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NERIMAS DEL ELEKTRINES
Lapkričio viduryje Ignalinos ato
rasis blokas, kuris buvo sustabdy
minė elektrinė tapo dar sykį įtam SAUGUMO tas lapkričio 15 d. rytą patikrintas
- Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentai ir dėstytojai lapkričio 17
d. Vilniaus Nepriklausomybės aikš
tėje surengė akciją •Mokslo ir studi
jų padėtis Lietuvojė. Akcijos daly
vių reiklavimai, kuriuose ragina
ma vykdyti biudžetą, sudaryti kre
ditavimo fondą, napažeidinėti
Konstitucijos, įteikti Seimo pirmi
ninko pavaduotojui Aloyzui Saka
lui. Premjeras A. Šleževičius spau
dos konferencijoje pareiškė, kad
Vyriausybė atidžiai išnagrinės pike
tuotojų reikalavimus.
- Seimo tautininku frakcijos
narys Kazimieras Uoka lapkričio
17 d. paskelbė darąs pertrauką prieš
dvi savaites pradėtoj bado akcijo
je, bet pažadėjo vėliau ją pratęsti.
Laikinai nutraukti badavimą Seimo
narį privertė susirūpinimas pa
blogėjusia jo mamos sveikata. Uo
kos bado akciją Giedraičių mieste
lyje, prie paminklo žuvusiems už
Lietuvos laisvę, iššaukė protestas
dėl to, kad Seime įsivyravusi dau
gumos diktatūra ir Vyriausybės po
litika neleidžia jam atlikti rinki
minių įsipareigojimų.
- B LDDP frakcijos Seime
pasitraukė žinomas ekonomistas
Julius Veselka. Tai ketvirtasis Seimo
narys, palikęs šią frakciją po parla
mentinių rinkimų 1992 metų ru
denį. Tačiau LDDP tebeturi dau
gumą Seime, jos frakcijoje yra 70
Seimo narių iš 139.
- Mirties bausme nuteistas už
Vito Lingio nužudymo organiza
vimą Borisas Dekanidzė pasakė
"Respublikos" dienraščio žurnalis
tei, kad po nuosprendžio paskelbi
mo norėjęs nusižudyti. Paklaustas
apie nuosprendį, Dekanidzė atsakė,
kad laukęs teisingumo, o sulaukęs
tik linčo teismo. Boriso Dekanidzės
tėvas Georgijus Dekanidzė pareiš
kė: "Prezidento malonės neprašy
sime. Nuteis Dievas*.
- Hare Krišna dvasinis moky
tojas Jo Šventenybė Harikeša Sva
inis Višnupada lapkričio 21-23 die
nomis viešėjo Druskininkuose, kur
jis skaitė paskaitas Vedų filosofijos
ir kultūros temomis, atsakinėjo į
klausimus.

pos šaltiniu ne tik Lietuvos žmo
nėms, bet ir visai Europai. Priežastis
- grasinimai susprogdinti elektrinę.
Lapkričio 11 d. vyriausybės at
stovas spaudai išplatino tokį Lie
tuvos Respublikos Ministro Pir
mininko Adolfo Šleževičius pareiš
kimą: 'Ignalinos atominė elektrinė,
kaip vienas gyvybiškai svarbių Lie
tuvos ekonomikos objektų, nuo
pat pirmų jos darbo dienų yra
stropiai saugoma. Tačiau pastarųjų
dienų teroristinis aktas geležinkelio
ruože Vilnius - Kaunas bei paplitę
gandai apie grasinimus susprog
dinti Ignalinos AE, verčia Vyriau
sybę skirti atominės jėgainės ap
saugai sustiprintą dėmesį, imtis
atitinkamų prevencinių priemo
nių. Kartu su energetikos objek
tais Lietuvoje sustiprintai imti sau
goti ir kiti sudėtingi inžineriniai
įrenginiai, kurių saugumas yra la
bai svarbus mūsų visuomenės ir
valstybės gyvenimui. Mes ma
nome, kad piliečių budrumas pa
rems valstybinių institucijų veiks
mus. Dar kartą pareiškiama, kad
Lietuvos strateginiams objektams
jokio realaus pavojaus nėra, ir vi
suomenė gali būti rami. Vyriausybė
taip pat svarsto ilgalaikes progra
mas, panaudojant užsienyje perka
mas tobuliausias šiandienos tech
nologijas saugoti svarbiausius Lie
tuvos strateginius objektus".
, Tačiau realaus pavojaus nebūvimas negali užtikrinti elektrinės saugumo. Lapkričio 13 d. vakare iš
Švedijos atvyko dvi grupės eksper-

tų, kurių tikslas - patikrinti už
sienyje ir Lietuvoje skleidžiamus
gandus dėl galimos diversijos Ig
nalinos elektrinėje. Tai sakoma
Švedijos Ministro Pirmininko Ingvaro Karlsono laiške Lietuvos Vy
riausybės vadovui.
Ministras Pirmininkas Adolfas
Šleževičius paprašė tokios pagal
bos lapkričio 12 d. į Stokholmą
buvo pasiųstas Švedijos Vyriausy
bei adresuotas atitinkamas kreipi
masis.
Pabrėžęs, kad branduolinis sau
gumas yra ne vien nacionalinė,
bet ir tarptautinė problema, Švedi
jos Ministras Pirmininkas atkreipė
dėmesį, kad Lietuva visada galinti
kreiptis į Švediją dėl visko, kuo ji
galėtų padėti.
"Mes nuo pat pradžių buvome
tikri, kad grasinimai susprogdinti
Ignalinos atominę elektrinę - tai
šiurkštus šantažas, tačiau privalo
me iki galo padaryti tai, ką privalo
me", - pareiškė Valstybinės atomi
nės energetikos saugos inspekcijos
(VATESI) viršininkas Povilas Vaišnys.
Viename iš grasinimų buvo tei
giama, kad Ignalinos elektrinė bus
susprogdinta lapkričio 15 dieną.
Tačiau jau dienos viduryje P. Vaišnys paskubėjo nuraminti žmones,
kad katastrofos nebus.
Pasak VATESE viršininko, pirmąjį elektrinės bloką Švedijos specialistai baigė tikrinti lapkričio 15
dieną, 8 valandą. Kaip ir tikėtasi,
nieko įtartino nebuvo rasta. Ant

lapkričio 16-osios rytą.
P. Vaišnys teigė, jog vertinant
visas aplinkybes, galimybė įvyk
dyti diversiją elektrinės antrajame
bloke yra daug mažesnė negu pir
majame. Jis dar kartą pakartojo
anksčiau sakytą teiginį, jog ap
skritai diversija Ignalinos elekt
rinėje yra sunkiai įmanoma.
"Lietuvos žmonės turi būti aiš
kiai informuojami, kokių imtasi
priemonių prieš grasinimų kal
tininkus", - lapkričio 15 d. išpla
tintame pareiškime kreipiasi į Lie
tuvos Respublikos Vyriausybę ir
Generalinę Prokuratūrą Lietuvos
Krikščionių demokratų partijos
Vilniaus skyriaus valdyba, atsiliep
dama į pastaruoju metu paskelb
tus grasinimus susprogdinti Ignali
nos atominę elektrinę, sukelti gais
rą Mažeikių valstybinėje įmonėje
"Nafta", taip pat lapkričio pradžioje
įvykdytą teroro akciją Vilniaus Kauno geležinkelio ruože.
Dokumento autoriai reikalauja
rasti įtampos kaltininkus. "Kas at
sakys už sukeltą įtampą Lietuvoje
ir kaimyninėse valstybėse, jeigu
niekas neprisiims atsakomybės už
grasinimus, o spaudoje keliama
panika nepasitvirtins"? - tokiu
klausimu baigiamas krikščionių
demokratų pareiškimas, pasirašy
tas šios partijos Vilniaus skyriaus
pirmininko Jono Volungevičiaus.
Lapkričio 16 d. kalbėdamas per
Lietuvos radiją Ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius sakė, kad
Ignalinos atominės elektrinės su-

- Privačią Gintaro galerijų
Kuršių Nerijoje, Nidoje, žvejo
namelyje, atidarė verslininkai Vir
ginija ir Kazimieras Mizgiriai. Eks
pozicija pasakoja apie gintaro kil
mę. supažindina su natūralaus gin
taro gabalais.

stabdymas dėl pavojaus apie gali
mą diversiją kainuos apie 10 mili
jonų dolerių, o geležinkelio tilto
susprogdinimo padarinių likvida
vimas valstybės iždui atsieis apie 4
milijonus litų.
Premjeras dar kartą užtikrino
Lietuvos gyventojus, kad imtasi
papildomų priemonių, kurios visiš
kai garantuoja Ignalinos atominės
elektrinės saugumą.
Kaip praneša naujienų agentūra
UPI, ne tik Švedijos, bet ir Vokieti
jos specialistai dirba kartu su lietu
viais, padėdami užtikrinti elek
trinės saugumą.

Agentūros Associated Press nuo
mone, Sovietinės eros Ignalinos
atominė elektrinė, turinti du 1,500
megavatų reaktorius, šiandien vis
dar neatitinka Vakarų saugumo
standartų.
Lapkričio 17-osios naktį vėl pa
leistas elektrinės blokas, jo galin
gumas palaipsniui didinamas. Šve
dijos specialistai nieko įtartino ne
rado, tačiau perpsėjo, kad būtina
gerinti fizinę elektrinės apsaugą,
kad ji atitiktų tarptautinius reika
lavimus.

Pagal ELTA, UPI,
Associated Press

Nesuprato "Respublikos" juokų
"Vakarai naudoja bet kokias priemones, kad mestų šešėlį ant Ignali
nos atominės elektrinės saugumo" - pasakė IAE generalinio direktoriaus
pavaduotojas Genadijus Negrivoda. Taip jis komentavo Italijos televizi
jos stoties RAI - 2 pranešimą lapkričio 17 d. naujienų laidoje.
Televizija pranešė, kad norint garantuoti Ignalinos atominės elek
trinės saugumą, joje buvo įkalintas mirties bausme nuteistas mafijos
"Vilniaus brigada" vadeiva gruzinas Borisas Dekanidzė, nes jo tėvas
Georgijus Dekanidzė grasina susprogdinti IAE. Pasak televizijos RAI - 2,
taip padaryta dar ir todėl, kad Lietuvos valdžia nori apraminti šioje
Baltijos valstybėje kilusią paniką.
RAI - 2 informaciją, matyt, inspiravo dienraščio "Respublika" praneši
mas. Rubrikoje "1 sakiniu" pirmadienį buvo pajuokauta: "Išeitis: Sie
kiant apsidrausti nuo galimų G. Dekanidzės diversijų, žadama į Ignali
nos atominę elektrinę nuvežti ir kelias dienas ten laikyti jo sūnų myriop nuteistąjį B. Dekanidzę".
ELTA
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Parduodamos dvi didelės Šiaulių

gamyklos

- Susprogdinto geležinkelio
tilto ruožas atstatytas, ir po išban
dymo lapkričio 19 d. traukiniai
pradėjo kursuoti jau įprastu tvarkaraščL Greitis per tiltą bus riboja
mas iki 15 kilometrų per valandą.
~ Kaliningrade lapkričio 1819 dienomis susitiko Lietuvos
komisija valstybinei sienai nusta
tyti ir Rusijos Federacijos komisija
deryboms dėl Lietuvos-Rusijos
valstybinė sienos. Susitikimuose
aptartas Lietuvos ir Rusijos sausu
mos sienos projektas, derėtasi dėl
Lietuvos teritorinių vandenų.
- Seimas padarė pataisą Lie
tuvos Respublikos Prezidento įsta
tymo straipsnyje, reguliuojančia
me Prezidento atlyginimą. Patai
sa, daugiau nei tris kartus padidi
nanti Prezidento atlyginimą, nu
stato, kad nuo šiol Prezidento dar
bo užmokestis yra 12 vidutinių
darbo užmokesčių dydžio. Rugsėjį
vidutinis mėnesinis darbo užmo
kestis buvo 369 litai. Anksčiau Pre
zidentas gaudavo 25 minimalių
gyvenimo lygių dydžio darbo už
mokestį. Minimalus gyvenimo ly
gis yra 56 litai.

Ar Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai gali užtikrinti
eletrinės saugumą?
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Vilniuje paminėtos Mažosios Lietuvos tragedijos 50-osios metinės.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Jubiliejinį Pasaulio ateitininkų
kongresą prisiminus
Nacionalinės Filharmonijos sa
lėje Vilniuje liepos 14-17 dieno
mis vyko XII jubiliejinis pasaulio
ateitininki| kongresas. Surengti
Penktąjį ateitininkijos kongresą ką
tik atgautoje Lietuvos sostinėje
1940 metais sutrukdė sovietų oku
pacija. 1954 - 1985 m. užsienyje
įvyko septyni atsikūrusios ir gyvy
bingos federacijos suvažiavimai.
Šiais metais surengtame kongrese
vėl susijungė dvi ateitininkų ša
kos: į Vilnių susirinko apie 100
išeivijos ir apie 500 Lietuvos at
stovų. Kongresas laikytinas vienu
iš reikšmingiausių Lietuvos ir emi
gracijos tautiečių susitikimų, svar
biu žingsniu į didesnį tarpusavio
supratimą ir dvasinę vienybę. Ren
giantis kongresui, Berčiūnuose
buvo organizuota bendra išeivijos
ir Lietuvos studentų ateitininkų

ikikongresinė stovykla.
Kongresas prasidėjo invokacine
malda, kuria ateitininkai drauge
su Lietuvos Ateitininkų Federaci
jos dvasios vadu vysk. Sigitu Tamkevičiumi dėkojo Dievui už tuos,
kurie savo kančia bei auka priarti
no laisvės dieną. Pagerbiant žuvu
siuosius už Lietuvos laisvę, į Anta
kalnio kapines buvo išneštas vaini

kas.
Vilniaus arkivyskupas Audrys
Juozas Bačkis perskaitė kongresui
adresuotą Šv. Tėvo telegramą, ku
rioje popiežius Jonas Paulius II su
teikė renginio dalyviams apaštali
nį palaiminimą, linkėdamas jiems
kuo daugiau šv. Dvasios dovanų ir
ragindamas būti atkakliais katali
kų tikėjimo liudytojais vykdant
naująją evangelizaciją. Popiežiaus
nuncijus Lietuvai arkivysk. Justo

Mullor Garcia palinkėjo ateiti
ninkams Dievo palaimos, kuriant
naują laisvą ir demokratišką Lietu
vą. Tegul šio kongreso nutarimai
taps gyvenimo realybe", - sakė jis.
Vysk. Sigitas Tamkevičius pers
kaitė kardinolo Vincento Sladke
vičiaus, ateitininko nuo 1931 me
tų, laišką kongresui. "Dievas yra
visų malonių teikėjas ir dalytojas,
todėl Bažnyčia Lietuvoje šiandien
dėkoja Dievui už tą palaimą, kurią
atnešė ateitininkijos veikla mūsų
tautai", - rašo savo laiške Kauno
arkivyskupas. "Ji daug prisidėjo,
kad Lietuva nepalūžo dvasia net
pačiais sunkiausiais išbandymų
metais ir išlaikė katalikų tikėjimą
bei ištikimybę Apaštalų Sostui. Jūsų
pasirinktasis šūkis "Visa atnaujinti
Kristuje" tebūna mums pasirinkta(nukeita i 7 psl.)

Centrinė privatizavimo komisija nutarė privatizuoti dvi dideles Šiaulių
gamyklas - įmonę "Šiaulių vairas" ir bendrą Lietuvos ir Vokietijos įmonę
AB "Baltic vairas". Abi įmonės bus parduotos skelbiant konkursą ge
riausiam verslo planui parengti.
Kaip BNS korespondentui pasakė Pramonės ir prekybos ministerijos
Privatizavimo departamento direktorė Regina Motiejūnienė, tikimasi,
kad paskelbus konkursą už nacionalinę valiutą (investicinius čekius),
įmones pavyks brangiai parduoti. Iki šiol už nominalią vertę per S
etapus tepavyko parduoti 8 proc. įmonių akcijų. Be to, manoma, kad
parduodant tokiu būdu, dalį akcijų galėjo įsigyti ir užsieniečiai, daly
vaudami investorių grupėje.
Bendros įmonės "Baltic vairas" partneriai - Vokietijos firma - turi
mažiau nei pusę įmonės akcijų, kita dalis priklauso valstybei. Neseniai
vokiečiai atsisakė nupirkti valstybės akcijų paketą už 13,5 mln. litų,
motyvuodami tuo, jog gamykla tiek neverta.
Abi Šiaulių gamyklas tikimasi parduoti dar šiemet - iki privatizavimo
už investicinius čekius pabaigos. Parduodamų akcijų dalis ir jų pradinė
kaina bus svarstoma CPK posėdyje. Pasak R. Motiejūnienės, už nomi
nalią kainą niekas neperka didžiųjų įmonių, ypač staklių pramonės. Ji
mano kad jos taip ir liks neprivatizuotos pagal Pirminio privatizavimo
įstatymą. Tarp tokių gamyklų R. Motiejūnienė pirmiausia minėjo
Vilniaus "Žalgirį" ir "Ventą".
Iki šiol konkurso būdu už nacionalinę valiutą parduotos keturios
pramonės įmonės. Dar viena - "Vilniaus Sigma" turėtų būti parduota
netrukus. Spalio 25-ąją paskelbti dar trijų įmonių pardavimo konkursai,
taip pat ir Kėdainių chemijos gamyklos, kurios 69,7 proc. akcijų paketą
numatoma parduoti už labai aukštą kainą - 108,5 mln. litų.
BNS

Lietuvos banko pelnas smarkiai

sumažėjo
Trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuvos bankas gavo 170 tūkst. litų pelno,
rodo rugsėjo 30 dienos balansas, kurį Lietuvos bankas neseniai paskel
bė. Pirmąjį šių metų ketvirtį banko pelnas buv 10,7 mln. litų, antrojo
ketvirčio pelno bankas neskelbė. Savo veiklos finansinę ataskaitą ban
kas skelbia vieną kartą per ketvirtį.
Lietuvos banko duomenimis, trečiąjį ketvirtį į apyvartą išleista apie
136 mln. litų. Rugsėjo 30 dieną iš viso apyvartoje buvo 1 mlrd. 209
mln. litų.
«

Vilniuje, Katedros aikštėje vyskupas J. Tunaitis šventina savanorių vėliavą Vilniaus
sugrąžinimo Lietuvai 55-ųjų metinių proga.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

TAIP, TAI GENOCIDAS
—Su Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus darbuotojais susitikus —
1994 09 29 "Lietuvos aidas"
straipsnyje "Genocidas - tai ne ge
nocidas"? rašė apie Lietuvos gene
ralinės prokuratūros ištirtą bylą dėl
Gaidžių šeimos išžudymo. Keturi
"liaudies gynėjai" (būrio vadas
Kurakinas, Petras Bartaševičius,
Juozas Šakalys ir Jonas Šakalys)
apkaltinti pagal Lietuvos Respub
likos 1992 04 09 įstatymą "Dėl
atsakomybės už Lietuvos gyvento
jų genocidą". Šio būrio naikintojai
1945 m. gegužės 17 d. Salinių
kaime (Antazavės v., Zarasų r.)
nušovė dvi moteris ir šešių mėne
sių mergaitę. Rūsyje nuo padegto
namo dūmų užduso šaukiamojo
amžiaus namų šeimininkas. Tą
pačią dieną K. Kurakinas žiauriai
kankino A. Mazūrienę.
Aukščiausiojo Teismo baudžia
mųjų bylų kolegija, nepradėjusi
nagrinėti bylos iš esmės, grąžino
Generalinei prokuratūrai ją pap
ildyti. Nutarti pasirašęs teisėjas A.
Šumskas tokį sprendimą motyva
vo tuo, kad parengtinis tardymas,
pareikšdamas Kurakinui kaltinimą
dalyvavus sušaudant Gaidžių šei
mos narius, nenurodęs, ką jis pa
daręs konkrečiai. Be to, ir tai bene
— Tekstilės kompleksą Pa
nevėžyje pasiūlė statyti bendra
Lietuvos ir Ukrainos įmonė "Prekom" ir prancūzų firma "Vetek",
veikianti Šveicarijoje. Numato
ma sukurti 1500 naujų darbo
vietų. 65 mln. USD kreditą ket
ina suteikti Rotšildo bankas, bet
reikia, kad garantuotų Vyriau
sybė. Per metus naujajame
komplekse būtų pasiuvama 4 mln.
vyriškų marškinių ir 2,7 mln.
kelnių eksportui.

Juozas Glinskis
svarbiausia, parengtinis tardymas
nepagristai kvalifikavęs kaltinamųjų veiksmus kaip genocidą. Šumskui taip pat nebuvę aišku, kodėl
Mazūrienės kankinimas kvalifikuo
tas kaip genocido nusikaltimas.
Tame pačiame straipsnyje patei-’
kerne įstatymų leidėjų ir bau
džiamosios teisės specialistų min
čių vertinant okupuotoje pokario
Lietuvoje įvykdytas naikintojų stri
bų akcijas. Vienų abejota - gal tai
ne genocidas. Dauguma pasisakė taip, tai genocidas. Kai kas kritika
vo parengtinį tyrimą - neva
byla per silpnai parengta.
Užsukome į Generalinę proku
ratūrą. Susitikome su Specialiųjų
tyrimų skyriaus darbuotojais, ti
riančiais sovietų okupacijos me
tais represinių struktūrų įvykdytus
nusikaltimus. Tyrusiais ir Gaidžių
šeimos sunaikinimo faktą. Pasikal
bėjome su skyriaus vyriausiuoju
prokuroru Vidmantu Vaicekausku.
Kai kurie baudžiamosios teisės
specialistai abejoja, kad naikintojų
išžudytos lietuvių šeimos faktas yra
genocido nusikaltimas. (Manau, kad
- Bendrą veiklą su JAV
advokatų firma "Ballard Spahr

Andrew and Ingersol" pradeda
kauniečių advokatų kontora "Pū
kas, Zabiela ir partneriai". Ame
rikiečiai atidaro čia savo atstovy
bę.
- Pučiamųjų instrumentų
orkestras "Trimitas" aplankė

Baltarusijos lietuvius, koncerta
vo Pelesos lietuvių namuose, gro
jo Šv. Lino bažnyčioje, lankėsi
Varenave, Rodūnioje.

Senosios Varėnos bažnyčia
1994 metų lapkričio 6 dieną Senojoje Varėnoje duris atvėrė naujoji
Šv. Mykolo Archangelo bažnyčia.
Ją pašventino Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, dalyvaujant
Apaštalų Sosto nuncijui Justo Mullor Garcia, svečiams iš Vokietijos
Magdeburgo m. bei gausiai susirinkusiems parapiečiams.
Daug nuoširdžių žodžių iškilūs svečiai ir parapiečiai pasakė parapijos
klebonui kun. Pranciškui Čiviliui. Tai jis visą laiką rūpinosi bažnyčios
statyba. Dievo ir žmonių pagalbos dėka per trejetą metų iškilo šiuo
laikiški maldos namai.
Marija Sereičikaitė

tai gal ne genocidas, teigia E. Bičkaus
kas. Tai veikiau sunkus nusikalti
mas prieš asmenį, sako V. Pesliakas.) Esu reikia įrodyti, kad konkre
tus naikintojas veikęs sąmoningai,
siekdamas sunaikinti tautą ar jos
dalį. O tai įrodyti beveik neįmano
ma. E. Bičkauskas samprotauja, kad
negalima vieno epizodo išimti iš
konteksto.
Keista, kad žmonės, prieš porą
metų kūrę įstatymą dėl atsakomy
bės už Lietuvos gyventojų geno
cidą, šiandien kalba kažkaip kitaip.
Pagal juos išeitų, kad mes turime
iškelti vieną bylą ir iš karto kaltin
ti visus genocido vykdytojus. Yra
šeimos išžudymo faktas. Yra nu
sikaltimo įrodymai. Yra dokumen
tų, kad nusikaltimą įvykdę "liau
dies gynėjai" priklausė organizaci
jai, kurios tikslas buvo išnaikinti
tam tikrą lietuvių tautos dalį. Tu
rime apie tris šimtus normatyvinių
dokumentų, LKP(b) CK, NKGB,
NKVD direktyvų, kurios reglamen
tuoja "nepageidaujamo elemento"
sunaikinimo mechanizmą.
Yra dokumentų, apibrėžiančių
naikintojų būrių veiklą, iš kurių
matyti, kokie buvo šių būrių tiks
lai ir kaip jie juos turėjo realizuoti.
Žinoma, po penkiasdešimties metų
surinkti konkrečius įrodymus tik
rai sunku. Tačiau Gaidžių šeimos
sunaikinimo byla rodo, kad tai
visiškai įmanoma. Kurakinas, su
savo ginkluota kompanija eidamas
į Gaidžių sodybą, žinojo, ko eina.
Taip, jie ieškojo šaukiamojo am
žiaus vyro, bet jie matė, kad pro
degančio namo langus šoka lau
kan moterys. Matė, bet vis tiek
šaudė. Ko jie siekė? Sunaikinti tuos
žmones. Jie veikė pagal "instrukciją". Sunaikinę šeimą, jie dirbo
savo darbą toliau. Atėję į Mazūrienės namus kankino ją rankiniu
pjūklu, reikalaudami nurodyti, kur
slapstosi partizanai. Mazūrienė
akistatoje atpažino ją kankinusį
Kurakiną.
Dėl Aukščiausiojo Teismo kolegi
jos nutarties grąžinti Antazavės
valsčiaus "liaudies gynėjų" bylą pa
pildyti esate padavę Aukščiausiojo
Teismo prezidiumui priežiūros pro-

Senojoje Varėnoje pašventinta nauja Šv. Mykolo Archangelo bažnyčia.

Jono Bagdono nuotrauka

i

testą. Kuo ji grindėte?
Teisėjo Šumsko išvardinti moty
vai ir išvados prieštarauja bylos
medžiagai ir įstatymo "Dėl atsa
komybės už Lietuvos gyventojų
genocidą" 2 straipsniui, kuris sako,
kad Lietuvos žmonių žudymas ar
kankinimas, jos gyventojų depor
tavimas padaryti nacistinės Vokie
tijos ar SSRS okupacijos ir aneksi
jos Lietuvoje metais, atitinka tarp
tautinės teisės normomis numaty
to genocido nusikaltimo požy
mius. Taip ir proteste parašėm.
Lietuvos Respublikos Aukščiausio
ji Taryba, priimdama minėtą įsta
tymą, prisijungė prie 1948 m.
gruodžio 9 d. Konvencijos dėl ke
lio užkirtimo genocido nusikal
timui ir nubaudimo už jį bei 1968
m. lapkričio 26 d. Konvencijos dėl
senaties termino netaikymo už
karinius nusikaltimus ir nusikalti
mus žmonijai. Tuo pačiu Lietuva
įsipareigojo vadovautis tarptau
tinės bendrijos visuotinai pri
pažinta nuostata, kad žmonių nai
kinimas bet kuriuo tikslu suvokia
mas kaip nusikaltimas, kuriame
senaties terminai negalioja. Taigi
Aukščiausiojo Teismo kolegija ne
suprato genocido nusikaltimo es
mės ir padarė klaidą.
Besikalbant trumpam užsuko
generalinis prokuroras A. Paulaus
kas.
Kokios būtų pasekmės, jei Aukš
čiausiojo Teismo prezidiumas vis
dėlto pritartų kolegijos teiginiams dėl
naikintojų nusikaltimo vertinimo?
Jei įteisinam tokį teisėjo spren
dimą, tai reikia prokurorui Vaicek
auskui pasakyti: gali su savo sky
rium ieškotis kito darbo - genoci
do Lietuvoje nebuvo. Iškelkim by
las Sniečkui, Šumauskui, kitiems
pas Abraomą išėjusiems, nutraukim jas kaip įnirusiems ir užbaikim
- pas mus daugiau kaltų dėl geno
cido nebėr. Organizatoriai išmirė,
o vykdytojai neatsako. Teisėjas
Šumskas rekomenduoja 1945 metų
nusikaltimui taikyti BK105 straips
nį. Bet tai absurdas. Šis kodeksas
priimtas-1961 -nitais -ir- atgal/ne
veikia. Ar šiandien turim teisti pa
gal RSFSR kodeksą? Būta ir dar
gražesnių dalykų. Kolegija, grą
žindama Rainių bylą, kur kaltina
mas Raslanas, nurodė, kad ją turi
nagrinėti apygardos teismas. Išei
na kaip tame anekdote. Brežnevas
pasitinka ponią Gandį, pavadin
damas ją Tečer. Jam šnibžda, kad
tai Gandi, ne Tečer. Aš pats matau,
kad Gandi, sako Brežnevas, bet
parašyta Tečer. Taip ir čia. Teisin
gai, įstatyme parašyta, bet tokių
apygardų teismų tai dar nėra. Keis
ta, kad į tokius nutarčių absurdus
niekas nereaguoja. Matyt, dar teks
gerokai pasikauti aukštesnėse in
stancijose.
Kai kurie teisininkai teigia, kad
genocido bylų nagrinėjimas žymiai
palengvėtų priėmus įstatymą dėl kole
ktyvinės atsakomybės.
Čia irgi problema, sako V. Vai
cekauskas. Visas baudžiamasis pro
cesas grindžiamas konkretaus as
mens konkrečia nusikalstama veik
la. Jeigu tokia veikla nenustato
ma, kolektyvinės atsakomybės
reikalavimas gali tik supainioti
tyrimą. 1992 m. Amerika išsiuntė
tokį Mineikį. Jo pavardę rado dvy
likto bataliono sąrašuose. Tas bata
lionas žinomas genocido akcijo
mis prieš žydų tautą. Ypač jis
pasižymėjo Baltarusijoje. Mineikis
tarsi savaime tapo "nusikaltėliu".
Tyrėme konkrečius jo veiksmus,
tačiau jokių įrodymų, kad jis būtų
kaip nors dalyvavęs šaudant žydus,
nėra. Teko bylą nutraukti.
Žinom, kaip jautriai, dažnai ir
pernelyg, reaguojama į žydų geno
cidą. Menkiausias įtarimas - dar vie
nas lietuvių "žydšaudys". Tuo tarpu
lietuvių naikinimą, nors yra šimta
procentinių kaltės įrodymų, kai kas
bando vertinti visai kitaip. Kodėl?
Kartais tai daroma siekiant prak
tinių tikslų, kartais dėl psichologi
nių barjerų, tačiau įstatymas jokių
skirtumų nenumato. Už bet kokį
genocidą vykdytojai turi atsakyti
vienodai. Ir prieš įtariamąjį Mi
neikį iškelta byla pagal genocido
įstatymą, ir prieš Kurakiną. Visai
nesvarbu, kas buvo sunaikintas -

ar žydas, ar prancūzas, ar žmogus
iš Keturiasdešimties totorių kaimo.
Visi jie - Lietuvos gyventojai. Vie
nos tautos genocidą vertinti skir
tingai nuo kitos negalima.
Kiek ir kokių šios kategorijos bylų
turėjote?
Po 1992 m. balandžio 15 dieną
įsigaliojusio įstatymo "Dėl atsa
komybės už Lietuvos gyventojų
genocidą" buvo iškelta 50 bylų. Iš
jų trisdešimt sustabdyta, nenusta
čius atsakomybėn trauktino as
mens. Iš sustabdytų daugiausia
bylos dėl sovietų kariuomenės da
linių įvykdytų žudynių. Pavyz
džiui, Klepočių byla, Pravieniškių
byla. Dvylika bylų nutraukta mi
rus kaltinamiesiems ar nesant nusi
kaltimo požymių. Šiuo metu tiria
mos šešios bylos. Tai Tuskulėnų,
Juodupės, kitos.
Skaitytojai norėtų sužinoti
konkrečiau.
Kol vyksta tyrimas, viešumas gali
tik pakenkti.
O Rainių byla?
Rugpjūčio pabaigoj Aukščiausio
jo Teismo kolegija grąžino ją pa
pildyti. Nusižengėm baudžiama
jam procesui - neįteikėm kalti
namajam Raslanui kaltinimo, nesupažindinom su bylos medžiaga.
Kaipgi tai padarysi, jei tas Rasla
nas jau Rusijoj, Rusijos pilietis, ir
pagal Rusijos įstatymus kitai vals

tybei neišduotinas. Keturis Kartus
kreipėmės į Rusijos prokuratūrą.
Jie aiškina, kad Raslano veikla Lie
tuvoj genocidu nė nekvepia. Po
karo buvusi klasių kova, kariavę
su banditais. Raslanas irgi iš tų
"kovotojų". Prašė atiduoti medžia
gą, jie išspręs. Paruošėme pasiū
lymą Seimui papildyti Baudžia
mojo proceso įstatymą. Jį priė
mus, teismai galės nagrinėti ir to
kias bylas, teisti "už akių".
Žudyta kiekviename valsčiuje. To
kių aukų šimtai, o gal ir tūkstančiai.
0 bylas ant vienos rankos pirštų
suskaičiuosi...
Tiesiogiai iš žmonių skundų gau
name labai nedaug. Vis dėlto pusė
šimtmečio praėjo. Informacijos
gauname iš visuomeninių orga
nizacijų, kartais iš spaudos. Nuo
1992 metų gauta apie 150 pa
reiškimų. Bylų, kaip minėta, pradė
ta penkiasdešimt. Informacija mus
"maitinti" turėtų Genocido tyrimo
centras. Jo nuostatos reikalauja
kaupti, analizuoti medžiagą apie
Lietuvos gyventojų genocidą ir
pateikti ją teisingumo įstaigoms,
kurios spręstų tolesnius klausimus.
Tačiau ir šis centras iniciatyvos
nerodo. Ką išplėšiam, tai tik "per
kraują".

(Perspausdinta iš "Lietuvos aido’
Nr.198)

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 06070. TeL 203 651-0261.
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel.
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais. - ■
r ■
VYTAUJĄS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden
Tavern, 1883 MadĮson St., Ridgewood, NY 11227. TeL 821-6440.
Salė vestuvėms irki. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi-'
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINCFM
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232
LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI I VISAS KAPINES
NEW YORK, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTŲ0SE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

KVEČAS
* MEMOBIALS '
66-86 80 ST. MIDDLE V1LLAGE,
ąUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282 ; 326-31S0

JONAS
1933f 1976

■ TAI Mtrsv VTENTNTĖLĖ VIETA ■
- GAUSI PASODU SALĖ ■

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
** LĖKTUVAI
~ LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
^VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363
TEL: 718 423 - 6161,1 - 800 - 77 - VYTIS
FAX 718 423 - 3979
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Šv. Kazimiero kolegija Romoje
ruošiasi švęsti 50 metų sukaktį
Prieš 50 metų, 1945 rudienį, iš
Vokietijos į Romą atvyko busimo
ji Kolegijos vadovybė ir pirmieji
studentai. Iš viso 23 kunigai ir 20
klierikų. Iš pradžių apsigyveno pas
Tėvus Marijonus, V. Corsica 1,
vėliau persikėlė į Pio La tino Americano kolegiją. Išsipildė Lietuvos
bažnytinės hierarchijos svajonė įsteigti Romoje savo seminariją kolegiją. Tačiau kol Šv. Kazimiero
kolegija tapo Švento Sosto oficia
liai "de jure" pripažinta, užtruko
onas Krikštytojas vadinamas vienu iš didžiausių anų dar beveik ketveri metai (1948.V.
ld.).
laikų reformatorių, nes "tarp gimusių iš moterų, nekilo
šiuolaikinė Šv. Kazimiero kolegi
didesnio už Joną Krikštytoją" (Kristaus žodžiai, užrašyti
jos vadovybė svarstė, kaip iškil
Mt 11, 11). Jono Krikštytojo reformos taikė pirmiausia i patį
mingiau ir prasmingiau atšvęsti
žmogų ir tiktai per ji - į visuomenę. O pradėjo jis tas reformas nuo
sukaktį. Viename pavasario posė
savęs, visai priešingai nei tie, kurie pradeda nuo kitų. Nors jis buvo
dyje nutarė kolegijos auksinio ju
ir šventas žmogus, bet kartu ir didžiausias atgailotojas. Ką kitiems
biliejaus minėjimą pradėti paruo
skelbė, pats pirmiau tai vykdė. Pirmiausia jis kalbėjo kitiems savo
šiamaisiais darbais 1995-taisiais
pavyzdžiu, savo gyvenimu ir tik po to skelbė liežuviu.
metais, kai sueis 50 metų nuo ko
Visuomeninės reformos taip pat turi prasidėti nuo savęs. Jonas
legijos "de facto" įsteigimo, būtent
Krikštytojas tai išreiškė paprastai ir aiškiai: "Kas turi dvi jupas, tegul
nuo tada, kai kolegija pradėjo eg
duoda neturinčiam; kas turi ko valgyti, taip pat tedaro..."
zistuoti. Vėliau, po gerų trejų metų,
Pasakyta tai žmonėms ir jų valdžiai: pirmiems - būkite gailestingi
1998 metų pavasarį, kai sueis 50
artimui, antriems - būkite teisingi valdiniams. Kiekviena neteisybė,
metų nuo Šv. Sosto pripažinimo
prievarta ir skriauda visuomenę griauna. Tie kalnai turi būti nukasti
"de jure" oficialiu raštu, minėjimą
ir slėniai užlyginti, bet pirmiausiai pačioje žmogaus dvasioje.
užbaigti galimai didesne iškilme.
Adventas tad ir primena Jono Krikštytojo balsą dykumoje ir Erodo
Šiuo laišku norime pirmiausiai
kalėjime - be kompromisų ir be pataikavimų. Jei pasaulis turi būti
pasidalinti mintimis su visais bro
kitoks, tai kiekvienas mūsų pirmiausiai turi būti kitoks. Išsvajotas
liais lietuviais kunigais, su buvu
ateities rojus žemėje bus toks pat pragaras, kaip daugelio keikiama
siais kolegijos auklėtiniais, mielais
dabartis, jei kiekvienas iš savo širdies neišraus septynių piktybių.
geradariais bei draugais užsienyje
Piktybę žmogaus ir visuomenės gyvenime labai dažnai norima
ir Lietuvoje, ir pristatyti jiems kele
rauti ne tuo būdu, kad būtų laikomasi nekintamų Dievo įsakymų,
tą sumanymų / projektų:
bet kad jie būtų taip perreformuoti, jog piktybė atrodytų jau virtusi
Pirma, norėtume papildyti ko
dorybe ir priimtinu dalyku. Net ir tie žmonės, kurie dabar visai
legijos istoriją. Šiuo reikalu kreipreligijos neatmeta, norėtų jos tokios, kad ji būtų pritaikyta vadina
mai laiko dvasiai ir madai. Laukiama reformų, kurios sureformuotų
ir prigimties dėsnius ir Šv. Raštą, paliekant tiktai, kas žmogaus
perdaug neįpareigotų, nesuvaržytų tikėjimo tiesomis ir moralinė
mis pareigomis.
Saulė, keliaudama savo keliu, nežiūri į mūsų laikrodžius. Žemės
Lietuvos Vyčių organizacijos pa
traukos dėsniai nesiderina prie architektų. Tegu kas pabando pasuk dalinys "Pagalba Lietuvai" išsiuntė
ti žemę kita linkme. Mes galime tik save ir savo veiksmus reformuo 16-ąją talpintuvą prieš keletą sa
ti, bet ne įstatymus gamtoje ir religijoje. Laikas nuo laiko sulaukia vaičių. Šiame talpintuve pasiųstas
ma Sv- Tėvo ar vyskupų paskelbiamų reformų, bet jos UečiaVien tik CPR manekenas - lėlė. Tai bus
kulto, liturgijos arba bažnytinės administracijos bei drausmės reika perduota- Kauno Medicinos Aka
lus. Niekas iš esmės nesikeičia, ar Kristaus Kūnas priimamas į bumą demijos studentams.
ar rankon. Veltui kas lauktų reformų, pakeičiančių Dievo įsakymus.
Dabar dar reikia gauti "Basic nurDaugelio knygų autorius, populiarusis Thomas Merton pastebi, kad se training manneųuin". Jeigu ko
pasaulyje buvo tik viena tikrai esminė reforma ir vienintelė revoliu kia įstaiga, Organizacija ar mokyk
cija - tai Kristaus skelbtoji Evangelija, siekusi dalykų esmės.
la galėtų tokį manekeną paaukoti,
Jonas Krikštytojas buvo Kristaus atėjimo kelių tiesėjas. Jis šaukė "Pagalbos Liertuvai" vadovas Ro
dykumoje ir Erodo kalėjime, kviesdamas prie atgailos ir vidinės bert S. Boris prašo pranešti jam
reformos. Netikėjimo dykumos vis užgula žmonių dvasią, ją apneša šiuo adresu: Robert S. Boris, Aid to
ydų smėliu, net kalnus suverčia. Griežtomis ir radikaliomis reformo Lithuania, Ine., 4457 Fairvvay
mis Jonas Krikštytojas tuos kalnus vertė be pasigailėjimo. Jis nepa Court, Waterford, MI48328. Telef.
taikavo ir nebandė prisitaikyti prie laiko mados. Už tai Erodo 810 682 - 0098. Fax 810 682 sugulovės dukters dėka jo nukirsta galva buvo paguldyta ant plačios 5201.
lėkštės.
Adventą pradedant, ar neverta pažvelgti į save ir pasitikrinti, ar
Lietuviai Texas valstijoje
Jono Krikštytojo reformos randa atgarsio mūsų širdyse, ar vis dar
"Lietuviai Texas valstijoje" ("Lithnaujų reformų laukiame.
uanians in Texas") per pirmininkę

Advento ir mūsų reformos

J

Dešinėje - Šv. Kazimiero lietuvių kolegija Romoje, kairėje - viešbutis "Lituania"

simės ypač į buvusius kolegijos
auklėtinius ir bičiulius.
Antra, esame užsimoję atnau
jinti kolegijos biblioteką, ne tik
lentynas (virš $50,000), kurios yra
apgailėtiname stovyje, bet ir papil
dyti knygomis, ypač okupacijos
laikotarpyje išleista lituanistika ir
apskritai lituanistika bet kokia kal
ba. Kreipsimės į lietuvišką visuo
menę: kiekvienas geradaris, pa
aukojęs virš $5,000 bus įrašytas į
naujoje bibliotekoje pritvirtintą
lentą amžinam atminimui.

"Pagalba Lietuvai" veikloje

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
Alfonsas Nakas
ii
Jos pavadinimas berods "Vilnius", bet nesu tikras. "Princo"?", su
užuojauta šūkteli vidutinio amžiaus pardavėja, "Na ir pavėlavote! Dar
keletas plytelių buvo, šiandien visas išpardavėm. Bet va, šitas nė kiek
neblogesnis, pamatysite..." to kito, pamiršau vardą, nupirkau tik vieną
plytelę. Ir gerai, jis nė iš tolo nebuvo "Princo" skonio. Išeidamas
Ironiškai užklausiau: "Turbūt "Princą" užsisakysite vėl"? O ji, ironijos
mano balse nepastebėjusi, labai nuoširdžiai, guodžiančiai paaiškino:
"Žinoma, netrukus užsakysime. Žmonės mielai perka..."
Šitaip "tarybiškai" tebeprekiauja sostinės centrinės parduotuvės. Pir
ma populiarią prekę parduoda. Tuomet pailsi. Užsako. Kai už savaitės
ar kelių gauna, ir vėl prekiauja, šokolado gamintojas ten, Kaune, dėl
užsakymų stokos, tikriausia mažina produkciją, atleidinėja darbininkus...
Algos mielėmis ir liemenėlėmis

Liepos 16-17 lankėme Druskininkus, kur gyvena dukterėčia su vyru,
abu gydytojai. Augina sūnų, gimnazistą, o jau į panelę išaugusi duktė,
einanti 20-tus, studijuoja Vilniuje. Nepabijojęs karščių, Alfredas užvežė
į Liškiavą Įkopėm i piliakalnį. Nuostabus Nemuno vingio vaizdas. Po
Druskininkų apylinkes vežiojo dukterėčios vyras. Didelį įspūdį visiems
paliko net sovietmečiais nepaliestas Švenduobrės kaimas (jį aprašiau
prieš porą metų, bet vadinau klaidingai). Tipiškas dzūkų kaimas,
neišdraskytas jokių reformų. Gudijos pasienyje,pušynų apsuptas. Tikras
etnografinis perlas! Čia prisiminėm dainelę: "Jei ne grybai / Jei ne
uogos. / Dzūkų mergos / Būtų nuogos*. Tai ne kokia blevyzga, o eiliuota
išmintis- Grybai ir uogos dzūkes maitina ir dengia. Aplankėme po
gaisro pilnai atstatytą miškininkystės muziejėlį "Girios aidas". Pėsti
išvaikščiojom Gardino srutomis užteršto Nemuno pakrantes. Maudėmės
švariame, skaidriame ežerėly, primenančiame Sunny Hills Boat Lake.
Liepos 18 pavakary į Vilnių grįžome pilni įspūdžių.
Vakarieniaudami pas seserį, kalbėjomės, kaip sunku yra dabar dalį
žemės iš kolchozų atgavusiems ūkininkams. Pasakojau, ką matęs ir

Venice Grantham (ji yra palaim
intojo Jurgio Matulaičio pusse
serė) "Pagalba Lietuvai" atsiuntė
$1,500 čekį. Tai pelnas iš loterijos
rengtos šiam tikslui.
"Lietuviai Texas valstijoje" orga
nizacijos nariai daugiausia yra susi
būrę San Antonio mieste, bet jų
galima užtikti ir kituose miestuo
se. Jų pagrindinis tikslas - pa
sidalinti lietuvių kultūros laimėji
mais, padėti vienas kitam išlaikyti
lietuvybę ir teikti pagalbą Lietu
vai. Per "Lithuanian Children's
RelieF jau yra išsiuntę per 200
dėžių vaistų ir drabužių. Kiekvieneriais metais rugpjūčio mėnesį
rengiama festivalis San Antonio
mieste.
Patariamosios tarybos
posėdis

"Pagalbos Lietuvai" patariamo-

girdėjęs tėviškėje, pas jos ir mano brolėnus, neparduodančius per
nykščių grūdų, neturinčius pajamų.
Sesuo, labai santūri, rami, ne kokia gandonešė (jauniausia šeimoje,
bet jau artėjanti į 70-metį pensininkė), papasakojo porą epizodų apie
kai kurių vilniečių vargus.
Jos draugės šeimos narys dirba mielių fabrike. Prieš kurį laiką draugė
ėmė siūlyti pirkti mielių pakelius iš rankinuko. Kodėl? Pirmoji mintis:
aha, vagia ir pardavinėja, kaip sovietmečiais? Išsikalbėjus paaiškėjo,
kad mielėmis gavo algą. Imkite, pardavinėkite draugams, prasimanysite
pinigų. Nepriimat "mielinės" algos - nebėra darbo. Bet kiek ir kam tų
pakelių gali iškaišioti? Tik artimiesiems draugams, jie pirks iš pasigailėji
mo. Su draugų draugais jau sunkiau: norės nuolaidos; geros nuolaidos,
lyginant su kainomis parduotuvėse. Mielėms stalelio gatvėje nepasista
tysi. O jeigu ir taip, kada dirbsi fabrike?...
Kitų draugų šeimos narys ar narė dirba liemenėlių siuvykloje. "Lie
menėlė" - Dabartinės lietuvių kalbos žodyne - DŽ - aptarta: "apatinis
drabužis krūtims prilaikyti". Tai daiktas, kurį mes vis tebevadiname
"Staniku". Situacija ta pati, kaip ir mielių fabrike: algą išmokėjo lie
menėlėmis. Ką gi, imant vienaip, produktas pardavimui patogesnis:
užuot draugams siūlius gal 200 mielių pakelių, tereikės įsiūlyti tik
pusantro ar du tuzinus liemenėlių. Bet vėl: dalį mielių gali nupirkti bet
kas ir bet kada, tiesiai iš pasigailėjimo, užuojautos, kad esi tokioje
painioje situacijoje. Gi liemenėlė neparsiduoda už vieną litą. Perkanti
moteris dar turės pasitikrinti jos dydį. Kiek tokių atsiras su tavimi
terliotis, kad ir esi jų draugė, kai liemenėlių didelis pasirinkimas
parduotuvėse, kokių tik nori. Dar painiau, kai tokią "algą* atsiims
viengungis vyras, kuris neturi motinos nei močiutės, sesers nei svainės.
Ką jis turi daryti? Kaip ir kam siūlyti?
Kai sesuo man tuos dalykus pasakojo, iš karto sunku buvo nesijuokti.
Kai pradėjome giliau diskutuoti, užuot juokusis ar juokavus, darėsi
labai liūdna.
Esą nemažai ir tokių situacijų: algos išvis nemoka po kelis mėnesius.
Jokios! Nei mielėmis, nei liemenėlėm. O reikia ne tik drabužio bei
apavo, kurių įsigijimą galima nudelsti. Reikia duonos, pieno, daržovės
ir kokio viralo, be kurių greit algos nemokančią įmonę paliksi, nebepa
jėgdamas dirbti dėl nusilpimo.
Tokių istorijų pasiklausius, darosi suprantamesnė ir jaunų žmonių
prekyba gatvėse. Jeigu tos jaunos mergytės, o ir pagyvenę moterys bei
vyrai, kurie dienų dienas praleidžia gatvėse stovėdami, ar ant suolelio

Šalia kitų mažesnių sumanymų,
norėtume išleisti ypatingą kolegi
jos jubiliejaus atminimo knygelę
(suvenyrą), kurioje bus taip pat
pažymėti ir visi, kurie ta proga bus
prisiminę mus sveikinimais ir auka.
Toje srityje Amerikoje mums tal
kins Šv. Kazimiero Gvildija (Mrs.
Anna Wargo, 125 S. Morris Street,
St. Clair, PA 17970).
Šio laiško pagrindinis tikslas yra
pirmoje vietoje painformuoti jus
visus, prašyti jūsų glaudaus ben
dradarbiavimo, patarimų, pasiū

lymų ir maldos. Nekantriai lauksi
me jūsų atsiliepimo į šį mūsų
pirmąjį žingsnį, kad galėtume pras
mingiau parengti ir iškilmingiau
atšvęsti šią mums visiems ir visai
Lietuvos Bažnyčiai reikšmingą ko
legijos šventę.
Nuoširdžiai dėkoju visiems už
iki šiol parodytą solidarumą, drau
gystę ir visokeriopą paramą. Lie
kame Jums amžinai dėkingi ir sko
lingi.

sios tarybos posėdis vyko lapkričio
8 d. advokato Kęstučio Miškinio
įstaigoje, Oak Park, MI. Pirmi
ninkavo Jurgis Šepetys. "Pagalbos
Lietuvai" vadovas Robert S. Boris
pranešė, kad Mercy International
Health Services (MIHS) yra tarptau
tinis skyrius "Sisters of Mercy" li
goninių grandinės, pačios di
džiausios JAV. Ketverius metus
dirbant kartu su MIHS, gautas
pasiūlymas "Proposal for the Development of a Not for Profit
Hospital - Republic of Lithuania A Public / Private Partnership".
Šio projekto pradžiai reikia su
telkti $160,000. Tai atidarytų du
ris į įvairių fondų ir labdaros orga
nizacijas.
Toliau programoje buvo supa
žindinimas su Claude Reitelman,
M.D. Jis yra pediatrikas urologas
dirbąs keliose klinikose Michigan
valstijoje. Jis papasakojo savo
įspūdžius iš 1994 m. liepos mėn.
kelionės į Lietuvą. "Healing the

Children" organizacijos Michigan
skyrius įgalino dr. Reitelman ir jo
keletą kolegų 8 dienas dirbti
Vilniaus vaikų ligoninėje. Jie nusi
vežė 35 dėžes medicinos įrankių ir
vaistų, apžiūrėjo per 200 vaikų ir
padarė 11 operacijų. JAV gydytojų
numone Lietuvoje po operacijų
pasitaiko iki 75% komplikacijų,
kai tuo tarpu Amerikoje susidaro
tik 1%. Dėl blogo ligoninių stovio,
instrumentų ir vaistų trūkumo
pasitaiko įvairių užsikrėtimų.
Dr. Reitelman parodė įvairių
skaidrių iš vaikų ligoninių gyveni
mo. Vietos gydytojai ir pacientai
buvo patenkinti svečių apsilanky
mu ir nurodymais.
Robert Boris pažadėjo padidinti
pastangas ir surasti kuo daugiau
vaistų ir medicinos instrumentų,
kad galėtų padėti Lietuvos sergan
tiems vaikams.

Prel. Alg. Bartkus, Rektorius

Regina Juškaitė

bei dėžės sėdėdami šalia bananų, sagių, karolių ir kitokių, net mažai
kam reikalingų prekių, pasipasakotų, kodėl jos ir jie ten stovi, kiek
uždirba ir kam tą uždarbį sunaudoja, gal daug kam atsivertų akys. Gal
suprastų, kad ir šio pavasario darganose bei rekordiniuose liepos
mėnesio karščiuose jos ir jie prekiavo iš nevilties.
Rokiškio - Panevėžio - Biržų trikampy

Rokiškis, man, devynmečių!, didmiestis, kai 1930-jų vasarą buvau
atvežtas laikyti egzaminų j pirmąją gimnazijos klasę. Skurdus penkių
tūkstančių gyventojų miesteliukas, kai dvidešimti perkopęs, atva
žiuodavau iš Vilniaus. Dabar tikrai panėši į didmiestį, kai grįžtu aštuntą
dešimtmeti pradėjęs ir lankės daugelį milijoninių miestų. Nors gyven(nukelta į 4 psl.)

Rokiškio bažnyčia 1994 m. Jorio Nako nuotrauka

KAS NAUJO LIETUVOJ
(Pabaiga. Pradžia praėjusiame nr.)
Šmaikštūs kauniečiai pastebi,
kad ne be reikalo Lietuva vadina
ma "bananų respublika".
Nežiūrint nuomonių skirtumo,
visiem kelia rūpestį buitinių prekių
ir maisto kainos. Daug kas randa
išsigelbėjimą užmiesčio soduose.
"Oi tie sodai, Vilniaus sodai, tar
tum pasaka gyva! Ir kaip nuotaka
atrodo jais pražydus Lietuva...",
šauna galvon neseniai išmokta
dainelė. Jie žydi ne tik Vilniuje,
bet ir kiekvieno miesto ar mieste
lio apylinkėje. Pavažiavus apie 5
ar 10 kilometrų už miesto, prieš
akis iškyla nuostabūs vaizdai. Lau

Algirdas Šilbajoris
tingi pamidorai. Sodai net su
skirstyti rajonais. Čia daktarų, ten
valdininkų, o toliau tik paprastų
žmonių... Nuo pavasario iki žie
mos, kas tik sugeba ir turi kuo,
kiekvienas savaitgaliais keliauja į
savo sodą. Neteko sužinoti, kam
priklauso tų sodų žemė.
Belankant šią naują Lietuvos
ūkio šaką, giminaitis mane nuveža
prie Kaimo marių. Netikėtai prieš
akis atsiveria nematytas ir net kau
niškiams mažai žinomas "Kadagių
slėnis". Žiūrint nuo aukšto kranto.

Orvydų sodybos "Absurdo"
muziejaus kryžius Žemaitijoj,
netoli Salantu.

Kraštotyrininkas Vladas Kenstavičius Viekšniuose.

Aplink
pasauli
□ Buvęs Sovietų Sąjungos prezi
dentas Michail Gorbačiov, Italijos
naujienų agentūrai ANSA pareiškė,
kad Maskva finansavo Italijos ko
munistų veiklą ir kad tai buvo
būtinybė, vykstant*šaltajam karui.
Gorbačiov lapkričio 15 d. viešėjo
Florencijoje, kur jam buvo įteiktas
apdovanojimas nuo Tiscan regio
no. Prokurorai Italijoje šiuo metu
nagrinėja Italijos politinių partijų
nelegalų finansavimą.
□ Parlamentarai lapkričio 15 d.
panaikino buvusio Ukrainos prem
jero imunitetą, kad jis galėtų būti
teisiamas už nacionalinio saugu
mo pažeidimus bei $25 milijonų
valstybinių fondų išeikvojimą. Šiuo
metu Jefim, Zvigilskij, buvęs prem
jeras, yra Izraelyje, kaip ranešama,
dėl medicininių priežasčių. Jeigu

kai ir pakrūmės nusėtos įvairios
išvaizdos ir struktūros plytiniais
nameliais. Šalia jų, plastmasine
(taip vadinama Lietuvoj) perma
toma medžiaga uždengti miniatūriniai šiltadaržiai. Aplink lysvės
svogūnų, agurkų, burokėlių, sa
lotų, morkų. O ir šalčiukui užėjus,
šiltadaržio globoj tebesirpsta sul-

iki pat marių visa atkalnė apaugu
si didingais kadagių medžiais. Nuo
pakrantės kyla ir smailiom vir
šūnėm aukštyn stiebiasi gal šimto
metrų aukščio kadagiai, kokių dar
niekad nesu matęs. Apačioj, kiek
akys aprėpia, sidabru tyvuliuoja
plačios Kauno marios. Kitoj pusėj
marių nuožulniai tolsta dirvonai

jis bus nuteistas, jam gresia
mažiausiai 15metų kalėjimo. Ar
timiausiu laiku ruošiamasi išleisti
orderį dėl buvusio premjero suėmi
mo.
□ Turizmas XXI amžiuje taps
lokomotyvu, kuris lems visą pa
saulio ekonomiką. Tokią išvadą pa
darė Japonijoje pasibaigęs pasauli
nis turizmo forumas. Renginyje
dalyvavo už turizmą atsakingi
ministrai, mokslininkai ir turizmo
industrijos atstovai iš 100 šalių.
Tarptautinių turistų skaičius iki
2010 m. pasieksiąs baveik 937 mi
lijonus. Turizmo ekspertų nuomo-

ne, reikia neleisti, kad turistų srau
tai sunaikintų gamtą ir aplinką.
Planuojama, kad 2010 m. Europą
aplankys 480 milijonų turistų, t.y.
40% daugiau nei 1990 m.
□ Baltarusijos Svetlogorsko įgu
los karininkai ir puskarininkiai
spalio mėnesį vietoj algos gavo
muilo. Apie tai rašo Minsko žur
nalas "Svoboda". Jam kariai ir pa
siskundė dėl tokio jų darbo atly
ginimo. Pasirodo, Baltarusijos gy
nybos ministerija pritrūko pinigų.
Tada kariams buvo pasakyta, kad
jie turės pinigų, pardavę gautą
muilą.

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
(atkelta iš 3 psl.)

tojų truputį mažiau negu 30,000, apgaulingai didmiesčio iliuziją teikia
daugiaaukščių, daugiabučių namų panorama. Savo "dienoraščiuose"
spaudoje apie jį rašiau 1988 ir 1992 metais. Nuo to laiko visiškai, ar
beveik niekas nepasikeitė.
šios viešnagės Lietuvoje metu Rokiškį trumpai lankiau liepos 14 ir 26.
Pro "mano" (Tumo - Vaižganto) gimnazijos rūmus net neprašiau
pravežti, nes paskandinti aukštų medžių parke man jie susvetimėjo, o
į vidų įsigauti pačiame vasaros atostogų vidury reikia ypatingų pas
tangų. Tikrai į akį krinta, žiūrint nuo Laisvės paminklo, dešiniame
bažnyčios šone, tuoj už aukštos mūro sienos, naujutėlė, mūrinė, dviejų
aukštų klebonija. Visi rokiškėnai atsimename seną, žemėsna sulin
dusią, nuo laiko pajuodavusią didžiulę medinę kleboniją, į kairę nuo
bažnyčios, skersai Jurzdiko gatvės. Dabar ten berods, joldų pastatų
nebėra.
Mane kaip magnetas traukia grafų ’hzezdieckių rūmai. Juose 1988-jų
vasarą lankiau ten įrengtą Kraštotyros muziejų, su ypatingo dėmesio
verta Liongino Šepkos dailės nuolatine paroda. Tuomet radau ir pradėtą
restauruoti ištaigingų dvaro rūmų vidų ("moksliškai" išsireiškiant interjerą). Jau buvo atremontuotas - atkurtas valgomasis kambarys.
Lankiau šiuos rūmus bei Kraštotyros muziejų 1992-siais. Tuomet labai
nustebau, kad jau nepriklausoma Lietuva, jos meno globėjai, rūmų
restauravimui piršto nepajudino. Tik tas valgomasis, ir nė per colį
daugiau. Dabar, liepos 14-ą, radau rūmus kiek apdažytus išorėje (atsi
prašau, eksterjerą). Į vidų net neįsileido. Gidę paklausus, ar atnaujintas
dar bent vienas rūmų kambarys, atsakymas buvo neigiamas. Valdžia
nesirūpina, neteikia lėšų. Šešeri metai nuo pirmojo kambario atnaujini
mo! O reikėjo atnaujinti visus rūmus, išreklamuoti jų groži, sužadinti
turistų dėmesį, imti įėjimo mokestį.
O apie Šepkos meną su didžiausiu ūpu kalba ir kalba muziejaus gidė
Janina Kavaliauskaitė, inteligentiška gal 45 - 50 metų moteris. Vien prie
jo "Paukščių baliaus", p-lei Kavaliauskaitei aiškinant, gali valandą ar
ilgiau stovėti. Tą pačią gidę ten radome 1992 ir 1988 metais. Tuomet
(1988-siais) ji su viltimi laukė greito rūmų restauravimo ir ten vietos
Šepkos ekspozicijoms. Ir po šešerių metų Liongino Šepkos neįkainoja
mi drožiniai, šimtai medžio skulptūrų - skulptūrėlių, tebedūli buvu
siame dvaro tarnų name, pastate akmeninėmis sienomis. Kad Krašto

ir ūkio nameliai. Pasakiškas vaiz
das. O, kad Čiurlionis dar būtų
gyvas!.. Nesugadina vaizdo ir tolu
moj dunksančios elektros jėgainės
vamzdžiai ir mūrai.
Negaliu rudenį būti Lietuvoj
negrybavęs. Gražų rytmetį su gimi
naičiu atsiduriam į pietus nuo
Kauno esančiuose miškuose. Siau
ri keleliai vingiuoja, miškas ošia,
bet grybų nėra. O gal kiek toliau,
gal ten beržynėlyje? Tai einam, tai
pavažiuojam ir abu krepšio dugne
turim tiktai po keletą grybų, berods
kazlėkų. Na, keliaujam namo, o
galvoje vėl sukasi dainelė "Pilki
keleliai dulka, pilki keliai. Prie jų
berželių pulkas, balti beržai..." Le
kiam miško kelelių vagomis pasi
šokinėdami ir nebežinom kur
esam, kol prieš akis išdygsta pla
tus, cementuotas, žolėmis apaugęs
kelias. Neilgai trunka suprasti, kad
atsidūrėm ant apleisto lėktuvų
pakilimo tako. Nerasdami išeities,
važiuojam pro aerouosto pastatus
ir mus pasitinka plačiapetis ža
liūkas - Lietuvos kareivis. Nedvi
prasmiškai perspėti, dumiam lauk,
kol surandam plentą ties Kazlų
Rūda. Keisčiausia, kad giminaičio
turimam rusų kariniam žemėlapyje
toks aerouostas net nepažymėtas.
Tai bent paslaptis. Parsivežus namo
grybus, šeimininkė pagamina nuo
stabiai kvepiantį patiekalą. O gal
skanu todėl, kad buvo sunku ir
net pavojinga tuos grybus surasti.
Matau, kad Lietuvoj, ypač didesniuose miestuose, yra ištaigingų
parduotuvių, viliojančių reklamų,
brangių užsienietiškų prekių. Kas
pajėgia jas pirkti? Tiktai ne terbelėmis nešinos moterėlės ir ne tar
nautojos, kuriom jau trečias mė
nuo alga nemokėta. Yra ir naujų
kavinių, gražių restoranų. Sekma
dienį bandom pietauti "Kaunas in
your Pocket" rekomenduojamoj
valgykloj, bet - uždaryta. Mat vakar
buvęs didelis balius. Mašinų aikštėj
išrikiuoti Audi ir Mercedes auto
mobiliai. Prie jų sukinėjasi petingi
vyrai. Jų išvaizda sukelia ir baimę,
ir pagarbą. Bandau suprasti, kas
Lietuvoj yra Mafija? Gi nieko ne
paprasto. Tai yra organizacija, par
duodanti "apsaugą", kurią nusi
pirkęs, gali be baimės daryti biznį.
Nebent tavo biznis patektų į dviejų
apsaugos "brigadų" kryžminę ugnį,
įdomu, kiek aukštai toji "apsauga"
siekia ir su kuo "mokesčiais" dali
nasi?
Dalį laiko Lietuvoj tenka pra
leisti keliaujant keliais, vieškeliais,

tyros muziejus dvaro rūmuose turistų mažai lankomas, klausti nereikė
jo. Tai pasakė mano ankstesnio lankymosi metu paliktas įrašas svečių
knygoje, vos porą puslapių atgal atvertus.
Į Šv. Mato bažnyčią, gotikos šedevrą įsigavus, ėmė skardėti vargonų
muzika. Ai, kaip norėjosi suktais laiptais ten palypėti ir paprašyti, kad
leistų dumples paminti, kaip tai darydavau prieš 60 metų... Grojo
keliolika minučių. Nors nežinau kokį kūrinį, bet norėjosi, kad ilgai
nenahaigtų. Po bažnyčią vaikščiojo jaunas kunigėlis, žvalgydamasis tai
į vargonų pusę, tai į laikrodį. Kai vargonai gausti liovėsi, paprašiau
kunigėlio, kad leistų pamatyti bažnyčios rūsį, kuriame-palaidoti Tyzenhausų - Przezdieckių giminės didikai. Jis skubąs su tais, kuriems leido
pagroti, į kažkokį posėdį, grįšiąs už pusvalandžio, mes jį rasią kleboni
joje, mielai parodysiąs rūsį. Sugrįžome už valandos. Jo klebonijon grįžta
ir vėl dingta. Pasisiūlė rūsin nuvesti viduramžė moteris, turbūt šei
mininkė. Kol ji raktus surado, kalbėjomės su ten viešinčiais svečiais iš
Australijos, berods Sabaliais. Pasižvalgėme ir po didžiulį pirmo aukšto
kambarį, it kokią salę (kito kambario ten ir nebuvo). Rūmų vieta aukšta,
per langus į vakarus labai gražus vaizdas. Iš II aukšto, tikiu, dar gražiau.
Atminty paliko ir tai, kad I aukšte nebuvo jokio baldo, nė kilimo, tik
gražios poliruotos medžio ar parketo grindys. Atrodo, tik kūrimosi
metas. Rūsys su didikų sarkofagais man nebedarė to vaizdo, kokį
kiekvieną kartą palikdavo lankantis į ateitininkų susirinkimus, kai
atvažiuodavo iš Panevėžio kun. Alfa Sušihskas, ar kuris kitas aukštas
svečias. Dabar galvojau: kur čia mes, šimtinė ar daugiau jaunuolių
sutilpdavom, kad ir stati? Iš Amerikos grįžus, viskas, viskas tartum
dešimteriopai sumažėję...
Į Biržus vežė, dukterėčia su vyru, jau mane vieną, Jonui namo
išvykus, po antro apsilankymo Rudžiuose ir Rokišky, liepos 26. Kaip
bebūtų keista, pustuzinį metų Rokišky gimnaziją lankęs, nebuvau
buvęs nei Zarasuose, nei Biržuose. Zarasai ir dabar liko nelankyti, o iki
Biržų pavežėjo. Skaitydamas "Mūsų sparnus* tiek daug gražių žodžių ir
daug nuotraukų Biržų temomis randu. Tikėjausi išvysti kažkokį pasakų
miesčioką, o nusivyliau. Iš dalies gal ir todėl, kad Lietuva jau buvo
tapusi Sahara, automobilio atdari langai prie 90 kelių laipsnių F.
temperatūros jokios atgaivos nebeteikė, o kur po kilometrą - kitą teko
pavažiuoti neasfaltuota gatve, karštos dulkės užimdavo kvapą. Įsivaiz
davau, kad Biržų apylinkės kalvotos, o čia, nuo pat Rokiškio į vakarus
- lygumos, lygumos. J Biržus artėjant, netoli Papilio, lenta prie kelelio
į dešinę skelbė: Vlado Jakubėno gimimo vieta 1.5 km. Dar arčiau Biržų,

Paminklas kovojusiems už Lietuvos laisvę Mosėdyje, prie
akmenų miziejaus, kuri įkūrė dr. Vaclovas Intas.
žvyrkeliais ir "magistralėmis" (?).
Pro mašinos langą matau šen, ten
ariamus dirvonus, sunykusius ne
nupjautų javų laukus, besiganan
čias karvutes, o kai kur ir dideles
galvijų kaimenes. Gandrų jau nebė
ra - artinasi ruduo. Klaikų įspūdį
sukelia apleisti, sugriuvę didžiuliai
buvusių kolūkių pastatai, lyg praei
ties šmėklos. Kažin, ar gerai, ar
blogai, kad taip greitai viskas buvo
sugriauta? Negaliu užmiršti pakelėj
prie Vilniaus tūkstančiais mašinų
nusėtus laukus, eilių eiles būdelių
ir palapinių, masę apie jas šurmu
liuojančių žmonių. Tai Lietuvos
Babelis ir Meka, prekiautojų Alfa ir
Omega, laisvos prekybos idealas GariūnųAurgus. Įdomus pažiūrėti
iš tolo, bet iš arti nenorėčiau. Ten
turbūt būčiau pirktas ir parduotas,
arba nusipirkęs ką nors, ko niekad
nenorėjau turėti.
Rugsėjo 13-ą ateina laikas keliau
ti namo. Anksti rytą mane nuveža
į dar tamsų Vilniaus aerouostą.
Išskrendantiems keleiviams įėjimas
jau per naująjį pastatą. Mašinoms
privažiavimas, deja, uždarytas.
Ropoju su lagaminais statoku ke
liu aukštyn, atsisveikinu su paly
dovėm ir laukiu lėktuvo. Neužilgo
užsidega šviesos, atsidaro gėrimų
baras ir laisvų nuo muito prekių
parduotuvė. Vitrinoje ko tik nori,

net akys raibsta. 7:15 vaišingoji
Lietuvos Avialinija vėl priima ma
ne iki Amsterdamo į savo globą. Iš
tenai, skrisdamas per vandenyną,
nemiegu ir galvoju.
Kas labiausiai kelia rūpestį Lie
tuvoj? Senesnių žmonių pesimiz
mas. Liūdna pensininkų, tremtinių
ir vargšų dalia. Alkoholis kiekvie
noje krautuvėlėj. Įsigalėjusi "šešėl
inė" pogrindžio valdžia. Politinė
apatija. O labiausiai - vis dar tebegirdima "prie sovietų buvo geriau’
galvosena...
*•
Kas labiausiai gražu? GėlEs.' Lie
tuvos vaikai. Vis dažniau matoma
šypsena. Ežerai. Miškai. Žvaigž
dėtas dangus. Debesys. Taikoma
sis lietuviškas menas. Maldos ir
ašaros Aušros Vartų koplyčioje.
Negeriantys vairuotojai. Jaunesnių
žmonių optimizmas. Pasididžiavi
mas laisve. Vaišingi žmonės ir
mano "Angelas Sargas" - buto šei
mininkė ir mano vadovė Vilniuje.
Na, žinoma, ir Kadagių slėnis prie
Kauno marių.
Darosi vis aiškiau, kad Lietuva
nėra tokia, kokią mes palikome ir
ne tokia, kokią mes norėtume
matyti. Bet ji yra ir mes esame be
jos. Kažkur miško šlamėjime ir
vaikučių balseliuose lyg girdisi, kad
ji šaukia mus atgal. Ar kaip savus,
ar svetimus?..

vėl prie kelio į dešinę: Kazio Binkio gimimo vieta. Didžiausią įspūdį
paliko miesto aikštelėje paminklas Juliui Janoniui. Padariau jo nuo
trauką, Gaila, neturiu apie paminklą literatūros, nežinau, ant kojis ten
joja, ar skrenda, sparnus išskėtęs. Pusiasalis su bene grafo Tiškevičiaus
rūmais užterštas visokiais griozdais, pristatyta sunkvežimių. Rūmuose
kažkokia dirbtuvė. Net juokinga: nesuradome Biržų pilies griuvėsių,
visuose vadovėliuose išgarsintų.Tiesa, informacijos teiravomės tik pas
du jaunus vyrus, bet jie buvo svečiai, iš Žemaitijos, nežinojo. Daugiau
nieko nestabdėme. Judėjimas šiokią dieną (antradienį) mieste buvo
gyvas, nepaisant karščių. Stabtelėjome prie abiejų bažnyčių, katalikų ir
ev. reformatų, bet nė į vieną nebandėme eiti. Apie porą valandų, gal
kiek trumpiau, pavaikščioję ir pasivažinėję, miestą palikome. Sakau,
išvažiavau iš jo nusivylęs, nei buvęs, nei nebuvęs.
Leidomės į Šeduvą. Kai rodyklė skelbė nuotolį į Vabalninką, su
skausmu prisiminiau Aloyzą Baroną, Vladą Būtėną ir Marių Katiliškį
Visi jie šį pasaulį paliko už mane daug jaunesni, tik Vladas jau ranka
siekė 70-ties, ir ant ribos užmigo. Privažiavom kelią į Joniškėlį, nuo
kurio tik 3 - 4 km iki Švobiškio, nepamirštamo ev. reformatų kaimo su
jaukia bažnytėle ir didele, ūksminga klebonija, kurioje teko porą
mėnesių lankytis prieš 54 metus. Nedrįsau sukaitusio vairuotojo prašy
ti, kad užsuktų. Netoli Pakruojo - rodyklė į Rozalimą. Tai Broniaus
Railos gimtinė.

(Bus daugiau)

Grafu Przezdieckia rūmai Rokiškyje 1994 m. vasara.
Jono Nako nuotrauka

Putnam, CT

Vienuolijos rėmėjų sąskrydis
-- Mirusiųjų prisiminimas Marijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno^ Putnam, CT, seselėms

Po bendrų pietų vienuolyno Ma
tulaičio salėje vyko Amerikos kon
tinente esančios vienuolijos dalies
vyresniosios, seselės Ignės Marijošiūtės, pranešimas, kurio pami
nėsiu tik svarbesniuosius dalykus.
Amerikoje dabar ilgesniam laikui
gyvena ir įsijungė į darbus 3 se
selės iš Lietuvos. Šiais metais vie
nuolija džiaugėsi ir šventė Nerin
gos stovyklos gyvavimo 25 metų
sukaktį. Vienuolyno patalpose vy
ko daug lietuviškais ir tikėjimo
reikalais konferencijų ir susibū
rimų. Suruošta ir eilė pramoginių
kultūrinių pasirodymų, pvz.: "Pas
toralės" ansamblio, virtuozo fleitisto A. Budrio ir dukters koncertai.
Ši vienuolijos dalis padeda viso
kiais būdais Lietuvoje atsinaujinu
siai vienuolijai, o dabar ypatingai

- pastatų statybai. Ten tilps ne tik
vienuolynas, bet ir kultūrinis bei
sukvietus, spalio mėn. 30 d. vyko
tikėjimo kėlimo centrai (Kaimo
vienuolijos rėmėjų sąskrydis, kuria
Žaliakalnyje), šį rudenį pastatas
me rėmėjai pabendravo, aptarta
bus jau po stogu, nemažų pas
pagalba vienuolijai, prisiminti rė
tangų ir lėšų reikės vidaus įrengi
mėjų bei vienuolijos rėmėjai mi
mams. Toks centras ten būtinas,
rusieji, už juos melstasi.
nes turės koplyčią, kuria naudosis
Sąskrydis pradėtas vienuolyno
apylinkės tikintieji - kitos bažny
koplyčioje 11 vai. ryto keturių
čios labai toli.
kunigų koncelebruotomis Dūšio
Vienuolija liūdi, kad nustojo gy
mis, vadovaujant kun. Vytautui
vuoti vienuolijos rėmėjų rateliai
Sadauskui, iš Lietuvos besilan
keliuose didesniuose lietuvių susi
kančiam-Amerikoje. Pamoksle jis
būrimo miestuose, tačiau likusieji
lietuvių vardu dėkojo vienuolijos
yra veiklūs. Veiklieji yra: centrinis
seselėms už jų darbus, padedant
Putname, Chicagoje, Worcesteryje,
žmonėms, ypač lietuviams, leng
Toronte, Waterburyje. Tiesa, daug
vinti gyvenimo naštą, kelti tėvynės
pavienių asmenų ir šeimų, gyve
meilę ir tikėjimą. Jis kvietė visus
nančių Amerikos kontinente, tę
remti vienuoliją ir padėti seselėms
sia vienuolijos rėmimą. Pranešėja
tęsti ir plėsti jų darbus.
skatino visus įtaigoti Lietuvoje
gyvenančius gimines ir pažįstamus
įsijungti į vienuolijos rėmėjų eiles.
Centro rėmėjų valdybos pirm,
dr. Č. Masaitis dėkojo seselėms už
atliktus ir atliekamus darbus, pasi
džiaugė darniu bendradarbiavimu
ir pažadėjo vienuolyno rėmėjų
tolesnę paramą, taip pat pastan
gas įtraukti daugiau žmonių į rė
mėjų eiles.
Po trumpos pertraukos vienuoly
no koplyčioje vyko religinių kū
rinių koncertas, atliktas iškilios
operos solistės Marijos Bizinkauskaitės. Nukryžiuotojo Jėzaus vie
nuolyno, Brocktone, MA, muzikė
seselė Incamata elektrinių vargo
nėlių garsais palydėjo solistės gie
dojimą. Giedoti kūriniai: Beethoveno "Garbė Aukščiausiam", Dubois "O jūs žmonės", Verdi "Avė
Maria", "Ramios malonios" Raudo
nikio "Lietuva iš paukščio skrydžio"
ir Maironio "Lietuva brangi". Klau
Stasio Lozoraičio (jaunesiojo), Lietuvos ambasadoriaus, kapas sytojų buvo išprašytas ir priedas:
Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių vienuolyno "Dangaus arija iš operos. Solistė buvo pagerb
vartų" kapinėse, Putname, CT.
J. Kriaučiūno nuotrauka ta ne tik plojimais, bet ir klausyto-

Philadelphijos lietuvių rūpestis
Labdaros siuntas dabar gauna
ne viena organizacija ir ne vienas
žmogus. Kad atkeliautų labdara,
turi būti žmonių, kurie ją surinktų
ir atsiųstų. Kai jau yra ką siųsti,
tada svarbu kam siųsti.
A. Jonyno internatinę mokyklą
Vilniuje gegužės pabaigoje pasiekė
stambi labdaros siunta. Ją atsiuntė
lietuviai iš Amerikos. Apie Lietu
vos aklųjų ir silpnaregių sąjungą,
aklųjų mokyklą Vilniuje ir Lietu
vos neregių gyvenimą Philadelphijoje įsikūrę mūsų tautiečiai išgirdo
prieš kelerius metus, kai ten mokėsi
Vitas Purlys, Remigijus Audiejaitis
ir Sergejus Mechas. Jie tarp Ameri
kos lietuvių rado daug gerų draugų.
Vienas iš jų - dabartinis Philadel
phijos BALFO pirmininkas Juozas
Majauskas. BALFas - organizadja
atvykusiems į Ameriką tautiečiams
remti. Laikui bėgant, šios orga
nizacijos tikslai keitėsi ir dabar pa
grindinis jos tikslas - teikti paramą
Lietuvai.
Metus Amerikoje mokslo žinių
sėmėsi A. Jonyno internatinės mo
kyklos mokytoja Regina Labinienė.
Ji įsigijo dar daugiau draugų. Tai
Žibutė ir Antanas Masaičiai, Jakų,
Dragūnų - šeimos. BALFui rengiant
dideles siuntas į Lietuvą, šie žmo
nės renka labdarą ir Antano Jony
no mokyklai. Dažniausiai tos siun
tos ateina Vito Purlio ir Reginos
Labinienės vardu.
Paskutinėje mokyklą pasiekusio
je labdaros siuntoje be Jakų, Masaičių ir kitų gerų žmonių siųstų
rūbų, batų, vaistų, maisto yra ir
Juozo Majausko rūpesčiu gauti
TYKO firmos žaislai. Su labdara
atėjo ir Vyganto Raukšto bei Žyd
rūno Šimkaus daiktai. Už mokslus
baigusių jaunuolių daiktų per
siuntimą taip pat sumokėjo Ameri
kos lietuviai. Vaikinai į mokyklą
atvežė ir piniginę dovaną - Phila
delphijos lietuvių atsisveikinimo
su šiais jaunuoliais metu paauko
tus pinigus.

A. Jonyno internatinėje mokyk
loje Pasaulio lietuvių dainų šventės
metu lankėsi ponia Jakienė. Tai
jos rūpesčiu Lietuvą pasiekia dau
guma siuntinių. Bendradarbiai ją
Amerikoje praminė "Dėžių ponia".
Mat ji‘visą laiką renka visokias
dėžes tam, kad kuo geriau būtų
galima supakuoti į Lietuvą keliau
jančius daiktus.
Deja, į mokyklą neatvyko jau
nuolis, padėjęs šią didelę labdaros
siuntą išsiųsti į Lietuvą. Tai - Pau
lius Kazakauskas. Kitą dieną, išsiun
tęs šią labdarą į Lietuvą, Paulius
Kazakauskas tragiškai žuvo. Taigi,
šio jauno žmogaus nesulaukė ne
tik Pasaulio lietuvių dainų šventė,
bet ir Passaulio lietuvių jaunimo
kongresas. Dainų šventėje Paulius
Kazakauskas turėjo šokti su Phila
delphijos lietuvių bendruomenės
tautinių šokių kolektyvu "Aušrinė".
Vietoj Pauliaus teko į Lietuvą atva
žiuoti jo mamai. Amerikoje yra
tradicija per žmogaus laidotuves
aukoti lėšas jo šviesiam atminimui.
Velionio artimieji nurodo orga
nizaciją ar instituciją, kuriai bus
skirtos paaukotos lėšos. Kadangi
Pauliaus mama gerai žinojo A. Jo
nyno internatinę mokyklą, tai ji
surinktus pusketvirto tūkstančio
dolerių įr atvežė į šią mokyklą.
Viešnia apžiūrėjo mokyklą, kom
piuterių centrą, biblioteką, vaikų
darželį. Rugsėjo pradžioje į mo
kyklą susirinkusiems mokytojams
pirmas darbas bus nuspręsti, kaip
vertingai panaudoti šiuos pinigus
ir tinkamai įamžinti Pauliaus Kazakausko atminimą.
Amerikos lietuvių labdara - jų
meilės Tėvynei išraiška. Dauguma
tų žmonių yra solidaus amžiaus,
bet jie vis nepraranda noro mums
padėti. Labai gaila, kad taip nelauk
tai iš gyvenimo išėjo Paulius Kaza
kauskas - žmogus, norėjęs eiti tėvų
pėdomis.

panaudota kilniam reikalui. Už
šiuos pinigus bus įrengtas specia
lus uždaras kiemelis patiems mažiausiems mokyklos mokiniams ir
vaikų darželio vaikučiams (čia jų
daugiau nei pusė neturi tėvų - yra
našlaičiai).
Kiemelyje jie turės savo džiaugsmui gražius lauko žaislus ir svar
biausia visa tai bus tik jų. Ši auka
bus labai prasminga ir šviesaus
Kazakauskų sūnaus atminimas iigam išliks mokyklos darbuotojų ir
vaikučių širdyse.
V.G.

i

Operos solistė Marija Bizinkanskaitė po bažnytinių kūrinių
koncerto vienuolyno koplyčioje spalio 30 d. Dovanėlę Įteikia
provinciolė sės. Igne Marijošiūtė. Viduryje - solistės dukrelė.
J. Kriaučiūno nuotrauka
jų atsistojimu, jai įteikta gėlių
puokštė.
Prisiminti mirusius ir už juos
melstis, sąskrydininkai skubėjo į
vienuolyno "Dangaus vartų" kapi
nes, procesija įeidami į jas ir giedo
dami "Dievas mūsų prieglauda ir
stiprybė" bei degančiomis žva
kėmis rankose. Kapinėse melstasi
bendra malda ir prie kiekvieno
šventinamo paminklo, kurie buvo
pastatyti šiais metais ant kapų.
Pasimelsta ir prie Stasio Lozoraičio
(jaunesniojo) kapo, atmenant jo
darbus Lietuvai. Pašventinti pa
minklai ant kapų: lietuvių katali
kų veikėjos Onos Labanauskaitės,
seselės Benediktos Jasinskaitės,
operos solistės Gražinos Matulai
tytės - Rannit, Jono Končiaus, An-

tano Šėriko, Marijos Laugalienės Pažolienės ir Antano Kulbio. Kapi
nėse apeigoms vadovavo kun. A.
Gudaitis ir kun. V. Sadauskas, pir
masis taip pat atvykęs iš Lietuvos
ir antri metai studijuojąs Ameri
kos universitete.
Iš kapinių sąskrydininkai grįžo į
vienuolyno koplyčią mišparams už
mirusius ir Švč. Sakramento pa
garbinimui. Prieš sąskrydininkams
išsiskirstant, norintieji pasivaišino
kavute ar vaisių sultimis. Sąskry
dyje dalyvavo apie šimtinė žmo
nių. Jie išsiskirstė, pasiryžę remti
vienuolijos seselių darbus, taip ne
paprastai reikalingus ir naudingus
lietuviams ir Lietuvai.

Juozas Kriaučiūnas

Paskirtos prel. dr. J. Prunskio
religinės premijos
Prel. dr. Juozo Prunskio premijai skirti vertinimo komisija susirinko
1994 m. spalio 8 d. Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vienuolyne,
Putnam, CT. Jau ketvirti metai, kai seselės Bernadetos Matukaitės
vadovaujama komisija skiria šią premiją. Ji skiriama tam darbui, kuris
labiausiai padėtų Kristaus idealus puoselėti.
Šių metų premijos suma - $5,000. Iš įvairių pasaulio kraštų, įskai
čiuojant Lietuvą, Kanadą ir Jungtines Amerikos Valstijas, buvo atsiųsta
23 darbai. Tokia buvo darbų sudėtis: šeši vertimai; penki rašiniai, keturi
veiklos projektai; trys knygų rankraščiai; du poezijos rinkiniai; vienas
knygos projektas; vienas laikraštėlis; viena malda.
Komisija taip įvertino atsiųstus darbus: $3,000 skirti knygai "Žvilgsnis
nuo Sinajaus kalno" paremti. Atidarius voką paaiškėjo, kad šios knygos
autorius yra kun. Kazimieras Juozas Ambrasas, SJ, iš Vilniaus. Tai
veikalas, kuriame kiekvienas žodis įsminga į širdį. Jame konkrečiai
aprašomi reikšmingiausi krikščionybės istorijos įvykiai.
$2,000 skirti vertimui "Gyvenkime su Kristumi". Originalas parašytas
Hans Brinkman.
Atidarius voką paaiškėjo, kad vertėja yra Sigita Švitrienė, iš Kauno.
Tai rinktinės mintys, kurios gali daugeliu padėti atrasti Kristų kasdienybėję.
Šiais metais komisiją sudarė seselė Bernadeta, kun. Rapolas Krasauskas, Liuda Žiaugrienė, Eligijus Sužiedėlis ir Mirga Gimiuvienė.

Daytona Beach, FL

Lapkričio 13 d. buvo ypatingas tiek Sibire, tiek ir Lietuvoje dar yra
sekmadienis šiame Floridos lietu daug vargstančių lietuvių, kuriems
vių telkiny. įprasta tradicija ru ne tik užuojauta, bet ir materi
dens ir žiemos sezone laikomos alinė pagalba labai reikalinga. Pir
lietuviams pamaldos ir pobūvis mininkė Marija Rudienė trumpoj,
buvo paįvairinti retais svečiais. Tai bet turiningoj kalboj papasakojo
buvo viešnia iš Chicagos BALFo apie BALFo kūrimąsi, organizaci
centro valdybos pirmininkė Mari jos darbus ir planus ateičiai. Tuo
ja Rudienė ir Lietuvos Politinių pačiu ji padėkojo Daytona Beach
Kalinių ir Tremtinių sąjungos pir trijų asmenų skyriaus valdybai
mininkas bei Lietuvos seimo narys (Ona Daržinskienė, Ona ir Nari
Balys Gajauskas. Ta proga po pa mantas Karašos) ir visiems telki
maldų D. B. Lietuvių Klubo ruo nio lietuviams už nuoširdų priė
šiamame pabendravime abu svečiai mimą.
Balys Gajauskas kiek ilgesnėj
susirinkusiems pasakė kalbas, su
teikdami žinių apie jų vadovauja kalboj nušvietė Lietuvos Politinių
Kalinių ir Tremtinių s-gos padėti
mas organizacijas.
Kaip žinome, šiemet BALFas nepriklausomybę atgavusioj Lietu
švenčia 50 metų jubiliejų, šio lab voj. čia bus paminėta tiktai kele
daros vieneto, susikūrusio 1944 tas ryškiausių bruožų. Politinių
m., Vokietijoje atsidūrus tūkstan Kalinių ir Tremtinių sąjunga įsikūrė
čiams lietuvių, istorija ir geri dar dar 1988 metais, prasidėjus laisvės
bai užimtų ne vieną laikraščio judėjimui. Ji leidžia laikraštį "Trem
puslapį. Užtenka tik paminėti, kad tinys" ir savo organizacijoj pris
per tą laiką BALFas tiesė pagalbos kaičiuoja su viršum 85 tūkstančius
ir šalpos ranką į nelaimę ir skurdą narių, kurių tarpe yra ne tik trem
patekusiems lietuviams visame tiniai ar kaliniai, bet ir jų artimiausi
pasaulyje. Tą gerai atsimena tau giminės. Paskutiniu laiku LPKT stiečiai, gyvenę išvietintų asmenų ga pasikeitė iš visuomeninės - poli
stovyklose, vėliau sunkiose sąly tinės organizacijos į politinę są
gose atsidūrę emigrantai, Lenkijos jungą. Nors ji nėra registruota kai
lietuviai ir Sibiro tremtiniai. Ir po partija, bet gali statyti savo
Kazakauskų piniginė auka bus dabar BALFo darbai nesibaigia, nes kandidatus į seimą ir priklauso

prie dešiniųjų pažiūrų politinio
bloko. Veikia ir atskilusi Lietuvos
Politinių Kalinių sąjunga, bet ji
nėra gausi.
Svarbiausi LPKT s-gos uždaviniai
yra ginti buvusių ar tebesančių
tremtinių bei politinių kalinių tei
ses, atstatyti ir išlaikyti Lietuvos
kovų prieš okupantus istorinę tiesą,
tirti bei saugoti kalinių ir trem
tinių bylų archyvus, surasti bei
perlaidoti jų palaikus, jų garbei
statyti paminklus ir neleisti, kad
tremtinių, kalinių ir partizanų au
kos taptų sumenkinamos arba už
mirštos.
Savo kalboj B. Gajauskas apibū
dino ir bendrą Lietuvos vidaus
politinę padėtį, apgailestaudamas,
kad partijose vyksta didelis susi
skaldymas, buvusių komunistų ir
agentų infiltracija ir vienpartinės
valdžios sauvaliavimas. Jo nuo
mone, kova dėl nepriklausomybės
tebevyksta ir šiandien. Todėl vi
siem reikia budėti, kad dabartinė
valdančioji partija Ir vyriausybė
nepasuktų atgal j Rusijos "globą*
buvusios genocido partijos atsto
vams ir neužmirštų prieš ką jie
kovojo.
Klausimų prelegentui buvo ne
daug. į vieną iš jų B. Gajauskas
atsakė, kad LPKT s-ga tiek priešin
ga Vytauto Skuodžio, kaipo as
mens, paskyrimi Genocido tyrimų
(nukelta j 6 psl.)

IŠ VISUR

-"Dienovidžiui", Vilniuje
leidžiamam savaitraščiui, už ypa
tingą pasitamavimą, ugdant krikš
čionybės idealus, paskirta $1,400
premija. Ją nuvežė išeivijos lietu
vių vyskupas Paulius A. Baltakis,
OFM. Panašios premijos anksčiau
buvo paskirtos "Draugui", "Darbi
ninkui", "Tėviškės žiburiams", "Laiš
kai lietuviams", "Ateičiai", "Ai
dams". Premijos skiriamos iš palū
kanų, kurios susidaro iš fondo ad
ministruojamo Lietuvių Religinės
Šalpos. Skyrimą globoja vysk. P.
A. Baltakis. Premijų mecenatas prel. dr. Juozas Prunskis.
— Antanas Mockus, filosofi
jos profesorius ir buvęs Bogotos
universiteto rektorius, su didele
balsų dauguma laimėjo Kolumbi
jos sostinės Bogotos burmistro
rinkimus. Kaip lapkričio 1 d. pra
nešė Reuter žinių agentūra, A. Moc
kus preliminariniais duomenimis
surinko 418,835 balsus. Pagrindi
nis jo konkurentas iškovojo
194,657 balsus. Kiti du pretenden
tai atsiliko dar toliau.
- Dali. Reginos Žiūraitienės
tapybos darbų paroda vyksta lap
kričio 20 - gruodžio 3 dienomis
McLaren Bames galerijoje, Oakville, Ont., Kanadoje.

- Aktorius Vitalis Žukaus
kas, gyvenąs NewYorke, šiemet
švenčia sceninės veiklos 60 metų
sukaktį. Jis Devintajame Š. Ameri
kos lietuvių teatro festivalyje, įvykstančiame lapkričio 25 - 27 dieno
mis Chicagoje, pasirodys du kar
tus: lapkričio 25 d. jis dalyvaus
Teatrinės veiklos foto parodos ati
daryme Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo Centre, o lapkričio 27 d.
atliks programą festivalio pabaig
tuvių vakarienėje Jaunimo Cent
re. Pokylio metu jam ir dar trims
sukaktuvininkams aktoriams bus
įteikti JAV LB Kultūros tarybos įver
tinimo žymenys.
-- "Dirvos", Clevelande lei
džiamo lietuvių savaitraščio, 32ajam novelės konkursui gauta 12
kūrinių - 8 iš Lietuvos, 3 iš JAV ir
1 iš Kanados. Vertinimo komisiją
sudarė: prof. Danguolė Tamulionytė (pirm.), nariai: prof. Jolita
Kavaliūnaitė ir žurnalistas Anta
nas Dundzila. Pirmosios premijos
neskiriant, dvi antrąsias premijas
laimėjo Remigijus Misiūnas iš Vil
niaus už novelę "įsakymas pamirš
ti" ir Andrius Norimas iš Carlsbad,
CA, už novelę "Punios šile".

- Metinės uždaros rekole
kcijos, kurias organizuoja Kana
dos Lietuvių Katalikių Moterų
draugijos Prisikėlimo parapijos sky
rius, įvyks gruodžio 2 - 4 dienomis
Marylake vienuolyne, King City,
Ont. Rekolekcijoms vadovaus kun.
Antanas Saulaitis, SJ.

- Amerikos Lietuviu Meno
draugija (Lithuanian American
Fine Arts Association) neseniai at
gaivinta. Tarybon išrinkti: Juozas
Mieliulis (pirm.), Algimantas Kezys
ir Arvydas Raneckis; valdybon
išrinkti: Nora Aušrienė (pirm.),
Petras Blekys ir Karilė Vaitkutė.
Draugija rengiasi išleisti knygą
"Amerikos lietuviai dailininkai ir
jų kūryba". Chicagos Čiurlionio
galerijoje gruodžio 2 d. draugijos
iniciatyva bus atidaryta dailės paro
da.

— Tilžės akto paskelbimo
sukaktis bus minima lapkričio 27
d. šaulių namuose, Chicagoje.
cinis Sąjūdis. Programoje - iškil
mingoji dalis, paskaita, Lietuvos
Vyčių jaunųjų šokėjų atliekami
tautiniai šokiai.

=
IRS ieško kam grąžinti $2,5 milijono
3,500 čekių, skirtų sugrąžinti mokesčių mokėtojams už permokėtus
federalinius mokesčius, laukia savo savininkų. Tai yra paskutiniųjų trijų
metų Intemal Revenue Service ištaigų išsiuntinėtieji čekiai, nepasiekę
adresatų ir pašto grąžinti IRS ištaigai kaip "undeiiverable" - adresatas
arba pakeitė savo adresą ir niekam naujo adreso nepranešė, arba pakeitė
pavardę ir adresą, ir todėl negalima jo surasti, arba adresas nepilnas ir
t.L šitokių čekių vidurkis yra 734 dol., nors yra mažesnių; didžiausia
suma yra 60,000 dol.
Kad mūsų skaitytojams taip neatsitiktų, patariame: pakeitus adresą
arba pavardę, tuojau pranešti ne tik savo paštui, bet ir IRS ištaigai. O
pakeitus pavardę, reikia dar pranešti ir Sodai Security Administracijai,
kad nauja pavardė atitiktų pavardei Federalinių mokesčių formose ir
Sodai Security Administradjos formose. Apie tai pranešant, reikia
nurodyti buvusią ir naują pavardę, buvusį ir naują adresą tiksliai,
nurodant ir apt. numerį.
Jeigu kas iš newyorkiečių galvojate, kad Jums priklauso dar gauti
grąžintų mokesčių čekį, reikia skambinti: gyvenantiems Brooklyne,
Oueens, Bronx ir Staten Island (718) 488-9150; gyv. Manhattane (212)
732-0100, Nassau (516) 222-1131, Suffolk (516) 724-5000. Kitur gyve
nantieji skambinkite 800-829-1040. Būkite pasiruošę per telefoną pasaky
ti pavardę, vardą ir adresą - kaip užpildyta Jūsų mokesčių formoje, taip
pat metus, už kuriuos laukiate čekio ir savo sodai security numerį.
Čekio galite tikėtis laike 6 savaičių, jeigu Jūsų pavardė randasi tarp
neatsiimtų čekių.

NAUJOS KNYGOS
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga - "Tautos sukilimas 1941",
pirmoji dalis "Be šūvio". Autorius Pilypas Narutis, pats organizavęs
sukilimą, aprašo savo kartos pastangas aršioje lietuvių tautos kovoje su
okupantais atgauti laisvę. Apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 m.
birželio 23 d. Knyga turi 404 psl. Spalvotas viršelis A. Sutkuvienės.
Gaunama "Darbininko" administracijoje. Kaina 17 dol. Persiuntimas 1.50 dol.
"Vidurnakčio sargyboje" II. Autorius Vytautas Vaitiekūnas. Iš
leido "į Laisvę" Fondas 1994. Tai Vytauto Vaitiekūno raštų antrasis
tomas. Redagavo Antanas Sabalis. Suskirstyta į 5 skyrius: Metinės
politinės apžvalgos (1974,1977,1979,1981 ir 1982 m.); Krikščioniškoji
socialinė etika; Lietuvos praeities vaizdai; Išeivijos rūpesčiai; Netolimos
praeities vaizdai. 374 psl. Kaina 10 dol. Persiuntimas 1.50.
Dėdės Šamo žemėje. Pažintis su Amerika (JAV). Autorius Vincas
Šalčiūnas. Lietuvoje išleista 336 psl. knyga, yra apie 90 nuotraukų,
įdomios medžiagos bei faktų rinkinys apie JAV istoriją, gamtą,
ekonomiką, kultūrą ir kt. Knyga skirta Lietuvos žmonėms, bet gali būti
naudinga visiems, kurie neturėjo progos Ameriką artimiau pažinti.
Kaina 13.50 dol. su persiuntimu.
Visos knygos gaunamos rašant:

Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Svarbu budėti
Autoturistų šeima, keliaudama
vasarą į Krymą apsistojo 'Žaliojo
šilo" motelyje nakvynei.
Tai tėvelis ir sako savo sūnui

Daytong Bęach, FL
(atkelta iš S psl.)
centro vadovu, kiek vyriausybės
nesiskaitymui su tremtinių ir kali
nių teisėmis tokį vadovą skiriant.
Pasitikėjimui nepadeda ir paties
Skuodžio tolerandjos stoka bei jo
pasirinkimas komunistinės praei
ties asmenų centro valdyboje. Kilo
klausimas, kodėl LPKT s-ga, bū
dama gausiausia organizadja, ne
pajėgė paveikti Lietuvos balsuoto
jų, renkant prezidentą ir seimą.
Prelegentas paaiškino, kad trem
tiniai ir kaliniai neturėjo nei prie
monių, nei organizacinės struk
tūros, nei lėšų atsispirti LDD Parti
jai, kuri turėjo ir tebeturi šias visas
galimybes. Be to, daug nulėmė ir
baimė bei komunistų kolūkių pir
mininkų grasinanti įtaka Lietuvos
kaimiečiams.
Baigiant šį aprašymą, reikia pa
minėti, kad buvo renkamos aukos
BALF-ui, Vasario 16-tos gimnazi
jai, o atskirais atvejais ir tiesiogi
niai Lietuvos Politinių ir Trem
tinių sąjungai. Iš negausaus su
sirinkimo BALF-ui buvo surinkta
su viršum 930 dol., o Vasaro 16tos gimnazijai 266 dol. Daytona
Beach Lietuvių klubas visus apy
linkės lietuvius bei svečius kviečia
gruodžio 4 d. į mišias Prince of
Peace bažnyčioje ir Kalėdinį pa
bendravimą bei metinį "Sietyno"
koncertą parapijos salėje. Gi sau
sio 1 dieną visi kviečiami į Naujų
Metų pietus Hilton viešbutyje.

Alg. Š.

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ
ŠI RUDENI ir ŽIEMĄ
Lapkričio kovo mėn.

Iš New York, Boston nuo
$580.00
Philodelphia, Washington
$660.00
Cleveland, Chicago, Florida
$700.00
Los Angeles, San Francisco, Seattle $800.00

Žoržikui, filosofijos studentui fleg
matikui ir mąstytojui:- Mudu su
mama pernakvosime motelyje, o
tu, sūneli, ilsėkis "Volgoje". Tik,
Žoržikai, nemiegok, nes čia yra
tokių menininkų, kurie einančiam
puspadžius nušvilpia. Išsimiegosi
rytoj kelionėje.
- Gerai, tėte, aš nemiegosiu. Aš
galvosiu.
Vidurnakty tėvas prieina prie
lango ir šaukia:
- Žoržikai, tu nemiegi!
- Nemiegu,tėte.
- O ką tu veiki!
- Galvoju.
- Apie ką tu galvoji?
- Galvoju, ar pasieksime rytoj
Aluštą.
- Na, gerai, galvok sau, tik
nemiegok. Po valandos tėvas vėl
prie lango.
- Žoržikai, tu nemiegi?
- Aš nemiegu,tėte.
- O ką tu veiki?
- Galvoju.
- O apie ką tu dabar galvoji?
- Galvoju, kokia dabar gali būti
vandens temperatūra Juodojoje
jūroje.
- Gerai, galvok sau ir toliau, tik
nemiegok. Švintant tėvas vėl šau
kia pro langą:
- Žoržikai, ar tu neužsnūdai?
- Ne, tėte.
- O ką tu veiki?
- Galvoju sau.
- O apie ką tu dabar galvoji?
- Galvoju, ar nuvažiuosime šian
dien iki Aluštos.
- Kodėl gi tu vėl apie tą patį
galvoji?
- Mat tėveli, naktį kažkas visus
keturis ratus nuo mūsų "Volgos"
numovė.

Šis tas apie juoką
Kas iš esmės yra Juokas?
Juokas - tai proto ašmenys ir
antrasis regėjimas, logikos drau
gas ir jėgos brolis, minties laisvė ir
sielos revoliucionierius, nerūdijan
tis išminties ginklas ir vibratorius,
griaunantis fanatizmo stulpas,
įtampos žaibolaidis ir patikimiau
sias sielos masažistas...
Ko netenka individas, nesuge
bantis arba nemėgstantis juoktis?
Viso to, kas jau minėta...
Be to, kaip rodo patirtis - vaikys
tė be juoko - tai prarasta vaikystė,

fa %£££

AIREX TRAVEL AGENCY
382 Broad Avė
Leonia, NJ 07605

VILTIS
(HOPE)

(201) 947-2189

LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 We$t Broadwoy, Boston, MA 02127
TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO I VILNIŲ
O Siuntinių Agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per vieną
mėnesį.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ Rudens sezono persiuntimui taikoma nuolaida - 1 svaro kaina nuo 69 iki 99 centų.
O Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
O VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA.
Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą
žmogų.

Siuntinius gruodžio mėnesi priimsime šiuose miestuose:
WORCESTER, MA
CENTERVULE, MA
PROVIDENCE, Rl
BROCKTON, MA
LOWELL, MA
LAWRENCE, MA
NASHUA, NH
WATERBURY, CT
HARTFORD. CT
PUTNAM, CT
BROOKLYN, NY

gruodžio 3 d.
gruodžio 7 d.
gruodžio 7 d.
gruodžio 8 d.
gruodžio 9 d.
gruodžio 9 d.
gruodžio 9 d.
gruodžio 10 d.
gruodžio 10 d.
gruodžio 10 d.
gruodžio 17 d.

- tai Richard Scarry
- MANO ŽODYNAS.
Didelio formato, kie
tais viršeliais knyga,
su daugybe spalvotų
iliustracijų. Tai savo
tiškas žodynas, kur
kiekvienas žodis yra
parašytas dviejomis
kalbomis - lietuviškai
ir angliškai, o virš to
žodžio arba šalia jo
yra spalvotas piešinu
kas su to žodžio pras
me. Pvz., spalvotas
piešinukas vaizduoja
paršiuką, grojantį
muzikos instrumen
tu, o po apačia parasyta: trimitas - trumpet. Knyga suskirstyta į 48 skyrelius, pav.:
Zoologijos sode; Automobiliai ir sunkvežimiai, Meškiukai apsiren
gia, Kūno dalys; Mes - muzikantai, ir kt. Tai jau ketvirtas šios knygos
leidimas. Knyga yra tinkama mokytis lietuvių ir anglų kalbų žodžius.
Gaunama "Darbininko" knygyne, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY
11207. Kaina 20 dol., persiuntimui pridėti 1.50 dol.

MANO ŽODYNAS

SKELBIMŲ TAISYKLĖS DARBININKE
DARBININKAS pasilieka teisę atsisakyti spausdinti skelbimus,
kurie, mūsų nuomone, netarnauja bendram skaitytojų labui.
Taip pat nebus dedami skelbimai, kurie turės arba pornografinį
pobūdį, arba tikslą suklaidinti, arba esantys prieš skaitytojų
interesus.
Užuojautų Ir skelbimų reikalais, norint paskelbti, ar sustabdyti
skelbimą, arba norint sužinoti kalnas k kt., prašome skambinti
DARBININKO administracijai nuo pirmadienio Iki penktadienio
tei.: 718 827-1351 nuo 9 veri, ryto Iki 4.30 v. popiet. '

STATEN ISLAND
tai žalumoje paskendusi sala^
tarp Manhattan, Brooklyn ir New Jersey,
siūlo Jums miesto gėrybes ir užmiesčio aplinką

Aš padėsiu surasti Jums namą pagal Jūsų skonį ir
Jūsų finansines galimybes.
Kalbu lietuviškai.

Skambinti:

11-3 veri. p.p.
3 - 4.30 vai. p.p.
5.30 - 7.30 vai. p.p.
4 - 6 vai. p.p
12 -1 vai. p.p.
2 - 3 vai. p.p.
4 - 5 vai. p.p.
9-11 vai. ryto
1 - 3 vai. p.p.
4 - 6 vai. p.p.
12-4 vai. p.p.

Office (718) 979-3333 - prašyti Liną
Home (718) 987-6407

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N. Y. 11421

V

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

besijuokiantieji, 10% - pagal specužsakymą arba nurodymą iš viršaus
ir 5% - pastebėję, kad juokingi jie
patys.
Kodėl juoko bijo netgi tas, kuris
nieko nebijo? (Gogelis) '
Pirmiausia, juokas yra dinami
tas bet kokios despotijos, fanatiz
mo, nemokšiškumo; savivalės pa
matams. Antra, juokdarys dargi
klūpėdamas gali skelti karaliui ant
ausį.

TINKAMIAUSIA VAIKAMS
DOVANA ŠVENTĖMS

77-01 JAMAICA AVENUE

- Mes siūlome keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas -

(800) 955-7370

Kodėl žmonės Juokiasi?
40% žmonių juokiasi todėl, kad
jiems tiesiog juokinga tam tikra
situacija ar objektai, 30% - todėl,
kad užkrečiamai juokiasi aplinki
niai, 15% - kad juokingi patys

Wm. Anastasi, B. S.

Kainos truputį brangesnės Kalėdų laikotarpyje.

(201) 944-1273

i)

Humoras yra didelis menas viską
pasakyti valdovui ir tuo pačiu
nepatekti į Bastiliją, nes karaliai
juokdariui atleidžia pašaipas, už
kurias ministrus siunčia už grotų
(Volteras)

VITALE SUNSHINE REALTY
1444 Richmond Rd.
Staten Island, NY 10304

J

i

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS
Jūs galite namuose klausytis
gražiausių Lietuvos estradinių
dainų, jei įsigysite
trijų kasečių komplektą
(po 90 minučių kiekviena)
tik už 17 dol.
(Persiuntimui pridėti 2 dol.)
Dėl užsakymų skambinti.
Darbininko administracijai
9 vai. r. - 4 vai. p. p.

New York-Vilnius-New York $550 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $550 r.t.
One way to Vilnius $370
One way to Kaunas $370

FREGATA TRAVEL

tel. 718 827-1351

250 We$t 57th Street, 1211
New York, NY 10107
TeL: (212) 541-5707

ar6a rašyti:

Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE
Pertame Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas ir VILTIES ŠTABAS

(800) 654-2432

(201) 592-8780

Prisiminta rašytoja Nelė Mazalaitė
Rašytojos Nelės Mazalaitės mir
ties pirmosios metinės paminėtos
lapkričio 5 d., šeštadieni, Kultūros
Židinyje. Rašytoja mirė 1993 m.
spalio 31.d. Prisiminimą surengė
testamento vykdytojai Salomėja
Narkėliūnaitė ir Juozas Andriušis,
talkinant. Elenai Andriulienei.
Vienuolyno koplyčioje 10 vai.
buvo mišios.
Po mišių visi perėjo i posėdžių
menę, kur buvo pasirengta antrai
prisiminimų daliai. Čia prie galinės
sienos buvo pakabinta velionės
didelė nuotrauka, kurią padarė
Vytautas Maželis. Prie portreto ant
staliuko buvo didelė rudeninių
gėlių puokštė, sudėtos jos parašy
tos knygos, kiek buvo galima jų
čia surasti. Tarp portreto ir gėlių
buvo padėta lietuviška juosta.
Prie dail. Juozo Bagdono nuta
pyto paveikslo buvo vaišių stalas.
Prie apskritų stalų įsikūrus publi
kai, apie velionės gyvenimą ir kūry
bą kalbėjo rašytojas Paulius Jurkus.
Labiausiai išryškino tai, kas sudaro
jos kūrybos pagrindą - jos poetinis
tikrovės suvokimas. Rašytojos
mėgstamiausias žanras buvo trum
pi pasakojimai, tap pat reakcija į
dienos iškeltas temas, įvykius. Kar

tais ją paliesdavo menkiausia vaiz
do dalelė, sukeldavo prisiminimus
apie tėviškę ir Lietuvą, ir tada ji
atsiskleisdavo per savo emocingą
kūrybą. Paskutinę knygą "Mieste
lis, kuris buvo mano", ji išleido
1966 m.
Jos kūryboje vyrauja legenda,
nes tuo galima išsakyti lyrines
nuotaikas.
Aktorius Vitalis Žukauskas gražiai
paskaitė vieną jos pasakojimą "Ba
tai".
Gerimantas Penikas iš surinktų
Nelės Mazalaitės nuotraukų buvo
sukūręs vaizdajuostę apie jos gyve
nimą, draugus, aplinką. Dėl tech
ninių kliūčių tegalėjo parodyti tik
pusę juostos. Vaizdajuostės rody
mas buvo palydėtas gyvu žodžiu komentavo Salomėja Narkėliūnai
tė ir Paulius Jurkus.
Kad būtų pilnesnis rašytojos N.
Mazelaitės kūrybinio palikimo
vaizdas, reikia paminėti jos išleis
tas knygas.
Literatūroje pradėjo reikštis 1929
m. Pirma knyga "Pajūrio moteris".
Jos išleidimo data pasidarė neaiš
ki. "Lietuvių Enciklopedija" rašo,
kad ją išleido 1929 m., o Pr. Nau
jokaitis, lietuvių literatūros istori

Jubiliejinį Pasaulio ateitininkų
kongresą prisiminus
(atkelta iš 1 psl.)
sis gyvenimo kelias į laimingą tautos ateitį".
Ateitininkų Federacijos vadovas Juozas Polikaitis sveikinimo kalboje
lygino šį kongresą su 1940 m. dėl okupacijos neįvykusiu kongresu. Jis
ragino būti atvirais darbui bei ištikimais ateitininkijos principams,
kvietė visus "savo mintimis, savo idėjomis prisidėti prie bendro darbo
šiuo ateitininkų sąjūdžiui reikšmingu metu.
Per keturias kongreso dienas susirinkę ateitininkai klausė paskaitų bei
tarpusavyje diskutavo "Laisvės ir atsakomybės", "Visuomenės ir kultūros",
"Šeimos - tautos gyvybės branduolio", "Pasauliečių, liudijančių Kristų"
temomis, vyko susipažinimo vakaronės, jaunimo gegužinės, poezijos
vakarai, kuriuose savo eilėraščius deklamavo B. Brazdžionis, K. Bradūnas, A. Šešplaukis - Tyruolis ir kiti. Kiekvieną kongreso dieną vis kitoje
» . Vilniaus šventovėje buvo aukojamos mišios. L
__ •
Iškilmingame kongreso uždarymo posėdyje Ateitininkų Federacijos
centro valdybos pirmininkas dr. Vytautas Petras Vygantas, nuo 1959
m. kelis kartus buvęs tarptautinės katalikų organizacijos "Pax Romana"
pirmininku, perskaitė pranešimą, kuriame suformulavo ateitininkijos
uždavinius pakeliui į XXI amžių. Ateitininkų federacijos vadu absoliu
čia balsų dauguma perrinktas Juozas Polikaitis. I pasaulio ateitininkų
tarybą kongresas nuo Lietuvos išrinko Vidą Abraitį, kunigus Gintarą
Grušą, Robertą Grigą, Rimą Gudelį, Vytautą Petrauską, seserį Daivą
Kuzmickaitę, studentus Vytantą Malinauską ir Indrę Čiuplinskaitę.
Tarybos narius nuo išeivijos užsienio ateitininkai išrinks vėliau savuo
siuose kraštuose. Kongresas įpareigojo Tarybą parengti atnaujintą,
naujas veiklos sąlygas atitinkantį organizacijos statutą.
LKBIC

kas, 1966 m. Lietuvių Dienų ge
gužės mėn. numeryje rašė, kad ją
išleido 1939 m. Greičiausiai sukly
do Naujokaitis, nes pirmą knygą ji
išleido gana greitai. Galėjo pradėti
rašyti tų 1929 m. kovo mėn. ar dar
anksčiau, o knygą išleisti lapkričio
mėn. Tik suradus tos knygos kokį
egzempliorių, būtų galima tiksliai
datuoti išleidimo metus.
Legendų, trumpų pasakojimų,
novelių yra penkios knygos. Pir
moji yra minėta "Pajūrio moterys",
antroji - "Miestas, kurio nėra" 1939,
"Karaliaus ugnys" 1942, "Legendos
apie ilgesį" (už šią knygą gavo Balto
premiją), "Gintariniai vartai" (Lie
tuvių Rašytojų Draugijos premi
ja).
Apysakos - romanai: "Mėnuo,
vadinamas medaus" 1951, "Saulės
takas" 1954, "Negestis" 1955, "Pjū
ties metas" 1956, "Miestelis, kuris
buvo mano" (rankraštyje gavo
1965 m. "Aidų" žurnalo premiją,
išleista 1966).
Likusių rankraščių yra gana di
delė dėžė. Jie bus peržiūrėti, su
tvarkyti ir išsiųsti prof. A. Zalato
riui į Vilnių. Tuo pasirūpins testa
mento vykdytojai.
(pi)

Vilhelmo Čepinskio,
smuikininko virtuozo, kon
certas vyks gruodžio 11 d.
Kultūros Židinio didžiojoje
salėje. Tą dieną buvo pra
matyta rodyt vaizdajuostes
iš Lietuvos. Renginį organi
zuoja Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa. Jos vadovai pra
neša, kad vaizdajuostės bus
demonstruojamos kita proga, o
vaišės vyks prieš ir po koncerto,
Bus ir loterija. Taip bus baigtas
LKRŠ rudens vajus. Šiuo renginiu
bus paminėta ir vysk. Pauliaus A.
-------------------------------------------

Būrelis nevvyorkiečių, dalyvavusių lapkričio 5 d. rašytojos Nelės Mazalaitės mirties metinių
prisiminime, {vykusiame Kultūros Židinyje.
G. Peniko nuotrauka
Baltakio, OFM, vyskupystės dešim
ties metų sukaktis.

LB New Yorko apygardos
apylinkių atstovų visuotinis
suvaživimas įvyks gruodžio 10 d.,
šeštadienį, Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Registracija 9:30 vai.
ryto, o susirinkimo posėdis pra
sidės 10 vai. punktualiai. Šiame
susirinkime bus renkama nauja
apygardos valdyba ir kontrolės
komisija. Po posėdžio bus pietūs ir
tradicinis prieškalėdinis pabendravimas. Pagal JAV LB įstatų 67-ą
straipsnį, apygardos atstovų su
važiavimą sudaro tai apygardai
priklausančių LB apylinkių pir
mininkai, apylinkių valdybų na
riai, veikiančių komisijų pirminin
kai, apygardos valdybos bei apy
gardos kontrolės komisijos nariai
ir apylinkių atstovai, išrinkti apy
linkės susirinkime po vieną nuo
kiekvieno 50 apylinkėje balsavusių
paskutiniuose JAV LB Tarybos
rinkimuose.

gruodžio 11 d., sekmadienį, 2 vai.
popiet, Kultūros Židinyje, Brook
lyn, NY. I šį susirinkimą kviečiami
ir SLA 38-tos kuopos nariai. Šiame
susirinkime bus nominuojami kan
didatai į SLA Pildomąją tarybą,
kurios rinkimai įvyks ateinančių
metų kovo mėn.

Kun. Antanas Grabnickas,
OFM, pranciškonas iš Lietuvos,
buvo atvykęs į JAV. New Yorke
buvo apsistojęs lietuvių pran-

cišionų vienuolyne, aplankė ir
kaimynines įstaigas - "Darbinin
ko" redakciją ir administaciją, o
taip pat ir Lietuvių Katalikų Reli
ginę Šalpą. Prisiminė ir savo globo
jamus parapiečius, ypač labdaros
valgyklą, kurioje pastoviai gauna
pagalbos apie 200 asmenų. Nuo
širdžiai jis kreipėsi per Religinę
Šalpą ir šionykštę lietuvišką visuo
menę, prašydamas paramos.

Lietuvoje ir apie Lietuvą
- Kasinėjama Vilniaus mies
to buvusio Tuskulėnų dvaro teri

taikos palaikymo pajėgų batalioną.
Šis dalinys turi būti pasirengęs
dalyvauti Jungtinių Tautų taikos
palaikymo akcijose kitų metų lap
kričio mėnesį. Lenkijoje, Biedrusko kariniame poligone, netoli
Poznanės, vykstančiose NATO ka
rinėse pratybose pirmą kartą daly
vauja ir Lietuva. Čia taikos palaiky
mo operacijų mokosi 600 karių iš
13 valstybių. Lietuvai atstovauja
Panevėžio motodesantinio bata
liono karių būrys.

torija, kur 1944 - 1947 m. NKGBMGB žudydavo ir užkasdavo savo
aukas. Manoma, jog čia palaidota
daugiau kaip tūkstantis nužudy
tųjų. Pasak valstybės saugumo de
partamento generalinio direkto
riaus J. Jurgelio, jau žinomos per
700 nužudytųjų pavardės su as
SLA (Susivienijimo Lietuvių mens aprašymais. Nužudytųjų
Amerikoje) Centrinės 126-tos dauguma 20 - 40 metų vyrai. Šiuo
kuopos narių susirinkimas įvyks metu atkasta daugiau kaip 480
----------------------------------------- Lietuvos Respublikos Vy
žmonių palaikų. Atkasus vieną iš
trijų numanomų kapaviečių - ak riausybės posėdyje priimtas nu
menimis išgrįstą garažą, šalia pam tarimas, kuriame teigiama, kad
atų buvo rasti pirmieji žmogaus laikinai, iki 1995 m. sausio 1 d.
palaikai, palaidoti atskiroje duobė kvietimas atvykti į Lietuvą Ne
Prel. Kazimieras Vasiliauskas, Vilniaus arkikatedros klebonas, grįžo iš je. Kasinėjimams vadovaujantis ar priklausomų Valstybių Sandraugos
Los Angeles, CA, ir praėjusią savaitę buvo sustojęs pranciškonų vien cheologas, hab. humanitarinių (NVS) šalių piliečiams yra prilygi
uolyne, Brooklyne, NY.
mokslų daktaras V. Urbanavičius namas Lietuvos Respublikos vizai.
Lapkričio 17 d. vakare, lydimas LB New Yorko apygardos pirm. po atliktų tyrimų nustatė, jog tai
- Lietuvos muzikų rėmimo
Kęstučio Miklo ir JT korespondentės Salomėjos Narkėliūnaitės dalyva 1946 m. nužudyto vyskupo Vin fondas paskyrė metines stipendi
vo Suomijos prezidento Martti Ahtisaari pagerbimo priėmime Jungtinėse cento Borisevičiaus palaikai.
jas penkiems Muzikos akademijos
Tautose. Susitikimo metu K. Miklo paklaustas nuomonės dėl Lietuvos,
- Prezidento dekretais Lie studentams. Kandidatus pasiūlė
prezidentas atsakė, kad jis Lietuvą nepaprastai gerbia ir netrukus joje tuvos Respublikos nepaprastasis ir akademijos rektoratas. Fondas taip
lankysis.
įgaliotasis ambasadorius JAV Al pat skiria vienkartines stipendijas,
Lapkričio 18 d., penktadienį, lydimas bostoniečio Gintaro Karoso, fonsas Eidintas paskirtas ir LR ne- remia talentingo jaunimo išvykas
prel. Kazimieras Vasiliauskas išskrido į St. Petersburgą, FL. Prieš savo paprastuoju ir įgaliotuoju ambasa į tarptautinius konkursus. Ateityje
kelionę į Califomiją, jis, besisvečiuodamas Brooklyno Apreiškimo parapi doriumi Meksikos Respublikoje, o ketinama įsteigti stipendijas ir M.
joje, aplankė poetą Leonardą Žitkevičių. Jie abu yra kilę iš Vabalninko, Britanijos ir Šiaurės Airijos Kara K. Čiurlionio menų gimnazijos
baigę Biržų gimnaziją.
lystėje Raimundas Rajeckas LR moksleiviams bei Muzikos akaJungtinių Tautų Vaikystės fondas - UNICEF - paskelbė raportą apie
nepaprastuoju ir įgaliotuoju am demijos Klaipėdos fakultetų stu
Rytų Europos ekonominių permainų socialines pasekmes, ypač apie jų
basadoriumi Airijos Respublikoje. dentams.
įtaką vaikų gyvenimui. Duomenys paskelbti pagal tyrimus, padarytus
Lietuvos vyriausybė nutarė įsteigti
- Lietuvių kilmės asmenims,
devyniose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse: Albanijoje, Bulgarijoje,
LR ambasadą Ispanijos Karalystėje pateikusiems krašto lietuvių bend
Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Rusijoje ir
Pianistė Nijolė Ulėnienė gyvena Dix Hills, Long Island, NY, ir ten turi skiriant šiam tikslui dalį lėšų nu ruomenių pažymas, vizos į Lietu
Ukrainoje.
savo muzikos studiją, kurioje yra mokoma: pianinas, kompozicija ir yra matytų LR ambasadai Prancūzijos vą bus išduodamos nemokamai.
Demografinio prieauglio rodikliai visose šiose valstybėse yra neigia
Taip nusprendė Vyriausybė. Ne
elektroninių instrumentų "lab" - laboratorija. Ją lanko ir tobulinasi Respublikoje išlaikyti.
mi. Tai yra, kasmet daugiau žmonių miršta, negu gimsta. Nuo 1989
- Lietuvos, Latvijos, Dani mokamai vizos bus išduodamos
muzikoje įvairaus amžiaus ir talentų mokiniai.
metų pradžios iki 1993 metų pabaigos, per penkerius metus, minėtuose
Neseniai jos studiją aplankė ir žurnalistas - filmuotojas Šiaurys jos, Norvegijos, Švedijos ir Di taip pat asmenims, kurie reabili
kraštuose mirė aštuoniais šimtais tūkstančių žmonių daugiau negu
Narbutas, kuris Lietuvos televizijoje turi savo programą "Vakarai". Jis džiosios Britanijos gynybos minist tuoti pagal Lietuvos įstatymą "Dėl
gimė Tokios situacijos pagrindinė priežastis yra kontracepcija ir abor
yra tos programos direktorius. New Yorke jis viešėjo ilgesnį laiką ir rai Kopenhagoje pasirašė tarpu asmenų, represuotų už pasipriešini
tai: ekonominės krizės sąlygomis šeimos bevelyja negimdyti vaikų.
turėjo progos padaryti pasikalbėjimus su įvairių profesijų žmonėmis. Jie savio supratimo memorandumą, mą okupaciniams režimams, teisių
Antraeilė, bet nerimą kelianti priežastis yra dėl sublogusių sanitarinių
kuriame numatytos funkcijos ir atstatymo’ (pakaks pateikti reabili
bus parodyti Lietuvos televizioje.
sąlygų padidėjęs kūdikių mirštamumas. UNICEF raporte taip pat pateikiApsilankęs studijoje, žurnalistas Šiaurys Narbutas domėjosi elektroni įsipareigojimai, kuriant Baltijos tavimo pažymą).
. ama nusikalstamumo statistika. Pavyzdžiui, Rusijoje 1993 metais iš
ne muzika, kalbėjosi su pianiste apie jos planus ir šiokiadienius.
kiekvieno milijono gyventojų buvo nužudyta po 102. Visoje Rytų
Europoje maždaug 10 kartų padidėjo skaičius žmonių, gyvenančių
žemiau oficialios skurdo ribos. Pranešimo autoriai tikisi, kad visos jame
800 - 775 - SEND
▼
914 -258 -5133
išvardintos negerovės yra ekonominių reformų pereinamojo laikotar
pio pasekmė ir, kad stabilizavus ekonminę padėtį, stabilizuosis ir
Skubus ir patikimos siuntinių persiuntimas
socialinė padėtis. Vis dėlto, - rašoma raporte - šitą dėsningumą pir
j LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.
miausiai turėtų pastebėti Vidurio ir Rytų Europos kraštų vyriausybės ir
Žemos patarnavimų kainos, greitas, paslaugus servi
sas, garantuotas siuntinių saugumas, labdaros siuslaiku imtis atitinkamų priemonių.
•
VRLS

Prel. K. Vasiliauskas tęsia
kelionę po JAV

Rytų Europos ekonominių
permainų socialinės pasekmės

Pianistė Nijolė Ulėnienė bus rodoma
Lietuvos televizijoje

atlanta IE, Ine.

NAUJOVĖ: CT, NY, NJ valstijose gyvenantiems siūlo
mas siuntinių paėmimas iš namų!!!
JUMS patogiu laiku, JUMS patogių dienų, J JUMS
patogių vietų MŪSŲ atstovas atvyks paimti JUSU siun
tinių. 24 valandas per dienų, 7 dienas per savaitę, 365
dienas J metus!

Mylimam sūnui

•

A.t A.

RIMUI IGNAIČIUI

SKAMBINKITE MUMS NEMOKAMU telefonu

1 - 800 - 775 - 7363

taip anksti iškeliavus | amžinybę, liūdesio pri
slėgtą Filomeną ir visus gimines nuoširdžiai už
jaučiame, prašydami Dievo sutelkti stiprybės ir
ramybės sunkiose valandose.

arba kreipkitės j MŪSŲ atstovą N.Y. valstijoje tel:

1 - 914 - 258 - 5133
NOVEMBER PICK-UP SCHEDULE

Danutė, Kazys, Daina,

Lisa ir Juozas

Lietuvos televizijos žurnalistas Šiaurys Narbutas kalbasi su
pianiste Nijole Ulėniene Jos muzikos mokyklos studijoje.

11/24 THURS NEWARK,NJ
BROOKLYN, NY
11/26 SAT
NEW HAVEN, CT
11/29 TUES
WATERBURY, CT

10-11 AM
12-1 PM
2-3 PM

DARBININKAS

Lietuvoj ąžuolai
žaliuos...
52-sis
"Laisvės Žiburio"
renginys

Redakcija ....... (718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Admlnlatr. —(718)827-1351
Spaustuvė —(718)827-1350
Vienuolynas - (718) 235-5962
Vyskupas
(718) 827-7932
Salė (kor.)
(716)827-9645
Salės adm. .....(718)235-6386

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Ši savaitgali Kultūros Židi
nyje puiki proga pabendrauti
su "Darbininko"vyr. redakto
riumi kun. Kornelijumi Buč
iniu, OEM, Jo šventėje: Kun. dr.
Kornelijaus Bučinio, OFM, "Dar
bininko" vyr. redaktoriaus kuni
gystės 45 metų sukaktis bus min
ima lapkričio 27 d., sekmadienį.
Iškilmės pradedamos koncelebruotomis mišiomis Apreiškimo lietu
vių parapijos bažnyčioje. 1:30 vai.
puikūs pietūs Kultūros Židinyje.
Meninė programa. Nemokamas
baras. (Žiūrėkite skelbimą šiame psl.)

LB NY apygardos valdybos
posėdis bus lapkričio 30 d., trečia
dienį, 7 v. v. K. Židinyje. Dalyvau
ja valdybos nariai, apylinkių valdy
bų pirmininkai. Po jo rengiamas
kalėdinis pobūvis.

Skulptorė Elena Kepalaitė
dalyvauja American Society of
Contemporary Artists 76-toje meti
nėje parodoje, kuri vyksta nuo lap
kričio 8 iki 27 d. Galerijoje, 498
Broome St. at West Broadway.
Parodoje dalyvauja tapytojai, grafi
kai, skulptoriai. Paroda atidaryta
nuo 12 vai. iki 6 v.v. išskyrus
pirmadienius. E. Kepalaitė išstatė
bronzinę skulptūrą - biustą garsios
išraiškos šokių šokėjos Martha
Grabam.
Dail. Juozas Bagdonas pradė
jo pakuoti savo paveikslus, kad
galėtų juos pasiristi į Lietuvą, kur
pavasarį Čiurlionio galerijoje Kau
ne rengiama jo apžvalginė paro
da. Jis turi nemažai didelio forma
to paveikslų. Pats didžiausias yra
11 pėdų aukščio ir 22 pėdų pločio.
Dailininkas į Lietuvą ruošiasi iš
siųsti virš 100 paveikslų.

Lietuviško radijo "Laisvės Žibu
rys’ laidos girdimos New Yorke ir
New Jersey. Jų vadovas Romas
Kezys, įsteigęs radijo programą
1966 m. kovo 10 d., beveik kas
met, savo klausytojams padovano
New Yorko žinių dar yra 7 psl.
davo po du parengimus. Tik nuo
paskutinio - 51-j o parengimo, įvy
kusio 1992 metais, 52-ojo reikėjo
Kūčių plotkelės (Christmas ilgiau palaukti. Bet laukti apsimo
Wafers) yra gaunamos "Darbinin kėjo! Visi "L. Ž" renginiai, išskyrus
ko" administracijoje. Viename vo gal tik porą, buvo aukšto meninio
ke yra po 5 plotkeles. Kaina 5 dol., lygio ir susilaukdavo didelio lanky
įskaitant ir persiuntimą. Apsikeis- tojų skaičiaus. Ir šis renginys pri
kime plotkelėmis su giminėmis ir skirtinas prie iškilesnių.
52-sis "L Ž." parengimas - kon
draugais Lietuvoje ir Kūčių vakarą
certas
įvyko sekmadienį, lapkričio
pajusime juos esant drauge su
mumis. Užsisakyti galima atsiun- 13 d., Kultūros Židinyje, Brooklyne, NY.
čiant 5 dol. čekį:
Programą atliko atvykęs iš Lie
Darbininkas
tuvos
televizijos ir radijo vaikų
341 Highland Blvd.
choras, tiksliau, tai tik to choro
Brooklyn, NY 11207
TeL (718) 827-1351 (darbo die dalis. Visą chorą sudaro apie 250
vaikų. Jie, pagal savo amžių, yra
nomis, nuo 9 iki 4 vai. popiet).
suskirstyti į keturias grupes. į JAV
Viešpaties Atsimainymo pa atvyko grupė tik iš 42 dainininkų.
rapijos bažnyčioje Maspethe, NY, Grupės vadovė ir dirigentė - Regi
na Masleckaitė, akompaniatorė lapkričio 27 d. 3 vai. popiet įvyks
Saulė Krikščiūnaitė ir administra
vargoniniko Virginijaus Barkausko
torė - Rasa Gelgotienė. Iš viso atvy
ir dainininkės Angelės Kiaušaitės
ko 45 asmenys.
koncertas. Po koncerto - vaišės
bažnyčios salėje.
$

ATLANTA Import Export,
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti

Kalėdų ir Naujųjų Metų
švenčių proga, kaip ir anksčiau,

mo bendrovės atstovai, į New
Yorką atvyks šeštadienį, lapkričio
26 d. Tą dieną siuntinius priims
Kultūros Židinio kieme, buv. spaus
tuvės patalpose, nuo 12 iki 1 vai.
popiet. Jokių muitų nėra. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914)
258-5133. (Žiūr. skelbimą 7 psl.,
kada siuntiniai bus paimami iš kitų
vietovių.) •

skaitytojai yra kviečiami sveikinti
draugus ir artimuosius per Dar
bininką. Jūsų sveikinimas tokiu
būdu iš karto pasieks didesnį svei
kinamųjų skaičių, o Jūs sutaupysite
laiko ir pinigų, kuriuos išleistumėte
pirkdami atvirukus, rašydami, siųs
dami. Nelaukite paskutinės prieš
kalėdinės savaitės, o atsiųskite sa
vo sveikinimus jau dabar. Užppdedamą auką spaudai stiprinti iš
anksto dėkojame.

Apreiškimo parapijos cho
ras kalėdinį pobūvį - priėmimą
rengia gruodžio 4 d., sekmadienį,
tuoj po sumos mokyklos salėje.
Kviečiami ir svečiai, įėjimo auka
20 dol.

"Darbininko" vyr. redaktoriaus
kun. dr. Kornelijaus Bučmio, OFM,
kunigystės 45 metų sukakties

ŠVENTĖ
Įvyks lapkričio 27 d., sekmadienį:
11 vai, koncelebruotos mišios Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, pagrindinis celebrantas ir
pamokslininkas - J.E. vysk. Paulius Baltakis, OFM.
1.30 vai, popiet akademija Kultūros Židinyje.
Pagrindinis kalbėtojas - Juozas Kojelis iš Los An
geles, CA. Meninę programg atliks pianistas
virtuozas William Smiddy ir smuikininkas Julius
Veblaitis.
Pietūs - lietuviškas ir amerikietiškas maistas.
Nemokamas baras.
Pavienės vietos ar stalai (po 8 asmenis) užsakomi
pas M. Klivečkienę iki lapkričio 19 d. adresu: 76-13
85th Road, Woodhaven, NY 11421. Telef. 718 2960406. Čekius ($25 asmeniui) rašyti 'Franciscan Fathers ' vardu.

- Visi maloniai kviečiami dalyvauti -

Renginio Komitetas

KULTŪROS ŽIDINIO

KAVINĖ - KONCERTAS
gruodžio 4 d., sekmadienį,
Kultūros Židinyje, 3«l Hghlond Blvd, Brooklyn, NY.

Koncertuoja

KURŠĖNŲ KAIMO KAPELA
iš Lietuvos
Kavinė veiks nuo 12 vai. iki 5 vai. popiet
Koncerto pradžia 3 vai. popiet
Koncerto auka - $8.00, valkams - $5.00.
Visus maloniai kviečia atsilankyti
Kultūros Židinio Taryba

J

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premijai už 1993 m. geriau
sią grožinės literatūros knygą yra
suregistruota 12 knygų. Jų auto
riai emigrantai, gyvena Amerikoje
ir Australijoje. Premija 2000;dol.
Jos mecenatas - Lietuvių Foddas.
Premijai skirti komisija jau skaito
veikalus.
Lietuvių Religinė Šalpa yra
paskelbusi rudens vajų savo šalpai
plėsti. Administracija yra įšsiuntinėjusi laimėjimų knygutes.' Kas
tokių knygučių negavo ir nori
LKRŠ veiklą paremti, prašomi ska
mbinti į R. Šalpą 718 647 - 2434.
"Viltis", Lietuvos pagalbos siun
tinių agentūra, avyksta į New Yor
ką gruodžio 17 d., šeštadienį, ir
siuntinius priims Kultūros Židinio
kieme, buv. spaustuvės patalpose,
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet. Jokių
muitų nėra. (žiūr. "Vilties" skel
bimą 6 psl.)
Kun Alionidas Budrius apsi
lankė LK Religinės Šalpos įstaigoje
ir pasidalino mintimis apie jo va
dovaujamos Žygaičių parapijos
sunkumus. Žygaičių parapija yraTauragės rajone ir bažnyčiai rei
kalingi įvairūs remontai. Be to yra
daug vargšų parapiečių, kuriems
reikalinga kasdieninė parama. Jei
gu atsirastų norinčių paremti Žy
gaičių parapiją, prašoma kreiptis į
Religinę Šalpą.________________
Staten Island, NY, Vitale Sunshine Realty, pradėjo dirbti lietu
vaitė Lina. Ji Jums padės įsigyti
nejudomą turtą toje apylinkėje.
Žiūrėkite skelbimą 6-tame pusla
pyje.

Graži Ir prasminga kalėdinė
dovana "Kelionių vynas". Kny
ga gaunama "Draugo" knygyne ir
pas autorių: H Stasas, 18112 Windward Rd., Cleveland, OH 44119.
Tel. 216-486-2111. Knygos kaina
su persiuntimu 10 dol. (sk)

West Hartford, CT, reikalin
ga sąžiningą vyresnio am
žiaus moteris prižiūrėti senutę
jos namuose. Gyventi šeimoje,
atskiras kambarys. Lengvos parei
gos. Skambinti po 5 vai. vak. (203)
521-5679, prašyti Andrių, (sk.).

Kultūros Židinyje lapkričio 13 d. koncertavo Lietuvos TV ir radijo vaikų choras.
Vytauto Maželio nuotrauka

Scenos uždangai atsiskleidus, būtų "linksminami" garsiais šūkavi
koncerto dalyviai, išvydę dainuoti mais. Dirigentės tikslas buvo, kad
pasirengusius, vienodais tautiniais kiekviena gaida, kiekvienas dai
drabužiais pasipuošusius, 40 mer nos posmas, tobulai, darniai, švel
gaičių ir du berniukus, juos pa niai, iki pat garsui užgęstant, skam
sveikino gausiais plojimais.
bėtų. Tas jai puikiai ir pavyko.
Choras per du išėjimus padaina
Koncerto programą, pakvietus
vo 20 įvairių lietuvių kompozito kartu dainuoti ir koncerto daly
rių, daugumoje neseniai sukurtas vius, užbaigė su daina - "Lietuvoj dainas. Jų tarpe ir 8 harmonizuo ąžuolai žaliuos".
tas lietuvių liaudies dainas.
Choro dirigentė R. Maleckaitė,
Daugiausiai klausytojų dėmesio akompaniatorė S. Krikščiūnaitė ir
susilaukė J. Tamulionio harm. administratorė R. Gelgotienė buvo
liaudies daina - "Šarkela Varnela", apdovanotos gėlių puokštėmis,
M. Urbaičio - "Apie oželį", L. kurias padovanojo Regina Bork, o
Vilkončiaus sudėtingesnė harmo visi jaunieji dainininkai gavo po
ninių įvairumu pasižyminti daina gvazdiką. Visiertls bendrai padėko
- "Senos mašinėlės" ir G. Abario - jo "L. Ž." vedėjas Romas Kezys, o
"Dieve, laimink Lietuvą" (ją turėjo koncerto dalyviai, itin nuoširdžiai
kartoti).
ir ilgai plojo.
Atliekant tas dainas, buvo įves
Koncerto klausėsi apie 400 as
tas ir ritminis judesys, kas įnešė menų (kas dabar tai labai daug!).
daugiau nuotaikos ir paįvairini Jų tarpe - buvęs Lietuvos ambasa
mo. Jeigu prie to dar būtų buvę dorius, o dabar specialus patarėjas
padovanota ir jaunųjų dainininkų prie JT Anicetas Simutis, naujasis
šypsena (o jos buvo labai ir labai Lietuvos ambasadorius Jungtinėse
pasigesta), įspūdis būtų buvęs kuo Tautose O. Jusys ir Lietuvos kon
puikiausias. Keletą dainų su forte sulai New Yorke Arnoldas Milukas
pijono muzika palydėjo Saulė ir Darius Gaidys.
Krikščiūnaitė.
Ambasadorius dr. Alfonsas Ei
Choro dirigentė Regina Malec dintas, negalėdamas koncerte da
kaitė nesistengė, kad klausytojai lyvauti, atsiuntė chorui sveikini

West Orange, NJ, reikalin
ga moteris prižiūrėti invalidę 50ties metų moterį trumpam laikui dešimčiai dienų: nuo gruodžio 19
iki gruodžio 28 imtinai. Skambin
ti tel. (201) 669-0020. (sk.)

Geriausios
dovanos
Lietuvių - anglų kalbų žody
nas. B. Piesarskas, B. Svecevičius.
512 psl., kietais viršeliais. Turi apie
27,000 žodžių. Kaina 15 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žody
nas. V. Baravykas. 590 psl., kie
tais viršeliais. Turi apie 30,000
žodžių. Kaina 15 dol.
Lithuanian Cookery. Autorė
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. išleis
ta 5-ji laida šios populiariausios
lietuviškų valgių virimo knygos
anglų kalba. Kas norite pagilinti
savo virimo žinias, - rasite labai
daug populiarių lietuviškų valgių
gamininjo receptų. Labai tinkama
dovana fietuviškai nekalbantiems.
Kaina 15 dol. Persiuntimas -1.50.
"Llthuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriausia
dovana Jūsų amerikiečiams drau
gams. Ji supažindina su Lietuvos
senove, jos spalvinga istorija, ne
priklausomybės laikotarpiu, oku
pacijomis ir rezistencija. Tai garsių
lietuvių istorikų ir politikų straips
nių rinkinys. Knygą redagavo dr.
Albertas Gerutis. į anglų kalbą vertė
Algirdas Budreckis. 456 psl. Kaina
25 dol., įskaitant persiuntimą.

"Moteris su baltu chalatu".
Dr. Konstancija Paprockaitė - Ši
maitienė. 494 psl. didelio formato
knyga kietais viršeliais, čia telpa
35 medicinos daktarės pasakoji
mai apie išgyvenimus, dirbant
ligoninėse. Kaina 20 dol.

Visos knygos gaunamo! ia kai:
Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Užsakant žodynus, pridėti po 1
dol. persiuntimui; užsakant "Mote
ris su baltu chalatu" - pridėti 2 dol.

Povilo Žumbakio, "Darbinin
ko" bendradarbio, radijo programų
komentarai, papildyti ir sureda
guoti, išleisti knyga "Balionai, ba
nanai ir biurokratai". Tai 205 psl.
su 207 išnašomis ir 11 psl. indekso
knyga, minkštais viršeliais, vidu
tinio formato. Komentarai datuo
ti nuo 1992 m. liepos 2 d. iki 1993
m. lapkričio 28 d. Knygos komen
tarų temos liečia įvairius politi
nius, teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsienyje
ir Lietuvoje. Knyga gaunama, ats
iuntus "Darbininkui" 15 dol. auką.
Visas pelnas skiriamas lietuviškų
radijo programų rėmimui ir lietu
viškos spaudos darbų išlaikymui.

Moterims siūlomi darbai
amerikiečių šeimose. Siūlo patiki
ma agentūra. Moterys turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
namų ruošos darbus. Skambinti
tel.: (516) 377-1401. (sk.)

mą, kuriame sakoma: "Tegu šiose
gastrolėse gerai skamba balsai, lydi
giedrios dienos, tegu plačioji Ame
rika susipažįsta su Birutės daina ir
dainuojančiais Nemuno šalies vai
kais..."
Lietuvos radijo ir televizijos
vaikų choro dainininkai po kon
certo, pasivaišinę ir porą valandėlių
pailsėję, sėdo į autobusą ir išskubė
jo pas seseles, Putnam, CT. Atlikę
koncertą ten, keliaus ir į kitus
didesnius lietuvių telkinius JAV ir
Kanadoje.
Choras buvo kviestas pagiedoti
ir St. Patrick's katedroje, Manhat
tan, NY, sekmadienį per 12 vai.
mišias. Kadangi tą patį sekmadie
nį 2 vai. popiet, turėjo dainuoti
Kultūros Židinyje "Laisvės Žiburio"
koncerte, tuo pasiūlymu pasinau
doti negalėjo.
Reiškiant padėką "L. Ž." vedėjui
Romui Keziui už šį parengimą,
tikėsimės, kad 53-jo renginio ilgai
laukti neteks. Reikia nepamiršti,
jog už 15 mėnesių "L. Ž." švęs savo
veiklos 30-ties metų sukaktį. Pri
derėtų, kad tą sukaktį švenčiant,
parengimo programą atliktų šio
krašto lietuvių meninės pajėgos.

p. palys

Paskutinė proga
ĮSIGYTI
1. ENCYCLOPEDIA LITUANICA,
komplektas 6 tomai; 2. VINCO
KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai; 3. LIE
TUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS pavie
niai tomai ir kt. Lietuvių Enciklo
pedijos leidiniai. Kreiptis: J. Ka

počius, P. O. Box 752, Cotuit,
MA 02635; tel. (508) 428-6991.
(sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, dėl daugiau kaip
dvigubai pabrangusio pašto, buvo
priverstas pakelti metinę oro paš
tu prenumeratą iki $130 nuo 1994
m. rugpjūčio 1 d. Čekį $130 rašyti
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL 60514. Tel. 708 9861613.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą - pristatomi į namus.
Talpintuvai siunčiami kas savaitę.

AIR CARGO skubiems siuntiniams.
ŠVENČIŲ PROGA
PINIGAI pervedami DOLERIAIS
papigintomis kainomis. Mažiausia šunta -$50.-

MAISTO SIUNTINIAI: nuo $29.- iki $98.55 svarai, maisto rinkinys $98.Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą ištaigą.

Dirbame nuo 1987 m.

TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629

Tel. 312-436-7772

