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— Lietuvos ambasadorius 
Lenkijoje A.Valionis rugsėjo 21 
d. perdavė Lenkijos užsienio 
reikalų ministerijai Lietuvos am
basados Lenkijoje pareiškimą dėl 
Lenkijos prezidento L.Valensos 
kalbos rugsėjo 17 d., atidengiant 
Varšuvoje paminklą Rytuose žu- 
vusiems ir nužudytiems lenkams. 
Tada jis sakė, kad 1939 metais 
SSSR okupuotose žemėse gyve
nusių lenkų tragediją "papildė 
ukrainiečių ir lietuvių šovinistų 
kruvinas tautinis konfliktas, 
smurto ir prievartos aktai".

- Iš "Hermio" banko Šiau
lių skyriaus rugsėjo 21d. pavog
ta apie pusę milijono litų. Ank
sti ryte "Hermio" banko Šiaulių 
skyriaus darbuotojai rado atida
rytas kai kurias pinigų saugyklas 
ir seifus. Dingo tvarką per naktį 
turėjęs užtikrinti apsaugos dar
buotojas L. Žukas, su savimi tu
rėjęs pistoletą bei lygiavamzdį 
šautuvą. Taip pat pasigesta garaže 
stovėjusio banko automobilio 
"Audi-80". Tai pirmas kartas, kai 
Lietuvoje apiplėštas bankas.
- Kompiuterinių sistemų 

projektavimo ir gamybos įmonė 
"Sigmanta" rugsėjo 28 d pristatė 
serijinei gamybai pruoštus nau
jos kartos (modernesnius už per
sonalinius "486" klasės) kom
piuterius "Risc Power PC". Šiuo 
metu bendrovėje jau pagaminta 
50 kompiuterių iki metų pabai
gos numatoma pagaminti ir par
duoti dar 300, o ateinančiais 
metais - 2000 tokių kompiuterių. 
"Sigmantoje" gaminamų kom
piuterių kainos svyruoja nuo 7.2 
iki 40 tūkst. litų, jie yra šiek tiek 
pigesni už Vakaruose gamina
mus panašaus lygio kompiu
teriai. Bendrovėje šiuo metu 
dirba 35 žmonės. Jeigu viskas 
klostysis sėkmingai, tikimasi, kad 
ateityje čia jų gali dirbti 300.

-- Vyriausybė nuo spalio 1 
dienos nutarė žemės ūkio pro
duktų importo tarifus vidutiniš
kai sumažinti nuo 35 iki 27,5 %. 
Nuostolius žemdirbiams Vyriau
sybė žada kompensuoti, skir
dama daugiau lėšų šiai sričiai 
plėtoti. Šis sprendimas padary
tas remiantis su Europos Sąjun
ga pasirašyta laisvosios preky
bos sutartimi, taip pat atsižvelgta 
į ekonominės politikos memo
randumą, pasirašytą su TVF.
- Pirmą kartą du Lietuvos

oreiviai rugsėjo 27 d. perskrido 
Baltijos jūrą oro balionu. Tai 
kaunietis gydytojas 50 - mėtis 
Gintaras Šurkus ir "Lietuvos avia
linijų" kapitonas buvęs garsus 
parašiutininkas - Valerij Mach- 
norylov. 5 valandą ryto oro 
balionas pakilo Alandų saloje ir 
po septynių valandų nusileido 
Latvijoje netoli Lietuvos sienos. 
Oreivius lydėjo Karinių jūrų pa
jėgų kateriai bei kompanijos 
"Avia Baltika" malūnsparniai.

— Vilniaus mieste nuo spa
lio 2 dienos pradedami keisti 
telefonų numeriai, kurie praside
da skaičiais 66. Telefono nume
riai, kurių pirmieji trys skaičiai 
yra 660 bus keičiami į 233, 661 
- 1 235, 662 - į 236. Nuo spalio 
23 dienos bus keičiami kiti šios 
stoties telefonų numeriai. Keiti
mo metu gali būti telefono ryšio 
nesklandumų.
- Lietuvos Prezidento pa

tarėjas užsienio politikos klausi
mais Justas Paleckis nutarė atsi
sakyti Seimo nario mandato.

Savaitė aplink premjerą
Praėjusios savaitės pagrindiniai 

įvykiai politiniame gyvenime vis 
dar tebesisuko aplink Lietuvos 
premjerą Adolfą Šleževičių. Rug
sėjo 27 dieną Tėvynės Sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) nutarė 
reikalauti A. Šleževičiaus Vy
riausybės atsistatydinimo. Toks 
sprendimas priimtas dėl ribą pa
siekusios korupcijos, peraugan
čios į valdžios organizuojamus 
nusikaltimus, LDDP Vyriausybės 
vykdomos įmonių žlugdymo 
politikos, didžiulių valstybės įsis
kolinimų, kurie pasiekė milijar
dines sumas, indėlininkų lėšų 
pradanginimo neaiškiuose ban
keliuose.

Rugsėjo 27 d. Tėvynės Sąjun
ga, vykdydama antikorupcinę 
programą, surengė pirmąją viešą 
apklausą, kurios metu buvo at
sakinėjama į visus dominančius 
klausimus. Ant "kietos kėdės" sė
dėjo partijos valdybos pirminin
kas ekspremjeras G. Vagnorius. 
Žurnalistai daugiausia domėjosi 
privatizavimo reikalais, klausimų 
apie naudojimąsi tarnybine pa
dėtimi beveik nebuvo. G. Vag
norius tvirtino, kad neteisėtas 
privatizavimas vyko ne dėl ne
tobulų įstaymų, bet dėl to, kad 
LDDP valdžia praktiškai padarė 
norma įstatymų nesilaikymą ir 
niekas už tai nebuvo nubaustas. 
Jis taip pat sakė, kad partija 
kruopščiai-pasirenka savo finan
sinius rėmėjus ir daugumą lėšų 
surenka iš užsienio lietuvių.

Praėjusią savaitę konservato
riai taip pat susitiko su santau
pas praradusių indėlininkų teisių pagal AGEP

Lietuvos simfoninio orkestros koncertas Vilniuje, Katedros aikštėje, buvo skirtas M. K.
Čiurlionio 120 gimimo metinėms. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Siūlo drausti ne didesnius 
kaip 5,000 litų indėlius

Vilnius (BNS, KL). Vyriausybė 
siūlo nuo kitų metų sausio 1 d. 
apdrausti visų komercinių bankų 
indėlius iki 5 tūkst. litų, o banko 
bankroto atveju indėlininkams 
išmokėti ne daugiau kaip 80% 
apdraustos sumos. Tokios nuo
statos įsigalios, jei seimas priims 
vyriausybės siūlomą gyventojų 
indėlių draudimo įstatymo pro
jektą. Projektui ministrų kabi
netas iš esmės pritarė posėdyje, 
įstatymo projektas numato 
drausti tik tų bankų indėlius, 
kurie turi Lietuvos banko licen
ciją. Nenumatoma drausti ar 
mokėti kompensacijų anksčiau 
bankrutavusių bankų indėli
ninkams. Kol kas nežinoma, ar į 
įstatymą bus įtraukti valstybin
iai komerciniai bankai. Finansų 
ministerijos skyriaus viršininkė 
Lina Gasiūnaitė sako, kad pro

gynimo komitetų atstovais. Kon
servatoriai pažadėjo padėti at
gauti prarastus indėlius. Kadan
gi, susirinkusiųjų nuomone, val
džia dangstė neteisėtų firmelių 
veiklą tuo iš esmės prisidėdama 
prie privačių lėšų grobstymo, už 
tai atsakingi Vyriausybė ir Lietu
vos bankas, kurie ir turėtų dalį 
nuostolių padengti. įvertinta, 
kad iš viso yra dingę apie 200 
mln. litų gyventojų indėlių, apie 
pusę jų yra padengta turtu ir dar 
galima sugrąžinti.

Pats premjeras nesivargino, 
klausydamasis opozicijos priek
aištų - rugsėjo 23-29 dienomis 
Ministras pirmininkas A.Šleže
vičius keliavo po Vidurio ir Piet
ryčių Azijos šalis: Kazachstaną, 
Kiniją, Filipinus, Indiją, Viet
namą.

Kazachstane sužinota, kad šios 
šalies avialinijos ketina atnau
jinti tiesiogini oro susisiekimą 
tarp Almaty ir Vilniaus. Šiomis 
dienomis įvyko svarbus įvykis ir 
abiejų šalių diplomatiniuose san
tykiuose - j Vilnių atvyko Ka
zachstano ambasadorius Lietu
vai, čia bus įkurta ambasada su 
visu personalu.

Pekine A. Šleževičiui perduo
tas kvietimas apilankyti Kinijoje 
jau su oficialiu vizitu.

Per Filipinus Lietuva ketina 
užmegzti ryšius su Pietryčių Azi
jos valstybių organizacija 
(ASEAN). Lietuvos ir Filipinų pa
reigūnai pasirašė du susitarimus 
prekybos ir mokslo srityse. Šalys 
suteikė viena kitai palankiausią 
prekybos režimą. Susitarta, kad 

jektas įtvirtina rizikos pasidalin
imą tarp valstybės ir indėlininkų. 
Jis paruoštas atsižvelgus į Pa
saulio banko ir kitų užsienio eks
pertų pasiūlymus.

Priėmus įstatymą, per kelis 
mėnesius būtų sukurtas specia
lus indėlių draudimo fondas, 
turintis valstybinės įmonės sta
tusą. Jo įstatinis kapitalas bus 
suformuotas tik iš valstybės lėšų 
ir sudarys 30 mln. litų. Komer
ciniai bankai savo ruožtu mokės 
Jondui kasmetinius draudimo 
įnašus - 2% draustinų indėlių 
apimties. Manoma, kad ši suma 
bus apie 12 - 14 mln. litų per 
metus. Konkretaus banko indėlių 
draudimas pradės galioti tik tuo
met, kai bankas fondui sumokės 
metinį draudimo įnašą. Išnau
dojus fondo lėšas, vyriausybė iš 
biudžeto vėl turės jas atstatyti 

lietuvis treneris vadovaus Filipi
nų krepšinio akademijai.

Hanojuje pasirašyta Vietnamo 
ir; Lietuvos prekybinio ir ekono
minio bendradarbiavimo sutar
tis, investicijų apsaugos sutartis.

Ši A. Šleževičiaus kelionė pri
tarimo Lietuvoje nesusilaukė. Pa
sak "Lietuvos ryto", pasiekta nau
ja aukštuma, švaistant pinigus.

Grįžęs premjeras galėjo pa
sidžiaugti Statistikos departa
mento duomenimis...

Kaip praneša Statistikos depar
tamentas, rugpjūčio mėnesį Lie
tuvos išgaunamoji ir perdirba
moji pramonė pagamino pro
dukcijos 17,4 proc. daugiau nei 
liepą. Minėtų pramonės šakų 
produkcijos rugpjūtį parduota 
taip pat daugiau - 14,1 proc.

Per šių metų sausio - rugpjūčio 
mėnesius, palyginti su tokiu pat 
praėjusių metų laikotarpiu, iš
gaunamosios ir perdirbimo pra
monės produkcijos parduota 3.2 
proc. mažiau.

Prekių apyvarta Lietuvos par
duotuvėse rugpjūtį padidėjo 7,3 
proc. Liepą palyginti su birželiu 
ji buvo sumažėjusi 3,5 proc.

Aštuonių mėnesių mažmeninė 
prekių apyvarta palyginti su per
nai tuo pačiu laikotarpiu ji 
sumažėjo 2,2 proc.

Nuo sausio iki rugpjūčio visi 
ūkiai gyvulių ir paukščių par
davė 16%., pieno - 5% mažiau, 
o kiaušinių - 9% daugiau.

Realus darbo užmokestis rug
pjūčio mėnesį padidėjo 0.7 proc., 
o palyginti su pernai rugpjūčiu 
padidėjo 4.6 proc.Vidutinis at
lyginimas buvo 536 litai.

iki įstatinio kapitalo dydžio. 
Tokiu būdu fondas visuomet 
bus mokus. Draudimo kompen
sacijos pagal vyriausybės pa
ruoštą projektą bus mokamos tik 
bankui bankrutavus. Pinigai bus 
pradedami mokėti ne vėliau kaip 
po trijų mėnesių, iš karto išmo
kant visą kompensacijos sumą.

Vėl nauja tvarka
Nuo spalio 15 dienos Lietuvo

je įsigalios licencijos prekybai 
naftos produktais. Leidimas įvež
ti naftos produktus į Lietuvą 
kainuos 500 tūkst. litų (125 
tūkst. USD), licencija prekiauti 
urmu kainuos 75 tūkst. USD. 
Leidimas prekiauti naftos pro
duktais degalinėse didmiesčiuose 
ir prie pagrindinių kelių kainuos 
15 tūkst. USD per metus. Mies
teliuose ir prie mažesnių kelių - 
10 tūkst. USD, kaimo degalinėse

Popiežius aplankys 
seniausią Amerikos vyskupiją

Spalio 4 - 8 dienomis Šv. Tėvas Jonas Paulius II lankosi Jungtinėse 
Valstijose ir dalyvaus Jungtinių Tautų sesijoje. JT plenumo posėdyje 
popiežius pasakys svarbią kalbą. Po to su apaštaliniais vizitais 
aplankys Baltimorės ir Newarko vyskupijas.

Seniausiąją Amerikos vyskupiją popiežius aplankys spalio 8 d. 
Baltimorės arkivyskupo kardinolo Keeler kvietimu. Iškilmingas 
pamaldas atlaikys ir pamokslą pasakys Baltimorės Orioles beisbolo 
komandos stadione, kuriame sėdimų vietų yra apie 50,000. Kiek 
papildomų vietų bus dar paruošta šiuo metu - dar nepranešta, bet 
jau paskelbta, kad visos vietos stadione jau yra užimtos. Arkivy sk
upijos parapijoms įėjimo bilietai paskirstyti pagal parapijų dydį.

Po pamaldų miesto gatvėmis eis procesija nuo stadiono iki 
pirmosios Amerikoje katedros, kuriai prieš keletą metų suteiktas 
bazilikos titulas. Lietuviai bandys susiburti prie Saratoga ir Charles 
gatvių kampo, kur savo sveikinimus ir jausmus tikisi pareikšti 
lietuviškai. Ši vieta yra tik apie 2 blokai į rytus nuo Šv. Alfonso 
bažnyčios. Rinktis reikia apie 1:00 vai., nes procesija pro šia vieta 
turėtų praeiti apie 1.45 vai. po pietų.

Po procesijos popiežius apsilankys bazilikoje, o vakarop naujoje 
katedroje bus popiežiaus susitikimas su Baltimorės ir Marylando 
visuomene bei kitų religinių bendruomenių atstovais.

Kun. Kazimieras Pugevičius, neseniai kardinolo oficialiai paskir
tas Šv. Alfonso lietuvių parapijos vikaru, nuoširdžiai rūpinasi suor
ganizuoti lietuvių dalyvavimą procesijoje.

(.S.

Lietuvos Vyskupų Konferencija praneša
Lietuvos Vyskupų Konferencijos nuolatinės tarybos pirmininkas. 

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Bačkis rugsėjo 21 diena 
išplatino pareiškimą, kuriame aptaria Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
nusistatymą dėl Lietuvos seime svarstomo Religinių bendruomenių 
ir bendrijų įstatymo. Toliau pateikiame tekstą:

Pareiškimas
1995 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo pradėta 

svarstyti Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo projektas.
Vyskupų Konferencija atidžiai stebi svarstymą ir dėl priimtų 

pirmųjų aštuonių straipsnių reiškia susirūpinimą, nes aiškiai jaučia
ma tendencija tradicines Lietuvos konfesijas sulyginti su sektomis. 
Naujai priimti straipsniai apsunkins Bažnyčios sielovada mokyk
lose ir kariuomenėje ir ji negalės atlikti tos misijos, kurios iš jos 
laukia visuomenė - efektyviai prisidėti prie žmonių dorinio ugdy
mo.

- 5 tūkst. USD per metus. Naftos 
prekeiviai urmu neprieštarauja 
naujai licenciįavimo tvarkai, 
tačiau mano, kad ji gali su
žlugdyti privačiu degalinių savi
ninkus. Valstybes pareigūnai ma
no, kad nauja tvarka padės su
rinkti visus mokesčius ir pan
aikinti biudžeto deficitą. Vieno 
verslininko duomenimis Adol
fas Šleževičius ir jo artimiausi 
bendražygiai rengia sau plačią 
dirvą šioje srityje, kad šis verslas 
būtu pavaldus siaurai grupelei 
žmonių. LR 09.11 - 19.

Urmininkai mano, kad litras 
benzino pabrangs 10 centų

Audrys Juozas Bačkis 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 

Nuolatinės Tarybos Pirmininkas
- .*■ •

(0.025 USD). Smulkieji verslinin
kai mano, kad benzinas pabrangs 
15 • 20 centų, t.y. 12-16 %. 
šiuo metu litras benzino Lietu
voje kainuoja 0.32 - 0.326 USD.

Lietuvoje benzino kainą suda
ro: 48 % - urminė 'Mažeikių 
naftos’ kaina, 43.2 % - mokes
čiai, likę 8 % sudaro degalines 
išlaidas ir pelną.

Šiuo metu nafta Lietuvoje pre
kiauja 604 degalinės. Leidimai 
prekybai, priklausomai nuo vie
tos kainuoja 1000 - 2000 USD 
įvedus naują licenciįavimo tvar 
ką, šie leidimai pabrangs iki 7.5 
karto. AGEP



Lietuvos ir išeivijos lietuvių komisija Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pataisų 
projektui parengti rugsėjo 8 d. baigė savo darbą ir įteikė savo siūlymus prezidentui Algirdui Brazauskui. 
Nuotraukoje dalis šios komisijos. I kairę nuo prezidento: Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirm. Adriana 
Rastauskaitė, teisininkas prof. Bronius Nemickas, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sekr. Rimantąs 
Šidlauskas, išeivijos lietuvių spaudos atstovas Kęstutis Miklas, prezidento patarėjas dr. Vytautas Bieliauskas, 
komisijos vicepirm. Rimas Česonis ir komisijos pirm. Lietuvos seimo narys Rimantas Markauskas.

Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Trūksta pinigų? Kreipkitės pas 
Lietuvos bankininkus
Vytautas Šeštokas

Lietuvos laikraščiai "Opozici
ja" ir "Lietuvos rytas" rašo, kad 
didžiausi uždarbiai Lietuvoje 
buvo banku vadovų algos. 1994 
metais jie gavo algos nuo 68 iki 
309 tūkv.jnčių dolerių.

309 tūkstančių dolerių, iškel
tus j Lietuvos litus oficialiu kur
su, būtu 1,236,000 litų. Tai yra

Naujas komunistų smūgis 
tremtiniams ir kitiems vargšams

Isi>į..: s naujam pensijų įsta
tyme). : mtiniams buvo pan- 
aikiiū k '.turginio darbo stažo 
L’žpokan-?> ir Sibire koeficien
tas. tremtinių turtas dar oku
pacijos -metais buvo, sunaikintas 
ar išgrobstytas stribų ir kitų val
katų, jie neturėjo lygių galimy
bių išsimokslinti ir užimti aukš
tesnes pareigas, gauti didesnes 
algas, kurios dabar, perskaičiuo
jant pensijas, labai svarbios. Ne 
už "Kronikų", "Aušros" leidimą 
ar ilgametę kovą su okupantu, 
ne už ilgus metus, praleistus šal
tuose ir drėgnuose bunkeriuose, 
kalėjimuose skiriamos aukštos 
valstybines pensijos. Daugiausia 
pasirūpinta komunistine no
menklatūra, kuri ir taip turėjo 
išskirtines galimybes materiališ
kai apsirūpinti. Tremtinių uždar
bio vidurkiai negalėjo lygintis ir 
su dirbusiųjų okupacinėse repres
inėse struktūrose; o štai ir pensi
jos jų apskaičiuojamos privilegi
juotai.

Buvę stribai, milicininkai dėl 
to gauna ne tik didesnes pensi
jas. bet turi ir kitų privilegijų - 
invalidumo priedą, o jei dirba, 
tai jų (ir »aip didesnių) pensijų 
nemažina, kaip kitų pensininkų. 
Taigi kolaboravę su okupantais, 
o ypač dirbę jų vadovaujamosio
se ar repp- inėse struktūrose, ne 
tik geriau vra materiališkai ap- 
sisrūpinę. bęf ir toliau - jau Lie
tuvos valdžios - geriau remiami, 
negu tie, kurie okupantų buvo 
niekinami, plėšiami, tremiami.

Nuo 1995 06 20 tremtiniams 
suduotas dar naujas smūgis prak
tiškai atimta galimybė nemoka
mai jsigvti vaistus. Praradę svei
kata, nusenę, pažeminti ir mo
rali*' ii nuolat žlugdomi naujuo
ju komunistų dekretų, neteko 
galinu bes ir pilnavertiškai gy
dytis 90 i vienišai skurstančiai 
senuti > R sergančiai chroniniu, 
dažnai p.mmėjančiu trišakio ner
vo uždegimu, išrašiau būtinus 
vaistus (tegretolį). Kitą kartą pas 
mane atėjusi senutė apsiverkė: 
už "nemokamą" vaistą paprašė 
primokėti 20Lt, kurių ji neturė
jo.

Nemokami vaistai skiriami sa
vanoriams - Afganistano ir kitų 
imperijos diversinių ir karinių 
operacijų dalyviams. Vienas iš 
dabartinių IV "TELE-3" finan
sinių ry klių, buvęs KGB pasienio 

Vilniaus banko valdybos pir
mininko vienų metų uždarbis.

Eilinis Lietuvos pensininkas 
apytikriai į metus gauna 1200 
litų.

Įdomu, kiek uždirba broliai 
latviai ir estai bankininkai?

Ar ir jie skaičiuoja savo algas 
milijonais latų ar kronų?

Čia ir kyla tas neproporcingas 
uždarbių klausimas. Vieni gau

kariuomenės vyr. leitenantas V. 
Bieliauskas giriasi: "Tarnavau Af
ganistane, pasiprašiau pats, nes 
ten mokėjo daugiau negu pul
kininkui. 1990 m. grįžau į Lietu
vą" (Liet, rytas", 1995 09.24). M. 
Vainoras - Afganistano savano
ris - grįžęs į Lietuvą buvo paskir
tas Palangos policijos komisaru, 
statėsi namą kirsdamas prieško- 
pių pušis. Kilo skandalas, rodė 
TV. Norint atitraukti dėmesį, 
savanorį trumpam išleido į pen
siją, bet greit partinis klanas juo 
pasirūpino - dabar jis dirba Bū
tingės ruožo pasienio policijos 
viršininku. Cinizmui nėra ribų: 
žmonės, tremtyse, lageriuose 
praleidę jaunystę, netekę turto, 
santaupų ir gaunantys nuvertin
tas pensijas, kompensuojant 
vaistus sulyginti su imperiniais 
diversantais, KGB agentais, kurių 
ir pensijos didesnės, ir kurie tur
tus užgyveno. Palangiškio L Levi
ne invalidumo dokumente rašo
ma: Dalyvavo SSRS kariniuose 
veiksmuose". Ši atžyma patvir
tinta Lietuvos valstybės herbi
niu antspaudu. Nesuprantu, ar 
tyčiojamasi iš Lietuvos herbo, ar 
šie antspaudai ir toliau tebėra 
imperininkų rankose. Nežinau, 
su kuo kariavo L Levinas: ar im
perijos agresijoje prieš Suomiją, 
ar Mongolijoje, Vengrijoje, ar 
čia, vietoje, su Lietuvos partiza
nais, bet Lietuvos valstybė ir jam 
kompensuoja vaistus. Niekuo 
nepateisinamas iš imperijos pa
veldėtas socialinis rėmimas 
sveikų, jaunų žmonių, dalyva
vusių likviduojant Černobylio 
avariją ir karinėse imperinėse ek
spedicijose. Pateisinamas tik gy
dymas specifinių susirgimų.

A. Šleževičius, neseniai rami
nęs žmones sabilizacija, dabar 
prabilo apie tariamą komunistų 
socialdemokratinę kryptį. Val
džios vyrukai nevaržomai ulioja 
po svečias šalis, vis didesnėm 
kompanijom ir vis dažniau, pa- 
siskiria sau paprastam žmogui 
sunkiai suvokiamus dešimčių 
tūkstančių atlyginimus, griebia
si vis įžūlesnių partinio klano 
dažnai pridengiamų aferų, šven
čia korumpuotų plėšrūnų Lietu
vos turto dalybų pabaigtuves. 
Apie kokią socialdemokratinę 
kryptį galima kalbėti, jei, saky
sim, pensininkams - turčiams ir 
pensininkams - elgetoms taiko

na pasakiškas algas, gi kiti turi 
pusbadžiai gyventi.

Kita įdomi tema yra, kad visi 
Lietuvos valdžios vadovai nuo 
prezidento iki ambasadoriaus 
atvykę pas išeivijos lietuvius kal
ba tą patį, nepasakydami nieko 
naujo, o tik girdami, kad jų 
gyvenimas gėrėja ir normalėja.

Tačiau jie nieko nekalba, kas 
yra daroma, kad būtų sustabdy
tas kyšininkavimas, svetimo tur
to grobimas, kovą su žudynėmis 
ir vagystėmis, girtuokliavimas, 
sukčiavimas ir t. t.

ma vienoda socialinė parama, o 
jau dabar daugelyje ligoninių 
reikia pirktis savus švirkštus, in
fuzijų sistemas ir kt. Galų gale 
ministras, pamiršęs savo pabrėž
tiną krikščioniškų tradicijų pu
oselėjimą, jau prabilo apie moka
mą gydymą. Tuo tarpu negali 
atsistebėti bene net 28(1) labai 
prabangiai įrengtais reabilitaci
niais centrais, kuriuos labai 
pamėgo nomenklatūriniai pon
ai, gerai įvaldę šį poreikį dar nuo 
sovietmečio laikų. Čia ir toliau 
gyvenama socializmo sąlygomis 
- viršininkai skirsto kelialapius, 
už kuriuos ne tik nereikia mokė
ti, bet dar ir nedarbingumo la
pelis apmokamas, kur gydoma 
atostogų metu).

Šiems ponams rūpi ne Lietuva 
ir ne vargstantys jos žmonės. 
Sovietmečiu auklėti, jie kitokios 
moralės nepažįsta.

Koketuojant apie socialdemok
ratiją ir dažnai vis minint Lietu
vos vardą būtina bent:

1) sutramdyti savo savanau
dišką siautulį;

2) dirbusiųjų okupacinėse rep
resinėse struktūrose nelaikyti 
vertais privilegijų ir pensijas 
jiems skirti bendrąja tvarka, ne
išaukštinti jų statuso (nemokėti

Dažnas vaizdas Vilniaus Gedimino prospekte - ubagam prašo 
išmaldos. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Klausimas, kodėl šimtai Chi- 
cagos lietuvių skuba į sales pak
lausyti tų Lietuvos vadų kalbų.

Mes ir be jų tą visą žinome iš 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
spaudos.

Deja, mes nedrįstame pasakyti 
tą teisybę jiems į akis, nes jie yra 
Lietuvos vadai ir autoritetai.

Gyvendami Amerikos demok
ratinėje laisvėje pasimokykime 
iš amerikiečių. Jie nebijo nei pre
zidento, nei politikierių išsaky
dami jiems savo neigiamą nuo
monę viešai ir juos kritikuoda
mi.

Jie jau ne vieną politikierių 
sukčių, išeikvotoją ar kyšininką 
išmetė iš valdžios balno.

Lietuvai dar yra toli iki tikro
sios demokratijos.

Tik ateities kartos vadai įgyven
dins tikrosios demokratijos sis
temą.

Ateis diena, kada horizonte 
išnyks visi "homosovieticus". Jie 
ir šiandien daro Lietuvos gyven
imui progreso stabdį.

Jų 50 metų tarybinės sistemos 
galvosena ir metodai dar tebėra 
pasąmonėje.

Tačiau tarybinių vardų garbė 
jau praėjo.

Sic transit gloria mundi (ir taip 
praeina pasaulio garbė), sakyda
vo senovės romėnai.

Nauja garbė į Lietuvą ateis su 
naujais ir nesavanaudžiais pat
riotais, kurie ateities Lietuvą 
atves į kultūringų pasaulio tautų

n

LDDP gąsdina perversmu
Seimo Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos pirmininkas, 

LDDP frakcijos narys Vytautas Juškus teigia, kad spalio 19 dieną 
konservatoriai rengia nekonstitucinį perversmą. P. Juškus nepasakė, 
kas konkrečiai rengia perversmą. Tačiau jis teigia, kad "Respublikos" 
rašinių ciklai "Klanas" ir "Invazija", Romualdo Ozolo kaltinimai 
korupcija Vyriausybei ir premjerui, konservatorių pareiškimas, 
siūlantis Vyriausybei atsistatydinti, "ruošia tautą, kad jei įvykdys 
perversmą, organizatoriai nebūtų pasmerkti". P. Juškus nėra įsi
tikinęs, kad perversmui bus ryžtasi, tačiau apie ruošimąsi jam, p. 
Juškus turi informacijos iš pačių konservatorių. Konservatorių frakci
jos Seime atstovai tvirtina, kad nekonstitudnio žingsnio konserva
toriai niekada nežengs, o jei p. Juškaus pareiškimas yra oficialus ir 
rimtas, konservatoriams teks kreiptis į teismą. AGEP

— Lietuva reikalaus iš Rusijos $1.8 milijardo kaip kompensaci
jos už padarytą žalą okupacijos metais, - pasakė buvęs ekonomikos 
ministras Aleksandras Vasliliauskas. Tikslią $1,740 milijonų sumą 
yra apskaičiavusi speciali vyriausybinė komisija. $730 milijonų 
prireiks tam, kad būtų išvalyta užteršta gamta buvusiose karinėse 
bazėse, $370 milijonų - miškams ir žemei padarytai žalai atitaisyti, 
likusi - $640 milijonų suma bus reikalinga kitiems ekonominiams 
nuostoliams padengti.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metu patirtis. Parūpi
namas lietuviu k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

invalidumo priemokų, netaikyti 
lengvatų, dirbantiems pensinin
kams, nemokėti išimtinių leng
vatinių socialinių kompensaci
jų);

3) atsisakyti vadovautis imperi
nėmis instrukcijomis vertinant 
imperinį represinį darbą ir kito
kią veiklą;

4) socialinę paramą teikti dife
rencijuotai, atsižvelgiant į mate
rialinį apsirūpinimą: juk negali
ma lyginti KGB savanorį, kokį 
nors finansinį magnatą ar sa
vanorį - pasienio policijos ko
misarą su bejėge 90 m. vieniša 
senute, tremtine, neišgalinčia 
nusipirkti tinkamų vaistų nu
malšinti galvos skausmą... Ne
normalu ir tai, kad dėl kito vaisto 
parinkimo skurdžius jau tariasi 
ne su gydytoju (kurio naujo 
vaistų kompensavimo įsako ren
gėjai nesiteikė bent kiek supa
žindinti su vaistų bazinėmis ir 
žinomesnių analogų kainomis), 
bet su pardavėju - vaistininku, 
kuriam kartais gali rūpėti ne vien 
skurdžiaus sveikata, bet ir įpiršti 
užsigulėjusį vaistą.

Tokia tad dalia Lietuvos vargšų, 
kažkodėl per Seimo ir preziden
to rinkimus vėl magiškai pa
tikėjusių komunistų sąžiningu
mu ir gera valia.

Edvardas Skritulskas
Palanga (perspausdinta iš laikr.

"Tremtinys” Nr.26)

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 ANDRIULIO Real Estate, namu pardavimas, visu rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namu tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavera, 1833 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldntu viniai 
pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

66-86 80 ST. M1DDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

PHONES ( 718) 326 - 1282; 326-3150
■ TAI MŪSŲ VIENTNTtLt VIETA - 

GAUSI PARODŲ SALĖ -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

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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ir naktyje rodo kelią...

P
rieš 44 metus... Tiksli data nežinoma. Sovietiniai šalti
niai temini mėnesį, kad Juozas Lukša (Daumantas, Skra
jūnas. Miškinis, Skirmantas...) žuvo Prienų šiluose 195.1 
metų rugsėjo mėnesį. Taigi, prieš 44 metus.

■y- 'Žuvo ne jėgos, bet klastos priveiktas. Lietuviško Judo išduotas... 
Sovjetinis metodas senas - kaip senas yra tamsos angelas Šėtonas: 
iiėtiesos skleidimas, apgaulė, klasta, suvedžiojimas; ir įrankį tam 
siekia susirasti tarp tų, kuriems buvo rodomas pasitikėjimas.

... Juozas Lukša žuvo, būdamas 30 metų. Kovą prieš svetimą oku-
•• pantą pradėjo būdamas 19 metų. Jam tinka J. Tumo - Vaižganto 

žodžiai: "vaikai eina mirti dėl tėvynės".
Juozas Lukša buvo vienas iš tų vaikų, iš to kovojančio jaunimo. 

Apie jį MVD pulkininkas Burlitskis 1953 m. liudijo: "lietuvių tauta 
• dailė jį tautiniu didvyriu, ir jo autoritetas lietuvių tarpe buvo 

nepalyginamas..."
Patraukliu ir uždegančiu Juozas Lukša virto ir čia esančiam 

lietuvių jaunimui, kai 1948 m. jis pasiekė Vakarus. Jo parašyta 
knyga "Partizanai" (1950, 1962) ir jo atneštos partizaninės dainos 

— užkūrė čia gaisrą - partizaninį kultą.
■ 1 '-r Grįždamas atgal į Lietuvą jis parodė ištikimybę ten pasilikusiems 

kovos draugams, ištikimybę gimtajai žemei ir jos kovai dėl laisvės. 
Jo auka buvo tokia skaidri, kad ji darėsi priešingybė ir rezistencija 
tai dvasiai, kuri jau klestėjo Vakaruose ir kurią išsigimstanti ir 
žengianti į pražūtį senoji Roma išreiškė dviem žodžiais: carpe diem, 
naudokis diena.

Naudos dvasios įtakoje dabar atsiranda paskirų balsų, kad tos 
’ aukos, kovos, mirtys buvo beprasmės, nereikalingos.

Taip vertinti gali tie, kurie nepažįsta ir nepripažįsta dviejų dalykų: 
idėjos ir aukos dėl idėjos ir aukos dėl idėjos reikšmės. Keista, kad 
marksistai, ateistai, komunistai supranta idėjos bei aukos reikšmę ir 

■ ov*>fefigiasfsavė kovotojus įamžinti gyvųjų atminime. Daug keisčiau, 
__ kaito nesupranta kai kurie iš tų, kurie tiki j Dievą, tiki į Nukryžiavimą, 

tiki į Prisikėlimą.
' 44 metai ir nuo Julijono Būtėno žuvimo. Julijonas Būtėnas,

talentingiausias lietuvių spaudoje politinis apžvalgininkas, pažadėjo 
Juozui Lukšai, grįžtančiam į Lietuvą, pasekti jo pėdomis, kai tik 
reikės, kai 1951 m. pavasarį šaukiamas išvyko, laimingai nusileido, 
bet po 8 dienų bunkeryje buvo apsuptas ir žuvo. Žuvo, nesusisiekęs 
su J. Lukša, 1951 m. gegužės mėn.

Julijonas Būtėnas žuvo, būdamas 35 metų. Jo kapas nežinomas 
kaip ir tūkstančių partizanų. Jo ir jų kapas - visa Lietuva.

Po 44 metų primename Juozą Lukšą ir Julijoną Būtėną, o per juos 
•' ir tą jaunimą, kuris ėjo jų pėdomis; primename juos kaip įsirikia- 
'• vūšius į istorijos galeriją - šalia Pilėnų gynėjo Margerio, šalia 

legendinės Gražinos, šalia 1863 m. sukilimo vado kun. Antano 
j. Mickevičiaus, šalia 1863 m. pirmo žuvusio nepriklausomybės kovų 
• savanorio Lukšio ir kitų, kurių vardų mes nežinome.

t -.Jie yra, Gabrielės Bitės Petkevičaitės žodžiais tariant, tie ugniniai 
stulpai, kurie tyruose ir naktyje rodo kelią...

Lietuva vis traukia
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM

savo parapiečiams. Širdies kal
bai, mat, vertėjo nereikia. Pami
lo jį jauni ir seni. Visur ir visada 
kun. Jonas buvo arti Dievo ir 
arti žmogaus. Kai 1938 m. turėjo 
išvykti Italijon, į Sacro Cuore 
universitetą Milane studijų gilin
ti, buvo palydėtas ne tik gausių 
ašarų, bet ir pilno autobuso gėlių.

Milane tęsė sociologijos ir ped
agogikos studijas. Gavęs mokslo 
baigimo diplomą, 1939 m. grįžo 
Lietuvon. Šį kartą buvo paskir
tas Telšių kariuomenės įgulos ir 
amatų mokyklos kapelionu. Sėk
mingą veiklą nutraukė sovietinė 
okupacija. Atleistas iš kapeliono 
pareigų, po keletą mėnesių vi
karavo Varnių ir Kražių parapi
jose. 1940 m. rudenį bolševika
ms areštavus Šilalės kleboną, 
kun. Jonas buvo pasiųstas šios 
didžiulės parapijos administra
toriumi. Parapiečiai ir buvusieji 
gimnazistai gėrėjosi savo klebo
no drąsa ir išradingumu, bet ir 
milicija į jį atkreipė savo dėmesį. 
Keturis kartus jis buvo areštuo
tas ir tardomas.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, 
iš kalėjimo grįžo Šilalės klebo
nas, o kun. Jonas buvo paskirtas 
Telšių gimnazijos kapelionu. 
1944 m., sovietams antrą kartą 
artėjant į Lietuvą, kun. Jonas 
pasitraukė į Vokietiją. Iš čia kun. 
Jonas 1946 m. liepos 27 d. 
pasiekė Ameriką. Tai įvyko anks
čiau buvusio Švėkšnos klebono 
preL Juliaus Maciejausko pas
tangų dėka. Sirguliuojantis pre
latas tuoj kun. Joną atsikvietė į 
Los Angeles, CA, kur jau buvo 
pradėta Šv. Kazimiero lietuvių 
parapija. PreL Maciejauskui vi
sai pasiligojus, kun. Jonas 1947 
m. balandžio! 11d. buvo paskir
tas naujosios parapijos adminis
tratoriumi, o po prelato mirties* 
ir klebonu.

Nelengvos pareigos laukė nau
jojo klebono. Su neišsenkama 
energija, uolaus komiteto ir dos
nių parapiečių remiamas, kun. 
Jonas Kučingis sugebėjo išugdy
ti didelę ir stiprią lietuvišką 
parapiją, o taip pat ir lietuviško 
veikimo centrą. Čia turimi visi 
reikalingi parapijos pastatai: lie
tuviško stiliaus bažnyčia, salė, 
mokykla, klebonija, bažnyčios 
patarnautojų namas. Leidžiamas 
parapijos laikraštėlis "Lietuvių 
žinios", veikia beveik visų lietu-

Spalvinguose Graumenos upe
lio skardžiuose prisiglaudusiame 
Šnypšlių kaime, vos keletą kilo
metrų nuo Švėkšnos, prieš aš
tuoniasdešimt šešerius metus, 
Kūčių išvakarėse šio pasaulio 
šviesą išvydo Stepono ir Barbo
ros Gečaitės Kučinskų sūnus. Ry
tojaus dieną gležnutis kūdikis 
Švėkšnos bažnyčioje buvo pa
krikštytas Jono vardu.

Jonas augo ir stiprėjo, mokėsi 
Lietuvoje ir Italijoje. Telšių kat
edroje buvo įšventintas kunigu, 
pastoracijoje reiškėsi Lietuvoje 
ir Vokietijoje. Jo brandaus gyve
nimo didelė dalis praleista Los 
Angeles, CA, čia statant lietuvy
bės tvirtovę. Pergyvenęs vargus, 
skausmus ir džiaugsmus, kun. 
Jonas A. Kučinskas (vėliau pa
vardę pakeitęs į Kučingį) buvo 
įvertintas ne tik savo parapiečių, 
artimųjų, bet ir bažnytinės vy
riausybės.

Šv. Tėvas Paulius VI 1965 m. 
vasario 11 d., Los Angeles kardi
nolui James Mclntyre prašant, 
rado reikalą kun. Jono Kučingio 
turiningą kunigišką ir lietuvišką 
veiklą atžymėti pakeliant jį į 
prelatus.

Sukaktuvininkas 1908 m. gruo
džio 23 d. gimė gausioje Kučin
skų šeimoje. Iš 10 gimusių vaikų 
augo devyni. Gyvenimas devy
nių hektarų ūkyje nebuvo leng
vas, ypač 1914 m. prasidėjus Pir
majam Pasauliniam karui. Tačiau 
giliai tikinčioje ir darbščioje Ku
činskų šeimoje vaikams duonos 
retai tepritrūkdavo, o tėvų mei
lės - niekada.

Baigęs Švėkšnos progimnaziją, 
1927 m. Jonas išvyko į Torino 
miestą Italijoje, kur saleziečių 
kolegijoje tęsė studijas. Už poros 
metų grįžo Lietuvon, įstojo į 
Telšių kunigų seminariją. Čia 
studijavo filosofiją ir teologiją 
bei ruošėsi kunigystei. 1937 m. 
birželio 6 d. Jonas priėmė kuni
gystės šventimus iš Telšių vysku
po Justino Staugaičio. Nuo čia, 
nuo tyliojo Masčio ežero pa
krančių kun. Jono kelias vedė iki 
neramaus Ramiojo vandenyno 
Califomijoje.

Kun. Jonas Kučinskas po šven
timų buvo paskirtas vikaru ir 
progimnazijos kapelionu į Šilalę. 
Netrukus jis tapo puikiai pažįs
tamas ir savo gimnazistams, ir

viškų organizacijų skyriai.
1984 m. birželio 15 d. prel. 

Jonas A. Kučingis pasitraukė iš 
klebono pareigų. Jo vieton stojo 
energingas prel. dr. Algirdas Ol
šauskas.

Prel. J. A. Kučingis ilgo kleb
onavimo metu pajėgė sukviesti į 
šį miestą Šv. Kazimiero lietuviš
kos parapijos globon ir didelį 
lietuvių šeimų skaičių. Čia prita
po ir eilė lietuviškosios išeivijos 
visuomenininkų ir kultūrininkų: 
poetų, rašytojų, dramaturgų, 
kompozitorių, dailininkų, žur
nalistų, įvairių rūšių specialistų, 
organizatorių. Nenuostabu, kad 
čia daugelį metų gyvenąs ir 
šviečiąs mūsų didysis poetas Ber
nardas Brazdžionis, prel. J. A. 
Kučingiui švenčiant kunigystės 
45 metų sukaktį, sukūrė ir jam 
skyrė specialų eilėraštį "Kunigas":

Esi tu kunigas per amžinuosius 
amžius

Maldas ir padėkas ir prašymus 
renkąs

Vardan Jehovos, Kristaus ir visų 
dievų Praamžiaus,

Kodylo dūmuos laiminąs Adomo 
ir Ievos aukas.

Esi tu kunigas, ir tavo rankos 
neša

Dangun ir ašaras, ir džiugesį 
žmogaus,

Ir Viešpaties malonės šventą lašą 
Šventų mišių aukoj maldaująs 

gaus.

Palikęs žemei savo žemės rūbą 
seną,

Tu gyva Viešpaties dvasia apsiv- 
ilkai,

Ir žemės grūdo dangišką pateną
Dievop iškėlęs, tartum Ostiją, 

laikai.

Esi tu kunigas - žmogaus ste
bukladaris,

Duoną ir vyną konsekruojąs 
Kristaus kūnu ir krauju.

Seno Įstatymo Melkizedeko žodį 
taręs

Jėzaus Įstatymu nauju.

Esi apaštalas tu, vergas, arėsi tu 
vergo tomas,

Tau neprilygsta nei Saliamono, 
nei Dovydo tarnai -

Po ištarme: Tu es sacerdos in 
setemum’ _

Esi tu kunigas čionai, tenai ir 
amžinai.

Prel. J. A. Kučingis neapsiribo
jo veikla vien savoje parapijoje, 
bet kaip dosnus mecenatas savo 
aukomis yra parėmęs ne vieną 
lietuvišką organizaciją, lietuvišką 
spaudą, bet ypač "Krikščionis 
gyvenime" leidyklos leidžiamą 
Šv. Rašto lietuvišką vertimą ir 
Telšių kunigų seminariją.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, prel. Kučingis jau tris kar
tus buvo nuvykęs Lietuvos 
aplankyti: ne tik Telšių, kur gavo 
kunigystės šventimus, ne tik 
mylimos Švėkšnos, kur buvo 
krikštytas, bet ir daugybės Lietu
vos vietovių. Apie tai liudija ir 
Lietuvoje leidžiama spauda.

Prel. Kučingis, daugelį metų 
redagavęs ir prirašęs vietinį 
laikraštėlį "Lietuvių žinios", o taip 
pat bendradarbiavęs ir įvairiuose 
laikraščiuose, šiuo metu rašo at
siminimų knygą "Mano gyveni
mo takais". Darbas jau įpusėtas. 
Lauksime su nekantrumu viso 
veikalo pasirodant. Gi dabar 
Sukaktuvininkui, tyliai apėju
siam prelatystės 30 metų sukak
tį, linkime dar daug sveikatos, 
jėgų ir kūrybos pilnų metų! □

Kritikavo valdžios požiūrį 
į aukštąjį mokslą

Vilnius (BNS, KL). Vilniaus universiteto rektorius Rolandas Pa
vilionis rugsėjo 15 d. išvyko į Paryžių dalyvauti Europos rektorių 
konferencijos tarptautinių ekspertų seminare.

Trijų dienų seminaro tema buvo "Rytų Europos universitetų 
autonomija ir valdžios politika". VU rektorius, kuris yra vienas iš 
14-os konferencijos tarptautinių ekspertų, seminare skaitė pranešimą 
apie Rytų Eropos ir ypač Baltijos valstybių posovietinės veiklos 
patirtį per pastaruosius 5 - 6 metus.

Tarp svarbiausių pranešimo temų buvo valdžios dėmesys aukštųjų 
mokyklų poreikiams ir požiūris į jų autonomiją. Paklaustas, kaip 
vertina Lietuvos valdžios poziciją R. Pavilionis sakė, kad universite
to materialiniai poreikiai yra ignoruojami, nepaisant deklaruo
jamos valstybės paramos.

VU rektorius taip pat priekaištauja valdžiai už kėsinimąsi apriboti 
aukštųjų mokyklų autonomiją, kuri įtvirtinta Konstitucijoje.

"Anksčiau nurodymai ateidavo iš Maskvos, dabar - iš Vilniaus. 
Mūsų seimas darosi panašus į kompartijos CK su kultūros ir mokslo 
skyriais", sako R. Pavilionis.

Žmogus - judanti kryžkelė
Prof. prel. Antanas Rubšys
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Olimpo dievų šeimoje yra dvylika dievų, bet ne visuomet ir ne 
visur tie patys dvylika. Kai kurie svarbūs ir įdomūs dievai niekad 
nepriklauso dvylikai, kai kurie iš dvylikos turi keleriopą asmenybę. 
Kiekvienas miestas - valstybė turėjo savo globėją ar globėjus; 
žemdirbys atnašaudavo aukas Demeterei, prašydamas derlingos 
pjūties, o jūreivis - Poseidonui, maldaudamas saugios kelionės. 
Mažesnių dievų buvo be skaičiaus; Panas ir nimfos buvo svarbūs 
kaW Apaštalo Pauliaus laikais graikus masino misterijų religijos 
irsvetitni dievai - Kybelė iš Mažosios Azijos, Izidė ir Serapis iš

• )

Dzeusas
Dievas Dzeusas - Olimpo kalno valdovas, dievų ir žmonių kara

lius, oro klimatinių sąlygų dievas. Graikai jį laikė šeštuoju Krono ir 
Reos sūnumi. Kronas - dievas Laikas - ji būtų "suėdęs", kaip buvo 
"suėsti" jo broliai ir seserys, bet motina Reos jį paslėpė ir Kroną 
pamaitino akmens luitu. Užaugęs, Dzeusas pavaišino Kroną vėmulį 
keliančiu maistu ir privertė išvemti "suėstuosius" sūnus ir dukteris. 
Tada visi dėjosi prie Dzeuso kovoti prieš senuosius dievus. Panau
dodami iš senųjų dievų pavogtus žaibus, sukilusieji dievai laimėjo 
mūšį ir paėmė Visatą.

Atėna
Deivė Atėna - mergelė namų apyvokos globėja, išminties deivė, 

’• savo garbintojų gynėja kare. Anot graikų, ji gimė visiškai suaugusi 
iš Dzeuso kaktos. Ankstesniais amžiais Atėna buvo vaizduojama 
jauna mergaite, bet Atėnams, jos mėgstamam miestui, senstant, 

s seno ir deivė. Ilgainiui ji buvo rodoma kaip garbinga moteris, 
:: ■ kurios globoje klesti visa, kas vertingiausia Atėnų gyvenime: protas 

ir visf menai. Buvo pasakojama, kad ji išrado fleitą. Betgi, pamačiusi 
kaip jos skruostai negražiai išsipučia fleitą grojant, būdama mote- 

ją paniekino. Nors Atėna padėjo graikams laimėti Trojos karą,

ji atkeršijo didvyriams, netei
kusiems jai deramos pagarbos. Ji 
davė ir nuosprendį, paremtą net 
gailestingumu, teisme, išlaisvi
nusį Orestą nuo kerštingųjų Fu
rijų po to, kai jis Apolono 
įsakymu nužudė savo motiną. 
Buvo pasakojama, kad Atėna, 
duodama alyvmedžio dovaną 
žmonijai, laimėjo Atėnų meilę.

Apolonas
Apolonas - saulės dievas ir 

globėjas tiesos, šaudymo iš lan
ko, muzikos, medicinos ir pra
našystės - buvo visų Olimpo di
evų didingiausias. Šis Dzeuso 
sūnus yra siejamas su esminiais 
graikų įstatais: "Pažink save"! ir 
"Visko su saiku"! Buvo tikima, 
kad Delfuose Apolonas įkūrė sa
vo orakulą - pranašų broliją, kuri 
duodavo patarimus, gerus ir blo
gus, bei pranašystes, aiškias ir 
tamsias.

Artemidė
Artemidė - mergelė mėnulio 

Hogia Sofija bazilika. Mozaika, vaizduojanti imperatorių Justinianą ir jo žmoną Teodoriką, 
dovanojančius baziliką Marijai.

deivė, dvynukė Apolono sesuo, šauni medžiotoja ir "lyjanti strėlių 
lietų* - buvo siejama su apsauga miestų, gyvulių jauniklių ir visokio 
amžiaus moterų. Moterys melsdavosi j ją, prašydamos palaimos 
gimdyme. Pasakojama, kad Artimidė buvo pribuvėja savo dvynuko 
brolio Apolono gimime. Ji galėdavo būti ir šiurkšti. Pasakojama, 
kad ji užkirtusi kelią į Troją graikų kariuomenei tik dėl to, kad 
Agamemnonas pasididžiavo esąs geresnis šaulys negu ji, ir reikala
vusi jo dukters kruvinos aukos.

Afroditė
Afrodite - meilės ir grožio deivė - viešpatavo, pasak poeto Hesio- 

do, "mergaičių tauškalams ir puokštams - saldžiam įsimylėjimui, 
glamonėms ir mylavimuisi". Kur tik žengdavo, gėlės dygdavo, 
žvirbliai ir balandžiai ją lydėdavo. Savo meilužiui Ares*ui, ji pagim
dė keletą vaikų. Tarp jų buvo Baimė ir Klaikas. Pasakojama, kad 
Afroditė turėjusi galią suvedžioti net išmintinguosius dievus ir 
padėjusi pagundų ant Dzeuso tako, sugundydama jį užmiršti "Heros, 
savo sesers ir nuotakos, meilę".

Hera
Hera - globėja santuokos, ištekėjusių moterų, vaikų ir šeimos 

(nukelta Į 4 psL)
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•> 1993 m. Bostone išbuvau 6 mėnesius, o dabar metus. Jūsų 
"Darbininko" dėka man nebuvo taip liūdna tarp keturių sienų su 
senute teta,-kuri beveik nemato.

Baigėsi mano vizos galiojimo laikas ir rugsėjo 21 dieną išvykstu 
į namus, į Lietuvą. "Darbininko" prašau man nebesiųsti, nes man 
išvykus jo niekas čia neskaitys. Jeigu dar kada atvyksiu į Bostoną, 
tai jį užsisakysiu vėl.

Sėkmės Jums,
Birutė Kublinskaitė

Mieli kolegos redaktoriai,
Su liūdesiu turiu pranešti, kad "Sacred Serpent" nutraukė savo 

publikaciją dėl finansinių ir personalo problemų.
Mums buvo malonu šį žurnalą leisti. Norime padėkoti visiems 

mūsų prenumeratoriams bei pasikeitimo leidiniams už įvairią pa
galbą, laiškus, ir gražias recenzijas.

Su pagarba,
Vilija VVitte

Redaktorė

2 Gerb. "Darbininko" administracija,
Sveikinu "Darbininką" Jo gimtadienio proga ir skiriu Jo garbingam 

jubiliejui pagerbti auką - $25.
Manau, kad "Darbininkas" darosi įdomesnis ir patrauklesnis.
Linkiu sėkmės ir Dievo palaimos visai "Darbininko" vadovybei!

Nuoširdžiai,
Josephine Lapšienė

Dedham, MA

niai
Paguoda

Generolas Pierre Daumesnil 
(1777 - 1832), žymaus Napoleo
no karžygys, neteko kojos 
mūšyje prie Wagram. Kada jo 
tarnas pamatė savo poną, lai-

kantį rankoje savo virš kelio 
nutrauktą koją, ėmė verkšlenti.

- Neverk, kvaily, bet džiaukis, 
- subarė jį generolas. - Nuo šiol 
rytais tau reikės blizginti tik vie
ną batą.

Vis tie įstatymai
- Atleiskite, panele, bet šiame 

ežere maudytis negalima.
- Tai kodėl to nepasakėte ank

sčiau, kol aš dar buvau nenusi
rengusi?

- Nusirengti čia įstatymas ne-

PAPIGINTOS KAINOS
šį RUDENĮ ir ŽIEMĄ 
į VILNIŲ ir RYGĄ

Prašome skambinti ir klausti musų kainų

(201) 944-1273

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605 
(800) 955-7370 (201) 947-2189

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broadway, Boston, MA 02127 

Ltiuris) TEL. (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

□ Dabar siuntiniai pasiekia Lietuvą per naują Klaipėdos konteinerių terminalą.
□ Greitai ir saugiai jūsų siuntiniai pristatomi gavėjams asmeniškai j namus po visą Lietuvą.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.

Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 
žmogų.

Siuntinius spalio mėnesį priimsime šiuose miestuose:

BROCKTON, MA spalio 5 d. 3.30 - 5.30 vai. p .p.
LOWELL, MA spalio 6 d. 12-1 vai. p.p.
LAWRENCE, MA spalio 6 d. 2 - 3 vai. p.p.
NASHUA, NH spalio 6 d. 4-5 vai. p.p.
WATERBURY, CT spalio 7 d. 9.30 - 10.30 vai. ryto
HARTFORD, CT spalio 7 d. 11.30 - 1.30 vai. p.p.
NEW BRITAIN, CT spalio 7 d. 2-3 vai. p.p.
PUTNAM, CT spalio 11 d. 1 - 2.30 vai. p.p.
PROVIDENCE, Rl spalio 11 d. 4-6 vai. p.p.

12 * 4 vai. p.p.
6.30 - 7.30 vai. p.p.
5.30 - 6.30 vai. p.p.

ANTRACITE REGION, PA 
BROOKLYN, NY 
BRIDGEPORT, CT 
NORWOOD, MA

spalio 13 d.
spalio 14 d.
spalio 14 d.
spalio 16 d.

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
-p

apie LIETUVĄ

1994 metais uždirbo apie 10 -12 
tūkst. litų (2500 - 3000 USD) 
algos. Seimo kancleris už nese
niai parduotą rusišką automo
bilį gavo 2500 USD. LDDP frakci
jos seniūno Gedimino Kirkilo 
žmona, dirbanti "Hermio" banke, 
1994 metais uždirbo 10 tūkst. 
USD.
- Prieš mėnesį generalinė 

prokuratūra nutraukė baudžia
mąją bylą prieš "Šeimos" asoci
acijos prezidentą Vladą Lauri
navičių. 1994 metais "Respub
likoje" ir "Lietuvos ryte" buvo 
daug rašoma apie tai, kaip "Šei
mos" asociacijos prezidentas pir
ko ginkluotę iš Rusijos ir už 
didesnę kainą pardavė ją Krašto 
apsaugos ministerijai. 1992 me
tais vyko derybos dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos. Vienas iš pagrindinių Rusi
jos pusės argumentų buvo tas,

- "Baltijos tyrimų" nariai pradėjo deklaruoti savo ir 
žiniomis rugsėjo mėnesį šeimos narių turtą bei pajamas, 
sumažėjo pasitikėjimas Seimo kancleris LDDP frakcijos 
valstybinėmis instituci- narys Neris Germanas sako, kad 
jomis, taip pat ir infor- kol kas nežino, kam bus panau- 
macijos priemonėmis, dotos šios pažymos apie turtą. 
Daugiausia sumažėjo Tačiau jis tvirtino, kad mokesčių 
žmonių pasitikėjimar inspekcijai šios deklaracijos ne- 
Prezidento tarnyba ir bus perduotos. Aiškinama tuo, 
Vyriausybe. Daugiau. kad bijoma reketo. Paprastai 

kaip du trečdaliai žmonių nepa- LDDP frakcijos nariai deklaruo- 
sitiki Seimu, Vyriausybe, poliči- ja butą, 6 arų sodo sklypą su 
ja. Daugiau nei pusė Lietuvos nameliu, automobilį, už investi- 
žmonių nepasitiki prezidento cinius čekius įsigytas įmonių 
tarnyba ir teismais. "Baltijos akcijas. LDDP frakcijos nariai 
tyrimų" duomenimis, kuriubš 
pateikė "Respublika", per mėnesį 
pasitikėjimas LDDP sumažėjo 
perpus. Septyniais punktais pa
kilo Seimo nario Romualdo Ozo
lo populiarumas - šiuo metu jis 
yra pirmoje vietoje. Trečioje vie
toje yra Valdas Adamkus. Visų 
LDDP atstovų populiarumas kri
to ir ypač ministro pirmininko 
A. Šleževičiaus - net 10 punktų. 
Jį palaiko tik 14 % rinkėjų. 
Rinkėjų nuomonė apie politines 
partijas pagerėjo tik Konservato
rių partijos ir Centro sąjungos 
atžvilgiu. Viešosios apklausos an
ketose atsirado jaunalietuviai ir 
Moterų partija - juos prisiminė 
apie 1.5 % rinkėjų. Beveik 57 % 
apklaustųjų rinkėjų nebalsuotų 
nė už vieną partiją, iš viso ne
balsuotų arba neturi nuomonės 
šiuo klausimu.

-- LDDP frakcijos Seime

draudžia.
Pritrūko kantrybės

- Petriuk, kiek kartų aš sakiau 
tau, kad nesikištum, kai suaugę 
žmonės kalba. Palauk, kol jie 
nustos.

- Aš stengiausi, mama, bet jie

niekad nenustoja.

Ateities spėjimai
- Iki 35 metų amžiaus teks 

pakęsti įvairių trūkumų ir skaus
mų, bet paskui bus lengviau, - 
buria ateitį čigonė.

- O kas nutiks sulaukus 35
metų? - <•• • r--.

- O, tada jau būsite apsipratę..;

Žilimo priežastis
Motina: - Kiekvieną kartą, £ai 

tu esi bloga, man pražyla naujas 
plaukas.

Duktė: - O, mamyt, tai tu bu- 
; vai labai bloga, nes tik pažiūrėk 

į močiutę. Kaip ji pražilus...

B Z™ B
* Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMA1CA AVENUE

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

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

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. 
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 

kad nėra kur išvesti kariuomenės. Kazimieras Motieka teigia, kad 
Todėl ir buvo susitarta dėl mai- bylos galėjo ir nebūti, jefprbku- 

ratūros pareigūnai būtų, laikęsi 
įstatymų ir nebūtų patyrę spau
dimo iš Seimo Nacionalinio sau
gumo komiteto ir Ekonominių 
nusikaltimų tyrimų komisijos 
vadovų.

nų, ty. rusiškos ginkluotės kriti
mo į "Šeimos" statomus gyve
namuosius namus Karaliaučiaus 
krašte. "Šeimos" asociacija Kara
liaučiaus krašte jau pastatė 4 
didelius namus rusų kariškiams. 
Vlado Laurinavičiaus advokatas AGEP

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA *95
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo! 

Pigiausios kainos per 
Finnair ir SAS 

Turistinė ir Biznio klasė 
- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI
Prašykite musų naujos brošiūros GO BALT1C 
apie Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 - 9511 <

UNIONTOURS
Įsteigta 1931

245 Fiftti Avė., Suite 1101, New York, N.Y. 10016 - 
Tel: 212 - 683 - 9500 Fax: 212 - 683 - 9511

Imegnty in Trnvei

atlanta IE, Ine,
800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 - 5133

Garantuotas, greitas ir saugus ’ 
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6savaites, 

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

OCTOBER PICK-UP SCHEDULE

10/5 THURS

10/6 FRID

10/10 TUES
10/12 THURS
10/13 FRID
10/17 TUES

10/19 THURS 
10/20 FRID

10/26 THURS 
10/28 SAT

PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTIMORE, MD ---------
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY

4-5 PM 
ll-12noon
1- 2 PM
11- 12noon
10- 11 AM
12- 1
11- 12noon
2- 3 PM 
4-5 PM

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES VILNIĄ

IS BET KOKIOS VIETOVES
AMERIKOJE AR KANADOJE -

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780



Koncertas Kūdikėlio Jėzaus 
parapijos bažnyčioje
p. palys

Lietuviai dailininkai Dodge 
kolekcijoje ir artėjanti paroda

New Yorko miesto, Queens 
dalyje, didžiuliais šimtamečiais 
medžiais apaugusiame Rich- 
mond HilI fa jone, randasi Kūdi
kėlio Jėzaus (Holy Child Jesus), 
parapijos bažnyčia (ne lietuvių). 
Tos parapijos ribose gyvena ir 
didokas skaičius lietuvių. Prie 
bažnyčios esančios katalikiškos 
pradžios mokyklos patalpose ke
letą metų buvo įsikūrusi ir lietu
viška šeštadieninė Maironio mo
kykla. Toje bažnyčioje lietuvių 
Apreiškimo parapijos bažnytinis 
choras (tuomet chorui vadova
vo muz. Viktoras Ralys) yra at
likęs du religinės muzikos kon
certus. Koncertų metu buvo at
likta Theodor Dubois oratorija - 
"Septyni paskutinieji Kristaus 
žodžiai".

Kūdikėlio Jėzaus parapijoje 
veikianti Muzikos draugija, vado
vaujama William T. Smiddy, 
spalio 14 d., parapijos salėje, ruo
šia trečią ir paskutinį 1994 - 95 
metų sezono koncertą. Koncer
to programoje dalyvauja: Pame

Bostoniečiai tęsia šalpos darbą
Jau penkti metai, kaip "Vaikų Globa" Bostone tyliai, bet efektin

gai šelpia našlaitynus Lietuvoj. Grupę sudaro nedidelis žmonių 
skaičius, kuriaM šiuo metu vadovauja Daiva Veitaitė - Neidhardt ir 
pavaduotoja seselė Helen Ivanauskas. Tai turbūt vienintelė tos 
rūšies oficialiai registruota kaip pelno nesiekianti organizacija.

Per tuos kelis darbo metus yra pasiųsta apie 30 talpintuvų su 
maistu kūdikiams, drabužiais, sėklom, medikamentais bei žaislais, 
kurių be visa ko labai trūksta vaikams ligoninėse ir institucijose.

Per paskutinius 3 mėnesius išėjo 9 talpintuvai. Paskutinis į 
Telšius su šiltom antklodėm, paklodėm, drabužiais ir pilnai aprūpintu 
greitosios pagalbos automobiliu, kurį padovanojo American Ambu- 
lance System.

Vieneriems metams buvo gauta valdiška piniginė parama persi
untimui, kas labai pagreitino talpintuvų siuntą. Tačiau dažnai 
tenka, kad ir papigintom kainom dar pirkti reikalingų vaistų, 
skiepų, muilo ir kitų specifiniai prašomų reikmenų. Tam tikslui 
organizacija ruošia įvairius renginius, loterijas ir t.t.

Jau susidarė paprotys savo giminių ar pažįstamų atminimui 
aukoti LVG.

"Lietuvių Vaikų Globa" kreipiasi ir į kitas kolonijas neužmiršti 
šios šalpos organizacijos, kuri kruopščiai seka siuntų padalinimą 
Lietuvoj.

Šiuo metu vyksta piniginis vajus, tikimės jūsų visų dosnaus 
atgarsio, paremiant šį kilnų ir reikalingą darbą. Mūsų adresas: 
Lithuanian Children's Relief, Ine., Box 497, 59 7 E. Broadvvay, S. 
Boston, MA 02127.

Ina Nenortas

"Darbininko” JUBILIEJINIAI 
KONKURSAI

"Darbininko" laikraštis, švęsdamas savo 80 metų sukakti, skelbia 
atvirus novelės ir straipsnio konkursus.

Novelės konkursas lyrine tema "Laiškas draugei, draugui iš Tėvynės 
ar užjūrių". Šiam konkursui įvedama lyrinė epistoliarinė (laiško) forma. 
Novelės ilgis -15-20 mašinėle (spausdintuvu) rašytų (dviguba interiinija) 
puslapių.

Straipsnio konkursas religine tema "Ko Rūpintojėlis laukia iš 
mūsų". To pageidavo premijos mecenatas prel. dr. Juozas Prunskis. 
Straipsnio ilgis 12-15 mašinėle (spausdintuvu) rašytų (dviguba interlinija) 
puslapių.

Kiekvienam iš konkursų atskirai yra paskirtos sekančios premijos:
La premija 300 dol.
ll-a premija 100 dol.
Dvi trečios po 50 dol.
Laikas iki konkurso pabaigos: lapkričio 1d. pašto antspaudo data ant 

gauto konkursui voko.
Kūriniai siunčiami konkursams įprasta tvarka, pasirašomi slapy

vardžiu. Pridedamas uždaras vokas, pasirašytas slapyvardžiu, o jo 
viduje yra autoriaus tikroji pavardė, vardas, adresas, telefonas ir 
autoriaus užrašas "Leidžiu savo kūrinį išspausdinti Darbininke*.

Vertinimo komisija kūrinių egzempliorių dalyviams negrąžina.
Siųsti šiuo adresu:

"Darbininko" novelės arba straipsnio konkursas 
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Padėkime vysk. A. Vaičiui Aukas siųsti: 
išauklėti jaunuolius kuni
gystei - aukokime Telšių ku
nigų seminarijos ir klierikų 
išlaikymui.

Čekius rašyti:
Lith. R.C. P. League - 
Seminarian Fund.

la Casella - sopranas, Craig Heath 
Nim - baritonas, Michael Crouse 
- tenoras, Vilhelmas Čepinskis - 
smuikininkas ir William Thomas 
Smiddy - pianistas. Tad susipa
žinkime su jais.

Sopranas Pamela Casella yra 
žinoma operų ir rečitalių daini
ninkė. Atlikdama pagrindinius 
vaidmenis, ji yra dainavusi be
veik visose didesnėse JAV ir Ka
nados operų salėse. New Yorke 
išeinantis dienraštis "Daily News 
rašė: "...jos lengvai išgaunamas 
ekspresyvus ir temperamentin
gas balsas įrodė ją turint nuosta
biai tvirtus tarptautinės karjeros 
kredencijalus".

Craig Heath Nim yra tarptau
tiniai žinomas baritonas, daina
vęs ne tik JAV, bet ir Europoje. 
Baritono vaidmenis dainuoja: 
"Faust", "Carmen", "Solome", 
"The Marriage of Figaro", "Rigo- 
letto" ir kitose operose. Muzikos 
kritikai ypač buvę sužavėti jam, 
Bazelyje ir Luceme (Šveicarijo
je), giedant Verdi - "Reguiem"

Lithuanian Priests' 
League of America - 
Seminarian Fund 
Rev. Adam Pupšys 
P. O. Box 2163 
Westerly, R.1.02891

Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių

Spalio 14 dieną galėsime vėl išgirsti smuikininko V. Čepinskio 
ir pianisto W. Smiddy atliekamus kūrinius.

Tenoras Michael Crouse, nors 
jau turėdama bakalauro ir mas- 
ter diplomus, muzikos studijas 
operos srityje tęsia ir toliau. Jis 
yra dainavęs: Los Angeles, Syra- 
cuse, Pittsburgh ir kitose operų 
salėse. Michael Crouse taip pat 
yra dažnai girdimas ir įvairiose 
New Yorko koncertų salėse. 
Muzikos kritikai apie jį rašo: "... 
žavus, didele jėga ir lankstumu 
pasižymintis balsas, priedo - iš
viršinė fizinė išraiška, jis tampa 
idealiu romantinėse rolėse, kaip 
Alfredo - "La Traviata". "The New 
York Times" rašo: "M. Crouse 
yra apdovanotas dideliu, drama
tinio tenoro balsu".

Smuikininkas Vilhelmas Če
pinskis newyorkiečiams jau yra 
gerai pažįstamas. Smuiko studi
jas jis tebetęsia garsiojoje Juil- 
liard muzikos mokykloje New 
Yorke. Visuomet, kada tik yra 
kviečiamas, neatsisako dalyvau
ti ir savo smuikavimo menu 
praturtinti lietuviškų renginių 
programas. Vilhelmas gimė 1977 
m., o 1988 m., su Lietuvos sim
foniniu orkestru, jau grojo ne
paprastai sunkų ir didelės tech
nikos pareikalaujanti Wieniaws- 
ki - Antrąjį smuiko koncertą, 
vėliau, koncertavo su dideliais 
Europos ir buvusios SSSR simfo
niniais orkestrais. Įvairiose tarp
tautiniuose smuiko konkursuose

Gedimino ordinai J. Kapočiui, 
kun. J. Petrošiui ir P. Viščiniui

Atstačius Lietuvos nepriklau
somybę, 1991 m. Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba atkūrė 1930 
metais patvirtintus Lietuvos vals
tybės apdovanojimus, išskyrus 
Vytauto Didžiojo ordiną su auk
so grandine, aukščiausią apdo
vanojimą. Tuos adovan ųimus 
pradžioje skyrė Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas, o 
dabar skiria prezidentas. Taip 
buvęs Aukščiausios Tarybos pir
mininkas, Vytautas Landsbergis 
yra apdovanojęs Vyčio Kryžiaus 
ordinu 64 asmenis, o Sausio 13- 
sios medaliu 2,500 asmenų. Pre
zidentas Algirdas Brazauskas savo 
keliu jau yra apdovanojęs Vyčio 
Kryžiaus ordinu 45 asmenis, o 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordinu 120 asmenų. 
Iš pagerbtų Vyčio Kryžiaus or
dinu asmenų pažymėtinas To
mas šernas, nukentėjęs Medi
ninkų tragedijoje.

Paskutini Lietuvos valstybės 
apdovanojimų dekretą preziden
tas A. Brazauskas pasirašė 1995 
m. liepos 3 d. Juo Mindaugo 
karūnavimo - Valstybės dienos 
proga už nuopelnus Lietuvos 
valstybei, jos ūkiui, kultūrai, me
nui, mokslui ir švietimui, kaip 
dekrete sakoma, Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino tre
čio, ketvirto ar penkto laipsnio 

-- Alytaus krašto verslininkai kviečia visos Lietuvos gyventojus 
nepirkti benzino valstybinės įmonės "Lietuvos kuras" degalinėse. 
Verslininkai mano, kad Vyriausybė sudaro išskirtines verslo sąlygas 
šiai įmonei. Jie teigia, kad Vyriausybės nutarimas nuo spalio 15 
dienos keisti prekybos naftos produktais taisykles, pabrangins ben
ziną 10 - 15 centų - t.y. 8 - 11 %. Alytaus verslininkai mano, kad 
iš 9 jų mieste veikiančių privačių degalinių liks 5 - 4, o mažesniuose 
miesteliuose gali ir nė vienos nelikti.

laimėjo 5 aukso medalius. Turė
jo garbės groti (1991 m.) Ispani
jos karalienei ir Švedijos karaliui 
jam, 1992 m., lankantis Lietu
voje. Lietuvos Nacionalinio Fil
harmonijos orkestro dirigentas 
Juozas Domarkas išsireiškė: "To
kio masto talentas, kokiu apdo
vanotas Vilhelmas, retenybė, 
pasitaikanti gal kartą ar du per 
šimtmetį".

Pianistas William T. Smiddy 
yra geras lietuvių draugas, kurį 
neretai matome ir girdime Kul
tūros Židinio salėj. Jis pianisto 
karjerą pradėjo būdamas 7 metų 
su garsiais dirigentais, didžiosiose 
pasaulio koncertų salėse yra at
likęs apie 2000 piano koncertų. 
Baltuosiuose Rūmuose grojo pre
zidentams: Lyndon Johnson, Ri- 
chard Nixon, Jimmy Carter ir 
George Bush. 1966 m. Vatikane 
grojo popiežiui Pauliui VI ir 1979 
m. - popiežiui Jonui Pauliui II. 
valstybių valdžios vadovams yra 
grojęs Japonijoje, Kinijoje, Ang
lijoje, Pietų Amerikoj, buvusioje 
Sovietų Sąjungoje, Ispanijoje ir 
Italijoje.

Muzikai ir muzikos kritikai 
sako, kad W. Smiddy grojimas 
išsiskiria iš kitų ir pasižymi ne
paprastu grožiu.

Klasikinės muzikos mėgėjai šio 
koncerto neturėtų praleisti.

□

ordinais apdovanoti 35 asme
nys. Iš jų - trys, savo veikla minė
ta prasme pasireiškė už Lietuvos 
ribų. Tai Juozas Kapočius, Lietu
vių enciklopedijų lietuvių ir ang
lų kaily-mis leidėjas, lietuvių 
bendruomenės veikėjas JAV, 
kun. Jonas Petrošius, lietuvių 
bendruomenės veikėjas Prancū
zijoje ir Petras Viščinis, radijo 
progamos "Laisvės Varpas" stei
gėjas ir ilgametis vedėjas, lietu
vių bendruomenės veikėjas Bos
tone, MA, JAV.

Pažymėtina, kad valstybės ap
dovanojimai skiriami preziden
to dekretu, siūlymus apsvarsčius 
įsteigtai prie prezidentūros spe
cialiai komisijai. Siūlymus gali 
teikti seimo pirmininkas, vyriau
sybės nariai, kultūros ir švietimo 
žmonės.

Ordinų paskyrimo dekretas įsi
galioja nuo jo pasirašymo die
nos, šiuo atveju jis galioja nuo 
1995 m. liepos 3 d. Ordinai per
siųsti atitinkamoms Lietuvos 
įstaigoms, kaip ambasados ar 
konsulatai, kad šios įteiktų juos 
tiems asmenims, kuriems jie 
paskirti. Paprastai tai atliekama, 
susitarus su vietos lietuvių vi
suomenės organizacijomis.

LR programa
"Laisvės varpas"

Artėjanti paroda "Nuo Gulago 
iki Glastnost" paskatino giliau 
pažvelgti į lietuvių dailininkų 
darbų vietą šioje parodoje ir pas
tovioje Norton ir Nancy Dodge 
kolekcijoje Zimmerli Meno mu
ziejuje, New Brunswick, NJ.

Sunku patikėti, kad 10,000 
darbų turinti kolekcija surado 
tikrai nemažai vietos ir lietuvių 
dailininkams - net 43 lietuviai 
dailininkai yra atstovaujami su 
savo darbais. Prie jau plačiai iš
garsėjusių Lietuvos meninkų 
glaudžiasi ir daugeliui dar ne
girdėti vardai, tačiau šių dai
lininkų darbų buvimas kolekci
joje kalba apie lietuvių daili
ninkų pripažinimą. Valentinas 
Antanavičius, Romas-Zigmas 
Bičiūnas, Jonas Čeponis, Eugeni
jus Antanas Cukermanas, Jonas 
Daniliauskas, Rimantas Dicha- 
vičius, Violeta Gaidamavičiūtė, 
Algirdas Gricevičius, Leonas Ka
tinas, Elvyra Kairiūkštytė, Gedi
minas Karalius, Nijolė Šaltenytė, 
Sofija Veiverytė, Leonardas Gu
tauskas, Vladas Žilius, Romual
das Vintsiunas - tai tik dalis visų 
lietuvių dailininkų šioje didžiu
lėje kolekcijoje.

Susipažinimo su šia kolekcija 
pirmuoju žingsniu daugeliui lie
tuviškosios dailės mylėtojų ga
lėtų tapti artėjanti paroda, ku
rios pavadinimas atspindi laiko
tarpį, aprėpiantį visus darbus, 
kurie bus išstatyti parodoje. Spa

Netektys: Sofija Savickienė
Sofija Savickienė (Klajūnaitė) po trumpos ligos mirė rugsėjo 2 d. 

Oak Brook, Illinois, sulaukusi 87 metų amžiaus. Jos kūnas buvo 
atvežtas į New Jersey, kur ji anksčiau daugelį metų gyveno. Per 
pastaruosius 10 metų ji gyveno pas savo dukterį Reginą Valat- 
kaitienę, Oak Brook, Illinois. Kita jos duktė Evelina, matematikė, 
jau mirusi, buvo ištekėjusi už architekto Algirdo Bražinsko ir 

t gyveno South Orange, New Jersey. Sofijos Savickienės kūnas buvo 
pašarvotas šermeninėj Union, NJ.

Rugsėjo 6 d. po pamaldų iš Sacred Heart Bažnyčios, South Orange 
ji buvo nuvežta amžinam poilsiui šalia savo vyro ir dukters i Holy 
Cross kapines, North Arlington, NJ. Nuliūdę liko duktė Regina, du 
žentai, keturi anūkai ir septyni proanūkai. Velionė buvo nuoširdi 
lietuvė sielojosi Lietuvos vargais ir priklausė Lietuvių Bendruome
nei.

Julius Veblaitis
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lio 22 dieną atsidaranti paroda 
"Nuo Gulago iki Glastnost"- taps 
vienu pirmųjų bandymų aprėpti 
buvusių sovietinių respublikų 
nekonformistinę dailę (1956 - 
1986). Parodoje bus išstatyti šių 
lietuvių dailininkų darbai: Valen
tino Antanavičiaus, Eugenijaus 
Cukermano, Jono Daniliausko, 
Algio Jonaičio, Diane Radavi- 
čiūtės, Birutės Stanskaitės, Dai
nos Steponavičiūtės, Sauliaus 
Valiaus ir Vlado Žiliaus. Be lietu
vių dailininkų bus plačiai at- 
stovajama ir latviu, estų, balta- 
rusų, armėnų, ukrainiečių bei 
gruzinų dailei, viso - 350 darbų.

Jane Voorhees Zimmerli Meno 
muziejų lengva pasiekti automo
biliu iš aplinkinių vietovių. Jis 
randasi New Brunsvvick, NJ, 
George ir Hamiiton gatvių san
kirtoje. Važiuoti reikia NJ Turn- 
pike iki Exit 9, toliaus sekti 
ženklus "Route 18 North, New 
Brunswick" apie 3 mylias ir ties 
ženklu George Street, Rutgers 
University, Exit 1/2 mile. Patogi 
automobilių stovėjimo aikštelė 
ir įėjimas į muziejų visada ne
mokamas. Muziejus dirba nuo 
antradienio iki penktadienio 10 
vai. ryto - 4.30 p.p., šeštadie
niais ir sekmadieniais - nuo 12 
iki 5 vai. p.p. Daugiau infor
macijų galima gauti, skambinant 
į muziejų tel.: (908) 932-7237.

A.J.



DARBININKAS Kviečiame į Kultūros Židinio 
narių susirinkimą

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje spalio 
mėn. vyks šie renginiai:

spalio 7 d. - Virginijos Bruo- 
žytės koncertas; rengia Lietuvių 
Fondas Lėšų telkimo vajaus pro
ga;

spalio 15 d. - pagerbimas Jad
vygai Matulaitienei; rengia Lie
tuvių Katalikių Moterų Kultūros 
draugija;

spalio 29 d. - komedija "Pasku
tinis iš Varlynės". Atlieka Toron
to Lietuvių Dramos teatras. Vai
dinimą rengia LB Qųeens apy
linkės valdyba.

Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės metinis seimas įvyks š. 
m. spalio mėn. 9 - 10 d. Nekalto 
Prasidėjimo vienuolijos patal
pose, Putnam. CT.

"Darbininko" jubiliejinių 
konkursų (novelės ir straips
nio) pabaigos data pratęsta iki 
lapkričio 1 d. Kviečiame savo 
rašinius siųsti jau dabar. Žiūr. 
skelbimą 7-tame puslapyje.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims spalio 13 dieną, penkta
dienį, nuo 12 iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Dėl siun
tinių paėmimo iš kitų vietovių 
žiūr. skelbimą 6 psl. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambin
kite tel. (914) 258-5133.

New Yorko lietuvių tautinių šokių 
ansamblio "TRYPTINIS" vadovei

JADVYGAI MATULAITIENEI

PAGEEBIMAd
įvyks š. m. spalio 15 d., sekmadienį, 

Kultūros Židinio didžiojoje salėje.
1:00 vai. p.p. kokteilis, po to karšto bufeto pietūs su atgaiva; 

seka programa.
Programoje: pagrindinė kalbėtoja Dalia Dzikienė; Algirdas 

Landsbergis skaito poemą "Jadvygos šokis"; šokėjų atsiliepi
mai; vaizdajuostė; sveikinimai; netikėtumai.

Programą praveda Rūta Udrienė.
Bilietus ir stalus užsisakyti pas:
Pranutę Ąžuolienę tel. (718) 296-1205
Oną Barauskienę tel. (718) 296-2009

-- Auka 30 dol. --
Buvusius šokėjus ir visus lietuvius, kurie ilgus metus gėrė

josi ir džiaugėsi "Tryptinio" šokiais, kviečia rengėjos
Katalikių moterų kultūros draugija

£
LIETUVIU FONDAS /rTrTHUANlAN FOUNDATION, INC.

visus maloniai kviečia atsilankyti į

KONCERTĄ, 
kuris įvyks š. m. spalio mėn. 7 d., 7 vai. vak. 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Programoje:
Virginija Bruožytė, sopranas
Michael Borowitz, akompaniatorius

Abu menininkai yra Clevelando Operos žvaigždės.
Po koncerto prie kavos ir pyragaičių pabendrausime 
ir susipažinsime su menininkais.
Auka - 10 dol. Bilietai bus gaunami prie įėjimo.
Iš anksto bilietus platina:

Vida Jankauskienė (718) 849-2260 (namų),
(718) 947-2434 (darbo);

Lilė Milukienė (516) 681-6172

Savo dalyvavimu prisidėsite prie Lietuvių Fondo Lėšų telkimo 
vajaus, kuris vyksta nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

i
Rengimo Komitetas

Lietuvių Fondo rengiamas 
sol. Virginijos Bruožytės Mulio- 
lienės koncertas įvyks šį savait
galį, spalio 7 d., 7 vai. vak. 
Kultūros Židinyje. Tai tradicinis 
LF Lėšų telkimo vajaus koncer
tas. Lietuvių Fondas yra pačių 
mūsų išeivių sukurtas; jis savo 
pajamų pelną išdalina daugiau
sia išeivių reikalams. Savo apsi
lankymu koncerte paremsime šią 
įstaigą, kuri remia visus mūsų 
užmojus.

Už a. a. Vinco Blažaičio 
vėlę, pirmųjų mirties metinių 
proga, mišios bus aukojamos 
Pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY, spalio 7 d., šešta
dienį, 10 vai. ryto. Našlė Birutė 
Blažaitienė prašo draugus ir 
pažįstamus drauge pasimelsti už 
velionį. Po mišių bus šventina
mas paminklas Cypress Hills 
kapinėse.

Moksleivių kursai Putname 
įvyks spalio 14-tą ir 15-tą dieno
mis. Juos organizuoja Bostono 
ateitininkai.

Registracija šeštadienį, spalio 
14-tą, 11-tą vai. ryto. Norintys 
dalyvauti prašomi paskambinti 
Mirgai Gimiuvienei (508) 692 - 
4625 (vakarais) arba (508) 960 - 
2512 (dieną).

E-mail: 71712.107@compuserve.com
Redakcija ....... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Adminlstr...........(718) 827-1351

Spaustuvė ...... (718) 827-1350
Vienuolynas ._ (718) 235-5962 
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ....... (716)827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

Kęstutis K. Miklas, JAV LB 
XIV Tarybos narys ir šios tary
bos ekonominių reikalų komisi
jos pirmininkas, Kauno miesto 
tarybos nutarimu, remiantis 
miesto mero Vlado Katkevičiaus 
raštu, nuo šių metų liepos 27 
dienos yra paskirtas garbės at
stovu New Yorko miestui. K. 
Miklas atstovaus čia Kauną tarp
tautiniuose projektuose ir vys
tant tarpmiestinius santykius 
įvairiose ekonomikos bei kul
tūros srityse.

Mindaugas Paunksnis, 
Kauno miesto savivaldybės užsie
nio ryšių tarnybos vedėjas, yra 
atvykęs į New Yorką. Jis čia yra 
atsiųstas vieniems metams studi
juoti visuomeninę administra
ciją New Yorko universitete.

Stasys Kasparas, Didžiosios 
Britanijos Lietuvių namų bend
rovės direktorius, Lietuvių sąjun
gos valdybos narys ir Londono 
Šv. Kazimiero parapijos komite
to pirmininkas, praėjusią savaitę 
lankėsi New Yorke ir ta proga 
apsilankė Kultūros Židinyje bei 
"Darbininko" redakcijoje.

Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos metinis susirinki
mas įvyks spalio 8 - 9 dienomis 
Putnam, CT. Invokaciją sukal
bės ir pagrindinį pranešimą skai
tys vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Taip pat pranešimus skaitys rei
kalų vedėja Vida Jankauskiekė ir 
iždininkas Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas, OFM.

"Darbininko" laikraščio 
paskelbtiems novelės ir straips
nio konkursams, rugsėjo 28 d. 
buvo gauta novelė "Marių do
vana". Autorius pasirašė Vaidi-. 
lutės slapyvardžiu. Konkurso ter
minas baigiasi lapkričio 1 d.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovai siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose 
spalio 14 d., šeštadienį, nuo 12 
iki 4 vai. popiet. Brooklyne mūsų 
atstovas yra Algis Jankauskas, tel. 
(718) 849-2260. Jis gali paimti 
siuntinius iš namų. Dėl siun
tinių paėmimo iš kitų vietovių, 
žiūr. skelbimą 6-tame psl.

Aušros Vartų parapijos 
metiniai rudens pietūs bus 
sekmadienį, spalio 15 d. po 11 
vai. sumos, 1 v. p. p. parapijos 
salėje. Pietūs bus iš kelių patieka
lų ir įvairi atgaiva. Taip pat veiks 
gausi loterija. Šie pietūs yra ypa
tingi, nes per juos bus paminė
tas-parapijos 90-tas jubiliejus. 
Ruošiama programos knygutė su . 
parapijos istorija bei rėmėjų skel
bimais. Suaugusiems auka - $25, 
vaikams - $15. Klebonas kum 
dr. Eugenijus Savickis ir parapi
jos taryba nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti ir paremti parapi
ją, kuriai (kaip ir 90 metų žmo
gui) vis reikia nuolatinio re
monto. Dėl informacijos skam
binti: (212) 255 - 2648.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta "Darbininko" nr. 29, 
aukojo:

Adelė Aleknienė, Omaha, NE- 
10 dol.

6 Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Spalio 14 d. šeštadienį, kviečia
mas Kultūros Židinio narių su
sirinkimas, K. Židinyje. 9 v. reg
istracija, 10 v. susirinkimas. Tai 
bus dvidešimtasis metinis su
sirinkimas.

Šis susirinkimas yra ypatingai 
svarbus, nes Tėvai Pranciškonai 
nori parduoti vienuolyną. Tokį 
sprendimą yra padariusi lietu
vių prandškonų vadovybė.

Todėl labai svarbu susirinkime 
dalyvauti, susipažinti su padė
tim, išdiskutuoti visas galimybes, 
ką tektų tokiu atveju daryti, kaip 
Židinio veiklą tęsti toliau.

Daug triūso įdėjome, K. Židinį 
statydami, tai dabar reikia iš
mintingo sprendimo, kad šis 
triūsas nenueitų niekais... Mokė
jome pastatyti, mokėsime ir išeitį 
surasti iš tos padėties.

Valdyba prašo visus narius da
lyvauti. Nariams išsiuntinėjome 
pakvietimus ir pridėjome įgalio
jimus. Jei narys pats asmeniškai 
negalės dalyvauti, prašom įgalio
ti kitą.

Tokie susirinkimai vykdomi 
pagal nusistovėjusią demokrati
nę tvarką: padaromi reikalingi 
pranešimai, išrenkama nauja 
taryba, sprendžiami kiti svarbūs

Rašytojo Algirdo Lands
bergio knyga "Du utopiški vai
dinimai" išleista praėjusiais me
tais Chicagoje. Žurnalo "Kultūros 
barai" 8/9 numeryje buvo iš
spausdintas išsamus analitinis 
straipsnis apie šią knygą. Straips
nį parašė Aušra Martišiūtė. Kri
tikė padarė tokią išvadą: "Knyga 
yra iššūkis Lietuvos teatrų spin
desiui ir lietuvių dramaturgijos 
skurdui... Abi pjesės išsiskiria... 
pabrėžtinu teatrališkumu. Lands
bergis nežada gražaus, jaiitli- 
nančio susiliejimo su pjesių 
personažais. Skaitytojas, žiūrovas 
ir autorius susiduria su naujo
mis žaidimo taisyklėmis, reika
laujančiomis aktyvaus kūrinio 
žinovų bendravimo. Landsber
gio tekstai jau yra, betrūksta juos 
žaidžiančiųjų".

L. B. Great Necko apylinkės 
gegužinė - piknikas, rengtas 
Kings Point rugsėjo 24 d., praėjo 
labai sėkmingai. Žmonių daly
vavo daug daugiau nei tikėtąsi.

"Darbininkas", švęsdamas 
savo 70 metų sukaktį, 1986 buvo 
paskelbęs romano konkursą, kurį 
laimėjo rašytoja Alė Rūta, para
šiusi romaną "Margu rašto ke
liu".

LMK Federacijos New Yor
ko klubas rugsėjo 27 d. savo 
narės Ievos Jankutės bute su
rengė išleistuves Magdalenai Ulė- 
nienei, kuri pastoviam gyveni
mui išvyksta pas dukterį Birutę 
Kliorienę į Los Angeles, CA. Klu
bas savo ilgametei narei palinkė
jo kuo geriausios sėkmės ir, kad 
New Yorko neužmirštų - įteikė 
dovaną.

ATSIUSTA PAMINĖTI
Leonardas Šimutis - LIETUVĄ 

APLANKIUS, įspūdžiai iš pirmo 
pasaulio lietuvių kongreso. Išlei
do Lietuviškos knygos klubas 
Zitos ir Leonardoj. Šimučio lėšo
mis. Spausdino "Draugo" spaus
tuvė Chicagoje, 177 psl. Knyga 
aprašo pirmąjį pasaulio lietuvių 
kongresą, kuris buvo 1935 m. 
Kaune. I tą kongresą nuvyko ir 
ilgametis "Draugo" redaktorius 
L. Šimutis. Aprašė ne tik kong
resą, bet ir kitus tuometinius 
įvykius Lietuvoje. Kartu su eks
kursiją į Lietuvą vyko ir lietuviai 
sportininkai, kurie labai gražiai 
pasirodė tuo pačiu laiku Kaune 
vykusioje pasaulio lietuvių olim
piadoje. Knygoje atsispindi anų 
dienų politika, visuomeninės 
nuotaikos ir rūpesčiai. Tai gero, 
sumanaus, šiltai žmogiško ir 
krikščioniško žurnalisto repor
tažai, kurie padeda suprasti ir 
daugelį šių dienų problemų. 
Knygos kaina 8 dol.

klausimai.
Dabar tarybai pirmininkauja 

Algirdas Mačiulaitis, valdybai 
Algirdas Jankauskas. Taryba ir 
valdyba nuoširdžiai kviečia vi
sus, visus, nes reikalai labai 
svarbūs! Dalyvaukime!

p.j.

P. Gylys ragina JAV-as 
nemažinti Įtakos Europoje

Rugsėjo 26-28 dienomis JAV 
viešėjo Lietuvos užsienio reikalų 
ministras P. Gylys. Jis pasakė 
kalbą Jungtinių Tautų Genera
linėje Asamblėjoje, dalyvavo 
Saugumo tarybos užsienio rei
kalų ministrų posėdyje. Savo pa
sisakymuose jis pabrėžė, kad Lie
tuva siekia tapti pilnateise Euro
pos Sąjungos nare, o kiti priori
tetiniai šalies tikslai yra narystė 
NATO ir Vakarų Europos Sąjun
goje. P.Gylys taip pat susitiko su 
JAV Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojais L. Dėvįs bei S.Tal- 
botu. P.Gylys pažymėjo, kad 
Europos saugumas negali būti 
užtikrintas be aktyvios JAV poli
tikos Rytų ir Vidurio Europoje. 
Aptartos Baltijos oro erdvės kon
trolės bei apsaugos sistemos kūri
mo reikalai.

KELIONĖS LĖKTUVU
Šį rudenį pigiausiai iš Lietuvos 

į New Yorką per Helsinkį galima 
nuskristi "Finnair" aviakompani
jos lėktuvais. Ši kelionė į abi 
puses kainuoja 560 USD. Į Chi- 
cagą pigiausiai galima nuskristi 
SAS aviakompanijos lėktuvais 
per Kopenhagą. Kelionė kainuo
ja apie 566 USD. Į Sydnėjų 
pigiausiai galima nuskristi per 
Maskvą "Aeroflot" lėktuvais - už 
1140 USD. Kaip teigia kelionių 
agentūrų darbuotojai dažniausiai 
skraido verslininkai, asmenys, 
kuriems keliones apmoka įvai
rių konferencijų ar stažuočių or
ganizatoriai bei studentai, gau
nantys įvairių fondų stipendi
jas. Nedidelė kelionių agentūrų 
klientų dalis yra pavieniai žmo
nės, kurie dažniausiai skrenda 
aplankyti giminaičių į Šiaurės 
Ameriką. Jiems kelionę daž
niausiai apmoka giminaičiai. 
Visos kelionių agentūros teigia, 
kad jos turi Lietuvos rinkai spe
cialiuosius bilietus, kurie yra 
pigesni nei Vakarų Europoje.

AGEP

Lietuvių Atletų Klubo tre
niruotės vaikams, mergaitėms 
ir berniukams nuo 7 m. iki 15 
m. amžiaus prasideda trečiadie
nį, spalio mėn. 4 d. 7 val.vakare, 
Kultūros Židinyje, 361 Highland 
Blvd. Įvyks krepšinio, tinklinio 
bei stalo teniso treniruotės.

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome skambinti P. Gvildžiui 
tel.: 718 - 356 - 7871.

Kita LAK sporto programa vyks 
sekančiai: pirmadieniais - vyrų 
krepšinis; antradieniais - tinkli
nis, ketvirtadieniais - krepšinio 
lyga.

Nepasirašęs kontrakto 
Darius gali palikti 
New York "Islanders"

Darius Kasparaitis, nežiūrint 
nepasirašyto kontrakto su New 
York "Islanders" ledo ritulio ko
manda, laiku atvyko į koman
dos treniruočių stovyklą. Tačiau 
klausimas, kiek ilgai Kasparaitis 
bus kartu su komanda yra labai 
aštrus. Vis dar nepasirašytas kon
traktas, kuriuo rūpinasi Dariaus 
agentas Mare Gandler. Kasparai
tis sako, kad jis visus rūpesčius 
palieka savo agentui. Darius pri
žiūri sako kelią po operacijos ir 
sako, kad atvyko į treniruoių 
stovyklą, nes jam nusibodo vie
nam pačiam treniruotis per visą 
vasarą.

pagal *New York Post*

Siūlo darbą -
Moterims siūlomi darbai 

amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 377- 
1401. (sk.)

Parduoda
Parduodamas Palangoje 

15-os arų sklypas su senesnės 
statybos mūriniu namu, 300 
metrų nuo jūros. Kaina 36,000 
US dolerių. Skambinti į Kupiškį, 
direct dial tel. 011-370-31-55- 
354. (sk.)

Paslaugos
TALPINTUVAI Į LIETUVĄ 

siunčiami kas savaitę. Siunti
niai, maisto siuntiniai, komer
cinės siuntos laivu arba oru - 
air cargo. TRANSPAK, 2638 
W. 69th Street, Chicago, IL 
60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje 203 
232-6600. (sk.)

Parduodamos knygos
Fighters for Freedom - 

Lithuanian Partisans Ver- 
sus the U.S.S.R. - by Juozas 
Daumantas. Tai svarbi anglų kal
ba knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvo 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašo 1944 - 
1947 metų partizanų operacijas. 
Jis net prasimuša į Vakarus, pa
siekia Vokietiją ir Prancūziją, 
atneša daug žinių. Čia pasiruošia 
tolimesniam partizaniniam ka
rui. Vėl lėktuvu grįžta į Lietuvą 
ir ten išduotas neužilgo žūva. 
Lietuviškai šios knygos išleistos 
kelios laidos. Angliškai išleista ši 
antroji laida. 279 psl., minkštais 
viršeliais. Gaunama "Darbinin
ko" administracijoje. Kaina 10 
dol. su persiuntimu. (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant 
laikraščio pažymėtą jūsų prenu
meratos pasibaigimo datą EXP. 
Mieli skaitytojai nuoširdžiai pra
šomi laiku pratęsti prenumeratą 
ar sumokėti atsilikusį mokestį.

Skelbkltės "Darbininke" - 
pasidalinkite džiaugsmu, 

išreikškite užuojautą, 
pirkite, parduokite!

Vilniaus radijas užsieniui 
(Šiaurės Amerikai) girdimas 5940 
KHz dažniu - trumpos bangos 
49 m. Laikas 8 vai. vakaro nuo 
pirmadienio iki penktadienio lie
tuvių kalba.

Msgr. Leon J. Peck (Peciu- 
kevičius), Warminster, PA, ly
dėjo vysk. P. Baltakį, OFM, kai 
šis praėjusią savaitę lankė Sibiro 
lietuvius. Sugrįžęs į New Yorką, 
Msgr. Peck buvo apsistojęs pran
ciškonų vienuolyne Brooldyne 
ir "Darbininko" prenumeratą ap
mokėjo su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už didelę pa
ramą mūsų spaudai.

mailto:71712.107@compuserve.com

