomenė yra 
skatinama mūsų fondų veiklos 
pobūdį analizuoti, apie tai gal
voti. Mūsų aplinkoje apstu stan

dartų, kurie leidžia spręsti, ar 
uždirbama bei išleidžiama 
“daug” ar “mažai”, ar dirbama 
“gerai” ir, pagal tuos duomenis, 
organizacinę energiją kreipti

ir angliškai apyskaitose išvar
dintos, sutampa. Detalėse, tie
sa, yra tam tikrų skirtumų, todėl 
neįmanoma leistis į antraeilių 
duomenų niuansus. Žvelgiant į 
LF ir TF, svarbu neišleisti iš akių 
svarbaus skirtumo jų tvarkyme. 
LF pagrindinis kapitalas yra 
neliečiamas, t.y. nedalinamas 
(teisa, yra viena piniginiai ne
reikšminga išimtis, nusakyta

Pereitų metų gruodžio 31 d. 
LF turtas siekė beveik 10 mili
jonų dol. ($9,728,168), o TF - 
tris milijonus ($3,015,937). 
Visiems įdomu, kokios sumos 
išdalintos paramai. LF iš savo 
uždirbto pelno išdalino net mi
lijoną dol. ($1,009,922), nuo 
1962 m. fondo įsteigimo tai re
kordinė suma. TF iš pelno ir 
sukaupto kapitalo bei turto vi-

2000-ųjų metų Lietuvos Fondo skirstymo komisija su pirmininkais. Sėdi (iš k.į deš.): dr. 
Vytas Narutis, Rėdą Pliūrienė, Ramunė Lukienė, LF garbės komiteto p-kas dr. Jonas Va
laitis; stovi: LF tarybos p-kas Algirdas Ostis, sekretotė Dalia Puškorienė, LF valdybos p- 
kas Povilas Kilius ir pirmininkas dr. Antanas Razma

viena ar kita kryptimi. Kitais 
žodžiais sakant, fondų nariams 
bei fondus remiančiai visuome
nei svarbu žinoti ne tik uždarbio 
sumas, bet ir kokį nuošimtį neša 
sudėtas kapitalas, kokia kapita
lo ar uždarbio dalis išleidžiama 
fondų valdymui ir kt.

Abiejų fondų veiklos metai 
sutampa su kalendoriniais me
tais. Žvilgsnis į abu fondus įma
nomas, nes abiejų apyskaitų 
“didžiosios pozicijos” (bendros 
sumos, einamieji aktyvai, paja
mos, išlaidos ir t.t), lietuviškai

so paskyrė $334,031. Šie skai
čiai įgalina daryti pirmą palygi
nimą: padalinus paskirtą sumą 
iš bendros turto vertės, matome, 
kad LF visuomenines užmačias 

moms paramoms naudoja ir pajėgė paremti 10.4% savo 
kapitalą ir pelną iš investicijų. 
Tai, turbūt, reiškia TF nusi
statymą, kad lietuvių išeivija te
bėra pajėgi TF pastangas efek
tingai remti vis nuolatinėmis 
įplaukomis ar vajais ir kad rem
tini reikalai yra neatidėliotini 
ateičiai: juos privalu dabar remti 
ne tik pelnu bet ir kapitalu.

įstatų # 14a); pagrindinį LF ka
pitalą sudaro aukos ir palikimai 
(įstatų #3), o dalinamas pajamas 
- tik pelnas iš investuoto kapi
talo ar kitų šaltinių. TF skirsto-
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LIETUVIŲ FONDAS TAUTOS FONDAS

1. Bendras turtas (Curent Assets)
2. Operacinės metų pajamos {Income)

$9,728,168 $3,015,937

Palūkanos, dividentai $343,113 $152,602
Investicijų pardavimo pelnas $944,071 $112,567
Kt., ūkis 
Viso

($4,121)
$1,283,063 $265,169

Viso nuo bendro turto (1) 1.3,2% 8,8%

3. Operacinės metų išlaidos (Expenses)
Investavimas $46,003 Admin išlaidose

Algos, atlyginimai $56,793 $33,855
Adminsitracinės ir kt. 
Viso

$73,679
$176,475

$68,719
$102,574

Viso nuo bendro turto (1) 1,8% - 3,4%

4. Operacinis metų pelnas $1,106,588 $162,595
Pelnas nuo bendro turto (1) 11,4% 5,4%

5. Paskirstyta paramoms $1,009,922 $334,031
Viso nuo bendro turto (1) 10,4% 11,1%

6. Narių įnašai, aukos, palikimai $723,024 $285,187

turimų išteklių (neliečiant ka
pitalo), o TF - su didoku įnašu 
iš sutelkto kapitalo - 11%. Pir
moji išvada būtų tokia: imant šį 
ekonominį rodiklį, abu fondai 
2000 m. pagal valdomą turtą 
visuomenę rėmė maždaug pro
porcingai.

Sekantis įdomus bruožas yra 
realizuotų pajamų (lentelė #2) ir 
bendro turto (lent. #1) santykyje. 
Juo -sveriame investuoto turto 
nešamus rezultatus. LF bendros 
pajamos siekė $1,283,063 arba 
13,2% iš tų 10 milijonų. Pana
šiai skaičiuojant, TF investuoti 
trys milijonai pelnė $265,169 
t.y. 8,8%. Nuošimčiais skaičiuo
jant, LF uždirbo žymiai dau
giau už TF. Tačiau į tokį teigimą 
reikia įskaičiuoti ne tik smar
kiai iškilusią krašto ekonomiką, 
skalės ekonomiką (10 milijonų 
ir 3 milijonai) valdomo turto 
padėtį (akcijos, paskolos, žemė 
ir kt.) gal net laimę. Panašiai, 
kaip ir JAV akcijų biržoje, 
negalima tikėtis, kad bet koks 
fondas kasmet pastoviai reali
zuotų dviejų skaitlinių nuo
šimčius. Įdomu, kad LF uždirbo 
2,8 karto daugiau ($944 tūkst.) 

(nukelta į 7 psl.)

Romualdas Granauskas

RAUDONAS 4
ant BALTO (apysaka)

(pradžia nr. 19)
Stapūnė buvo ten nubėgusi, o grįžusi krito savo kambarėlyje į 

lovą ir tris dienas verkė. Ne, ji tris dienas ir naktis kaukė ir staugė 
už sienos kaip kalė, o mes visi negalėjome miegoti, bet nei patėvis, 
nei motina ant Stapūnės nepasakė nė vieno blogo žodžio.

Paskui Stapūnė, įprašiusi patėvio pašerti ir pagirdyti Dūlį, kažkur 
išvažiavo. Rimkienė sakė, kad į Klaipėdą pas gimines. Visai jau 
greitai reikėjo sėti bulves, sodinti daržus, tad patėviui teko pristo
ti pas Rimkienę už berną. Pasikinkęs Dūlį jis suarė daržą, pats ir 
sėjo, ir akėjo. O apie visąlikusiąūkio žemę Rimkienė taip ir pasakė 
seniūnui:

- Gali valstybė viską pasiimti, man užteks ir daržo. Atsisakau 
tos žemės ir dabar nebesu nė kokia buožė!

Visą tą pavasarį vaikščiojo pajuodusi, pikta ir labai nelaiminga, 
ir aš gerai supratau kodėl: matyt pritrūko tų savo runkelių. Ji 
užduralio darže paskyrė mums dvi ežias: kopūstams ir burokams. 
Cibullaiškių ir krapų, sakė, galėsim ir taip pasiskabyti. Ir dar 
paskyrė dirvelėj aštuonias vagas bulvių, bet per vasarą už tai mums 
reikėjo viską laistyti ir ravėti. Motina iš džiaugsmo visa švytėjo:

- Kas per gerumas motriškos!.. Gal jau ateinančią žiemą ne- 
breikės taip kentėti!..

Bet paskui Rimkienė pradėjo sakyti, kad jai blogai su širdim, ir 
net per sieną galėjai užuosti valerijonų kvapą. Kažkodėl prieš tai 
pardavė ir karvę, ir veršį: čia pat, per vieškelį, Pupeikiams, kur 
buvo daug vaikų ir kur aš kartais nueidavau žaisti. O Dūlio kai

me niekas nenorėjo. Motina nedrįso prašyti, kad paliktų tą karvę 
mums pasimelžti, kol parvažiuos išsigydžiusi. Tad patėvis, pa
sikinkęs Dūlį, vežė Rimkienę toli, į Skuodo gelžkelio stotį, o iš 
ten jau pati nuvažiavo į Klaipėdą. Baisiai nenorėjo patėvis tos 
kelionės, baisiai nenorėjo, gal todėl ir išvežė sutemus ir dar prieš 
aušrą sugrįžo. Kai aš prašydavau išeiti pas tolimesnius vaikus, 
visuomet rūsčiai užlauždavo antakius ir pradėdavo šaukti:

- O aš ar einu kur iš kiemo?! Ar iškeliu koją?!
Jei ne ta biblioteka, baisiai nuobodi ir ilga būtų buvusi visa 

vasara. Mokyklos, tartum ką nujausdamas, aš visai nelaukiau. Nei 
Stapūnė, nei Rimkienė iš tos Klaipėdos vis negrįžo ir negrįžo, bet 
mes, likę vieni, vis tiek negalėjom jaustis, kaip ponai, nes 
nežinojom, kurią dieną jos ims ir sugrįš. Vėliau, vasarai baigian
tis, mums atėjo laiškas, baisiai išgąsdinęs patėvį, bet, ačiū Dievui, 
jis nebuvo valdiškas. Aš irgi skaičiau tą laišką, bet atsimenu iš jo 
tik kelias vietas. Rašė Stapūnė, žinoma, su klaidom ir kaip su vi
štos koja. “Mamalė jau ilgai nebtrauks. Sako kad vyska nusiraukit 
ir nusikaskit”. Ir dar viena vieta, jau pačioj pabaigoj: “Vaitai niku- 
met nemušk Dūlio”. Jos daugiau čia taip ir nebesugrįžo, bet kaime 
vis tiek niekas kitaip nesakė: Rimkienės ūkis ir Rimkienės ūkis.

Vieną vakarą Simaitis atnešė patėviui pakalti puspadžius ir 
pasakė:

- Jei nori, aš tau už darbą duosiu porelę triušių. Esu lankęs 
jaunųjų ūkininkų ratelį, esu laikęs ir po kelias dešimtis, dabar jau 
nebepaslenku aniems tus kailius lupti. Skani triušio mėsa, įmeti į 
katilą - tuojau širdis atsigauna.

Kitą vakarą, įtupdęs abudu į bulvinį krežį ir aprišęs maišu, at
nešė. Patėvis per naktį, matyt, jau buvo sugalvojęs, kur laikys. 
Mes jau čia gyvenom vieni patys ir dėl laikymo nieko nereikėjo 
klaustis. Paleido juos kitame namo gale. Ten prieš karą buvo kai
mo pieninė, didelis ir tuščias kambarys cementinėmis grindimis, 
viename kampe kyšojo iš to cemento keturi įmūryti varžtai, o ki
tame rudavo didelė iš plytų mūryta krosnis, iš viršaus juodavo du 

didžiuliai katilai. Daugiau ten nieko ir nebuvo. Simaitis, atsitū
pęs vidury kambario, nurišo maišą, iškėlė už ausų vieną, iškėlė 
kitą, o šie nuliuoksėjo ir sutūpė greta prie tos krosnies. Mano 
džiaugsmui nebuvo galo, tuoj pat norėjau pulti ir glostyti, bet Si
maitis atsitiesdamas pasakė:

- Tu čia per daug nešokinėk. Man atrodo, kad tatai tau ir reiks 
per visą vasarą aniems rauti žolę.

O paskui atsigręžęs - patėviui:
- Je, vienu glostymu menkiausio gyvulio neišauginsi.
Aišku, kad visas žolės rovimas atiteko man ir dar tą pačią die

ną. Patėvis man griežtai prisakė:
-Triušienė jau yra su triušeliais, nelįsk artie, nesigainiok po aslą 

ir neglostinėk susigavęs. Atnešei žolės, padėjai - ir eik lauk!
O motina kalbėjo:
- Kiek tos naudos bus - tiek, bet mėsos smokas katile bus!
- Eik, eik, kuomet anų gali tiek prisiveisti, kad į katilą galėtum 

dėti?
- Tu tik nesakyk! Lig kitos vasaros bus pilna pieninė! Ar nežinai, 

kaip yra sakoma: veisiasi kaip triušiai.
Nenumaniau, kad ir patėvis yra ne mažesnis svajotojas už mane, 

tiktai aš svajojau ne apie mėsą, o apie tai, kaip tuos mažuosius 
triušelius glamonėsiu ir glostysiu. Motina paklausė:

- O dėl ko tu anų nepaleidai kūtėj?
- Ką tu, nežinai triušių! Tuojau išsikas po pamatais - tiek tu 

anuos tematysi!
Dabar jie mums niekur neišsikas. Nė vienas triušelis nepabėgs, 

net pats mažiausias! Patėvis kažkur rado seną koklį, apvertė dug
nu aukštyn prie durų ir kas antrą dieną liepė jame keisti vandenį, 
nors aš niekad ir nemačiau, kad jie tą vandenį kaip nors gertų ar 
laktų. Užkrosny pametė glėbelį šiaudų, triušienė galės sau ramiai 
ten vaikuotis. O žolės jie rijo daug, ir jau pusę baltųjų kiemo dobi
liukų buvau jiems nurovęs. Visos cementinės kambario grindys 

(nukelta į 4 psl.)
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■ Po gegužės 24 d. vakare su
griuvusiais iškilmių rūmais Je
ruzalėje dar yra dešimtys gyvų 
ar mirusių žmonių, kuriems iš
traukti galbūt prireiks savaitės, 
gegužės 25 d. pranešė civilinės 
gynybos viršininkas generolas 
Gaby Ofir.
■ Makedonijos pajėgoms ge

gužės 25 d. tęsiant puolimą prieš 
maištininkų kontroliuojamus 
kaimus, iš Makedonijos į Ser
biją pasitraukė 1,5 tūkst. civilių 
albanų ir kilo politinė krizė.
■ JAV Senatas gegužės 23 d. 

patvirtino 1,35 trln. dolerių mo
kesčių sumažinimo projektą. 
Respublikonų vadovai skubėjo 
prastumti šią svarbiausią prezi
dento George W.Bush iniciatyvą 
prieš galimą jėgų balanso pasi
keitimą Senate.
■ Izraelio karo lėktuvai ge

gužės 24 d. numušė oro erdvę 
pažeidusį Libano civilinį lėktu
vą, kurio pilotas, lakūnu mokę
sis Libano armėnas, žuvo. Inci
dentas, įvykęs per Izraelio armi
jos atsitraukimo iš Pietų Libano 
pirmąsias metines, padidino 
įtampą šiame regione.
■ Siaurės Ispanijos Baskų ša

lyje gegužės 24 d. buvo nušau
tas vadovaujantis laikraščio dar
buotojas, pranešė policija. Ma
noma, kad nužudymą įvykdė 
ginkluota baskų separatistų gru
puotė ETA. “Tai tikrai ETA dar
bas”, - pareiškė “Reuters” Bas- 
kijos policijos atstovas.
■ Makedonijos armija gegu

žės 24 d. netoli Kumanovo ša
lies šiaurėje pradėjo naują alba
nų partizanų puolimą, pranešė 
kariškiai. “Puolimo veiksmais”, 
kurie pradėti 8 vai., siekiama 
“apsupti konflikto regioną, su
laikyti ir atblokšti teroristų gru
puotes bei sudaryti sąlygas civi
liams gyventojams pasitraukti iš 
regiono”, sakė armijos atstovas 
spaudai.
■ Kinija sutiko su JAV pasiū

lymu išmontuoti amerikiečių 
žvalgybinį lėktuvą, kuris stovi 
Kinijos pietinėje Hainano salo
je, ir nuplukdyti jį atgal į Jung
tines Valstijas, gegužės 24 d. 
pranešė užsienio reikalų minis
terijos atstovas spaudai.
■ Jugoslavijos pajėgos gegu

žės 24 d. žengė į paskutinį buvu
sios demilitarizuotos zonos Ko- 
sovo pasienyje sektorių, kad nu
trauktų albanų maištą šioje teri
torijoje.

Paminėtas iškilus Lietuvos sūnus - 
JUOZAS VĖBRA
Kiekvienas mokslas geras, bet geriausias tas, kuris moko ginti savo Tėvynę

Šiais metais Lietuvoje pažy
mimos vieno iš daugelio prieš
kario ir pokario laikotarpiu ryš
kiai pasireiškusio tautiečio, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjo-sava- 
norio, chemijos dr., inžinieriaus, 
Ginklavimosi valdybos tyrimų 
laboratorijos viršininko pik. 
Juozo Vėbros 100-osios gimi
mo metinės.

Pirmasis renginys įvyko Vil
niaus įgulos Karininkų ramo

Vilniuje, Karininkų ramovėje minint Juozo Vėbros 100-ąsias metines, trys jo vaikai - 
Evaldas, Silvija Vėbraitė-Lipnickienė ir Aristidas Vėbros nusifotografavo atminčiai

vėje. Socialinių mokslų daktaras 
Juozas Jankauskas padarė pa
grindinį pranešimą. Juozo Vėb
ros gyvenimas buvo toks įvai
riapusis, toks pilnas veiklos ir 
įvykių, kad gyvenimo dalies nu
švietimui prireiktų daug laiko. 
Bet vieną kokį ryškesnį faktą ar 
įvykį būtina paminėti.

Gimė 1901 metais balandžio 
20 d. Zarasų apskrityje, Jūžintų 
vlsč., Gentynės vienkiemyje. 
1930 m. Tulūzoje, Prancūzijoje, 
apgynė chemijos daktarato di
sertaciją. Tais pat metais Lietu
vos Respublikos prezidento ak
tu J. Vėbrai suteikiamas pulki
ninko leitenanto laipsnis ir jis 
paskiriamas į ginklavimosi val-

Chicagos italai patraukė teisman 
“Sopranų” kūrėjus

Chicagos italų teisininkų 
grupė iškėlė bylą populiaraus 
televizijos serialo “Sopranai” 
(The Sopranos) kūrėjams, nes 
jie esą vaizduoja italus kaip 
apsigimusius nusikaltėlius. Byla 
prieš “Time Wamer Entertain- 
ment Co.” nesiekiama jokių pi
nigų ar serialo stiliaus keitimo, 

dybą Chemijos karo dalies vir
šininku pulko vado teisėmis.

1932 m. J. Vėbra apdovano
tas D.L.K. Gedimino 3-čiojo 
laipsnio ordinu.

Beveik kasmet jam suteikia
mos naujos aukštesnės pareigos, 
vardar, laipsniai. Jo prižiūrima 
išaugo Tyrimų laboratorija, o 
vėliau Linkaičiuose, netoli Rad
viliškio, jis vadovauja bei pata
rinėja, statant ginklų dirbtuves, 

komplektuojant įrenginius.
1940 metais jam patikimos 

Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto technologijos fakulteto 
Organinės technologijos kated
ros vedėjo pareigas.

Įsikūrus Lietuvių aktyvistų 
frontui (LAF), J. Vėbra dalyvau
ja štabo veikloje, o 1941 m. ir 
birželio sukilime. Čiajis tampa 
vienu iš sukilimo Kaune ir orga
nizatorių ir vadų. Po to - pasi
neria į antinacinę veiklą. į ges
tapo rankas patenka žmogus, 
kurį Vyriausiasis išlaisvinimo 
komitetas (VLIK) buvo pasiun
tęs į Švediją užsakyti ginklų. 
Netrukus gestapas “susemia” 
beveik visą VLIK’o štabą, tarp 

tačiau prašoma teismo paskelb
ti, kad jis pažeidžia Ilinois kons
titucijoje garantuotą teisę į as
meninį orumą. ”Nė viena mano 
pažįstama šeima į juos ne
panaši”, - apie išgalvotą serialo 
gangsterių šeimą sakė advoka
tas Enrico Mirabelli. "Ne
pažįstu nė vienos italės motinos, 

jų ir J. Vėbrą. Frontui artėjant 
išvežamas į Vokietiją ir ten kali
namas įvairiuose kalėjimuose.

1945 m. balandžio mėnesį 
JAV kariuomenė išlaisvina ka
linius, o J. Vėbra patenka į Pa
ryžių. Ten jis vėl pradeda chemi
ko kaijerą. Netrukus jis atsiduria 
JAV, kur įvairiose chemijos ga
myklose iki pensijos 1969 m. 
ėjo atsakingas pareigas.

Jis 1951-1958 m. žurnalo

“Santarvė” redakcinio sambūrio 
narys, daug savo žiniomis pri
sidėjo prie Lietuvių enciklope
dijos Bostone leidinio, aktyviai 
dalyvavo VLIK’o tarybos darbe, 
netgi kurį laiką buvo jo pirmi
ninku.

J. Vėbra yra parašęs moksli
nio turinio knygų, vadovėlių, 
paskelbęs 18 chemijos mokslo 
darbų, užpatentavęs savo che
minius išradimų.

Savo svajonę matyti išlais
vintą nepriklausomą Lietuvąj is 
išvydo 1991- 1993 m. Mirė JAV 
1994 m. Palaidotas Vilniuje, 
Antakalnio kapinėse.

P.s. Minėjimai, skirti paminė
ti iškilų tautietį mokslininką ir 

kuri siektų sūnaus nužudymo. 
Tai nerealistiška”, - sakė jis 
Amerikos italų apsaugos asocia
cijos spaudos konferencijoje.

Asociacija paskelbė praneši
mą, kuriame sakoma, kad seria
las pakiša mintį apie į kraują 
įaugusį ar įgimtą Amerikos italų 
polinkį nusikalsti ir apie pirmų
jų imigrantų italų galimybes pa
sirinkti tik nusikalstamą kelią.

BNS

Vilniuje, Karininkų ramovėje minint Juozo Vėbros 100-ąsias 
metines, dalyvavo Lietuvos kariuomenės vadas brigados gene
rolas Jonas Kronkaitis

visuomenės veikėjąJuozą Vėb
rą taip pat vyko Kaune, .Tech
nologijos universiteto cheminės 
technologijos fakultete. Buvu
sioje Tyrimų laboratorijoje prie 
buvusio kabineto, kuriame dir
bo J. Vėbra, buvo atidengta me
morialinė lenta. Salėje iškilmių 
metu buvo perskaitytas Lietuvos 
prezidento V. Adamkaus sveiki- 
nimas-pagarbos žodis, perskai
tyti mokslininkų pranešimai. 
Koncertavo įvairūs studentų 
ansambliai.

Dar vienas renginys, skirtas 
J. Vėbros 100-ųjų gimimo meti

Juozo Vėbros 100-ųjų gimimo metinių minėjimas Vilniaus 
Karininkų ramovėje. Priekyje sėdi knygos “Prarasti Lie
tuvos talentai” autorius Jonas Rudokas

A. Žiniūno nuotraukos

nių proga įvyko Vilniuje, Lietu
vos Mokslų akademijos salėje 
(Gedimino 3). Gausus moksli
ninkų būrys, kurių tarpe buvo ir 
jį pažinojusių, gražiai pagerbė 
Juozą Vėbrą, žmogų, kurio gy
venimas buvo skirtas Lietuvos 
mokslui, Lietuvos saugumui ir 
nepriklausomybei.

Visuose renginiuose buvo ga
lima įsigyti Lietuvos gyventojų 
genocido ir recistencijos tyrimo 
centro neseniai išleistą Jono 
Rudoko knygą apie Juozą Vėbrą 
“Prarastieji Lietuvos talentai”.

Algimantas Zižiūnas

Romualdas Granauskas

RAUDONAS 4
ant BALTO (apysaka)

(atkelta iš 3 psl.) 
buvo nubarstytos jų spirų, bet man niekas neliepė šluoti - aš ir 
nešlaviau. O kai vieną rytą su glėbeliu dobiliukų atidariau duris - 
abu triušiai gulėjo vidury aslos išdraskytomis gerklėmis, o visur 
buvo pritaškyta kraujo. Tiktai čia, ant cemento, tarp spirų, jis 
neatrodė skaisčiai raudonas, greičiau rudas ir neryškus. Rudas ant 
pilko gal ilgam laikui ir neužsilieka vaiko atmintyje? Tai buvo 
man tragedija, bet ji būtų pasirodžiusi vieni niekai, jei tuomet 
būčiau žinojęs apie tą, aną, kuri dar manęs laukė.

Patėvis nusprendė, kad tai šeško darbas, niekieno daugiau, rado 
užkrosny ir urvelį. Man reikėjo išnešti koklį, šiaudus ir švariai 
iššluoti spiras, bet per ašaras aš niekaip negalėjau įžiūrėti tų spirų.

Jei ne ta triušelių mirtis, ši vasara man būtų buvusi pati geriau
sia, ir visai ne dėl to, kad aš ją pačią pirmąją atsimenu. Nebuvo 
nei Rimkienės, nei Stapūnės, niekas netrukdė skaityti, nes moti
na iš pat ryto darže kažką ravėjo, laistė, kažką rovė, o bulvėse 
visuomet kyšojo sulenkta patėvio kuprelė. Ir tas daržas, ir tos bul
vės turėjo mus visus tris išlaikyti gyvus ateinančią žiemą. Kai ne
beturi ko mainyti - blogai. Mes ne tiktai ko mainyti, mes juk čia 
apskritai nieko neturėjom: nei giminių, nei draugų, nei pažįstamų, 
visiems buvom svetimi, gal net kiek paslaptingi, o paslaptingų ir 
svetimų niekam nereikia.

Bet ir šiltos vasaros pabaiga, ir mokyklos pradžia nesulaiko
mai artėjo. Vieną rytą motina į daržą nebėjo, išdėliojo ant stalo 
mokytojos dovanotus drabužėlius. Jis buvo vardu Žygimantas, aš 
neužmiršau. Tai to Žygimanto švarkelį ir kelnes aš dabar nešiosiu.

Motina liepė viskuo tuo apsivilkti ir patenkinta pasakė:
- Užteks tiktai atlenkti. Nors ir menkai, bet juk ir tu vis tiek 

augi.
Apvilktas antrą kartą tais jau atlenktais drabužiais, aš kažko

dėl nevaikščiojau grožėdamasis savim kaip kalakutas, o tuojau 
ėmiau vilktis šalin - lyg negera nuojauta, lyg koks neramus jaus
mas pradėjo spausti paširdžius.

- Ko? - pakėlė antakius motina.- Pasivaikščiok, pasivaikščiok, 
prisipratink.

- Nenoriu, - ir, viską nusimetęs, atsisėdau ant lovos.
Kad būtų drąsiau, į mokyklą susitariau eiti kartu su Pupeikio 

vaikais, motina manęs nelydėjo:
- Mokytoją jau pažįsti, savo vardą pavardę žinai, tiktai gimi

mo metus atsimink.
Patėvis iš vakaro man užtaisė dar vieną klausimų atsakymų 

repeticiją, šį kartą pačią ilgiausią ir painiausią, bet aš niekur ne- 
susimoviau, viską atsiminiau dar iš pavasario.

- Gerai, - linktelėjo galvą. - Galėsi eiti. Bet rytoj eidamas dar 
viską galvoj persikartok.

Aš jam nebuvau sakęs, kad eisiu kartu su pupeikiukais, mes 
vieni patys buvom taip susitarę. Kaip aš su jais eidamas persi- 
kartosiu?

• Mokyklos kieme šurmuliavo jau daug vaikų, vienus jau 
pažinojau iš matymo, kitų ne. Pupeikiukai tuojau mane paliko ir 
išsilakstė kas kur, todėl nedrąsus stovėjau po pastoge, atsirėmęs 
nugara į sieną. Mokytoja mane pamatė ir pati priėjo, uždėjo ran
ką ant peties:

- Tai atėjai, Granauskai?
Aš linktelėjau galvą. Nenukeldama man nuo peties tos rankos, 

ji pasisukusi dairėsi po kiemą, paskui pradėjo šaukti:
- Pirmokai visi pas vedėją!.. Pirmokai!.. Pirmokai visi čia!..
Sugraibiusi nedidelį mūsų būrelį, įsivedė į klasę, o ten prie sta

lo stovėjo aukštas ir liesas jos vyras, ir aš supratau, kodėl abudu 
jie tokie liesi: juk jie taip pat buvo svetimi šiame kaime, neturėjo 

čia nei savo žemės, nei giminių.
Mokykla - tai du dideli kambariai, kuriuose išilgai stovėjo po 

dvi juodų suolų eiles. Viename kambaryje sėdėjo pirmokai ir tre
čiokai, kitame - antrokai ir ketvirtokai. Eilių pradžioje kuitėsi mer
gaitės, berniukai šurmuliavo už jų, o kai mane pasodino maždaug 
eilės viduryje, - pro mergaičių kasas ir galvas visai negalėjau maty
ti lentos.

- Taip nieko nebus! - pasakė mokytoja ir liepė visoms mer
gaitėms persėsti per vieną suolą atgal.

Pakilo bruzdesys, suolų trankymas, o mane mokytoja nusive
dė į patį priekį ir liepė sėstis į pirmąjį suolą tiesiai priešais jos 
stalą. Bet aš stovėjau nudūręs galvą ir visas degiau iš gėdos. Kodėl 
aš turiu sėdėti pirmiau tų mergų? Ir dar prie pat mokytojos stalo? 
Ir dar visai vienas?

- Taip nieko nebus! - vėl pasakė mokytoja, o aš jaučiau, kad 
klasei visiškai manęs negaila, jie tik žiūrėjo, kuo čia viskas baig
sis. - Pupeiki, ateik čia!

Pupeikiukas priėjo.
- Katras norit sėdėti prie lango?
- Aš!.. Aš!.. - ir Pupeikiukas vikriai šmurkštelėjo į suolą.
Tiek to, man bus gerai ir iš krašto. Užtat po skambučio visuo

met pats pirmasis galėsiu išbėgti į lauką. Kai pasigirdo tas skam
butis, aš iš nedrąsumo niekur nebėgau, palaukiau, kol išbėgs kiti, 
bet Puipeikis jau stūmė mane iš suolo:

- Stokis!.. Aš sėdėsi čia kaip pašiktas?..
Kieme stengiausi laikytis arčiau jo, juk, kaip ne kaip, dabar jis 

turėjo būti geriausias mano draugas, bet jis tuojau nukūrė kaip 
zuikis pas brolius, todėl ir aš nubėgau. Tame būryje buvo ir kitų 
berniukų, kurių dar nepažinojau. Staiga pajutau, kad mane kaž
kas kietai nutvėrė už švarkelio apykaklės. Pradėjau muistytis, 
gręžioti galvą, kol pamačiau užpakalyje išraudusį nuo pykčio 
Žygimanto veidą:

- Atiduok!.. - šaukė jis ir dabar jau draskė atlapus. - Čia mano
švarkas!.. (bus daugiau)
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Reaktyvus gastritas
•

Kas tai yra?
Reaktyvus gastritas - tai ūmus 

skrandžio gleivinės uždegimas, 
atsirandantis veikiant įvairiems 
dirgikliams. *

Kas jį sukelia?
Reaktyvųjį gastritą sukelia 

nesteroidiniai priešuždegiminiai 
vaistai (NPV ), alkoholis.

Kokie ligos požymiai?
Liga gali būti be požymių ar 

pasireikšti lėtiniu kraujavimu iš 
erozijų, mažakraujystės požy
miais. Gali būti jaučiamas 
skausmas, deginimas, gali var
ginti rėmuo, pykinimas, atpyli- 
mai.

Kaip liga nustatoma?
Liga nustatoma iš anamne

zės, o diagnozė patvirtinama en
doskopiniu tyrimu.

Kaip liga gydoma?
Nutraukiamas ligą sukėlusių 

veiksnių poveikis, o esant sun
kesniems atvejams skiriama 
skrandžio rūgštingumą maži
nančių vaistų.

Kaip ligos išvengti?
Sunku ligos išvengti gydan

tis NPV. Todėl papildomai reko
menduojama vartoti skrandžio 
rūgštingumą mažinančius vais
tus.

Dr. R. B.

100 g šokolado,
140 g sviesto,
6 kiaušiniai,
150 g miltinio cukraus,
50 g džiūvėsėlių,
50 g miltų,
100 g šokolado glajaus

Šokoladą sulaužyti mažais 
gabaliukais, pašildyti karšto 
vandens vonelėje ir ataušinti. 
Sviestą ir 50 g cukraus ištrinti 
iki putų, trinant sudėti trynius ir 
ištirpintą šokoladą. Baltymus 
suplakti iki standžių putų, be

Šokoladinis ežys

riant 100 g cukraus. Į baltymus 
suberti džiuvėsėlius sumaišytus 
su miltais. Viską gerai išmaišy
ti. Formą patepti sviestu ir pa- 
barstyt džiuvėsėliais. Kepti 40- 
50 minučių. Išėmus palaikyti 
formoje 15 minučių. Apipilti šo
koladiniu glajumi.

Džiuvėsėlių pudingas su cukatais

NAUJOS KNYGOS
RELIGIJŲ ISTORIJOS ANTOLOGIJA I dalis: Judaizmas. 

Krikščionybė. Sudarytojas Bronislovas Kuzmickas. Vilnius: Vaga, 
2001. 226 psl.

400 g baltų džiūvėsių,
800 ml pieno,
5 kiaušiniai,
150 g cukraus,
150 g cukatų,
50 g sviesto

Maltus džiūvėsius užpilti 
karštu pienu, išmaišytu su try
niais ir cukrumi. Į mišinį sudėti 
cukatus, išplaktus baltymus, iš
maišyti, išdėti į sviestu išteptą 
formą ir iškepti.

Kiekviena religija yra daugy
bės sudėtinių dalių visuma: tikė- 
jimo samprata, apeigos, šven
tyklos ir vienuolynai, muzika, 
dailė ir architektūra. Religijos 
istorija - tai neatsiejama visos 
pasaulio kultūros istorijos da
lis.^

Šiandien, kai religija grįžo į 
Lietuvos viešąjį gyvenimą ir 
kultūrą visuomenėje dar jaučia
mos teorinio žinojimo spragos 
ir todėl didėja literatūros religi
ne tematika poreikis. Šias spra
gas užpildyti ketina naujoji “Re
ligijų istorijos antologija”, skir
ta plačiam skaitytojų ratui.

Renginio sudarytojas B. Kuz
mickas ketina apsiriboti tik la-

blausiai paplitusių religijų isto
rija: trys didžiosios monoteisti
nės religijos, kilusios Artimuo
siuose Rytuose, tačiau vadina
mos Vakarų religijomis - ju
daizmas, krikščionybė ir isla
mas; taip pat įtakingiausios Ry
tų religijos - hinduizmas, bu
dizmas, sintoizmas, konfucia
nizmas ir daoizmas.

Pirmoji “Religijų istorijos 
antologijos” dalis skirta seniau
siai monoteistinei religijai ju
daizmui ir iš jos išaugusiai 
krikščionybei. Populiarios pa
skirties leidinyje pagrindinis 
dėmesys skiriamas ne dogmi
niams konfesijų skirtumams, 
bet istoriniams tekstams, kal
bantiems apie žmogaus santykį 
su Dievu, apie patį žmogų, do

rovę, gyvenimo prasmę.
Per seniausių rankraščių ir 

šaltinių fragmentus stengiama
si atskleisti religijų esmę ir savi
tumą. Knygoje skaitytojas galės 
perskaityti Toros, Talmudo frag
mentus, susipažinti su vidur
amžių žydų filosofija, sužinoti, 
kas yra šiuolaikinis judaizmas.

Antrojoje dalyje, kuri skirta 
krikščionybei, publikuojami pir
mųjų krikščionių rašytojų bei 
Rytų krikščionių raštai, Nauja
sis testamentas, Reformacijos, 
stačiatikybės, neoprotestantiz- 
mo, šiuolaikinės katalikybės 
didžiųjų kūrėjų esminiai darbai. 
Kiekvienos dalies pradžioje yra 
išsamūs knygos sudarytojo B. 
Kuzmicko komentarai.

Jūratė Dusevičiūtė

Siųsdami per VVestern Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.
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Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji
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galės saugiai atsiimti pinigus 185-tyje šalių ir 
95 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Westem Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
Wėstem Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000
www.westernunion.com

VVESTERN MONEY 
UNION TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje***

Lietuvoje siūloma 
legalizuoti 
naminukę

Lietuvos Seimo Žmogaus tei
sių komiteto patarėjas Kęstutis 
Čilinskas ketina siūlyti legali
zuoti naminės degtinės gamybą 
savoms reikmėms.

P. Čilinsko teigimu, “nenor
malu, kai laikraščiuose spaus
dinamos prezidento Valdo 
Adamkaus, keliančio naminukės 
stikliuką, nuotraukos, o šalia 
pateikiama informacija apie 
nuteistus naminukės gaminto
jus ”.

Praėjusią savaitę, viešėda
mas Telšiuose, Valdas Adamkus 
neatsisakė ūkininkų pasiūlymo 
paragauti vietinės gamybos 
naminukės.

Respublika

Rusija pateko tarp
20 didžiausias 

oficialiąsias 
atsargas turinčių 

valstybių
Rusija, kurios centrinis ban

kas šiuo metu valdo 32,3 mlrd. 
JAV dolerių vertės aukso ir lais
vai konvertuojamos valiutos at
sargas, pagal šį rodiklį aplenkė 
20-oje šio sąrašo eilutėje at
sidūrusią Lenkiją (28 mlrd. dol.) 
ir seka po Ispanijos (15-a vieta 
- 37 mlrd. dol.), Brazilijos (35 
mlrd. dol.), Kanados ir Tailan
do (po 32,5 mlrd. doL).

Didžiausias aukso ir tvirtos 
valiutos atsargas yra sukaupusi 
Japonija - 360 mlrd. dolerių, Di
džioji Kinija (Kinijos Liaudies 
Respublika, Honkongas ir Tai- 
vanas) - 400 mlrd. dol. (atitin
kamai 180 mlrd. ir po 110 mlrd. 
dol.), JAV - 132 mlrd. dol., Pie
tų Korėja - 95 mlrd. dol., Vo
kietija - 87 mlrd. dol..

Jei Rusijos centriniam bankui 
pavyks oficialiąsias tarptautines 
atsargas šiais metais padidinti 
iki 40-45 mlrd. dolerių - sumos, 
kuri, pasak pagrindinio šalies 
bankininko Viktoro Geraščen- 
kos, būtų optimali, Rusija pagal 
ši rodiklį pasivytų arba aplenk
tų Indiją ir Didžiąją Britaniją 
kurios dabar šiame sąraše yra 
13-a ir 12-a (atitinkamai 42 
mlrd. ir 44 mlrd. dol.).

Nuo šių metų pradžios Rusi
jos oficialiosios tarptautinės at
sargos išaugo kiek daugiau nei 
15 procentų.

Tarptautinio valiutos fondo 
duomenimis, bendros tarptau
tinės oficialiosios atsargos pa
saulyje siekia 2,3 trln.1 JAV dol.

Interfax

Popieriniai doleriai 
gali kelti pavojų 

sveikatai
Pinigus purvinais galima va

dinti ne tik perkeltine prasme. 
Kaip rodo Jungtinėse Valstijo
se atliktų specialių tyrimų re
zultatai, populiariausios pasau
lyje valiutos - JAV dolerių bank
notai apaugę žmogui pavojin
gais virusais ir bakterijomis.

Ant penkių iš 68-ių tirtų ban
knotų buvo bakteriją kurios ke
lia pavojų ir visiškai sveikiems 
žmonėms bei gali išprovokuoti 
organizmo pasipriešinimo kai 
kurių rūšių vaistams reakciją.

Ant 59-ių kitų banknotų ras
ta virusų, kurių dažniausiai ap
tinkama ligoninėse. Ir tik keturi 
banknotai buvo šia prasme vi
siškai švarūs.

“Banknotai tapo puikia “tran
sporto priemone” ligų sukėlė
jams. Tai ypač pasakytina apie 
JAV dolerius - populiariausią 
valiutą. Todėl pinigai gali būti 
plaunami ir ne tik perkeltine 
prasme”, - pareiškė JAV mikro
biologinių tyrimų organizacijos 
ekspertas Peter Ender.
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Apie obuolius ir jų naudą 

prirašyta labai daug. Tai iš tik
rųjų vertingi vaisiai, tinkantys ir 
sveikiems, ir ligoniams. Specia
listai nustatė, kad obuoliai turi 
daug vertingų savybių. Kadan
gi dabar ir žiemą obuoliai nėra 
patys brangiausi vaisiai, galima 
prisiminti svarbiausias iš šių sa
vybių. Obuolių pektinas mažina 
cholesterino kiekį, taigi saugo 
širdį ir kraujagysles. Obuolių 
rūgštis normalizuoja cukraus 
kiekį kraujyje. Obuoliai turi vi
tamino C, kuris didina organiz
mo atsparumą. Obuolio žieve
lėje esančios medžiagos slopi
na uždegimus. Obuolių sultyše 
yra medžiagų, kurios ramina 
nervus. Obuolių skaidulos sau
go žarnyną nuo susirgimų. Vi
dutinis obuolys turi 57 kalori
jas, o vitaminų ir mineralinių 
medžiagų jis turi daugiau už ki
tus vaisius. Džiovintuose obuo
liuose vitamino C mažai išlie
ka, bet daug yra vitamino P.

Daugelis mano, kad kriau
šėse nėra nieko naudinga, iš
skyrus cukrų. Be abejo, jose nė
ra tiek vitaminų A ir C, kaip 
obuoliuose ar morkose. Tačiau 
folinės rūgšties daugiau, negu 
raudonuosiuose serbentuose. 
Folinė rūgštis skatina kraujo 
gamybą ir labai naudinga au
gantiems vaikams. Jos gali trūk
ti nėščiosioms ar sergančio
sioms plonosios žarnos ligomis. 
Kriaušėse labai daug medžiagų, 
kurios stiprina kapiliarus, gydo 
virškinamojo trakto uždegimus, 
stiprina kepenis ir šlapimtakius. 
Šiuose vaisiuose yra cinko, ko
balto ir mangano. Liaudies me
dicina pataria valgyti kriaušių 
peršalus ar karščiuojant.

- Yra šimtai peršalimo gy
dymo būdų: kai kurie jų remia
si bobučių prasimanymais, kiti
- kiek daugiau pagrįsti. Tačiau 
organinis cinkas su vitaminu C
- peršalimo gydymas, paremtas 
mokslu. Keli tyrimai įrodė, kad 
toks paprastas peršalimo gydy
mas yra tikrai veiksmingas. Vie
nas iš jų, vykęs Amerikoje, 
įrodė, kad cinko gliukonatas ga
li sutrumpinti peršalimo trukmę 
50 proc. Tyrime dalyvavo 100 
peršalusių darbuotojų iš Cleve
land klinikų. Į tyrimą buvo įtrau
kiama pagal šiuos kriterijus: aiš
kūs peršalimo simptomai, pasi
reiškę ne vėliau kaip praėjus 24 
valandos iki registracijos. Tiria
mieji buvo padalyti į dvi grupes, 
iš kurių viena gavo cinko gliu- 
konato, o kita - tokias pat tab
letes su kalciu. Abiem grupėm 
buvo nurodyta čiulpti tabletes 
kas valandą nuo ryto iki nakties 
miego. Gydymas turėjo trukti 
tol, kol išnyks peršalimo simp
tomai. Cinką gavusi grupė sir
go vidutiniškai 4 dienas, o kalcį
- dvigubai ilgiau. Be to, pirmoje 
grupėje trumpiau truko kosulys, 
galvos skausmas, užkimimas, 
nosies užgulimas, gerklės 
skausmas. Abejose grupėse vie
nodai užtruko karščiavimas, 
raumenų skausmas, sloga.

- Gydytojai-dietologai pa
neigė nuomonę, kad norint pa
pildyti mūsų organizmą skysčiu, 
reikia litrais gerti vandenį. Pa
sirodo, tam visiškai tinka ir alus. 
Daugelis sveikos mitybos kny
gučių teigia: kad jaustumėmės 
gerai, kasdien turėtume išgerti 
8 stiklines vandens. Tuo tarpu 
gydytojai iš Didžiosios Britani
jos Dietologų draugijos tvirtina, 
kad organizmui tinka bet koks 
skystis. Be to, jie nesupranta, 
kodėl buvo nustatytas toks kie
kis - 8 stiklinės vandens. Pasak 
jų, skysčio šaltiniu gali tapti ar
bata, kava, pienas, limonadas, 
sultys ir netgi alus.

http://www.westernunion.com
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BALSAI IS LIETUVOS

Sveiks, razumėli!
Vladas Braziūnas

Skaičiau “Darbininke” (gegužės 11d. Nr. 19, Antano Dundzi
los straipsnį “Visuomenės žiniai: duomenys apie “fondelius”) ir 
stebėjaus, kad apie vieną fondą niekur nebuvo parašyta. Aš nežinau 
ar p. Dundzila nežino apie “Auksučių fondą”, o gal “Auksučių 
fondas” netinka į minėtą fondų grupę?

“Auksučių fondas” yra fondas, kuris nori gelbėti lietuvius ir 
padėti ūkininkams atsistatyti ir sėkmingai dirbti žemės darbus, 
kaip kad buvo Lietuvos nepriklausomybės laikais prieš Antrą 
pasaulinį karą. Taip pat šis fondas rūpinasi miškų priežiūra ir jų 
tvarkymu, kad medžiai augtų sveiki ir gražūs.

Mes žinom, kokį gerą vardą lietuviai ūkininkai turėj o prieš antrą 
pasaulinį karą. Karo metu vokiečiai ir sovietinė armija sudraskė 
visą Lietuvą, jos žemę, miškus ir ištrėmė daug Lietuvos žmonių.

Kas liko Lietuvai? Išdraskyta žemė, be įrankių, be mašinų, be 
grūdų ir sėklų, net ir be ūkininkų. Tai reiškia, kad dabar reikia iš 
naujo viską atstatyti!

Nuo ko pradėti? “Auksučių fondas” jau veikia nuo 1999 m., o 
aš apie šį fondą ir jo tikslus išgirdau tik pereitais metais. Iškart 
supratau jo vertę ir svarbą saugoti Lietuvos ūkininkus ir pasiunčiau 
fondui stambią auką.

Aš manau, kad šis fondas yra itin naudingas Lietuvai. Juo gali 
pasinaudoti jauni ūkininkai, iš Sibiro grįžtantys tremtiniai - šio 
fondo pagalba įsigyti dalį žemės ir pradėti ūkininkauti. Kuršėnuo
se, Šiaulių apskrityje yra statomas pastatas, tapsiantis šios veiklos 
centru. Visą informaciją apie šio fondo veiklą galima gauti iš “Auk
sučio fondo” steigėjo Vytauto Šliūpo, 2907 Frontera Way, Burlin- 
game, Ca, 94010.

“Auksučių fondas” skelbiasi, kad nori padėti žemės ir miškų 
ūkio vystymui, suteikiant pagalbą smulkiems ūkininkams ir miš
ko savininkams, pagerinti ekologiškai patikimas žemes ir t.t.

Žinoma, šis fondas, kaip ir visi fondai tikisi pagalbos. Norin
tiems pagelbėti, prašome aukas siųsti Vytauto Šliūpo arba mano 
adresu.

Labai ačiū ir dėkoju už galimybę pagarsinti “Auksučių fondą” 
Alex Wesey (Aleksandras Vasiliauskas) 

15 WoodRd.
Great Neck, NY 11024

Lietuvos menininkai prašo išsaugoti 
unikalią Orvidų sodybą

(atkelta iš 1 psl.) 
sulaukta nebuvo.

Orvidų sodybą, esančią Kre
tingos rajone, kartu su V.Orvidų 
kūrė jo tėvas.

Sovietmečiu ji buvo tapusi 
siauro Lietuvos intelektualų ir 
menininkų rato oaze bei rezis
tencinės dvasios išraiška. Sovie
tinės armijos tankas, važiavęs

griauti sodybos, įklimpo jos ne
privažiavęs.

Akmenis, kurie buvo pradėti 
ardyti, aplink gyvenantys žmo
nės sunešdavo atgal.

Orvidų sodyba, kaip vienas 
didžiausių pasaulio globotinų 
objektų, yra įrašytas į Didžiosios 
Britanijos geografų draugijos 
sąrašą. BNS

Gal, sakau, tektų kada mie
liems skaitytojams, kilusiems ne 
iš Lietuvos šiaurės, ne iš alaus 
krašto, atsikliūt tan smagian 
kraštan, aukštaičio trobon, tai 
draugiškai kai ką - beveik būti
nai žinotina - imsiu ir pašnabž
dėsiu.

Sustatyti stalai, suolai per vi- 
sątų stalų ilgį ir pasieniuose, vis
kas paruošta priimti svečius. 
Alus nestygsta uždarytas ka
maroj: mat jį leidžiant (o tai, 
ypač išlaisvinti volę, - didelis 
menas!) vis dėlto kartais pasi
taiko, kad pivorius nenulaiko 
volės, ta iššauna - vyrai būna 
kaip po alaus pirties! Kartais 
volę, ypač jei dar alus paankstin
tas į bačkas supilstyt, ir šiaip 
iššauna - pasiutus ten jėga su
grūsta ton bačkon! Eina srovė 
kaip iš gaisrinės žarnos!..

Taip ir paskiau, už stalo: siū
lymai, prašymai, įkalbinėjimai - 
srove. Alus ir valgymai siūlomi 
be atvangos, vis meiliai, bet pri- 
spirtinai. Kad paskiau svečiai 
nekalbėtų: Viską būva, viską 
būva, tiok prašioma nebūva! 
Kad ant stalo padėta, tarkim, 
pasvaliečiui - ne kaip žemai
čiui ar suvalkiečiui - dar kaip ir 
nieko nereiškia: reikia įprašyt, 
kad stiklines prisipildytų, kad 
kokio valgymo įsidėtų.

Geriamas alus ne iš kokių 
nors bokalų, bet iš stiklinių. Ir 
niekad ne po visą ne ligi dug
no, o paliekant nenugertą ge
rą stiklinės trečdalį, aukštai 
pjaunant. Paskiau iš uzbono, 
taigi ąsočio, vėl užpilama švie
žio, putojančio. Vėl gurkšno- 
jama. Antai iš senų prisimini
mų (krikštynos Jono Jablons
kio žmonos tėviškėj Diržiuose): 
“Kiti svečiai seklyčioj tuo tar
pu gurkšniavo putojantį šei
mininkų alutį”. Po teisybei alus 
veikiau ir yra gurkšnojamas,

gurkšniaujamas, - ne geriamas.
Tiesa, Lietuvoje neseniai iš

ėjo pirma tokia studija- Viktoro 
Dagio knyga Darau savo alų. 
Taigi, suprask, tikrą naminį, 
tradicinį. Viktoras tradicijas iš
mano kaip reta: pats iš Biržų 
krašto, be to, nors specialybės 
ir matematikas kompiuterinin
kas, yra tikras ir kruopštus et
nografas - veikliosios Vilniaus 
universiteto kraštotyrininkų ra- 
muvos, jos ekspedicijų auginti
nis. Tik va tos knygos viršely 
valiūkiškai akį merkiantis vy
ras - ne stiklinaitės, o bokalo įsi
tvėręs! Čia jau ne autoriaus rik
tas, čia išmonė - Ūkininko 
patarėjo leidyklos, išleidusios 
knygą kaip vienąiš savo „Meis
terio” knygynėlio leidinių. Ir dar 
leidykla geidavusi, kad ir pa
čiame knygos tekste autorius 
kuo dažniau vis minėtų ne stik
linę, o bokaląpo teisybei su tra
diciniu naminiu alum negalin
tį turėti nieko bendra... Belieka 
nebent pasiguosti, kad iš lei
dyklų diktato kartais randasi ir 
didesnių nesusipratimų. Antai ir 
Marijai Gimbutienei kadaise 
teko nusileisti leidėją pirmiau
sia žiūrinčių būsimos paklausos, 
užmačioms ir savo deives kny-' 
gos pavadinime pagrūsti - po 
dievais!..

Dar. Juoko dėlei. Bet epizo
das - vertas.

Vilniaus universiteto Filolo
gijos fakulteto studentai tą dar 
sovietinį rugsėjį buvo išvežti 
Pasvalio rajonan: kas bulvių 
kast, kas obuolių raškyt ar dar 
kokių darbų dirbt. Po dviejų 
savaičių keičiasi dėstytojų pa
maina. Drauge važiuoja apsi
dairyt ir fakulteto valdžia. Pir
miausia - tiesiai į Vytartus, kur 
Pavasario kolchozo agronomu 
dirba vienos dėstytojos, va
žiuojančios pakeist kolegą bro-

lis. Oras - bobų vasaros. Tad 
sodely priešais namą išstatyti 
stalai, svečių laukiama. Susė
dam. Prasiveria verandos durys, 
jose jaunas drūtas šeimininkas 
su dideliu bokalu rankoj. Lipa 
verandos laipteliais link mūsą 
vietoj labą dieną sako:

- Pas mum geria šitaip!
Ir demonstratyviai tą bokalą 

susikliukina.
Žinau, kad ne šitaip. Įtariu, 

kad ir pats bus prisileidęs kokio 
bizaliuko, trečioko girklalio. Bet

negi čia išsišoksiu. O svečiai iš 
po kelionės. Gerai ištroškę.

Taip ir buvo paskiau po visą 
rajoną kone išnešioti. Ypač pa
sisekė fakulteto kompartijos 
sekretoriui, vienoj vietoj dar ir 
arielkos gavusiam ant viršaus 
užpilt: sudiev, razumėli!..

Vis dėlto tik jis išryt ir te
buvo surūgęs. Kiti, arielkos ne
pamaišę, buvo žvalūs kaip 
agurkėliai ir negalėjo atsiste
bėti:

- O kur pagirios?!.

Dviejų fondų apyskaitos
(atkelta iš 3 psl.)
iš parduotų akciją negu iš palū
kanų bei dividentų ($343 tūkst.). 
Šie skaičiai reiškia labai agre
syvią ir talentingą prekiavimą 
akcijomis, kas, savaime aišku, 
siejasi su apčiuopiama rizika..

Fondų išlaidos yra kitas svar
bus rodiklis. LF valdymas viso 
atsiėjo $176,475, iš kurių 32% 
išmokėta algoms. TF adminis
tracija kainavo $102,574, al
goms išmokėta 34%. Dalinant 
visą išlaidų sumą iš bendros tur
to sumos, LF kaštai siekia 1,8%, 
o TF - 3,4%, o TF - 3,4%.

Iš pajamų atėmus išlaidas, 
gaunasi pelnas. Vėl, pelną dali
nant iš bendros turto sumos, LF 
gauname 11,4%. TF pelnas sie
kė 5,4%.

Amerikos ekonominiame gy
venime- ekonominiai rodikliai 
yra svarbus reiškinys. Panašiai, 
naudojant išdirbtus rodiklius, 
gal ateina laikas žvelgti ir į mūsų

didžiuosius, visuomeninius fon
dus. Didieji fondai jau nebeope- 
ruoja “iš batų dėžučių”. Kai, 
metų bėgyje sutelkiami įnašai 
bei išdalinama parama siekia 
šimtus tūkstančių ar net mili
jonų dolerią tampa svarbu fon
dų veiklą atitinkamai analizuo
ti, sverti. Tai tiek šia temą šiuo 
kartu. Galvojant apie ateitį, atei
na laikas pradėti žvelgti į dali
namos paramos naudojimą t.y. 
konkrečiau, kokybiniai sverti ir 
skelbti suteiktos paramos rezul
tatus. Spėčiau, kad didele dali
mi fondų parama yra kokybiš
kai sunaudojama. Tačiau ir kon
kretūs pavyzdžiai ir statistika 
šnibžda, kad atsitinka ir kitaip. 
Vien mėtyti saujas visuomeni
nių pinigų į saldžiais pažadais 
ar dejonėmis (=prašymais para
mai) kvepiantį vėją neužtenka; 
visuomenei svarbu, kad tas vė
jas suktų malūną ar norima 
kryptimi neštų mūsų laivą.

LIETUVA 2001

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $499 r

One way to Vilnius S 325

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

RigaVen Travel, Ine.
We provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS

Pigiausios kainos skrydžiams j VILNIŲ vasarą iš New 
Yorko, Chicagos, Los Angeles, Detroito, Clevelando, 
Floridos ir kitų JAV miestų Finnair ir kitomis oro linijo
mis.

• Mašinų rezervacijos Vilniuje
• Viešbučiai
• 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvę

Vytis Travel
40-24 23S St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

800-778-9847
Fax: 718 423-3979

OR OTHER CARRIERS 
“Call for Details'

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

VILTIS - Hope
LITHUANIAN REL1EF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836
• 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

Birželio mėnesio siuntinių 
surinkimo tvarkaraštis bus skelbiamas 

kitame “Darbininko” numeryje

LNESE ZAKIS
136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 631-665-4455 Fax 631-665-6164

1-800-291-8311
E-mail: RigaVen@worldnet.att.net

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriif metu sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, iškaitant
* Taupymu sąskaitas, certifikatus ir IRA 

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

Home Eųuily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* tiesiogini pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

KaJ&amt- Hefuvi.ikai...

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

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

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
j LIETUVĄ,LATVIJA,ESTIJA,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
JUNE PICK-UP SCHEDULE

June10 Baltimore, MD 10-11 am

Philadelphia, PA 1-2 pm

June11 Putnam, CT 1-2 pm

June12 New Haven, CT 12-1 pm

New Britain, CT 2-3 pm

Waterbury, CT 4-5 pm

June14 Elizabeth, NJ 11-12 noon

Kearny, NJ 1-2 pm

June17 Brooklyn, NY 12-1 pm

Riverhead, NY 3-4 pm

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

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
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JAV LB darbuotojų sritinis 
suvažiavimas Philadelphijoje

Pereitų metų pabaigoj e parei
gas perėmusi JAV LB Krašto 
valdyba ryžosi atgaivinti sritinį 
LB valdybų atstovų darbo kon
ferencijų - sritinių suvažiavimų 
ruošą. Dr. Romualdas Kriaučiū
nas, KV-bos vicepirmininkas 
organizaciniams reikalams ėmė
si iniciatyvos šį pavasarį sušauk
ti suvažiavimus Rytinio Atlan
to pakraščio ir Vidurio vakarų 
darbuotojams. Rytinio Atlanto 
pakraščio sritinis suvažiavimas 
įvyko š.m. balandžio 21-22 die
nomis Philadelphijoje. Suvažia
vimą globojo JAV LB Pietryčių 
apygarda (pirm. Vytas Maciū
nas) ir Philadelphijos LB apy
linkė (pirm. Vytas Bagdonavi
čius). Suvažiavime buvo atsto
vaujamos Nevv Yorko, Bostono, 
Connecticuto ir Pietryčių LB 
apygardos. Dalyvavo 35 asme
nys. Pirmosios dienos posė
džiai vyko Lietuvių Kultūros 
Centro patalpose. 
Antrąją dieną bu
vo persikelta į Šv.. 
Andriejaus para
pijos salę, kur 
NATO klausimu 
pranešimus iš
klausyti buvo 
kviesta ir plačioji 
lietuvių visuome
nė.

Šurmulys 
Philadelphijoje

Suvažiavimą 
atidarė Dr. Kriau
čiūnas. Jis pažy
mėjo, kad tokios 
“darbo konferen
cijos” visokerio
pai naudingos pa
sikeitimui info- 
macija, specifinių 
veiklos uždavinių 
bei problemų ap
tarimui, veiklos 
derinimui, sku
bios akcijos planų 
išsamiam apta
rimui. Tarp dau- JAV LB Rytinio pakraščio sritiniame suva- 
gelio dėmesio rei- žiavime apie “3-čios bangos” rūpesčius kal- 
kalaujančių veik- ba Diana Norkienė New Yorko “Versmės” 
los problemų, šiuo vicepirmininkė 
metu skubios ir
koordinuotos mūsų akcijos bū
tini NATO plėtros ir Baltijos 
valstybių pakvietimo į NATO 
klausimai.

Suvažiavimo globėjų vardu 
sveikinęs vidurinės kartos veik
lus Philadelphijos LB apylinkės 
pirmininkas Vytas Bagdonavi
čius, dėkojo, kad suvažiavimui 
buvo pasirinkta Philadelphijos 
vietovė. Jis pasidžiaugė, kad šį 
savaitgalį Philadelphijoje ren
ginių šurmulys. Vyksta Nevv 
Yorko ir Philadelphijos krepši
nio varžybos, gretimoje salėje 
rungtyniauja stalo tenisininkai, 
o vakare įvyks Dainavos vyrų 
okteto, vadovaujamo muz. Da
riaus Polikaičio, koncertas. Visi 
renginiai vyksta po LB sparnu. 
Tai geriausias įrodymas, kad LB 

Tėvo Dieną 
Father’s Day 

birželio 17 d.

Lietuvių Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY, bus aukojamos šv. Mišios už visus gyvus 
ir mirusius tėvus.

Maloniai kviečiame prisiminti savo gyvus ir mirusius tėvus, 
įjungiant juos į šias bendras šv. Mišias.

Tėvo vardas........................................................................................

Gyvas...................Miręs..................

Aukoju $.................

Vardas ir pavardė.............................................................................

Gražinkite
Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., 

Brooklyn, NY 11207

gyva ir išeivijos lietuviams bū
tina.

LB Inf. (T. Gečienė) 
Krašto valdybos 

pranešimai
Su veiklos kryptimi ir ateities 

planais supažindino dalyvavęs 
Krašto valdybos nariai: pirm. 
Alg. Gečys, vicepirm. dr. R. 
Kriaučiūnas, vicepirm. admi
nistracijai Rimantas Stirbys, vi
cepirm. jaunimo reikalams Vid
mantas Rukšys, sekr. Teresė 
Gečienė, ekonominių reikalų 
tarybos pirm. Liūtas Jurskis, Re
liginių reikalų tarybos pirm. Se
suo Margarita Bareikaitė. Pers
kaityti raštiški vicepirm. Juozo 
Ardžio, Kultūros tarybos pirm. 
Marijos Remienės ir vicepirm. 
“3-čios Bangos” reikalams 
Dalios Badarienės pranešimai. 
Platesnių diskusijų sulaukė R. 
Kriaučiūno pranešimas apie pla

nuojamą JAV LB apygardos 
perorganizavimą ir D. Badarie
nės prašymas LB vienetams 
stiprinti dėmesį naujai į JAV 
atvykstantiems tautiečiams iš 
Lietuvos. Buvo pasisakymų gi
riančių Krašto valdybos teikia
mą dėmesį LB vienetams ir su
stiprintą bendruomeninės veik
los informacija aplinkraščiais ir 
spaudoje.

Su LB apylinkių valdybų at
stovais susitikti į suvažiavimą 
buvo atvykę LB 50-čio jubilie
jinio istorinio leidinio redakto
rius Balys Raugas. Tačiau, jam 
staiga stipriau sunegalavus, ne
teko išgirsti jo pranešimo apie 
leidinio padėtį ir redaktoriaus 
pageidavimus LB apylinkių va
dovams.

Apygardų pirmininkų 
pranešimai

Bostono LB apygardos pirm. 
Gintaras Čepas apžvelgė apy
gardos rėmuose esančių Bos
tono, Brocktono, Cape Cod, 
Providence ir Worcesterio apy
linkių veiklą. Kai kuriose LB 
apylinkėse noriai jungiasi nau
jai atvykusieji. Brocktono apy
linkės pirmininkas “3-čios ban
gos” atstovas Arūnas Žukaus
kas, kaip ir jo valdybos narė 
Daiva Jaudegytė aprašanti apy
linkės veiklą spaudoje ir inter
nete sudariusi tinklalapį, kuria
me skelbiami Rytinio pakraščio 
jaunimo bei kiti renginiai ir įvai
ri lietuviška informacija.

Connecticuto LB apygardos 
pranešimą raštu pateikė negalė
jusi atvykti pirm. Laima Karo- 
sienė. Apygardos žinioje veikia 
Bridgeporto, Hartfordo, Nevv 
Haven, Nevv Britain, Waterbury 
ir Rytų Connecticut (Putnamo) 
apylinkės. Apygarda globojo 
pereitą rudenį vykusią JAV LB 
tarybos sesiją. Posėdžiaujama 
neakivaizdiniu būdu naudojant 
elektroninį paštą. Elektroninis 
paštas, naudojamas palaikyti 
ryšius su “3-čios bangos” lietu
viais, perduoti žinias apie ren
ginius, atsakinėti į buities klau
simus. LB atstovai šiais metais 
dalyvavo Vasario 1-tos proga 
susitikime su Connecticuto val
stijos gubernatoriumi. Veikia 
tautinių šokių grupės Hartfordo 
ir New Haveno apylinkėse. Nevv 
Britain veikia lituanistinė mo
kykla. Kuriasi dainos meno 
vienetas Nevv Britain apy
linkėje.

Nevv Yorko LB apygardą at
stovavo pirm. dr. Giedrė Kum- 
pikaitė, Raimundas Sližys, XVI- 
tos LB Tarybos narys, apygar
dos valdyboje kuruojąs visuo- 
meninę-politinę veikla ir Vidas 
Sidas (Apreiškimo parapijos ko
miteto pirm.). Apygardai pri
klauso penkios apylinkės, kurtų 
keturios koncentruojasi apie 
Nevv Yorko miestą (Long Island, 
Manhattan, Queens ir “3-čią 
bangą” apjungianti “Versmė”. 
Vienos apylinkės esama toli - tai 
Rochester, NY. Apylinkės yra 
veiklios, tačiau veiklos sąlygos 
smarkiai pasunkėjo Tėvams 
Pranciškonams nutarus parduoti 
Kultūros Židinį ir sustabdžius 
naudojimąsi patalpomis, kol kas 
teikiant išimtį Maironio mo
kyklai. Su gegužės 21 d. laida 
buvo sustabdytos Romo Kezio 
vadovaujamos “Laisvės Žibu
rio” radijo pusvalandžio trans

Jei gyvenat Connecticut
(atkelta iš 2 psl.)

Reikia skambinti savo sena
toriams (niekad nesat senato
riui skambinę? Tegu būna pir
mas kartas. Be to, kalbėsit ne su 
senatorium, o su sekretore ar ko
kiu padėjėju). Senatoriui Dodd 
skambinti 800/334-5341 (ne
mokamas numeris) arba 860/ 
258-6940 (rečiau bus užimtas). 
Padėkokit, kad senatorius Dodd 
yra “a co-sponsor of Senate 
Concurrent Resolution 34,” ir 
pasakykit “Please tell Senator 
Dodd tKat I would likę him to 
join the Baltic Caucus.”

Šen. Lieberman telefonai yra 
800/225/5605 ir 860/549-8463. 
Pridėkit, “I want to thank Sena
tor Lieberman for being a mem- 
ber of the Baltic Caucus.”

Skambinkit ir patys, ir pažįs
tamus paraginkit (o vėliau pri- 
minkit ir dar vėliau paklauskit, 
ar jau paskambino). Skambint 
gali ir ne lietuviai, nes bet koks 
Connecticut gyventojas gali no
rėti sužinoti savo senatoriaus 
nuomonę apie NATO ateitį.

Ir dar vienas
Teisybę sakant, kiekvienas iš 

mūsų Kongrese turim ne du, bet 
tris atstovus: du Senate ir vieną 
Atstovų Rūmuose (Congress- 
manAvoman in theHouseofRe- 
presentatives).

Nors kongresmenai nebal

liacijos. JAV LB apygarda ima
si žygių įkurti naują radijo pro
gramą, taip būtiną greitam Nevv 
Yorko lietuvių tarpusavio su
sižinojimui. Problemų turima ir 
su Apreiškimo parapija, kur vis 
smarkiau įsitvirtina ispanų 
kilmės tikintieji. Lietuviškas šv. 
Mišias svečio teisėmis laiko iš 
Maspetho atvykstantis kun. Vy
tautas Volertas. Lietuvo kunigo 
rezidento nėra. Dedamos pas
tangos su tėvais Pranciškonais 
ieškoti abiems pusėms priimti
no sprendimo Kultūros Židinio 
klausimu. Tampymasis po 
amerikiečių teismus bendram 
lietuviškam reikalui nepasitar
nauja.

Pietryčių LB apygardos pra
nešimą pateikė pirm. Vytas 
Maciūnas. Apygardos ribose 
veikia Washingtono, Baltimo- 
rės, Philadelphijos, Scrantono, 
Elizabeth, Nevvarko apylinkės. 
Pirmosios trys veikiančios did
miesčiuose yra gausios tautie
čiais ir jose įmanoma vystyti 
nuolatinę veiklą. Antrosios trys 
taip pat darbingos, sugebančios 
visuomenę organizuoti svar
biems uždaviniams, atžymin- 
čios svarbiąsias tautines sukak
tis. Ypač sėkminga Philadelphi
jos LB apylinkės veikla, kur su
sijungę po LB vėliava dirba Lie
tuvių Namų ir LB darbuotojai. Į 
veiklą jungiasi “3-čia banga”, 
atsikūrė sportininkai, su LF 
parama pertvarkomos Lietuvių 
Namų patalpos jas pritaikant 
jaunimo naudojimui.

Pranešimus sekė ilgos dis
kusijos. New Yorko “Versmės” 
vicepirm. Diana Norkienė kon
krečiai palietė “3-čios bangos” 
lietuvių jungties problemas. Ji 
ragino ir toliau teikti dėmesį “3- 
čiai bangai”, kaip kad pirm. dr. 
Kumpikaitės rūpesčiu suradi
mas lietuvio advokato dviem 
atvejais kalbėti imigracijos 
klausimais. Skatino atsiminti, 
kad daugeliui tai įsitvirtinimo ir 
kūrimosi JAV laikotarpis ir apie 
visuomeninę veiklą neturima 
noro, laiko ir energijos galvoti. 
Reikalai su laiku kryps į gerą 
pusę. Į diskusijas jungėsi Rūta 
Kalvaitytė Skučienė (Washing- 
ton, DC pirm.), Regina Pe
trauskienė (Scranton LB apyl. 
pirm.), Kęstutis Česonis (Balti- 
mores LB apyl. vicepirm.), 
Julius Veblaitis (Elizabeth 
apyl. pirm.), Valdas Audėnas 
(Newark apyl. pirm.), Edvinas 
Giedrimas (CT apygarda).

(pabaiga kitame nr.) 
LB Inf. (T. Gečienė)

suos už priėmimą į NATO, ta
čiau svarbu, kad ir jie nutartų, 
kad Lietuvą, Latvijąir Estijąrei- 
kia įtraukti į NATO. Washing- 
tone kongreso nariai bendrauja 
ir vienas kitą įtakoja. Užtad EL- 
LA išsiuntė laišką su prašymu 
paskirti pasimatymą ir šešiems 
CT kongresmenams.

Taigi, paskambinkit ir į savo 
kongresmeno raštinę. Klausti 
reikia lygiai tąpatį, kaip ir sena
torių, tik šįsyk pridėkit: “I would 
likę my Congressman (ar Con- 
gresswoman) to co-sponsor 
House Concurrent Resolution 
116 (ji mini, kad Baltų šalys 
daro politinę ir ekonominę 
pažangą, kariais prisideda taikos 
palaikime Boznijoj/Herzegovi- 
noj ir Kosovo, gerina savo 
karinį pasirengimą ir perima 
NATO standartus. Be to, jų priė
mimas užtikrintų taiką tame re
gione ir Europoje). Jeigu Jūsų 
kongresmenas yra John Larson, 
padėkokit, kad jis priklauso Bal
tic Caucus, o jei kitas - pasaky
kit “I would likę to ask the Con
gressman (Congresswoman) to 
join the Baltic Caucus.”

Congressman John Larson 
(First District), 860/278-8888,

Congressman Rob Simmons 
(Second District),860/8 86-0139

Congresswoman Rosa De- 
Lauro (Third District), 203/562- 
3718

Svarstybos prie Atlanto
Vincas Šalčiūnas

Kiekvienais metais vienoje iš 
šešių LB apylinkių įvyksta 
Floridos apygardos suvažiavi
mas, kuriame išklausomi LB 
apylinkių pranešimai, aptaria
mos aktualijos, svarstomi atei
ties darbai. Sį kartąPalm Beach 
apylinkės valdyba jį surengė 
patogioje, veltui gautoje Palm 
Beach Shores miesto tarybos 
salėje. Suvažiavimo posėdžiai 
vyko balandžio 24 d. nuo 1 iki 
4:30 vai. p.p. ir kitą dieną - nuo 
9 iki 12 vai ryto.

Suvažiavimą pravedė LB 
apygardos pirm. A. Dūda, sekre
toriavo G. Treinienė. Buvo su
darytas prezidiumas iš apylinkių 
pirmininkų (Atlantos bei Auk
sinio Kranto apylinkių nei pir
mininkai, nei atstovai neatvyko) 
bei trijų Floridos narių JAV LB 
XVI Taryboje: D. Augūnienės, 
A. Garsio ir B. Kožicienės. 
Buvo sudarytos spaudos bei nu- 
tarimų komisijos, perskaityta 
kun. M. Čyvo paruošta invoka- 
cija, pagerbti per metus apygar
doje mirę 23 nariai (Atlantos ir 
Auks. Kranto apylinkės savo 
mirusiųjų sąrašo neatsiuntė).

Priėmus darbotvarkę ir pernai 
metų protokolą, suvažiavimą 
sveikino pirm. K. Miklas ren
gėjų vardu, JAV LB KV pirm. 
Algimantas Gečys (raštu) ir Lie
tuvos Dukterų Juno Beach sky
riaus pirm. D. Augūnienė. Po to 
sekė apygardoje esančių LB 
apylinkių stovio bei veiklos pra- 
nešimai, kuriuos padarė jų 
pirmininkai: S. Ušackas - Day- 
tona Beach, K. Miklas - Palm 
Beach, V. Meiluvienė - St. Pe- 
tersburg ir G. Gedminienė - 
Sunny Hills. Vieni jų daugiau 
dėmesio skyrė į savo apylinkės 
organizacinę ar kultūrinę veiklą, 
kiti labiau akcentavo apylinkės 
problemas ir j ų sprendimų ieš
kojimą. Nors ir įdomios buvo tų 
pranešimų detalės, šiame raši
nyje jos užimtų daug vietos. Dėl 
to tenka paminėti tik juose iškel
tas svarbesniąsias mintis bei siū? 
lymus, kurie dar labiau išryškė
jo diskusijų dėl pranešimų me
tu.

Floridoje esančių LB apy
linkių ateitis nėra labai šviesi, 
nes gyventojų amžiaus vidurkis 
sukasi apie 75-80 metų, o

Congressman Christopher 
Shays (Fourth District), 203/ 
579-5870

Congressman James Malo- 
ney (Fifth District), 203/573- 
1418

Congresswoman Nancy 
Johnson (Sixth District), 860/ 

Dr. Elona Vaišnienė po paskaitos Vyčiams su savo seserim 
sesele Igne (sėdi) Bridgporte, CT 2000 m.

jaunesniųjų prieauglio beveik 
nesimato. Padėtis pagerėtų, jei
gu į LB veiklą aktvyiau įsilietų 
čia pastarųjų poros dešimtmečių 
bėgyje apsigyvenę naujieji atei
viai. Deja, jų nedaug ir jiems 
pirmiausia rūpi buitiniai reika
lai. Gera žinia, jog St. Petersbur- 
go šeštadieninėje mokykloje (ji 
vienintelė Floridoje) iš 27 moki
nių, berods, 5 yra naujųjų atei
vių vaikai. Malonu, kad Sunny 
Hills LB apyl. valdyboje dar
buojasi E. Žebertavičienė ir A. 
Pečkaitienė, Palm Beach val
dybos sekretorė yra R. Traki
mienė ir “Dainos” chorui vado
vauja muz. J. Samoška. Šių nau
jų ateivių pavyzdys gali paska
tinti ir daugelį kitų įsijunti į Flo
ridos LB apylinkių veiklą lietu
viškos kultūros išlaikymui. Se
kant Palm Beach apylinkės pa
vyzdžiu, siūlyta ir kitoms ieškoti 
galimybių tą kultūrą atstovau
ti su rūdiniais vietiniuose mu
ziejuose.

Nereikėtų nusiminti, jeigu 
apylinkės veikla tampa silp
nesnė negu norėtųsi. Juk ma
tome, kad nemažai yra nuvei
kiama, jeigu atsiranda sąlygos 
ir nestinga ryžto. Pavyzdžiui, 
Palm Beach apylinkė gali di
džiuotis savo kultūrine veikla, 
suradusi galimybę naudotis ne
mokama restorano patalpa. Dar 
lengviau yra St. Petersburgo 
apylinkei, kuriai yra prieinamos 
Lietuvių klubo patalpos. Sunny 
Hills turi draugišką parapijos 
kleboną, kuris leidžia lietuviams 
dažnai naudotis gražia parapijos 
sale. Kartą per mėnesį parapi
jos patalpose vyksta ir Daytona 
Beach lietuvių kultūriniai ren
giniai, o restorane - pabendra
vimo pietūs su programa. Lie
tuviškas pamaldas turime kiek
vieną sekmadienį St. Peters- 
burge ir Sunny Hills, gi Dayto
na Beach ir Palm Beach apy
linkėse jos būna laikomos sykį 
per mėnesį. Žodžiu, kultūrinis 
pensininkų gyvenimas Floridos 
LB apylinkėse yra gana gyvas ir 
nedaug atsilieka nuo kitų. Vi
sose keturiose apylinkėse gy
vuojantys chorai yra labai svar
būs tų apylinkių kultūrinės veik
los veiksnys.

(tęsinys kitame nr.)

223-8412
Jei nesat visai tikri, kas Jūsų 

kongresmenas, skambtelkit į 
miesto biblioteką ir paklauskit 
“information”. ELLA pirminin
kas šiuo metu yra estas Enn Koi- 
va, o lietuvius atstovauja Euge
nijus Žurys ir Elona Vaišnienė.
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Sekminės - Šventosios Dva
sios atsiuntimas - birželio 3 d.

Tėvo dieną, birželio 17 d., 
Pranciškoną koplyčioje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY, 
11207, bus aukojamos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
tėvus. Kas norėtų įjungti savo 
gyvą ar mirusį tėvą į šias bendras 
maldas, prašomi pasinaudoti at
karpėle, kuri yra šio" Darbininko" 
numerio 7-to psl. apačioje.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Išpažintys klausomos kiek

vieną šeštadienį nuo 4 v. v. iki 
4:45 v. v. anglų arba lietuvių kal
bomis.

Laidotuvių mišios už a. a. 
Joną Žekonį, sulaukusį 81 metų 
amžiaus, buvo aukotos š. m. 
gegužės 19 d. 9:30 vai. ryto. Velio
nis buvo palaidotas Calvary kapi
nėse. Gilią užuojautą reiškiame 
seserims Elžbietai ir Emilijai, taip 
pat kitiems artimiesiems. Tegul ji 
ilsisi ramybėje!

Aukso žiedus sumainė 
Rimantas Jonauskas ir Edą 
Mankelevičiūtė š. m. gegužės
19 d., 2 vai. popiet. Linkime sėk
mės jaunavedžiams žengiant į 
vedybinį gyvenimą. Tegul Dievas 
juos laimina!

Pirmąją Komuniją gegužės
20 d. 10 vai. mišių metu priėmė 
vienuolika CCD mokinių. Sveiki
name juos ir jų tėvelius, kurie 
veda savo jaunimą krikščionišku 
keliu.

Resurrection-Ascension 
parapijoje gegužes 21 d. įvyko 
šešių parapijų grupuotės mėne
sinis posėdis. Be tų parapijų 
kunigų, posėdyje dalyvavo Cath- 
olic Charities atstovai ir mokyklų 
vedėjos.

Atitaisymas. Gegužės 25 d. 
"Darbininko" 21 nr., 8 psl. paraše 
po Tautos Fondo Tarybos nuo
trauka buvo praleista Jono Vil- 
galio pavardė. Už klaidą atsi
prašome.

Bostono Lietuvių Piliečių 
klube birželio 3 d., sekmadienį, 
1:30 vai. p.p. įvyks smuikinin
ko Dainiaus Puodžiuko kon
certas. Koncertą organizuoja 
Bostono Lietuvių Bendruomenė 
ir kviečia visus gausiai atsilankyti.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus:

Po 5 dol.: A. Ambraska, Phoe- 
nix, AZ; Hedy Navasaitis, Phoe- 
nix, AZ; Anna Balsis, Sun City, 
AZ; V. Adomaitis, Sun City, AZ; 
Marytė Newsom, Beverly Hills, 
CA; Rita Bureika, Los Angeles, CA; 
V. Tuskenis, San Diego, CA; T. 
Jennings, Berlin, CT; V. Virbic
kas, Danbury, CT; Salomėja Spa- 
kauskas, E. Hartford, CT; Irena 
Vildzius, Ledyard, CT; Edith Ka
zlauskas, New Haven, CT; J. Kisie
lius, New Haven, CT; V. Laugalis, 
Niantic, CT; Gražina Venskus, 
Southington, CT; Alf. Martinė- 
nas, VVallingford, CT; J. Golum- 
bauskas, Waterbury, CT; Bertha 
Kukler, West Haven, CT; V. ir J. 
Stankus, West Haven, CT; B. A. 
Blaževičius, Milford, DE; Milda 
Grabnickas, Altamonte Springs, 
FL; Julia Oreska, Deerfield Beach, 
FL; J. Garla, Juno Beach, FL; V. ir 
M. Oniunas, Juno Beach, FL; Eu- 
genia D. Alksninis, Marco Island, 
FL; A. Telson, Melboume Beach,

Vyskupas Paulius A. Bal
takis, OFM, birželio 2 - 3 d.- 
Kanadoje, Toronto Prisikėlimo 
parapijoje - suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentą; dalyvaus "Aušros" 
sporto klubo metinėje šventėje.

Maironio Lituanistinės 
mokyklos mokslo metų už
baigimo iškilmės įvyks š. m. 
birželio 9 d., 12 vai. vidudienį 
Kultūros Židinio mažojoje salėje. 
Mokiniai atliks trumpą programą. 
Visi, kurie domisi šia mokykla ir 
mokinių atsiekimais, kviečiami 
dalyvauti:

Architektas dr. Jurgis 
Gimbutas, gyv. Arlington, MA, 
mirė gegužės 21 d. Velionio palai
kai bus pervežti į-.Lietuvą.

ALTo valdyba, ryšium su 
Lietuvos priėmimu į NATO, su 
talkininkų pagalba lietuvių vi
suomenei išsiuntinėjo per 12 tūks
tančių atsišaukimų. Prie tų at
sišaukimų pridėti trumpi pavyz
diniai laiškai prezidentui George 
W. Bush bei kitiems valdžios pa
reigūnams. Taip pat pridėti NATO 
peticijos lapai. Visi kviečiami jung
tis į bendrą akciją - rašyti laiškus ir 
platinti NATO peticiją. Laiško 
pavyzdžius bei NATO peticiją gal
ima gauti ALTo būstinėje - 6500 S. 
Pulaski, Chicago, IL. tel.: 773-735- 
6677 arba per Lietuvių Ben
druomenės apylinkes ir ALTo 
skyrius.

Aušros Vartų parapijoje 
Manhattan, NY, pavasariniai 
pietūs gegužės 20 d. praėjo sėk
mingai. Mišias aukojo klebonas 
kun. E. Savickis, giedojo par. cho
ras, vad. muz. Aldonos Kepalaitės. 
Mišių metu solo giedojo solistė 
Angelė Kiaušaitė. Dalyvavo apie 
80 žmonių. Laimėjimus pravedė 
Laima Šileikytė-Hood. Skanius pie
tus pateikė Market Basket iš New 
Jersey.

Apie žurnalistą, rašytoją 
Juozą Petrėną, - "Petrą Tarulį" 
(1899-1980), gyvenusį New Y orke, 
Lietuvoje ruošiama monografija. 
Medžiagą apie Juozą Petrėną 
(laiškus, atsiminimus, straipsnius, 
nuotraukas, ir kt.) prašoma siųsti 
monografijos autoriui: Vygantas 
Šiukščius, Lietuvių Literatūros ir 
Tautosakos Institutas, Antakalnio 
g. 6, LT-2055 Vilnius, Lithu- 
ania.

FL; Otilija Siemaska, Miami, FL; 
Zita Budrevicius, Palm Beach Gar- 
dens, FL; Eugenia Donohue, Port 
Richey, FL; S. Kreivėnas, St. Pe
tersburg, FL; P. Rasimas, St. Peter
sburg, FL; Aldona Stasiukevicius, 
St. Petersburg, FL; Marija Virbic- 
kienė, St. Pete Beacl], FL; Rūta 
Bandžiukas, Seminole, FL; Aldo
na Drukteinis, So. Pasadena, FL; S. 
Z. Dzikas, So. Pasadena, FL; Vikto
rija Dėdinas, Sunny Hills, FL; Sofi
ja Kačinskas, Sunny Hills, FL; Neda 
Girnys, Canton, GA; St. Vencius, 
Duluth, GA; Ed. Juzumas, Gray- 
son, GA; E. Degutis, Chicago, IL; 
V. Račiūnas, Chicago, IL; Laima 
Vaičiūnas, Chicago, IL; Irena M. 
Galinis, Lemont, IL; V. E. Bildu- 
sas, Montgomery, IL; Alg. Čepė
nas, Oak Lawn, IL; K. Keblys, Ba- 
ton, Rouge, LA.

(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 galima 
išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

Stovi iš k.: gen. konsulas dr. Rimantas Morkvėnas, ambasadorius Vygaudas Ušac
kas, vyskupas Paulius Baltakis, OFM; antroje eilėje iš k.: Salvijus Kungys, Paulius 
Jurkus, Gina Bitinaitienė, Albina Žumbakienė, Julius Keleras ir Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM. Trūksta Vaidos Kelerienės. A. Žumbakienės nuotrauka.

Gegužės 17 d. "Darbininko'1 
redakcijoje ir Tėvų Pranciškonų 
vienuolyne viešėjo prieš du mėne
sius naujai paskirtas Lietuvos Res
publikos ambasadorius JAV Vy
gaudas Ušackas.

Šis susitikimas su "Darbinin
ko" redakcijos kolektyvu buvo 
vienas iš tris dienas vykusių nau
jojo ambasadoriaus susitikimų jo 
pirmojo apsilankymo New Yorke

JUDRUS SEKMADIENIS APREIŠKIMO PARAPIJOJE BROOKLYN, NY

Gegužės 20 d., sekmadienis, 
Apreiškimo parapijoje buvo gana 
judrus: pirmoji vaikų komunija, 
vaišės salėje ir Lietuvių Ben
druomenės. Brooklyn/Queens 
apylinkės metinis susirinkimas.

Mišių auką žurnalistės Salomė
jos Narkėliūnaitės pirmųjų mirties 
metinių proga 10 vai. ryto aukojo 
Viešpaties Atsimainymo parapi
jos Maspeth, NY, vikaras kun. 
Vytautas Volertas. Drauge su juo, 
sava intencija, Mišias aukojo ir 
svečias kunigas Leonas Urbonas- 
Leise, SJ. Jis yra gimęs Maspeth, 
NY, o paskutinius trejus metus 
darbuojasi Lietuvoje. Dabar yra 
atvykęs aplankyti giminių.

Procesijai besiartinant prie al
toriaus, choras, vadovaujamas 
Astos Barkauskienės, palydėjo su 
giesme "O Kristau, pasaulio val
dove" (muz. K. Kavecko, žodž. B. 
Brazdžionio). Komunijos metu, 
giedant "Viešpats pakrantėj stovė
jo" (trad. gaida), pirmąją Šv. Komu
niją priėmė ir Jėzų į savo širdis 
pakvietė: Aistė Blaudžiūnaitė, 
Niką Norvilaitė ir Dainius Šidlaus
kas.

Kadangi gegužis yra Marijos 
mėnuo, mišias užbaigus po palai
minimo buvo giedama Marijos 
litanija.

Persikėlus į šventiškai išpuoštą 
žemutinę parapijos salę, vyko 
vaišės. Vaišėmis pasirūpino Pir
mąją komuniją priėmusiųjų vaikų 
tėvai, parapijos taryba, S. Nar
kėliūnaitės giminaitė S. Sakalienė 
ir LB Brooklyn/Queens apylinkė.

Prieš pradedant vaišes, dr. Mil
da Palubinskaitė, šiai dvasinei 
puotai lietuviškai parengusį vai
kus, juos pavardėmis iššaukė ir 
pristatė, o vaišių dalyviai (apie 75) 
jiems nepagailėjo plojimų.

Kiek pavėlavęs atvyko ir parapi
jos administratorius Msgr. D. Cas- 
sato, sukalbėjo maldą ir tarė šiltą 
žodį.

Vaišėms pasibaigus, LB Brook- 
lyn/Queens apyinkės metinį na

metu.
Svečias apžiūrėjo "Darbininko" 

redakciją, Kultūros Židinį, Tėvų 
Pranciškonų vienuolyną, aplankė 
ten reziduojantį vyskupą Paulių 
Baltakį, OFM. Susitikimo metu 
buvo kalbėta apie Lietuvos sto
jimą į Europos Sąjungą bei NATO, 
naująją lietuvių imigrantų ban
gą. Svečias domėjosi New Yorko 
lietuvių veikla, jaunimo proble

rių susirinkimą atidarė ir susirinku
sius pasveikino apylinkės pirmi
ninkė Ramutė Česnavičienė. Tylos 
minute susikaupus ir pagerbus 
paskutinių metų bėgyje mirusius 
Bendruomenės narius: S. Nar- 
kėliūnaitę, P. Bivainį, S. Remėzą ir 
kitus, praėjusių metų narių su
sirinkimo protokolą perskaitė 
Vida Jankauskienė. Apylinkės 
veiklos pranešimą padarė R. 
Česnavičienė: suruošta Sausio 13- 
sios ir Baisiojo Birželio minėji
mai; prisidėta prie Vasario 16-tos 
minėjimo ir "Laisvės Žiburio" 
vedėjo Romo Kezio pagerbimo; 
dalyvauta LB Rytinio pakraščio ir 

• JAV Krašto valdybos suvažiavime;
paruošta ir išsiuntinėta (NATO 
reikalu) peticijos prezidentui, se
natoriams, kongresmanams ir kt. 
Žvelgiant į ateitį - numatyta pa
minėti Birželio išvežimų dieną, 
rengiamasi paminėti Lietuvių 
Bendruomenės 50-tą gyvavimo 
sukaktį, numatyta prisidėti prie 
"Ąžuoliuko" koncerto rengimo.

Apylinkės iždininkė Renata 
Alinskienė, ypač uoliai besisten
gianti surinkti nario mokestį, 
pranešė, kad 2000 metais pajamų 
turėta 1,031.31 dol.; išlaidų - 
1,772,27 dol. Kasoje yra 4,186,83 
dol.

Kontrolės komisijos aktą, ku
riame rasta viskas tvarkoje, per
skaitė Kostas Norvilą.

Raimundui Šližiui negalėjus 
susirinkime dalyvauti, jo paruoštą 
pranešimą iš įvykusio Rytų pa
kraščio LB apygardų suvažiavimo 
dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pakvietimo į NATO struktūras, 
skaitė LB NY apygardos pir
mininkė dr. Giedrė Kumpikaitė. 
Ji dar paaiškino, kas ta linkme 
daroma NY apygardoje. Ji dar pa
informavo, kad "Laisvės Žiburio" 
radijo laidų vedėjui Romui Ke- 
ziui iš tų pareigų pasitraukus, ta 
laida, tik kitu vardu, bus tęsiama 
ir toliau. Dar kalbėjo apie Mas
peth lietuvių piliečių klubo at

momis, supažindino su savo veik
los planais.

Be minėto susitikimo, Vygau
das Ušackas dar susitiko su New 
Yorko gubernatoriumi George 
Pataki, Atviros visuomenės fondo 
kūrėju George Soros, JAV Verslo 
Tarybos nariais, Council onForeign 
Relations leidžiamo žurnalo redak
toriumi James Hoge, apsilankė 
YIVO institute ir kt.

gavimo eigą.
Priartėjus prie rinkimų, į valdy

bą reikėjo išrinkti 4 naujus narius. 
Kandidatai pasiūlyti: Jonas Kun- 
ca, Vida Jankauskienė, Ramutė 
Česnavičienė ir Aldona Augilienė. 
Neatsiradus daugiau kandidatų, 
jie ir buvo patvirtinti.

Dabar naująją valdybą sudaro: 
Ramutė Česnavičienė, Vida Jan
kauskienė, Renata Alinskienė, Ed
mundas Adomaitis, Raimundas 
Šližys, Aldona Augilienė ir Jonas 
Kunca. Rašant šią apžvalgą, valdy
ba dar nebuvo pasiskirsčiusi pa
reigomis.

Kontrolės komisiją sudaro: 
Kostas Norvilą, Kęstutis Bileris ir 
Sofija Skobeikienė.

Priartėjus prie klausimų ir dis
kusijų, buvo ilgiau sustota ties vis 
dar nerimą tebekeliančia Kultūros 
Židinio netektim. Dr. G. Kumpi
kaitė sakė neatmetanti galimybės, 
kad bus kreiptasi į lietuvių vi
suomenę klausiant, ar nebūtų 
galima nupirkti Židinį iš Tėvų 
Pranciškonų. Susirinkimą, kuria
me dalyvavo 46 nariai, uždarant, 
buvo sugiedotas Tautos himnas.

p. palys

Hartfordo Šv. Trejybės 
parapijos šimto metų jubiliejaus 
atžymėjimas bus užbaigtas su iškil
mingomis mišiomis šeštadienį, 
birželio 9 d. 4 vai. popiet par. 
bažnyčioje, 53 Capitol Avė., Hard- 
ford, CT. Prieš mišias - 3:30 vai. 
popiet - religinę muzikinę pro
gramą atliks instrumentalistų 
grupė ir parapijos choras, vad. 
muziko Jurgio Petkaičio. Mišias 
aukos arkivyskupas Daniel Cro- 
nin. Po mišių vyks priėmimas ir 
užkandžiai Šv. Trejybės par. salėje.

Sekmadienį, birželio 10 d. įvyks 
priėmimas ir banketas Hartford- 
Mariott-Rocky Hill viešbutyje, 100 
Capital Blvd., Rocky Hill. Smul
kiau apie iškilmes sužinosite 
paskambinę Šv. Trejybės kleboni- 
jon tel. 860-236-4162.

SKELBIMAI

27 centai skambinant į Lie
tuvą, 5,5 cnt. JAV. 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mokesčių. Tik
slus apskaičiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais į TRANSPOINT atstovą 
su 8 metų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. TRANS
POINT - patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

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

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping - maintenance) ben
drovės savininkas VVashington, DC, 
ieško dviejų darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo lei
dimas. Suteikiamas pigus butas -130 
dol. mėnesiui. Tel. (202) 244-2373.

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, lietuviškoje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų globoje. Pasinau
dokite šia proga, kreipkitės: Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thompson, 
CT 06277.

Ieškoma atsakinga mote
ris namų ir aplinkos priežiūrai 
geromis sąlygomis. Reikalingas 
darbo leidimas. Skambinti (860) 
928-5294. (sk.)

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

Jūratė Kučinskaitė, Day
tona Beach, FL., aukoja 10 dol.

Jonas Kunculis, Norvvood, 
MA, aukoja 15 dol.

Norintieji prisidėti prie šios val
gyklos išlaikymo, prašomi aukas 
siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207
Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

SIŪLOMI geri darbai mo
terims dirbti vaikų auklėmis arba 
namų šeimininkėmis. Atlygini
mas nuo 350 dol. iki 450 dol. 
savaitei. Galima gyventi šeimose. 
Būtinas minimalus anglų kalbos 
mokėjimas. Skambinti Joanai 718- 
894-1352. (sk.).

Parduodami "Foje" grupės 
(Mamontovas) muzikiniai 
CD po 15 dol. Skambinti (732) 
522-2581. (sk.).

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį,birželio 17 d. nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

"VILTIES" siuntinių agen
tūra vėl priims siuntinius į Lie
tuvą šeštadienį, birželio 23, 
nuo 12 iki 3 vai. popiet. Mūsų 
atstovas yra Alg. Jankauskas, 
tel. (718) 849-2260. Susitarus 
paims siuntinius iš namų.

Naujai atvykusiems lietu
viams surandame darbus, 
padedam susitvarkyti dokumen
tus (vairuotojo pažymėjimą, as
mens identifikacijos kortelę ir t.t.). 
Padedame pigiau nusipirkti 
automobilius.Kreiptis tel. (917) 
568-8496 (dieną); (908) 964-4741 
(vak.). (sk.)

Nebrangiai duodu anglų 
kalbos pamokas naujiems imi
grantams. Skambinti po 6 v. v. 
(718) 386-5450. (sk.)

mailto:Darbininka@aol.com
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