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^IETUV^k
- ir apie C

LIEOTUVĄ^i
-Tarptautiniame Vilniaus 

oro uoste vykusioje aviacijos 
šventėje buvo pasiektas naujas 
Guinneso rekordas: du kaunie
čiai sportininkai Valdas Ūsas ir 
Aidas Varanauskas ore išskleidė 
212,28 kv. metrų ploto Lietu
vos trispalvę. Tai buvo užfik
suota oficialiame protokole. Iki 
šiol didžiausia vėliava (150 kv. 
metrų) buvo išskleista 1994 me
tais Lilehamerio olimpinėse žai
dynėse.

- Daugiausia tiesioginių už
sienio investicijų sulaukė Vil
niaus rajonas. Į šios apskrities 
Vilniaus, Ukmergės, Trakų, Šal
čininkų rajonų iš viso metų pra
džioje buvo investuota daugiau 
kaip 575 min. litų užsienio kapi
talo. Statistikos departamento 
duomenimis, pagal patrauklu
mą pirmauja šalies sostinė Vil
nius - į 312 sostinės įmonių 
buvo įdėta 534,8 min. litų už
sienio lėšų. Klaipėdos ir Kauno 
regionai pagal patrauklumą be
veik vienodi, nors pastaruoju 
metu į pajūrį ateina vis daugiau 
investuotojų. Visų tiesioginių 
investicijų suma į Lietuvos įmo
nes siekia 1 mlrd. 406 min. litų. 
Investicijos vidurkis vienoje į- 
monėje sudaro 1,89 min. litų.

- I žygį Trakai-Agluona 
pėsčiomis išvyko buvęs Latvijos 
ambasados Lietuvoje sekreto
rius, netrukus panašią tarnybą 
pradėsiantis Lenkijoje Albertas 
Krenevskis. Kelionės pradžia - 
Trakų bažnyčia, kurioje yra 
šventas Dievo Motinos paveiks
las. Toks pat paveikslas yra ir 
Latvijoje, Agluonoje. Tačiau šie 
miestai, jų žmonės, kaip ir abi 
valstybės, Alberto Krenevskio 
žodžiais per mažai bendrauja. 
Diplomato maršrutas prasidėjęs 
Trakuose, eina per Vilnių, Pab
radę, Ignaliną, Zarasus, Daug
pilį, Špogi iki Agluonos Latgali- 
joje, kur 1993 m. rugsėjį viešėjo 
Popiežius Jonas Paulius II. Bazi
likoje, prie Popiežiaus altoriaus, 
14 d. naktį keliauninkas nu
silenks Viešpačiui ir per maldą 
padėkos už leistą galimybę sėk
mingai baigti šventą žygį.

- Klaipėdos valstybiniame 
jūrų uoste įsteigtas Tarptau
tinės jūrų organizacijos (TJO) 
informacinis centras. Lietuva 
yra TJO narė, ir naujasis infor
macinis centras priims visą šios 
organizacijos siunčiamą doku
mentaciją, ją kaups, apdoros bei 
operatyviai perduos toms šalies 
valstybinėms įstaigoms, valsty
binėms bei privačioms įmo
nėms ir visuomeninėms orga
nizacijoms, kurių veikla yra su
sijusi su TJO Konvencijos reika
lavimais. Už teikiamas TJO in
formacinio centro paslaugas bus 
mokamas mokestis pagal Klai
pėdos jūrų uosto direkcijos nus
tatytus tarifus ir įkainius.

- Būtingės naftos termi
nalo statyba nėra pagrįsta nei 
ekonomiškai, nei ekologiškai - 
jo projektavimo ir statybos dar
bai remiasi vien politiniais 
sprendimais, pareiškė Latvijos 
aplinkos apsaugos ministras In
dulis Emsis. Būtingės naftos ter
minalo projektas rengiamas 
tam, kad Lietuva galėtų ekspor
tuoti Rusijos naftą, nors Latvija 
ne kartą siūlė bendradarbiauti 
ir pasinaudoti jau egzistuojančio 
Ventspilio terminalo pajėgu
mais, rašė Latvijos dienraštis 
"Diena".

APSISPRENDIMO METAS
Artėjantys Seimo rinkimai 

turės lemiamą reikšmę mūsų 
valstybės ateičiai. Istorija 
mums dar duoda progą ištaisyti 
prieš ketverius metus padarytą 
klaidą ir gelbėtis iš tos nelaimės, 
kurią užtraukė Lietuvai sava
naudžių nomenklatūrinin
kų grupė, pasivadinusi LDDP.

Gyvenimas daug kam atvėrė 
akis, ir tos grupės šalininkų gre
tos gerokai praretėjo. Tačiau jų 
rankose - iš žmonių prisiplėštas 
ir iš užsienio bankų prisiskolin
tas kapitalas, kurio dalis bus pa
naudota rinkėjams papirkinėti. 
Jau skamba pažadai prieš pat rin
kimus padidinti algas ir pensijas, 
finansų ministras skelbia: "rug
sėjo mėnesį maudysimės pini
guose". Žinoma, skolintuose tų 
pačių rinkėjų sąskaita. Tačiau ir 
patys LDDP nomenklatūrininkai 
mato, jog suvilioti daugumos 
piliečių "doros ir damos" pažadais 
jiems antrą kartą nebepavyks. 
Todėl taip atkakliai stengiamasi 
įtikinti visuomenę, kad ne jie 
vieni korumpuoti sukčiai, kad 
visos ligšiolinės partijos yra vie
nodai blogos. Kartu viena po ki
tos steigiamos neva naujos parti
jos - LDDP palydovės. Kai kurios

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Š. m. rugsėjo 4 d. JAV Gynybos 

departamente įvyko oficiali Lie
tuvos Respublikos karo atašė 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
majoro Valdemaro Sarapino ak
reditacijos ceremonija. Jos metu 
JAV kariuomenės Protokolo tar
nybos vadovas pulkininkas John 
A. Almborg įteikė mjr. V. Sara- 
pinui specialų sertifikatą bei ki
tus dokumentus, patvirtinančius 
jo karinį atstovavimą savo šaliai 
bei jo kaip Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės atstovo ypatingas 
teises ir privilegijas. Ceremoni
jos metu Lietuvos karo atašė pa
dėkojo Pentagono vadovams už 
JAV teikiamą karinę pagalbą Lie
tuvai, pasidžiaugė brandžiu abie
jų valstybių bendradarbiavimu 
Baltijos taikos palaikymo, bata

"KUR TŲ LIETUVIŲ NESUTIKSI..." - PASAKĖ PREZIDENTAS 
A. BRAZAUSKAS, ATSKRIDĘS į ATLANTĄ, GA

Kai Lithuanian Airlines lėktu
vas liepos 18 d. nusileido Atlan
toj, G A, svarbiausias keleivis, be 
abejonės, buvo Algirdas Brazaus
kas, Lietuvos Respublikos prezi
dentas. Jis atskrido dalyvauti At
lantoje vyksiančiose 26-tose 
Olimpinėse Žaidynėse - jų ati
daryme. Į lėktuvą įlipo unifor

Stasys Dėdinas prie Lithuanian Airlines lėktuvo.

< Lietuvos \ 
nacionalinė 
M.Mažvydo 

l biblioteka^

iš jų jau spėjo išsiplepėti apie 
planuojamą sąjungą su LDDP. 
Tokios yra, pavyzdžiui, vadi
namoji "moterų partija", siūlanti 
parduoti Rusijai Lietuvos ener
getikos įmones, arba "valstiečių 
partija", kurioje su žiburiu reikėtų 
ieškoti valstiečių. Kitos skelbiasi 
nepritariančios dabartinės val
džios veiklai, tačiau jų priekyje - 
arba buvę jos pačios aukšti pa
reigūnai, arba ambicingos "as
menybės", kurioms tos partijos 
tėra tik priemonė prasiveržti į 
Seimą. Dešimtis tokių naujų par- 
tijėlių Teisingumo ministerija re
gistruoja rinkimams netikrinda
ma, kiek jose yra tikrų ar taria
mų narių. Vienmandatėse apy
gardose bando kelti savo kandi
datūras "nepriklausomi politikai", 
neatstovaujantys jokioms poli
tinėms jėgoms ir ketinantys po 
rinkimų savo nuožiūra dėtis prie 
bet kurios partijos. Jie labiausiai 
suinteresuoti skleisti nuostatas, 
kad žmonėms apskritai nusibo
dusios partijos, kad busimasis 
Seimas turį būti nepartinis - ko
kio nėra ir nebuvo jokioje pa
saulio šalyje.

Dabartinės valdžios remiamas 
visuomenės skaldymas gali turė

liono kūrimo, oro erdvės kon
trolės, gynybos resursų vadybos 
bei kitų projektų bei iniciatyvų 
įgyvendinimo srityje.

Lietuva yra 77-oji valstybė, 
akreditavusi savo karo atašė Junga 
tinėse Amerikos Valstijose (čia 
neskaičiuojami gynybos, jūrų ir 
oro pajėgų atašė). Beje, mjr. V. 
Sarapinas tarp jų yra pats jau
niausias. Taip pat įvairių valsty
bių karo atašė ofisuose Washing- 
tone dirba dar 82 kariškiai.

Po oficialiosios dalies įvyko 
Lietuvos karo atašė susitikimai 
su JAV Armijos departamento 
vadovais. Pokalbių metu mjr. V. 
Sarapinas supažindino juos su 
pagrindiniais Lietuvos gynybos 
politikos aspektais, mūsų šalies 
kariuomenės struktūra, buvo 

muotas Stasys Dėdinas, Assistant 
Port Director, Immigration and 
Naturalization Services, patikrinti 
lėktuve atvykusiųjų dokumentų. 
Kai St. Dėdinas užkalbino pre
zidentą lietuviškai, tai šis su 
didžiausia nuostaba ir pasakė: 
"Kurgi tų lietuvių nesutiksi"...

Nuotraukoje matome pareigū

ti labai pavojingų padarinių. Jei
gu į busimąjį Seimą patektų 
naujai nupudruotos LDDP pa
lydovės ir dar virtinė niekur ne- 
pritapusių "iškilių asmenybių", 
senoji nomenklatūra gautų ne- 
mažą paspirtį. Toks padrikas 
Seimas, tampomas į visas puses, 
tikrai neįstengtų sudaryti ryž
tingos vyriausybės, pajėgios įves
ti Lietuvoje tvarką ir kurti teisė
tumą. Sukčių išvogti milijonai 
liktų negrąžinti žmonėms, ša
lyje toliau viešpatautų ekonomi
kos suirutė ir korupcija.

Šiuo metu ypač svarbu, kad 
mūsų krašto gyvenimą gali pa
sukti nauju keliu tik laiko iš
bandymą atlaikiusios partijos, 
turinčios ne tik aiškią veiklos 
programą, bet ir išugdžiusios 
pakankamą skaičių narių, pasi
rengusių stoti prie valstybės vai
ro ir sąžiningai dirbti jos labui. 
Kiekvienas sąmoningas pilietis 
dabar turėtų padėti savo arti
miesiems, bendradarbiams, kai
mynams susiorientuoti, atskirti 
patikimas politines jėgas nuo 
vienadienių rinkiminių ančių, 
kurių plunksnomis bus išmar
ginti balsavimo biuleteniai.

Lietuvos Respublikos 
piliečių chartija

aptartos pagrindinės Lietuvos - 
JAV karinio bendradarbiavimo 
kryptys įvairių programų rėmuo
se.

Šį mėnesį mjr. V. Sarapinas 
bus akredituotas ir kaip Lietu
vos Respublikos gynybos, jūrų 
ir oro pajėgų atašė Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

‘ LR ambasados 
Washingtone 
Spaudos skyrius

Kuriamas eksporto 
rėmimo fondas

Lietuvos vyriausybė patvirti
no Lietuvos eksporto rėmimo 
fondo kūrimo nuostatus. Fon
das teiks paskolas eksportinės 
produkcijos gamybos įmonėms, 
finansuos Lietuvoje pagamintos 
produkcijos prospektų leidimą, 
organizuos parodas. ELTA

ną Stasį Dėdiną prie to lėktuvo. 
Ant lėktuvo didelėmis raidėmis 
užrašyta Lithuanian Airlines, o 
mažesnėmis - The Official Char
ter of the National Olympic 
Team of the Republic of Lithua
nia.

Paminklas KGB aukoms prie buvusių KGB rūmų Vilniuje.

AMERIKIEČIŲ KOALICIJA SUSIRŪPINUSI 
BALTIJOS VALSTYBIŲ SAUGUMU

Vidurio ir Rytų Europos koalici
ja rugsėjo 6 d. Washingtone iš
reiškė savo "gilų susirūpinimą" 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos saugu
mu, ryšium su nesiliaujančiais 
Rusijos grasinimais. Anot koalici
jos, Rusija bando vėl įtraukti Bal
tijos valstybes į savo įtakos sferą, 
užkirsti joms kelią į narystę NATO 
organizacijoje, ir net jas tiesiai 
įsiurbti į Rusijos valstybę.

Koalicija aprėpia 18 Amerikoje 
veikiančių tautinių-etninių gru
pių, iš Vidurio-Rytų Europos ki
lusių amerikiečių. Jai priklauso ir 
Amerikos Lietuvių Bendruomenė 
bei Amerikos Lietuvių Taryba.

Koalicija primena, kad "agre
syvioji rusų retorika" sklinda iš 
Rusijos Prezidento Jelcino, užsie
nio ir gynybos ministrų, ir dauge
lio kitų pareigūnų, diplomatų bei 
kariškių. Kai kuriais atvejais buvo 
grasinta ir nauja karine okupaci
ja. Valdžios finansuojami pataria
mieji institutai suredagavo nau
jas doktrinas, kuriose siūloma 
įjungti nepriklausomas Baltijos 
valstybes į naują rusų kontroliuo
jamą darinį. Prezidentas Jelcinas 
bandė konfidencialiais laiškais pa
veikti prezidentą Clintoną, kad 
jis neįleistų baltų į NATO.

DIKTATORIŲ
Dr. Algimantas Kabaila |

Nėra abejonės, kad paskutiniu 
laiku didžiausia naujiena buvo 
raketinis smūgis Saddam Huseino 
vadovaujamam Irakui. JAV-jų pre
zidento patarėjų žodžiais, tai buvo 
atsakymas į Irako naują išpuolį 
prieš kurdus. Kad Irako režimas 
yra smerktinas ir yra daugumos 
pasmerktas, nėra daug abejonių. 
Kad JAV-jos turi pakankamai pa
jėgų sudoroti net ir daug didesnes 
karines pajėgas, negu Irako, irgi 
neabejotina.

O visgi šis prezidento Clintono 
žingsnis, iš tolo žiūrint, atrodo 
keistokai: Irakas veržiasi į šiaurinę 
t. v. saugumo zoną. Jiems lei
džiama ten ir toliau susidoroti su 
kurdais, bet praplečiama pietinė 
"skrydžių draudimo" zona, rake
tomis apšaudomi taikiniai pieti
nėje krašto dalyje. Ar tai padės 
kurdams? Visgi tai labai abejoti
na.

Tarptautinė politika kartais nu
rieda visai logiškai nepaaiškina
momis kryptimis. Kurdai nemaža 
tauta, o Kurdistanas turtingas ne 
tik alyva, bet ir geru gėlu vande
niu, kurio trūksta toje pasaulio 
dalyje. Kurdistanas turi daug der
lingos žemės, turi ir savo infras
truktūrą - miestus, kelius, komu
nikacijos centrus - kurių pilnai 
pakaktų atskirai valstybei. Bet Kur
distano valstybingumo niekas ne
remia. Žinia, Kurdistanas yra sus-

Vidurio-Rytų Europos koalici
ja priešinasi rusų mėginimams 
įbauginti bet kuriuos jų kaimy
nus. Baltijos valstybės, kaip ir 
kitos nepriklausomos Vidurio- 
Rytų Europos valstybės, yra ir 
turi išlikti suverenios. Ameri
kos Valstybinių Interesų Komi
sija, kurią sudaro RAND korpo
racijos, Nixon centrų bei Har- 
vard universiteto atstovai, nese
niai priėjo išvadą, jog JAV vals
tybiniai interesai reikalauja ne
leisti Rusijai vėl jėga prisijungti 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

Todėl Koalicija ragina JA V ad
ministraciją, kongresą ir abudu 
kandidatus į prezidentūrą be
matant viešais pareiškimais pa
remti Baltijos valstybių sau
gumą ir jų teisę į visišką ne
priklausomybę, jų teritorijų ne
pažeidžiamumą ir jų teisę siekti 
NATO narystės. Rusiją reikia 
perspėti, kad jei ji nesiliaus mė
ginusi įbauginti Baltijos vals
tybes ir joms grasinti, tai iš
šauks atitinkamas JAV priemo
nes, - užbaigia savo pareiškimą 
Vidurio-Rytų Europos Koalici
ja.

"Laisvosios Europos" 
radijas

PADLAIŽIAI
kaldytas ir padalintas tarp ke
turių valstybių. Bet tų valstybių 
tarpe daugiau JAV-jų priešų, ne
gu draugų. Tad kodėl liko ne
paremtas kurdų sukilimas prieš 
Saddam Huseiną, kodėl liko ne
paremtas jų valstybės kūrimas, 
bent jau buvusioje Irako terito
rijoje? Atsakymas vienareikšmis: 
vengta "destabilizuoti" šią pa
saulio dalį.

Keistas sutvėrimas tas stabi
lumas. Stabilumo vardan ir So
vietų Sąjungos nenorėta suardy
ti. Baltijos šalims tiesiog siūlyte 
siūlyta - likit "didžiojo brolio" 
globoje, kam jums to pilno vals
tybingumo. Keista ir ta baimė, 
kad atominiai ginklai neišeitų 
iš Rusijos ribų. Kaip visokiais 
būdais buvo spaudžiama Ukrai
na, atiduokite atominius gink
lus... Rusijai, o ji sunaikins. Ne 
Rusijos milžiniškas atominių 
ginklų arsenalas gąsdiną, o jo 
dalelė, palikusi Ukrainoje ar Ka
zachstane. Vis to magiško sta
bilumo dėlei.

Noriu pastebėti, kad neapsi- 
kenčiu su kaltinimais Amerikai, 
nors tai būtų labai madinga ir 
"politiškai korektiška". Nors ma
nau, kad galima galvoti, kad 
Bill Clinton turėjo omenyje, ko
kį efektą jo rinkiminei kampani
jai turės raketinis išpuolis prieš 
Iraką, bet tai nereiškia, kad Ame
rikos prezidentas, ar net ir pati 

(nukelta į 7 psl.)
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Lietuvos sveikatos ministras Antanas Vinkus įteikia sveikatos ministerijos padėkos 
raštus G. Bindokui ir Michael Maguire. V. Kapočiaus nuotr.

JAV nesutinka su neigiama Rusijos pozicija dėl Baltijos 
šalių siekio įstoti j NATO, teigia senatorius

Rusija kategoriškai pasisako 
prieš tai, kad į NATO būtų pri
imta kuri nors iš buvusių SSRS 
respublikų, bet JAV negali sutik
ti su tokia Rusijos pozicija dėl 
Baltijos šalių siekio įstoti į Šiau
rės Atlanto aljansą.

Tai rugpjūčio gale, viešėdamas 
Latvijoje, JAV senatorius Rich- 
ard G. Lugar pasakė per pokalbį 
su prezidentu Gunčiu Ulmaniu.

Prieš vizitą į Latviją R. Lugar 
lankėsi Sankt Peterburge ir Mas
kvoje, kur susitiko su nauju Rusi
jos gynybos ministru Igoriu Ro- 
dionovu ir kitais oficialiais as
menimis. "Per susitikimus Rusija 
kategoriškai .pasisakė prieš tai, 
kad į NATO būtų priimta kuri 
nors buvusių SSRS respublikų. R. 
Lugar pabrėžė, kad JAV niekada

nepripažino Baltijos šalių inkor
poravimo į SSRS sudėtį. Todėl 
negalima sutikti su tokia pozici
ja dėl Baltijos šalių, kurios pa
reiškė pageidavimą kuo greičiau 
tapti Aljanso narėmis", sakoma 
Latvijos prezidento spaudos tar
nybos pranešime.

R. Lugar sakė, jog vienas jo vi
zito į Latviją tikslų - išaiškinti 
Baltijos šalims JAV poziciją ir 
"duoti signalą Rusijai, kad mes 
tvirtai pasiryžę tęsti pradėtą kur
są".

"JAV negali būti izoliuotos nuo 
saugumo procesų Europoje... 
Nors JAV viena iš 16 NATO na
rių, esame pasiryžę imtis vado
vaujamo vaidmens šiuose pro
cesuose. Rusija turi suprasti, kad 
Europos saugumas taip pat reiš

kia ir saugumą Rusijai", sakė se
natorius Latvijos prezidentui.

G. Ulmanis vėl patvirtino R. 
Lugarui Latvijos siekį įstoti į 
NATO ir pridūrė, kad dalyvavi
mas Europos Sąjungoje nėra al
ternatyva NATO.

Be to, G. Ulmanio nuomone, 
pirmajame plėtros etape visoms 
šalims, pareiškusioms pageida
vimą įstoti į Aljansą, būtina ži
noti ateities galimybes.

R. Lugar pokalbyje itin pabrėžė 
Baltijos šalių saugumo planą, 
kurį rengiant svarbų vaidmenį 
vaidina JAV. Planas turi nepa
prastai didelę reikšmę būtent da
bar, kai dar tiksliai nežinoma, 
kada ir kaip plėsis NATO ir Eu
ropos Sąjunga.

BNS

Šalinkime grėsmę Lietuvai: Karaliaučiaus demilitarizavimas - 
HCR-51 rezoliucijos sėkmė JAV Kongrese - Jūsų rankose.

Los Angeles, rugpjūčio 28 d. 
"Amerikos Baltų Laisvės Lygos 
pastangomis kongresmeno Chris 
Cox (R-CA) JAV Atstovų rūmuo
se pateikta rezoliucija HCR-51 
įgauna tolimesnę eigą - planuo
jamas šios rezoliucijos svarsty
mas ir apklausa Kongreso Tarp
tautinių Reikalų Komitete," - pra
neša Baltų Laisvės Lygos Vykdo
moji vicepirmininkė ir HCR-51 
rezoliucijos koordinatorė Angelė 
Nelsienė. Kongresmenas Chris 
Cox jau anksčiau buvo pranešęs 
apie šią galimybę, kurią teigia
mai realizavus, JAV Kongresas 
pareikštų savo nuomonę, jog Ka
raliaučiaus kraštas turi būti demi-

? A

Telefono Nr

y

Vardas ir pavardė: 
(atspausdinti)

Adresas: ......
(namo numeris, gatvė, miestas, valstija ir indeksas)

Parašas:........ Data:

ezoliuciją
inkų sumokėti

Aš^įgąlioju Baltų Laisvės Lygą mano vardu 
telegramąSčpngresui paremiant HCR-5 

ilitarizavimas). Aš 
ridėtus

(Karaliaučiaus 
prie telefono sąskaitd

litarizuotas. Kad tai įvyktų, rei
kalinga, jog visi Amerikos lietu
viai ir jų draugai skubiai kreip
tųsi į savo Kongreso atstovus, 
kad jie taptų HCR-51 rezoliuci
jos rėmėjais (co-sponsors). Nors 
šiuo metu jau per 50 atstovų yra 
tapę rėmėjais, mūsų pareiga su
rasti dar daugiau.

Įtaigokite savo atstovą(-ę), kad 
taptų HCR-51 rėmėjais, rašyda
mi laiškus, telefonu ir telegra
momis.

Skambinkite Hot Line 1-800- 
651-1572 ir Jūsų vardų bus pa

siųsta telegrama, nereikia žinoti 
savo atstovo pavardės. Telefo
nistė Jūsų paklaus vardo, pavar
dės, adreso ir telefono. Telegra
ma bus nusiųsta Jūsų atstovui, o 
jos kaina $6.45 pridėta prie Jūsų 
telefono sąskaitos. Jeigu to ne
galite atlikti, tai Baltų Laisvės 
Lyga už Jus tai padarys. Iškirp
kite ir atsiųskite įgaliojimą: Bal
tic American Freedom League, 
P. O. Box 29657, Los Angeles, 
CA 90029, arba siųskite faksu 
(714) 680-3269.

Prof. Vytautas Landsbergis

sako: "Mes turėtume visomis iš
galėmis siekti Karaliaučiaus de- 
militarizavimo. Primindami Va
karams, jog Rusija neturi ten 
suvereno teisių, paremdami kon
gresmeno C. Cox rezoliuciją, 
mažintume pavojų Lietuvai, pa
lengvintume spręsti Rusijos kro
vinių pervežimo problemą".

Skubiai paremkime Lietuvą!
Papildomą informaciją teikia 

Angelė Nelsienė, telef. (714) 526- 
3648, fax (714) 680-3269?

□

Lietuvoje - 
mažiausi atlyginimai 

ir pensijos
Vilnius, rugpjūčio 29 d. Lietu

voje tarp Baltijos šalių liepos 
mėnesį buvo mažiausias mini
malus bei vidutinis darbo už
mokestis, o antrąjį ketvirtį - ma
žiausia vidutinė senatvės pensi
ja.

Statistikos departamentas pra
neša, kad minimalus darbo už
mokestis Lietuvoje liepą buvo
52.5 JAV dolerio, Estijoje - 55,7, 
Latvijoje - 68,8 dolerio.

Priskaičiuotasis vidutinis dar
bo užmokestis Lietuvoje buvo 
171,8, Latvijoje - 205, Estijoje - 
224 JAV doleriai.

Vidutinė senatvės pensija Lie- 
(tuvoje buvo 46,3, Latvijoje - 68,6, 
Estijoje - 75 JAV doleriai. BNS

Pradžioje naujomis 
NATO narėmis gali 
tapti 3-6 valstybės, 
mano NATO pajėgų 

Atlante vadas
Pirmajame etape naujomis 

NATO narėmis gali tapti 3-6 val
stybės. Tai pareiškė žurnalistams 
NATO jungtinių ginkluotųjų pa

jėgų Atlante vadas generolas 
John Sheehan.

Tarp įstojimo į NATO sąlygų 
jis nurodė būtinumą sukurti šio
se šalyse ginkluotųjų pajėgų civi
linę kontrolę, išspręsti tautiniu 
mažumų problemas.

Kitos šalys, netapusios Aljanso 
narėmis, mano Amerikos gene
rolas, gali sukurti savo kolek
tyvinio saugumo sistemą per Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbia
vimo organizaciją.

Dabar Ležuno karinėje bazėje 
netoli Jacksonville miesto, North 
Carolina, pagal NATO Taikos 
partnerystės programą vyksta 
daugianacionalinės pratybos 
"Cooperative Osprey-96" ("Ben
dradarbiavimo erelis-96"). r ( *

Per manevrus rugpjūčio 19-26 
dienomis 19 šalių, tarp jų ir Lie
tuvos, ginkluotųjų pajėgų at
stovai tobulino daugianaciona
linių pajėgų veiksmus palaikant 
taiką krizės rajonuose. Jie mokė
si suderinti desantų iš oro ir jūros 
išlaipinimą, evakuoti ir saugoti 
pabėgėlius, blokuoti ir neutrali
zuoti teroristų grupes, įrengti per
kėlas, sunkiomis sąlygomis įveik
ti įvairias kliūtis.

Pratybos baigėsi rugpjūčio 30 
dieną. Pasak J. Sheehano, joms 
surengti JAV vyriausybė išleido
8.5 mln. dolerių. BNS

"VValt Disney" 
produkcija atkeliauja 

į Lietuvą
Į Lietuvą atkeliavo didžiausia 

vaikams skirtos kino produkci
jos kūrėja ir platintoja "VValt 
Disney" kino kompanija, Vilniu
je organizavusi seminarą apie 
kino produkcijos platinimą.

Į Lietuvą atvyko "VValt Disney" 
atstovai Baltijos šalims - Baltic 
Development Group (BDG), su
rengę susitikimą su visos Lietu
vos kino teatrų direktoriais dėl 
tolesnio bendradarbiavimo. BDG 
taip pat surengė seminarą kino 
filmo platinimų klausimais bei 
pristatė distribucinės kompani
jos "Buena Vista International" 
(BVI) produkciją.

"Lietuvos" kino teatre įvyko 
animacinio filmo "Paryžiaus ka
tedros kuprius", kurio premjera 
Europoje ir Lietuvoje įvyks tik 
lapkričio mėnesį, peržiūra, bei 
milžinišką pasisekimą turinčio ir 
tik neseniai kino teatruose pradė
to rodyti režisieriaus Michael Bay 
filmo "Uola" peržiūra. Šiame 
filme vaidina aktoriai Nicholas 
Cage ir Sean Connery. BNS

Šiandien DARBININKĄ g 
užsisakę, oc

kitą savaitę £
turėsite jį namuose!

k____________________ 7

Vilniaus senamiestis kasdien darosi vis patrauklesnis.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių 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.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'vvay 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., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties l>380 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- 

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENSN.Y. II379

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

T^asolino 

* MEMORIALS '

—
VYTIS 

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

LĖKTUVAI
x 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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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Nomura" prognozuoja ūkio ateitį po bankų krizės

Katalikų Federacijos sukaktyje
Krikščionybė yra tvirčiausia atrama kovoje su ateistiniu bolševiz

mu, neš kerta pačias giliausias to pikto šaknis - Dievo neigimą ir 
žmogaus nuvertinimą. Negalima mūsų laikų negerovės įveikti, 
atsistojus ant netikėjimo pagrindo.

Katalikų Bažnyčioje parapija yra tai, kas visuomenėje šeima. Kaip 
be šeimos neišsilaikytų visuomenė, taip be parapijos negalėtų 
veikti Bažnyčia. Bažnyčios valdymas, mokymas ir pašventinimas 
atsiremia parapija.

Parapija sudaro sąlygas garbinti Dievą prieinamiausiu būdu. 
Prisitaikoma prie papročių, kalbos, tautybės, rasės ir kitų skirtumų. 
Lietuviams nebuvo gera, kai jie prieš daugelį metų atvyko į Ame
riką ir čia nerado parapijų, kokias turėjo savame krašte. Tai sudarė 
sunkumų religiniam jų gyvenimui. Tad kūrė lietuviškas parapijas, 
statė savo bažnyčias. Apie jas susidarė lietuviško gyvenimo židiniai.

Tiems židiniams padaugėjus, iškilo reikalas bendros jungties. 
Taip atsirado lietuvių katalikų bendrinės organizacijos, kaip Susi
vienijimas, Lietuvos Vyčiai, Moterų Sąjunga, Darbininkų Sąjunga ir 
kt. Jas sujungė Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija.

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija buvo įsteigta 1906 m. 
balandžio 17-18 dienomis Wilkes-Barre mieste, PA, suvažiavus 
lietuvių katalikų atstovams iš 32 didesnių kolonijų. Jie nutarė 
jungti visus Amerikos lietuvius katalikus ir jų organizacijas ben
dram ir sutartinam darbui. Tas darbas apėmė tris sritis: katalikiškąją 
akciją, lietuvybės išlaikymą ir kovą už Lietuvos laisvę.

Katalikiškoji akcija yra pasauliečių apaštalavimas, vadovaujamas 
Bažnyčios hierarchijos. Popiežius Pijus XI, kuris ypatingai yra 
pabrėžęs katalikiškos akcijos reikšmę, ragino, kad "visi katalikai 
būtų apaštalai, nes būtina, kad pasaulis neliktų neveiklus. Jis turi 
būti išjudintas priimti Kristaus mokslą visose gyvenimo srityse. 
Šiam uždaviniui katalikiškoji akcija turi būti disciplinuota, deri
nanti visas katalikų jėgas ir lenkianti jas viena kryptimi".

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija, kuri yra Bažnyčios hierar
chijos globoje, rūpinasi tuo apaštalavimu lietuviškoje visuomenėje.

Amerikos lietuviams katalikams rūpėjo išlaikyti ir savos tautos 
gyvybę. Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija nestokojo patriotiz
mo, kada stojo už nepriklausomą Lietuvą ir jai remti surinko 
dideles sumas, nestigo jo ir žiaurių okupacijų metu, padedant 
Lietuvai prieinamomis priemonėmis.

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijai tegali būti vienas rūpestis: 
kaip palaikyti gyvą, veiklų ir nenutrūkstantį ryšį su parapijomis ir 
draugijomis, kuriose lietuviškumas pamažu blėsta. Vis daugiau yra 
tendencijos išsijungti iš lietuviškos katalikiškos akcijos arba remti 
ją tiktai žodžiais.

Katalikiškoje akcijoje šiame krašte lietuviams svarbu išlaikyti 
vieningumą ir savarankiškumą, kurio katalikų Bažnyčia nepaneigia. 
Tai liudija tautinių parapijų ir organizacijų pripažinimas.

Pamaldžiai prisimindami mirusius Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacijos veikėjus, sveikiname šios Federacijos atstovus, susiren- 

1 kančius rugsėjo 21 d. Chicagoje, minint veiklos 90 metų sukaktį. 
Prisimintas steigėjų uolumas teatnaujina jėgas ateities užmojams, 
toliau tarnaujant Tėvynei ir Dievui.

II

Vaidotas Vyšniauskas
Japonijos rinkų tyrimų ir kon

sultacijų bendrovės "Nomura 
Research" pateikė Baltijos šalių 
ūkio tyrimų išvadas. "Nomura" 
teigia, kad šių šalių ūkio plėtra 
sulėtės dėl tiesioginio įšaldytų 
lėšų, užsienio valiutos "nutekėji
mo" ir pinigų judėjimo sutriki
mo. Dėl šių priežasčių Lietuva 
1996 metais bus priversta didin
ti biudžeto pajamas iš mokesčių, 
nes tik taip bus galima didinti 
išlaidas be didėjančio biudžeto 
deficito.

"Nomura" prognozuoja, kad šį
met bendrasis šalių vidaus pro
duktas (BVP) Latvijoje ir Lietu
voje padidės ne daugiau kaip 
1%. Estija jau įrodė, kad gyventi 
galima ir po bankų krizės. Šios 
šalies BVP šįmet turėtų padidėti 
4%.

Bankų krizė paveikė ekonomi
kos plėtrą Lietuvoje, tačiau nus
tatyti poveikio dydį "Nomura" 
nesiryžo.

Pasak "Nomura" ekspertų, dau
geliu aspektų pirminis bankų 
krizės poveikis Lietuvoje atkar
tojo įvykius Latvijoje. Įdomu, 
kad užsienio valiutos atsargos 
Lietuvos banke mažėjo, tačiau 
šalies bankuose sąskaitų užsienio 
valiuta nedaugėjo ir tai rodo, 
kad valiuta "nutekėjo" į užsienį, 
arba kad gyventojai grynuosius 
pinigus sudėjo "į kojines".

Ekonomikos stabilizacija
Praėjus trims mėnesiams po 

bankų krizės, Latvijoje nustojo 
mažėti užsienio valiutos atsar
gos, o palūkanos už vyriausybės 
obligacijas mažėja nuo 1995 
metų rudens (1996 metais palū
kanos už 28 dienų termino obli
gacijas yra vos 12,2%).

Panašūs procesai vyksta ir Lie
tuvoje. Kovą užsienio valiutos 
rezervai padidėjo 15 min. JAV 
dolerių ir stabiliai didėja. Tuo 
pat metu vėl padidėjo obligacijų 
paklausa, metinių palūkanų už 
jas norma sumažėjo.

Latvijos patirtis rodo, kad ban
kų krizė labai stipriai paveikia 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 
didėjimą. 1995 metais Latvijoje 
buvo prognozuojamas 5% BVP 
augimas, tačiau BVP sumažėjo 
1,6%.

Poveikis finansų sistemai
Lietuvoje galima tikėtis pan

ašaus poveikio, nes žlugusiuose 
bankuose užšalo 100 min. JAV 
dolerių. Bankų krizė čia paveikė

rinką mažiau, nes bankrutavęs 
"Banka Baltija" turėjo maždaug 
40% Latvijos bankų rinkos. Ta
čiau Lietuvoje egzistuoja papil
domas pavojus BVP augimui dėl 
centrinio banko reikalavimų, su
sijusių su valiutų valdyba. BVP 
didėjimas Lietuvoje 1996 metais 
yra abejotinas.

Sunku pasakyti, kokią įtaką 
bankų krizė padarė Lietuvos fi
nansų sistemai. Vyriausybės duo
menimis, tiesiogiai dėl bankų 
krizės prarasta maždaug 69 min. 
litų, be to, gegužės pabaigoje 
Vyriausybei trūko 224 min. litų, 
kurie turės būti gauti pardavus 
vertybinius popierius. Pasak fi
nansų ministro A. Križinausko, 
per metus biudžeto išlaidas teks 
sumažinti 300 min. litų.

Tolesnę bankų krizės įtaką Lie
tuvos finansų sistemai lems ban
kų restruktūrizavimo kaina. Kita 
vertus, iki šiol nelabai aišku, kaip 
Pasaulio bankas (PB), Tarptauti
nis valiutos fondas (TVF) ir Lie
tuvos specialistai suskaičiavo 350 
min. JAV dolerių, reikalingų 
bankams restruktūrizuoti ir in
dėliams kompensuoti.

Net jeigu būtų prireikę grąžinti 
visus indėlius iki cento, bendra 
jų suma trijuose bankuose yra
264,9 min. JAV dolerių. Dar 10 
min. JAV dolerių būtų prireikę 
LAIB ir Vakarų banko akciniam 
kapitalui padidinti, kad jis suda užuojautą,

Kalvarijų turgavietėje Vilniuje visada pilna žmonių. Daugumai jų - tai vienintelė vieta, 
kur jie gali pigiau nusipirkti ar parduoti. V. Kapočiaus nuotr.

rytų 6% jų aktyvų. Jeigu banka
ms netgi nepavyktų susigrąžinti 
nė mažiausios dalies prarastų 
lėšų, išlaidos jų atkūrimui būtų 
mažesnės negu 350 min. JAV 
dolerių.

Kita vertus, bankams gali pri
reikti paramos ir netolimoje 
ateityje - septyni iš 12 bankų 
pernai turėjo nuostolių, o kele
to bankų kapitalo pakankamu
mo rodiklis yra mažas. Valsty
binis komercinis bankas nese
niai turėjo likvidumo problemų.

Didelio biudžeto deficito pa
dengimas yra sudėtingas, kai 
šalyje veikia valiutų valdybos 
modelis, nes grynųjų pinigų 
masė turi būti padengta užsienio 
valiuta ir aukso atsargomis, 
todėl "skylių" negalima "užkišti" 
naujomis pinigų emisijomis. 
Galima tikėtis, kad Lietuvoje bus 
didinami mokesčiai ir mažina
mos išlaidos visuomenės reik
mėms, nepaisant to, kad šįmet 
įvyks rinkimai.

Alternatyva nepopuliariems 
sprendimams būtų skolinima
sis užsienyje, tačiau Lietuvos 
užsienio skola jau priartėjo prie 
16% BVP ribos, kuri buvo sude
rinta su TVF (1995 metų pa
baigoje, šalies užsienio skola bu
vo 825 min. JAV dolerių, arba 
14% Lietuvos BVP).

"Nomura" teigimu, biudžeto 
deficitas Lietuvoje šiemet bus 

maždaug 665 min. litų, todėl 
spėjimai apie mokesčių didini
mą turėtų pasitvirtinti, turint 
galvoje esamas ir būsimas biu
džeto išlaidas finansų sistemai.

Bankų krizė ir biudžeto prob
lemos dar padidėja, prisiminus 
skolas už energiją iš Rusijos.

Kitąmet geriau nebus?
Sunku tikėtis, kad kitąmet Lie

tuvos ir Latvijos BVP didės. Per
nai pramonės gamybos apimtys 
Latvijoje sumažėjo 6,3%, o Lie
tuvoje padidėjo vos procentu. 
Abiejose šalyse pramonė išgyve
na depresiją. Lietuvoje ir Latvi
joje išlieka stagnacijos grėsmė. 
"Nomura" manymu, Lietuvoje ir 
Latvijoje BVP šiemet padidės 
procentu.

"Nomura" pripažįsta, kad dėl 
krizės atsiradusios ekonmikos 
problemos šiose šalyse turėjo ir 
teigiamų aspektų, nes sunkumai 
privertė pagreitinti reformų pro
cesą. Lietuvos Seimas pritarė įsta
tymui dėl žemės pardavimo už
sieniečiams ir tai turėtų paska
tinti užsienio investuotojus. Vy
riausybė bando įtikinti Seimą, 
kad šis atsisakytų kai kurių apri
bojimų dėl energetikos, trans
porto ir ryšių įmonių privatiza
vimo.

Skelbkitės DARBININKE, 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite

Užrašai iš pasmerktųjų namų
SAULIUS STOMA 9

Taigi degtinės antkainis kalėjime gerokai didesnis nei moters. 
Pinigų atsinešama įvairiais būdais. Mačiau ne vieną kalinį, laisvėje 
važinėjusį su aukščiausios klasės "mersais" ir "bemvais", kurie su 
pinigais visiškai nesiskaitė. Tai ir firmų vadovai, ir "šeimų" nariai.

Man pačiam degtinės išgerti teko tik vieną kartą. Gavęs iš kito 
kalinio šimtinę, plastmasinį pusės litro butelį užsikišęs už diržo 
parnešė Vitalijus. Dviem kaliniams gerti atsisakius, penkiese "pa
darėme" po šimtą gramų. Turiu pasakyti, kad poveikis buvo nuosta
bus. Tokį malonų apsvaigimą retai kada patirsi.

Antrą kartą gavęs pinigų, Vitalijus "tempė gumą" kokią savaitę, 
kol pagaliau atnešė degtinės tą dieną, kai aš jau buvau paskelbęs 
bado streiką ir laukiau, kol būsiu išvestas į vienutę. Tad šitą 
gundymą teko iškentėti.

Beje, mane išvedant buvo padaryta krata, po kurios šimtinę 
degtinei davęs kaunietis slėptuvėje neberado likusių devynių šimtų. 
Šiaip jau "šmonavimas" - kratos darymas - dažniausiai būna forma
lus, bet labai teatrališkas veiksmas. Visi išvaromi lauk, ir po kiek 
laiko iš kameros pradeda skristi "nušmonuoti" daiktai: koks nors 
šaukštas į "parašą" šiek tiek pagaląstu kotu, iš "muchamoro" išsi
prašytas papildomas dubenėlis ar koks šepečio kotas, kuris buvo 
naudotas kaip skersinis tarp gultų daryti prisitraukimus.

Visus šiuos ir kitus į koridorių išmestus daiktus po to surenka 
"muchamorai", ir po kiek laiko jie vėl atsiduria kamerose, išmainyti 
į cigaretes, šokoladą ar citrinas.

Tiesa, kad į koridorių skristų "nušmonuoti" pinigai, pamatyti dar 
niekam nepavyko.

Tarp maloniausių žmonių
Tarp 116 mano sėdėjimo už grotų dienų buvo keletas 

neužmirštamų tarpsnių, kai kameroje susirinkdavo tikrai nuostabi 
aferistų kompanija. Manau, kad šie žmonės yra linksmi iš prigim
ties. Užtenka kelių tikrų aferistų, ir kameroje jau skamba juokas, 

pasakojamos istorijos, žodžiu, linksminamasi kaip įmanoma.
Žinoma, yra kaltinamų aferomis, kurie įsitraukė į šį reikalą iš 

godumo ar aplinkybėms taip susiklosčius. Pradinėje kapitalizmo 
stadijoje kartais būdavo visai neaišku, kur čia doras verslas, o kur 
afera. Tačiau tikras aferistas iš prigimties - tai žmogus, turintis 
ypatingą talentą. Jis kartais veikia net ne dėl pinigų, o iš meilės savo 
pašaukimui.

Aferistai yra mieli žmonės - kitaip niekas jais nepatikėtų. Jų 
žvilgsnis visada atviras, keliantis pasitikėjimą, nuoširdus. Taip moka 
žiūrėti ir gerai išlavinti saugumiečiai. Tai žvilgsnis tyro vaiko, kuris 
visai nieko nežino apie pasaulio blogį.

Taip pat daug lemia ir kalbos maniera. Pašnekovas turi pasijusti 
esąs labai reikšmingas ir vertinamas žmogus, turi jausti didžiulį 
bendravimo malonumą.

Bet ir pats aferistas pataikaudamas negali nužeminti savo vertės, 
atvirkščiai - jis turi sudaryti įspūdį labai solidaus, įtakingo, aukštu
ose sluoksniuose besisukiojančio žmogaus, kuris kažkodėl pajuto 
jums didžiulę simpatiją.

Jei jis pasiūlys kokią bendrą veiklą, tai ne todėl, kad norėtų 
uždirbti, o paprasčiausiai - jūs jam patikote, ir tiek. Jis plačios 
širdies, akimirkos impulso žmogus. Tad kartais net tada, kai ben
dras verslas nueina vėjais, negali ant jo pykti - tai likimas. Reikia 
pridėti dar šiek tiek pinigų, ir viskas susitvarkys.

Pradėjo nuo antpirščių
Inteligentiškumu išsiskyrė kokių trisdešimties metų kaunietis, 

kurį vadinsime Romu. Pastaruoju metu jis vertėsi butų nuoma. 
Verslas labai paprastas. Pagal laikraščių skelbimus susirandi gerą 
butą, išsinuomoji jį ir, sumokėjęs porą mėnesių į priekį, gauni 
raktus. Tada jau ieškai kito nuomininko. Pats, kaip šeimininkas, 
aprodai butą, gal net šiek tiek nuleidi kainą, tačiau pateiki pagrindi
nę sąlygą - pinigus reikia sumokėti metams į priekį.

Pasibaigus tavo nuomos terminui, ateina tikrieji šeimininkai ir, 
žinoma, labai nustemba radę jų bute gyvenančius visai kitus 
žmones, kurie kartais būna susikraustę ir su savo baldais. Nustebi
mas, aišku, būna abipusis.

Savo verslą Romas pradėjo dar tais laikais, kai Lietuvos turguose 
ir šalia didesnių parduotuvių išpopuliarėjo žaidimas antpirščiais. 
Paprastai žaidimą pradėdavo vien sava kompanija. Jų azartiški 

šūksmai ir laimėtos sumos anksčiau ar vėliau patraukdavo ir kokį 
naivesnį azarto pasiilgusį prašalietį. Jis tapdavo auka - palikdavo 
sukčiams dažniausiai viską, ką vertingo turėdavo. Romas čia dirb
davo atsitiktiniu žiūrovu. Jis sukiodavosi aplinkui ir savo komen
tarais kurstydavo aistras bei įteigdavo mintį, kad žaidimas vyksta 
teisingai ir galima laimėti.

Dar ir dabar Romas negali atsistebėti žmonių kvailumu ir, kaip 
jis sako, godumu. Jis yra kelis kartus matęs, kaip atsilošti norėdami 
vyrai atiduoda vestuvinius žiedus, tačiau prisipažįsta jų nė kiek 
negailėdavęs. Bet vieną kartą širdį suspaudė ir jam. Į jų pinkles 
pateko su vaiku vežimėlyje pasivaikščioti išėjusi jauna motina. Ji 
pralošė viską: pinigus, papuošalus, vestuvinį žiedą. Tada jis pasiūlęs 
užstatyti importinį vaiko vežimėlį. Moteris pralošė ir vežimėlį. Ji 
pasiėmė į glėbį verkiantį kūdikį ir lėtai nuėjo šalin.

"Svarbiausia, - šį kartą jau rimtu balsu ištarė Romas, - mums to 
vežimėlio visiškai nereikėjo. Mes neturėjome jo kur dėti. Bet 
žaidimas yra žaidimas - taisyklių reikia laikytis".

Pardavė Soboro stogą
Iš kitų Lukiškių istorijų man įstrigo Kauno įgulos bažnyčios 

(vadinamojo Soboro) stogo ir Ąžuolyno žolės pardavimas.
Ąžuolynas - didžiulis parkas beveik pačiame Kauno centre, šalia 

Sporto halės.
Vaikštinėdama draugų kompanija pamatė, kad erdviose Ąžuolyno 

pievutėse užaugo labai graži žolytė, o ja niekas nesirūpina. Vyrukai 
Kauno priemiesčiuose, kur daugelis gyventojų augina naminius 
gyvulius, ant stulpų išklijavo skelbimus, kad pigiai parduodama 
Ąžuolyno žolė, tik reikia patiems ją nupjauti. Į nurodytą vietą 
paskirtu laiku susirinkusiems žmonėms buvo išdalyti pievos plote
liai, surinkti pinigai ir išduoti kvitai. Netgi kuoliukai buvo tvar
kingai sukalti, kad nekiltų jokių kivirčų. Kitą ankstyvą rytą iš 
priemiesčių į Ąžuolyną suvažiavo šienpjoviai su vežimais ir dal
giais. Užvirė darbas. Tik jau gerokai įdienojus netyčia pasipainiojo 
kažkoks savivaldybės pareigūnas ir pakėlė triukšmą. Sako, šienpjo
viai jo vos neprimušę.

Ąžuolyno žolės pardavimas, žinoma, labai smulki afera, įdomi 
tik minties originalumu. Soboro stogas kai kam atnešė ne vien 
šlovę tarp aferistų, bet ir pakankamai didelių pinigų.

(nukelta į 4 psl.)
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■ Rygoje pasibaigė 5-oji Balti
jos regiono valstybių parlamen
tinė konferencija, kuri priėmė 
rezoliuciją, raginančią šių val
stybių vyriausybes glaudžiau 
bendradarbiauti.
■Latvijos ministras pirminin

kas Andris Škelė nevyko numa
tyto vizito į Maskvą rugsėjo 13 
d. Manoma, kad vizito atšauki
mas susijęs su Latvijos parla
mente priimta deklaracija apie 
Latvijos okupaciją 1940 metais 
ir jos padarinius.
■ Vietinis Latvijos teismas pri

pažino kaltu buvusį Latvijos ko
munistų partijos Centro komite
to pirmąjį sekretorių Alfredą 
Rubiką už tai, kad jis, balotiruo- 
damasis kandidatu į Latvijos pre
zidentus, nuslėpė, jog po 1991 
m. sausio 13 d. buvo komparti
jos nariu ir Visos Latvijos visuo
meninio gelbėjimo komiteto pir
mininku. Pripažinimas kaltu 
reiškia, kad už antivalstybinę 
veiklą nuteistas A. Rubikas nete
ko teisės išeiti iš kalėjimo anks
čiau pavyzdžiui, jeigu
h vyzdingai.
■ Lietuvos UR ministras Povi

las Gylys Vilniuje žurnalistams 
pranešė, kad Latvija derybose 
dėl jūros sienos pripažino, jog 
Kuršių nerija yra Lietuvos kran
tas.
■Didėja naftos produktų tran

zito per Talino uostą apimtis. 
1996 m. Talinas eksportuos per 
4 min. tonų naftos produktų.

■- ■ Rusijosvalstybinis statistikos 
komite-as pranešė, kad skolos 
atlyginimams viršija 36 trilijo
nus rublių, iš jų per biudžetą - 6 
trilijonus. Ginkluotųjų pajėgų 
darbininkų ir tarnautojų prof
sąjungų federacijos pirmininkas 
Spartakas Arčavkinas sakė, kad 
skolos atlyginimams Gynybos 
ministerijoje viršija 6 trilijonus 
rublių. Pasak jo, padėtis yra ka
tastrofiška, ir profsąjungos ruo
šiasi piketams.
■Daugiau nei 100 Rusijos prof
sąjunginių organizacijų atsto
vaujanti visuomeninė organiza
cija "Darbo sąjunga" padarė pa
reiškimą, kuriame įspėjo, kad, 
jeigu valdžia artimiausiu laiku 
neišspręs atlyginimų išmokėji
mo problemos, ji kreipsis į tarp
tautines organizacijas pagalbos, 
ginant žmonių teises.

Gimsta rytas stebuklingas
(įspūdžiai

Juozas Kojelis
(Pabaiga. Pradžia Nr. 33)

Po minėjimo prie kryžiaus nu
vykome į Kartenos kapines. Čia 
buvo pašventintas naujai pasta
tytas šiose apylinkėse žuvusiems 
partizanams prisiminti memo
rialas. Įrašytos, kiek prisimenu, 
per 60 pavardžių. Vyrų ir mote
rų. Jie - mūsų žemės didvyriai, iš 
kurių reikia semtis stiprybės. O 
kai kas vis siūlo semtis stiprybės 
iš tų, kurie talkino okupantui pri
sitaikymu ir koloboravimu. Tai 
būk buvusi skausmingesnė rezis
tencija už partizanų.

Ilgą laiką išeivijoje viešą pagar
bą žuvusiems partizanams reikšti 
su tam tikromis ceremonijomis 
praktikavo Lietuvių Fronto bičiu
liai. Pragmatikai iš to šaipėsi. Il
gainiui ta praktika ir bičiuliuose 
nyko. Lietuvoje ją reiktų diegti ir 
stiprinti. Daug kartų mačiau, kaip 
prie pastatytų ar atstatytų pamin
klų žuvusiems pasipriešinimo 
kovose prieš nacius ir bolševikus 
įvairiuose minėjimuose rinkosi 
išlikę gyvi suluošinti kovotojai, o 
ordinus kai kada gauna tie, kurie, 
kad ir netiesiogiai, atsakingi dėl 
žūčių ir suluošinimų.

Laisvės kovų ir kančių įam
žinimo Kartenoje darbams vado
vauja buvęs partizanas Juozas Vi- 
luckas su savo talkininkais. Juos 
nuoširdžiai remia vietos seniūnė. 
Jie dabar rūpinasi, kad nesunyk- 
tų NKVD-KGB būstinė Karteno
je, kur buvo tardomi, kankinami 
ir žudomi laisvės kovotojai. Na
mas jau apgriuvęs, bėga stogas. 
Norėtų prieš žiemos sezoną nors 
stogą uždengti, o vėliau įkurti 
šios apylinkės laisvės kovų mu
ziejų. Bet... trūksta pinigų. Veikė
jai tikisi, kad kuris' nors užsienio 
lietuvių fondas ar kretingiškiai 
išeiviai bent pradžiai ateis su fi
nansine parama.

Skulptoriaus Mončio 
muziejus

Praeitį sugrąžino ir Palangoje 
kuriamas Prancūzijoje mirusio 
skulptoriaus Antano Mončio mu
ziejus. A. Mončys Kretingos gim
naziją baigė 1941 pavasarį, aš į 
Kretingą atvykau tų metų rudenį. 
Jo seserys - Bronė (Bliznikienė) ir 
Birutė (Turauskienė) buvo mano 
mokinės. Su Antanu suartėjome 
karui baigiantis Vokietijoje, ir 
draugystė niekad nenutrūko. Bi
rutės duktė Loreta su dideliu pa
siaukojimu rūpinasi dėdės kūry
biniu palikimu.

Muziejaus reikalu Palangoje šie
met teko lankytis porą kartų, da- 

iš Lietuvos)
lyvauti posėdžiuose su Antano 
Mončio kūrybiniam palikimui 
išsaugoti valdyba ir pasitarimu
ose su Kultūros ministerijos ir 
Palangos miesto savivaldybės 
atstovais. Kultūros ministerijos 
dėka beveik visi Mončio kūri
niai, išskyrus esančius galerijose 
ir privačioje nuosavybėje, iš 
Prancūzijos parvešti Lietuvon. 
Susikūrė privačios iniciatyvos 
Lietuvoje ir išeivijoje grupė, kuri 
muziejaus idėją konkrečiai re
mia. Kultūros ministerija tą ini
ciatyvą pripažįsta, gi Palangos 
miesto valdžia (po savivaldybių 
rinkimų jau dešiniųjų) jos bai
dosi, ir kultūrinį projektą vis 
nori "valdiškai" spręsti. Ame
rikoje patys didžiausi kultūros 
centrai yra sukurti ir išlaikomi 
privačios iniciatyvos, bendradar
biaujant federalinei, valstijų ir 
miestų valdžiai.

Viešai apgailestauju, kad į tą 
problemą nepanorėjo įsigilinti 
ir to distrikto seimo narys, as
meniškas geras bičiulis Ignacas 
Uždavinys.

Demokratijos 
įtvirtinimas

Kauno muzikiniame teatre 
(buvusiuose operos rūmuose) 
birželio 29 buvo įteikti Kauno 
technologijos universiteto ad
ministracijos ir viešųjų santykių 
magistro diplomai. Šią mokslo 
šaką įsteigė ir didžiąja dalimi 
išlaiko JAV-Baltijos fondas, ku
rio centras VVashingtone, o savo 
biurus turi Vilniuje, Rygoje ir 
Taline. Į iškilmes atvyko Ameri
kos ambasadorius James Swi-

Su seimo nariais Romualda Hofertiene (TS) ir Ignacu 
Uždaviniu (KD) Kretingos katalikiškoje gimnazijoje.

Dr. V. Dambrava klausia poetą Bėru. Brazdžionį patari
mo, kaip pasveikinti "Į Laisvę" fondo studijų dienas Tel
šiuose.
hart, Lietuvos ambasadorius 
Venezueloje Vytautas Dambra
va, seimo narė Vilija Aleknaitė, 
JAV-Baltijos fondo prezidentas 
Linas Kojelis, universiteto, Švie
timo ministerijos, Kauno mies
to, Amerikos kompanijų ats
tovai. Dalyvaudami galėjome 
matyti, kaip kalasi vešlūs de
mokratijos daigai. Įgiję teorinių 
žinių ir pagilinę jas Amerikos 
ir Vakarų Europos treniruotėse, 
naujieji magistrantai/magis- 
trantės iš savivaldybių darbų 
palengva artės į vadovaujančias 
valdžios pozicijas.

Tą dieną diplomai buvo įteik
ti ir kitų KTU mokslo sričių 
absolventams. Auga ir skleidžia
si naujoji Lietuvos pokomunis
tinė inteligentija.

Kaip vieną demokratijos Lie
tuvoje įtvirtinimo formą laikau 
ir Los Angeles susiorganizavu
sio komiteto Lietuvos gimna

zijoms remti programą. Kasmet 
mecenatai suaukoja keletą tūk
stančių dolerių anglų kalbos Lie
tuvos gimnazijose konkursams or
ganizuoti. Komitetui vadovauja 
advokatė Žibutė Brinkienė. Premi
jos skiriamos gimnazijoms pagal 
aukotojų valią.

1992 dalyvavau pirmojoje pre
mijų įteikimo šventėje Vilniuje. 
Suvažiavo premijų laimėtojai, tė
vai, mokytojai. Džiaugsmu švytė
jo moksleivių veidai. Ir tėvų. Tada 
įvyko tiesioginis išeivių ir Lietu
vos moksleivių susitikimas. Gal 
šimtas padėkos laiškų pasiekė 
mecenatus. Daugelis tiesiog jau
dinantys. Nemažą sumą nuvežiau 
ir šiemet.

Švietimo ministerijos atstovė 
Stasė Skapienė vėl pakvietė mane 
premijas įteikti. Kvietimą mielai 
priėmiau ir paruošiau žodelį. Juk 
didelis džiaugsmas matyti švy
tinčius jaunų žmonių veidus. 
Deja, atsitiko taip, kad žmonai 
tuo laiku teko skubiai grįžti Ameri
kon, ir aš ją iki Frankfurto turėjau 
palydėti. Tikėjausi, kad galėsiu į 
Vilnių grįžti premijų įteikimo die
ną ir į iškilmes suspėti. Bet žmoną 
išleidus į Washingtoną, Lufthansa 
lėktuvas į Vilnių jau buvo išs
kridęs. Teko grįžti kitą dieną. Taip 
šiemet ir neteko šventėje daly
vauti.

Visi, kuriuos sutikau grįžęs, 
šventę labai gyrė. Video įrašą par
vežiau p. Brinkienei. Prieš išvyk
damas į Ameriką, su p. Skapiene 
padariau vizitą švietimo ministro 
pavaduotojui (dabar pavadintam 
sekretoriumi) dr. Remigijui Motu
zui. Jis dalyvavo šventėje ir pasakė 
kalbą. Paanalizavome su juo šių 
konkursų reikšmę ir sutarėme, kad 
konkursus reiktų tęsti. Jie ugdo 
jaunimo pilietinį sąmoningumą, 
plečia žvilgsnį į demokratinį pa
saulį (keista, T. Venclova ir A. 
Štromas dabar įtikinėja, kad 

palankios sąlygos pažinti pasaulį 
buvusios sovietmečiu), išeiviją 
artina su Lietuva. Argumentas, 
kad anglų kalbos mokėjimas 
padės Lietuvoje įsitvirtinti že
ma j ai amerikiečių kultūrai, ne
išlaiko kritikos. "Metalinę mu
ziką" vaikosi ir angliškus keiks
mažodžius kartoja daugiausia tie, 
kurie anglų kalbos nemoka ir 
nenori mokytis.

Kiti susitikimai
Kaip visada, taip ir šiemet Tel

šiuose aplankiau "savo mergaitę" 
Editą Zajančauskaitę, kurios ma
ma Gražina, man nepažįstama 
moteris, savo rūpesčių kamuoja
ma pasistengė mane sutikti. Tas 
susitikimas lėmė, kad praktiškai 
neregė septynerių metukų Edita 
buvo atvežta į Ameriką ir viena 
akytė operuota. Šiandien ji jau 
pajėgia lankyti reguliarią mo
kyklą. Už 2-3 metų reikės ope
ruoti ir antrąją. Neatgavo (gal ir 
neatgaus) pilno regėjimo, bet 
gyvenimas bus gerokai palen
kėjęs.

Vėl sutikau vienuolę seselę Lio
nę Vanagaitę, su kurios pagalba 
pasisekė 1986 atvežtus pinigus ir 
popierių perduoti Lietuvos re
zistenciniam pogrindžiui. Tada 
ji buvo slapta vienuolė. Šiuo 
metu jau oficialiai priklauso Ne
kaltai Pradėtos Mergelės vien
uolių kongregacijai.

Susitikau ir su Medininkų 
muitinės namelyje visam gyve
nimui Lietuvos laisvės priešų su
žalotu Tomu Šernu. Visi kiti ten 
buvo išžudyti. Tomas kuklus 
žmogus. "Man rodomas didelis 
dėmesys, bet aš pats nieko nepa
dariau, kad to būčiau užsitar
navęs", kalbėjo. Invalidų veži
mėlyje jis kantriai neša nuo oku
pantų patirtą skriaudą.

Dr. K. Ambrozaitis, rinkdamas 
rezistencinę medžiagą, lankė sa
vo bendražygio 1941 sukilime, 
Lietuvos karininko ir gydytojo, 
vėliau partizano ir Sibiro kalinio 
Vytauto Stonio našlę Viktoriją. 
Pakvietė ir mane kartu nuvykti. 
Nustebau ją sutikęs. Išsiaiškino
me, kad maždaug prieš 65 metus 
lankėme tą pačią gimnaziją 
Kražiuose. Tada ji buvo Viktorija 
Gendrolytė. Ji irgi dalyvavo par
tizaninėje veikloje, buvo areš
tuota ir tardoma, ir gan ilgai 
savanoriškai gyveno Sibire arčiau 
savo vyro. Man tas apsilanky
mas įdomus tuo, kad sovietų 
saugumas gundė Sibire jos vyrą 
padėti mane iš Vokietijos išvi
lioti į jų rankas.

Kelis kartus lankiau partizanų, 
politinių kalinių ir tremtinių 
muziejų, įsikūrusį Ramybės par
ko Kaune (buv. Kauno kapinės) 

(nukelta į 7 psl.)

Užrašai iš pasmerktųjų namų
(atkelta iš 3 psl.)
Kauniečiai turbūt dar prisimena, kaip prieš kelerius metus buvo 

keičiama Soboro stogo danga. Sena varinė buvo nuimama ir deng
iama nauja.

Tuo metu Kaune verslo reikalus tvarkė turtingi komersantai iš 
Gruzijos. Respektabilus pažįstamas kaunietis lyg tarp kitko užsiminė 
jiems, kad žino pareigūną, kuris už kyšį labai pigiai parduotų dabar 
nuimamą, bet iš labai gero metalo padarytą Soboro stogo dangą. 
Gruzinai susidomėjo. Apžiūrėjo nuimtą dangą ir nustatę kainą, jie 
nusprendė, kad šis sandoris vertas dėmesio.

Kauniškiai kompanionai sutvarkė viską iki smulkmenų. Paėmę 
pinigus ir atseit nunešę kyšį aukštam savivaldybės pareigūnui, 
gruzinus įvedė į specialiai paruoštą kambarį, kur jų žmogus išdavė 
reikiamus popierius ir paėmė pinigus.

Tada gruzinams buvo pranešta, kad atvažiuoja kažkokia tikrintojų 
komisija iš Vilniaus, kuri gali pamanyti, kad Soboro stogas parduo
damas per pigiai, todėl viską reikia daryti žaibiškai, kol niekam 
nekilo jokių įtarimų. Komisija turėjo atvažiuoti pirmadienį, todėl 
gruzinai, versdamiesi per galvą, susiorganizavo sunkvežimius, dar
bininkus ir sekmadienį atvažiavo prie Soboro.

Kai darbas buvo beveik baigtas, atsirado sargybinis, buvo iškviesta 
policija, subėgo visa Laisvės alėja žiūrėti, kaip gruzinai vagia Soboro 
stogą.

Pinigų netekusius gruzinus šiaip taip paleido, o patikrinus tą 
savivaldybės kambarį, kuriame jiems buvo išduoti dokumentai, 
pasirodė, kad jo šeimininkas jau kelinta savaitė atostogauja. Par
davėjai buvo pakeitę net lentelę ant durų.

Aferistas aferistui nelygu
Kai kameros aferistai ima varžytis vienas su kitu, kuris jų geresnis, 

kuris turi įdomesnės patirties, klausytis iš tiesų smagu. Populiariau
sia apgaulė - "ragų statymas" įvairiomis formomis. Geriausiai šitas

verslas, žinoma, sekėsi prieš trejetą metų, kai pasitikėjimas vienas 
kitu buvo beribis. Buvo kuriamos fiktyvios firmos su fiktyviu 
nekilnojamuoju turtu, imami kreditai, skolinamasi. Ypač sėkmin
gai buvo "statomi ragai" didmeninės prekybos firmoms, kurios 
patiekdavo prekes, o pinigų pervedimo taip ir nesulaukdavo - 
bankas pranešdavo, kad firmos-vaiduoklio sąskaita staiga ištuštė
jo.

Vieni dirbo su firmomis, kiti - su žmonėmis. Pastarieji laikraštį 
visada pradeda skaityti nuo asmeninių skelbimų. Pavyzdžiui, 
randi tokį skelbimą: "Turiu puikų verslo planą. Ieškau partnerio, 
kuris galėtų įnešti 10-100 tūkstančių JAV dolerių. Šimtaprocenti
nis pelnas garantuotas". Skambini, susitinki, išklausai tą nuos
tabų verslo planą, ir iš karto tampa aišku, kad prieš tave - kitas 
aferistas. Tada po ilgo ir nuobodaus klausinėjimo, kuris parodo 
visišką tavo bukumą, sakai: "Tikrai geras planas. Aš noriu įnešti 
100 tūkstančių "žalių". Tačiau dalis mano pinigų įsukta Vidu
rinėje Azijoje. Reikia skristi ten ir juos pasiimti".

Jūs dar nuoširdžiai pabendraujate keletą dienų, aptariate viską 
iki smulkmenų, ir kai tavo pinigų belaukiantis kitas aferistas jau 
pakankamai įsisvajoja ir ima nekantrauti, sakai: "Išleidau meilužės 
butui visus pinigus. Išsireikalavo kekšė, negalėjau be nieko palik
ti. Gal gali paskolinti kelionei porą ar trejetą "gabalų".

Tavo partneris, žinoma, susimąstys, tačiau pagunda iš naivuo
lio paimti 100 tūkstančių tokia didelė, kad jis turi ryžtis surizikuo
ti keliais savo tūkstantėliais. Čia, kaip žaidžiant pokerį, laimi tas, 
kuris geriau blefuoja.

Šaukia slavų platybės
Visi Lukiškių aferistai sutiko su viena mintimi - Lietuvoje 

"dirbti" darosi vis sunkiau ir sunkiau, naivuolių dar yra, bet 
nepalyginti mažiau. Tačiau Baltarusija, Ukraina dar tik dabar 
gyvena laikus, kurie Lietuvoje buvo prieš kelerius metus. Dauge
lyje sričių ten dar nearti dirvonai.

"Kad taip greičiau išėjus į laisvę! Tada būtų galima įkurti ten

"Sekundės" bankus. Ir ne tik", - buvo saldžiai svajojama prieš 
užmiegant ant kieto Lukiškių gulto.

Tačiau buvo ir tokių, kurie jau spėjo smagiai "padirbėti" slaviškų 
žemių ir slaviškos sielos platybėse. Juk akivaizdu, kad Rusijoje ar 
Ukrainoje po sėkmingos operacijos gerokai lengviau paslėpti visus 
galus nei mažytėje Lietuvoje.

Gana populiarus metodas - atvažiuoti pas pažįstamus į Rusiją ar 
Ukrainą su nemažais pinigais ir pasiūlyti steigti bendrąją įmonę. 
Išsinuomojamos patalpos prestižinėje vietoje, nuperkami brangiausi 
baldai ir kompiuterinė įranga, švaistomasi pinigais. Visi turi įsitikin
ti, kad šitas lietuvis - didžiulių užmojų komersantas. Ir štai firma 
pradeda dirbti. Atliekami keli sąžiningi sandėrai, sudaroma daug 
stambių kontraktų. Tada partneriams pasakoma, kad dėl netobulo 
bankų darbo vėluoja pinigai. Žinoma, tokiam solidžiam užsieniečiui 
viską leidžiama daryti skolon. Firmos skolos auga ir auga, kol 
pagaliau paskutinis naivuolis nustoja kredituoti. Kitą dieną firma 
randama užrakinta, po kiek laiko duris išlaužę verslo partneriai 
neranda netgi baldų - tik tuščias sienas.

Sako, kad mažesniais mastais, tačiau per vieną dieną ir beveik nė 
kiek nerizikuojant, galima puikiai apsipirkti kai kuriuose Rusijos 
miestuose. Solidus Lietuvos verslininkas ateina į tik ką kredito 
korteles pradėjusį išdavinėti banką. Įneša pusantro tūkstančio JAV 
dolerių ir pasiima kredito kortelę. Jis juk nenori rizikuoti, nešio- 
damasis grynųjų pinigų nepažįstamame mieste. Tada jau sėda į 
automobilį ir iki vakaro aplekia visas, kiek spėja, miesto parduo
tuves, kuriose galima atsiskaityti kredito kortele. Kiekvienoje išleidžia 
ne daugiau pinigų, nei buvo įnešęs banke. Parduotuvės kompiuteris 
parodo tik tai, kad klientas pinigų yra įnešęs daugiau nei šioje 
parduotuvėje perka prekių. Kad jis įvairiose parduotuvėse pirko 
gerokai daugiau prekių, nei įnešė pinigų, banke bus išsiaiškinta tik 
susumavus darbo dienos rezultatus.

Šaltesnių nervų klientas prieš pat darbo pabaigą dar spėja užbėgti 
į banką, pasako, kad pasikeitus planams turi skubiai išvykti.

(Bus daugiau)
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Kun. V. Cukuras (centre) š. m. birželio 13 d. Putname su kitais kunigais koncelebruoja 
mišias už a. a. Stasio Lozoraičio vėlę. A. Dundzilos nuotr.

Būrelis draugų po pamaldų. 6-toji iš kairės - Daniela Lozoraitienė, 7-toji - jos sesuo; 
šalia jos - kun. V. Cukuras. A. Dundzilos nuotr.

Paminėtos antrosios a. a. Stasio Lozoraičio metinės
Putname š. m. birželio 13 d. 

buvo paminėtos antrosios a. a. 
ambasadoriaus Stasio Lozoraičio 
mirties metinės. Į šį minėjimą 
buvo atvykusi ambasadoriaus 
našlė Daniela Lozoraitienė iš Ro
mos su savo seserim, daugiau 

i draugų ir bendradarbių. A. a. 
ambasadoriaus St. Lozoraičio at
minimas buvo pagerbtas šv.

Nauja Kazio 
Daugėlos 

fotoparoda
Mūsų žymusis fotografas ve

teranas Kazys Daugėla pasirodė 
su savo darbais birželio 23 d. 
naujai atidarytoje Bedford, NH, 
viešojoje bibliotekoje. Nelabai 
didelėje šios gražios bibliotekos 
galerijoje buvo iškabinti 45 mū
siškio darbai, išrinkti iš beveik 
300 šiai parodai paruoštų fo
tografijų.

Apie šią K. Daugėlos parodą 
plačiai rašė "The Bedford Merri- 
mac Bulletin" laikraštis dar prieš 
jos atidarymą (birželio 6 d. nu
meryje). Ten buvo įdėta ir didelė
K. Daugėlos spalvota nuotrauka, 
kartu su daugeliu jo darbų. Be 
to, daug rašoma apie patį fo
tografą, jo praeitį, ankstesnes 
parodas.

Ilgame apžvalginiame rašinyje 
tame laikraštyje minima, kad K. 
Daugėla, kuris dabar yra 84 metų 
amžiaus, jaunystėje kartu su 
kitais penkiais jaunuoliais iš Lie
tuvos buvo išsiųstas į Vienos 
miestą Austrijoje su valdžios sti
pendija studijuoti inžineriją. 
Nupasakotas lietuvių fotografo 
pasitraukimas, kartu su žmona 
ir naujagime dukra Rūta, nuo 
artėjančių komunistų II-jo pa
saulinio karo metu. Sakoma, kad 
gyvendamas pabėgėlių stovyk
loje Vokietijoje jis daug fo
tografavo ir tų dienų nuotrau
kos pasirodė 1992 m. išleistoje 
knygoje "Išeiviai iš Lietuvos".

Taip pat rašoma, kad ši paroda 
yra jo pirmoji Bedforde, kad jis 
yra surengęs eilę parodų kitur ir 

(nukelta į 7 psl.) 

Mišiomis, kurias koncelebravo 
kun. Valdemaras Cukuras, kartu 
su daugiau kaip dvidešimčia 
kunigų, kurie tuo metu buvo 
susirinkę rekolekcijoms. Kun. K. 
Ambrasas, jėzuitas, dabar dirban
tis Kanadoje, pasakė pamokslą. 
Šis minėjimas buvo aprašytas 
Darbininke š. m. liepos 5 d.

Neseniai gavome keletą to mi

Lietuvos jaunimas stipriausias 
Europoje

Šių metų liepos 7 dieną Stam
bule pasibaigęs Europos jauni
mo krepšinio čempionatas malo
niai nudžiugino visus Lietuvos 
krepšinio gerbėjus. Lietuvos jau
nimas įrodė, kad Lietuvos krepši
nis šiuo metu yra labai aukšto 
lygio ir, ko nepavyko prieš me
tus Graikijoje padaryti vyrų rink
tinei, padarė jaunimas. Lietuvos 
jaunieji krepšininkai, pogrupyje 
iškovoję 4 pergales (pralaimėjo 
tik slovėnams), užėmė pirmą 
vietą ir pusfinalyje susitiko su 
Turkijos komanda (varžybų šei
mininke). Nepaisant Turkijos 
krepšinio sirgalių ir arbitrų spau
dimo mūsiškiai pasiekė sunkią 
pergalę rezultatu 84:74. Kitame 
pusfinalyje po dramatiškos ko
vos ispanai nugalėjo jugoslavus 
79:69. Taigi finale dėl aukso 
medalių susitiko Lietuva - Ispa
nija. Šios rungtynės buvo labai 
įtemptos. Pirmavo tai viena, tai 
kita komanda, bet lietuvaičiai 
nugalėjo ryžto ir užsispyrimo 
dėka. Lietuviai pataikė 53%, is
panai 43% (tritaškiai 58/33). Be 
to, buvo atkovota daugiau ka
muolių ir mažiau klysta.

Šiose rungtynėse iš mūsiškių 
labiausiai pasižymėjo: Darius 
Abraitis -19, A. Jurkūnas -17, V. 
Praškevičius -16, M. Timinskas - 
15, K. Marčiulionis - 11, Š. Jasi- 
kevičius - 7 tšk.

Šiose pirmenybėse Lietuvos 
jaunimo komandai puikiai vado
vavo vyr. treneris Henrikas Gie
draitis ir treneris Šarūnas Saka
lauskas. Ūgiu mūsų komanda 
nusileido daugeliui rinktinių, 

nėjimo nuotraukų iš A. V. 
Dundzilos, kurių dvi čia de
dame, manydami, kad skaity
tojams jos bus įdomios. Tai 
drauge ir paskutinės kun. Valde
maro Cukuro nuotraukos Put
name, nes jis, išvykęs į Lietuvą, 
ten mirė š. m. liepos 17 d.

tačiau taktiniu brandumu ji 
pralenkė visas komandas. Tai 
ne tik mūsų nacionalinio 
krepšinio bruožas, bet ir rink
tinės trenerio bei žaidėjų atkak
laus darbo ir pasiaukojančio 
žaidimo rezultatas. Taigi Lietu
vos krepšinio žvaigždės Arvy
das Sabonis, Šarūnas Marčiulio
nis, Rimas Kurtinaitis turi puikią 
pamainą. Tai centro puolėjai 
Žydrūnas Ilgauskas, kuris šiais 
metais per draftus pateko į NBA 
Clevelando komandą, Virgini
jus Praškevičius jau irgi trenira
vosi NBA naujokų stovykloje. 
Puikiai Europoje Barcelonos 
komandoje pernai žaidė vis pro
gresuojantis Artūras Karnišovas. 
Kauno "Atleto" komandos ly
deris Saulius Šombergas jau irgi 
ruošiasi rungtyniauti Europoje. 
Be to, reprezentacinę rinktinę 
sustiprins Europos jaunimo 
čempionai: Mindaugas Timins
kas, kuris jau rungtyniavo vyrų 
rinktinės sudėtyje Europos vyrų 
čempionate, o jaunimo tarpe 
jis vienas iš lyderių; Kęstutis 
Šeštokas yra vienas iš geriausių 
Lietuvos krepšinio lygos krašto 
puolėjų, triskart LKL čempio
nas; Kęstutis Marčiulionis šiuo 
metu mokosi JAV. Jis yra vienas 
iš geriausių žaidžiančių žaidėjų. 
Taip pat vis kelia savo krepši
nio kvalifikaciją Š. Jasikevičius,
M. Karlikanovas, Jurkūnas ir kiti 
jaunieji krepšininkai. Beje, dar 
nepaminėtas liko jaunimo rink
tinės kapitonas Darius Ado
maitis, kuris puikiai rungtynia
vo Europos jaunimo čempio-

83-asis Lietuvos Vyčių seimas
Regina Juškaitė
(Pabaiga. Pradžia Nr. 34)
Ji tarpininkauja direktorių tary

bai St. John's universitete, kuris 
yra didžiausias katalikų univer
sitetas JAV. Šiuo metu seselė Mar- 
garet John ir St. John's universi
teto personalas bendradarbiauja 
su arkivyskupu metropolitu Au
driu Bačkiu paremti Bažnyčios 
siekimą kelti Lietuvos ekonomi
ką, moralinę ir socialinę būklę, 
sužalotą ilgo sovietinio valdymo. 
Seselė Margaret John Lietuvoje 
lankėsi kelis kartus. St. John's 
universitetas siuntė profesorius į 
Lietuvą steigti fakultetą Vilniaus 
universitete. Seselė Margaret John 
ir St. John's universiteto profeso
riai, architektai, meno istorikai, 
inžinieriai keliavo Lietuvon išvy
styti pilną architektūros planą ir 
sąmatą atstatyti 17-to šimtmečio 
Bernardinų vienuolyną ir jį pa
versti švietimo ir konferencijų 
centru, kuriame bus įrengtas ko
mercinis centras - viešbutis, par
duotuvės, valgyklos.

Stipendijų komiteto pirmininkė 
Maria Deksnis penkiems Lietu
vos Vyčių junijorams įteikė sti
pendijas: 2,500 dol. - Amy Berc- 
zelly; 2,000 dol. - Mikalina Ta- 
mascko; 2,000 dol. - Jessica Was- 
ka; 1,500 dol. - Lina Paltanavi- 
čiūtė; ir 1,500 dol. - Vincent 
Youravich.

Loretta Stukienė pristatė už 
nuopelnus Lietuvos Vyčių orga
nizacijai ir Lietuvai į garbės na
rius pakeltus Alexander Akulę ir 
arkivyskupą Paul Marcinkus.

Oficialią banketo dalį užbaigė 
c.v. pirmininkė Evelyna Oželie- 
nė. Ji pareiškė nuoširdžią padėką 
už gražų priėmimą.

Buvo malonu pašokti, paben
drauti ir atnaujinti pažintis.

Suvažiavimą baigiant
Rugpjūčio 11 d., sekmadienį,

Indijoje vyks šių metų
Mis Pasaulis rinkimai

Indijoje, Karnatakos valstijos 
Bangalorės mieste, šiemet lapkritį 
vyks Mis Pasaulis rinkimai, į ku
riuos suvažiuos gražuolės iš dau
giau kaip 90 šalių.

Tokie rinkimai Indijoje vyksta 
pirmą kartą, bet Indija turi teises 
Mis Pasaulis rinkimus rengti ir 
1997, ir 1998 metais. Šis renginys 
kainuos nuo 70 iki 80 milijonų 
rupijų (apie 2 min. JAV dolerių). 
Pasaulio gražuolės rinkimus ste
bės daugiau kaip du milijardai 
televizijos žiūrovų iš 115 šalių. 
Renginio organizatoriai ieško 
renginio rėmėjų.

Kauniečiai sportininkai Valdas Ūsas ir Aidas Varanauskas, 
pasiekę naują Guinneso rekordą. Jie ore išskleidė 212,28 
kv. metrų pločio Lietuvos trispalvę. Tai didžiausia pasau
lyje vėliava, išskleista ore. V. Kapočiaus nuotr.

nate. Na, o daugumą šios puikios 
jaunimo rinktinės krepšininkų 
subūrė į gerą komandą Lietuvos 
olimpinės rinktinės treneris Jo
nas Kazlauskas. Šio trenerio vado
vaujama Lietuvos Kadetų rink
tinė buvo tapusi Europos čem
pione. Jos sudėtyje rungtyniavo 
dauguma dabartinės jaunimo 
rinktinės žaidėjų. Ko gero, ne

po atsisveikinimo pusryčių Šv. 
Mišias koncelebravo kun. Juozas 
Anderlonis, kun. Albert Abračin- 
skas ir kun. Albin Janiūnas.

Per Mišias kun. Anderlonis ket
virto laipsnio medalius įteikė: 
kun. Francis Karveliui, Ann Kun
drotas, Joan Skukaitis, kun. dr. 
Eugenijui Sawicki, Irene Senken, 
Joseph J. Balaconiui, Salomėjai 
Daulys, Raymond Wertelka, Jo
seph J. Žukas, Amylia Girdaus- 
kas, John Girdauskas, Ann Aac- 
kalitis, Bruno Rutkūnas, Jean Rut- 
kūnas, Brian Rutkūnas, Joseph 
Stelmokas, Roman Wensek, Al
donai Brazienei, Barbara Wil- 
chinski Schmidt, John Koon, Ma
ry Labadis, Anna Helen Mc- 
Donald, Helen Matunis, Mary 
Narcavage, Victor Prep, Agnės 
Marma.

Nauja centro valdyba davė prie
saikų ir sugiedotas Vyčių him
nas.

1996 metų seimas buvo darbin
gas ir sėkmingas. Pasimatysime 
ateinančiais metais rugpjūčio 7- 
10 d. 84-jame seime Dayton, 
Ohio.

(domi parodėlė
Nuo rugpjūčio 7 iki 11 d. Holi- 

day Inn viešbučio prieangyje 
buvo išstatyta Liongino Švelnio, 
centro valdybos archyvo pirmi
ninko, suruošta parodėlė. Nuo
traukomis ir iškarpomis apibū
dinta Lietuvos Vyčių organizaci
jos istorija. Susipažinome su gar
bės nariu kun. John Jutt, prisi
menant jo 25 metų mirties sukak
tį. Skaitėme apie organizacijos 
steigėją Mykolą Norkūną, prisi
minėme Helen Shields, pirmąją 
moterį - centro valdybos pirmi
ninkę. Skaitėme apie Alexander 
Aleksnis (kuris parašė Vyčių him
no muziką), Leonardą Šimutį ir 
jų nuopelnus L. V. organizacijai. 
Parodėlė buvo įdomi visiems.

Parengė Regina Juškaitė

1994 m. pasaulio gražuolės 
karūna buvo uždėta indei Aish- 
warya Rai.

Karnatakos provincijos valdy
tojas sakė, kad renginys bus nau
dingas visai Indijai, nes bus pro
ga parodyti Indijos kultūros įvai
rovę ir pritraukti turistų.

Mis Pasaulis rinkimai buvo 
pradėti rengti 1951 m. ir 39 kar
tus vyko Londone, po kartą Hong 
Konge ir Atlantoje, ir keturis kar
tus Sun Sityje, PAR. Per rengi
nius buvo surinkta 150 min. 
JAV dolerių, kurie skirti labdarai.

BNS

tolimoj ateity šio puikaus trene
rio vadovaujama Lietuvos rep
rezentacinė rinktinė kovos dėl 
apdovanojimų visose aukščiau
sio lygio varžybose. Taigi belieka 
palinkėti Lietuvos krepšinin
kams kuo daugiau naujų perga
lių krepšinio arenose.

Žilvinas Bublis

IŠ VISUR
- Solistė Ina Varytė atliks 

meninę programą "Draugo" po
kylyje rugsėjo 22 d. Chicagoje, 
Martiniųue salėje. Dainininkė 
ruošia doktoratą iš muzikos. Jai 
akompanuos muz. Manigirdas 
Motekaitis.

- Daliui Stancikui (publi
cistikoj vartojančiam Egidijaus 
Borkio slapyvardį) š. m. liepos 
pradžioje Telšiuose įvykusioje 
penktojoje "Į Laisvę Fondo" stu
dijų savaitėje buvo įteikta šio 
fondo 1996 metų 4000 litų pre
mija. D. Stanciko politiniai ko
mentarai ir straipsniai spausdi
nami "Dienovidyje" ir "Lietuvos 
aide". Šių metų premijos mece
natas buvo dr. Juozas Kazickas.

- Angliškoji "Draugo" lai
da, atskiras savaitraštis, pasak 
leidėjų, nieko bendro neturintis 
su to paties vardo dienraščiu, 
pradedamas leisti nuo rugsėjo 
14 d.

- Dzūkų draugija Chicago
je, veikusi nuo 1966 metų, nu
tarė užbaigti savo veiklą. Spren
dimas pareikštas š. m. birželio 9 
d. įvykusiame posėdyje.

- Tomas Pūkštys, iš Chica
gos, IL, šią vasarą jau du kartus 
pagerino JAV ieties metimo re
kordą. Rugpjūčio 10 d. Monte 
Carlo įvykusiose geriausiųjų pa
saulio lengvosios atletikos spor
tininkų varžybose jis nusviedė 
ietį 283 pėdas ir 10 coliu. Tuo 
rungtynėse užėmė ketvirtą vietą. 
Penktą vietą užėmė čekas Jan 
Zelezny, Atlantos olimpiadoje 
laimėjęs aukso medalį.

- Š.m. liepos 20 d. New Yor
ko Centriniame parke buvo pa
minėtos Žalgirio mūšio 486-o- 
sios metinės. Minėjimą organiza
vo draugija "Bičiulystė".

- Dr. V.A. Dambrava, Lietu
vos ambasadorius Pietų Ameri
kos valstybėms, 1996 m. rug
pjūčio 16 d. vadovavo specialiai 
misijai Dominikos respublikos 
dr. L. Femandez Maribal prisai
kdinimo iškilmėse.

- Melburno lietuvių bibliote
kai Australijoje vadovauja lietu
vių kultūros veikėjas, rašytojas 
Juozas Mikštas.

- Kanados lietuvių dienos, 
rengiamos Kanados LB Toronto 
apylinkės, įvyks spalio 11-13 d. 
Numatyta programa: spalio 11 
d. - literatūros vakaras ir jauni
mo susipažinimo pobūvis Prisi
kėlimo parapijos patalpose; spa
lio 12 d. - mokytojų suvažia
vimas, sporto varžybos, dramos 
popietė; spalio 13 d. - Mišios 
Lietuvos kankinių, Prisikėlimo 
ir Išganytojo parapijų švento
vėse, didysis koncertas Anapilio 
salėje ir atsisveikinimo linksma- 
vakaris Lietuvių Namuose.

- Žinomas lietuvių vertėjas 
Valdas Petrauskas, gyvenan
tis Kanadoje, išvertė garsaus ka
nadiečių rašytojo M.Ondaatje ro
maną "Anglas ligonis". Knygą 
išleido Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos leidykla.

- Aktorius Vitalis Žukauskas
spalio 6 d. atliks meninę pro
gramą Chicagos Jaunimo centro 
salėje. i

- "Tulpė Times’’ - kas tris 
mėnesius anglų ir lietuvių kal
bomis išeinantis biuletenis, lei
džiamas JAV LB skyriaus Was- 
hingtono valstijoje. Šį LB skyrių 
sudaro: pirm. Rasa Raišytė, vice
pirm. Silvija Fabijonaitė-Come- 
aux, ižd. Marytė Jozaitienė. Biu
letenio redaktorė - Zita Petkienė.
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Š. m. rugpjūčio 30 d. "Darbininkas" pradėjo spausdinti Juozo 
Kojelio įspūdžius iš Lietuvos "Gimsta rytas stebuklingas". Autorius 
savo straipsnį pradėjo su grįžusiųjų keliauninkų charakterizacija. 
Išvardino jų pastabumą, "kad kiti nuvykę ten skelbia savo išmintį 
ir garsinasi išeivijoje būk nuveiktais stebuklingais darbais", tretieji 
save giria, ketvirtieji dar kitaip kalba ir rašo ir t. t.

Po šio, sakyčiau, "kietokai", kritiškai nuskambėjusio įvado, ponas 
Kojelis nustebino: autorius pradėjo pasakotis apie savo paties 
asmeninius atsiekimus bei kelionių skaičių... To visko prirašė gan 
daug, net 6 laikraščio skilties inčus: kiek kartų Lietuvoj ką gero 
padarė, kaip gudriai apstatė KGBistus ir t. t. Truputį keista, kad 
įvadinėse mintyse šiek tiek kritiškai atsiliepęs apie kitus, autorius 
tuoj pat pats pražygiavo kaip parade.

Čia prisimenu šeštoje gimnazijos klasėje gerai įsisąmonintus 
klasikinių komedijų bruožus. Komedijose žiūrovai, juokdamiesi iš 
Harpagono, Tartiufo ar Orgono, net nepasijunta besijuokią iš savęs. 
Aišku, minėtas p. Kojelio straipsnis nepretenduoja į komediją. 
Atidžiau straipsnį skaitant ir galvojant, ką skaitai, paties autoriaus 
bei jo pakedentų bendrybių ryšys tačiau jaučiasi. Ryšio, atrodo, 
nepajuto autorius, straipsnio pradžią rašydamas.

Antanas Dundzila
McLean, VA

Gerbiama Redakcija,
nuoširdžiai dėkoju už išspausdintą mano straipsnį.

Su nekantrumu laukiu kiekvieną savaitę laikraščio "Darbininkas". 
Tai ne tik mano, bet ir mano šeimos gyvenimo dalis. Labiausiai 
mėgstame skaityti straipsnius, apžvelgiančius Lietuvos ekonomiką, 
kultūrą, o taip pat filosofinės-religinės pakraipos mintis.

Linkime Jums sėkmės ir ištvermės šiame svarbiame darbe!
Visada pasiruošę padėti -
V. Naureckas su šeima

Reportažas iš VVashingtono

Vilniaus piligrimas VVashingtone
Antanas Dundzila J

Kai vasarą Washingtone lankė
si prezidentas Brazauskas, se
kančią dieną po oficialių priė
mimų, pagerbimų ir pasitarimų 
jis pareiškė, kad reikia aplankyti

katalikų šventovę, kurioje Ame
rikos lietuviai yra įrengę koplyčią 
Kartu keliaujantiems patarėjams 
dar paaiškino:

- Čia galimybė dvasiniam atsi
naujinimui! Rudenį vyks Seimo 
rinkimai. Reikia pasimelsti, kad

žmonės nenusisuktų nuo darbo, 
doros ir darnos principų... Jei 
LDDP pralaimės, tai visos mūsų 
pastangos eis į peklą!

Tuoj pat sukruto Lietuvos am
basada, Lietuvių Bendruomenė, 
o JAV Valstybės Departamentas 
pasirūpino tinkama palyda per 
miestą. Šventovės lankymas bu
vo numatytas 2:15 vai. po pietų.

Vykstant į šventovę, VVashing
tono žymiųjų pastatų istoriog
rafiją referavo ambasados parei
gūnas. Paaiškino, kaip lietuvių 
koplyčią gavo, kas ją įrengė.

- Koplyčios organizatoriai jau 
tada suprato dabar mūsų vedamą 
gerų kaimynų politiką, - pastebė
jo prezidentas. - Jei būtų įrengę 
Aušros Vartų vardo, bet ne Šilu
vos koplyčią, mums būtų buvę 
daug sunkiau iš VValesos išsiderė
ti Lietuvai palankią sutartį...

Prie šventovės išlipus iš limu
zinų, link svitos priartėjo vienas 
iš garsiųjų VVashingtono miesto 
benamių, ubagų. Apskretęs, skar
malais apsidangstęs, rausvai 
melsvai išdžiūvusios veido odos 
nelaimingasis klaikiomis akimis 
žiūrėjo į puošnius atvykėlius, o 
prezidentui nervingai pamojavo 
ranka. Palydos moterys užsi
dengė nosinaitėmis nosis, o vy
rai jau norėjo jį mandagiai paves
ti šalin, bet prezidentas juos su
laikė:

- Nereikia, nieko jam nedary
kite! Aš visą gyvenimą dirbau 
Lietuvos liaudžiai ir vargdie
niams, tad ir Amerikos vargšui 
dėl mūsų lai nenukrenta plau
kas nuo galvos.

Prezidentas žengė žingsnį ar
tyn, o benamis jį užkalbino:

- Mielas Tikėjimo broli, prašau 
nors pusės dolerio kavos puode
liui...

- Gerbiamas drauge! Mielai tau 
duočiau ir daugiau, bet neturiu 
pinigų... Aš pats atvykau į Ame
riką pinigų prašyti... Pas mus po

■ o .' t. - '•< -si .

"Sveiki. Mes iš Lietuvos." V. Kapočiaus nuotr.

kelis mėnesius vėluojamasi su 
algomis ir pensijomis... - prezi
dentas tačiau atsisuko į su port
feliu stovintį palydovą, iš jo pa
ėmė savo pasirašytą, su vėliava 
ir prezidento insignija nuotrau
ką, ir padavė benamiui:

- Va, su šita nuotrauka rytoj 
ateik į Ambasadą, tau užfundys 
ne tik kavos, bet ir gerus pusr 
čius. Turime pasigailėti Ameri
kos vargšų! - prezidentas tvirtu 
tonu davė nurodymą savo paly
dai.

Kai visi vėl pajudėjo šventovės 
link, prezidento palydovas su 
portfeliu benamiui dar paaiški
no:

- Žmogau, žinok, kad kalbėjai 
su vizituojančiu Lietuvos prezi
dentu!

Paraudusiose benamio akyse 
pasirodė ašaros, o keli lašai net 
nuvarvėjo ant prezidento do
vanotos nuotraukos.

tiek atsigavęs, prezidento Bra
zausko apstulbusiam patarėjui 
dar pridūrė: - Tik palauk minu
čiukę, čia turiu krepšyje... Aš tau 
parodysiu anų laikų savo nuo
trauką...

"Tikrai verta pasimelsti, ką gali 
žinoti...", - šventovės laiptais 
kondama< dabar jau rimtai me-

ditavo prezidento Brazausko pa
lydovas.

r Užsisakydami

DARBININKĄ,
Jūs paremsite 

lietuvybę 

Amerikoje

atlanta IE, Ine.
914 - 258 - 5133800 - 775 - SEND

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

~x
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PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

rudenį ir žiemą, skrisdami į 
Vilnių ir Rygą!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

f.,

Dėl daugiau informacijų skambinti:
AIREX TRAVEL AGENCY

382 Broad Avė. 
Leonia, NJ 07605 

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

- Aš pats prieš penkerius me
tus buvau Vagnuzalbo demokra
tinės respublikos prezidentas, 
bet, kad juos rupūžės griebtų, 
pralaimėjau prakeiktus rinki
mus... Tai, va dabar esu Ame
rikoje... - vargšas rankove šluos
tėsi sudrėkusius skruostus. Šiek

Padovanokite DARBI-
NINKO prenumeratą savo 
pažįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieniems metams - tik $30.
Užsakykite DARBININKĄ 

giminėms ir draugams
Lietuvoje.

k________ 7

SEPTEMBER
• .... SCHEDULE

SEP19THUR

SEP19THUR

SEP 20 FRI

SEP 20 FRI

SEP 26 THU

SEP 27 FRI

rtr

’4 <1..

VILTIS
(HOPE)

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

TEL.: (617) 269-4455

Jeigu Jus domina naujausi 
įvykiai Amerikoje ir Lietuvoje, 
užsisakykite DARBININKĄ. Šis 
laikraštis tikrai neapvils Jūsų. 
Jau 80 metų Amerikos lietu
viai skaito DARBININKĄ. Skai
tykite DARBININKĄ ir pasiūly- 

^kite jį kitiems.

DEXTER PARK 
PHARMACY •

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

Wm. Anastasi, B. S.
77 >01 JAMAICA AVENUE

RUGSĖJO mėn. siuntinius paimsime siose vietovėse: L

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

WE DELIVER
V Tel.: 296 - 4130 J

PHILADELPHIA, PA 

BALTIMORE, MD 

KEARNY, NJ 

PATERSON, NJ 

NEWARK, NJ 

BROOKLYN, NY

11 - 12 NOON

4-5PM

11 - 12 NOON

I - 2 PM

II - 12 NOON

12 - 1 PM

J

New York-Vilnius-New York $640 r.t.

One way to Vilnius $420

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

PUTNAM, CT 
PROVIDENCE, Rl 
ALBANY, NY 
BINGHAMPTON, NY 
FRACKVILLE, PA 
SCRANTON, PA 
NORWOOD, MA 
BRIDGEPORT, CT 
NEWYORK, NY 
PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD 
WASHINGTON, DC

rugsėjo 19 THU 
rugsėjo 19 THU 
rugsėjo 20 FRI 
rugsėjo 21 SAT 
rugsėjo 21 SAT 
rugsėjo 21 SAT 
rugsėjo 23 MON 
rugsėjo 27 FRI 
rugsėjo 28 SAT 
rugsėjo 28 SAT 
rugsėjo 28 SAT 
rugsėjo 29 SUN

12:00- 1:30 v. p.p. 
4:00 - 5:30 v. p.p. 
7:00 - 8:00 v. vak. 
9:00 - 10:00 v. ryto 
3:00 - 5:00 v. p.p.
12:00- 1:30 v. pp..
5:30 - 6:30 v. v.

12:00 - 1:00 v. p.p. 
12:00 - 2:00 v. p.p.
12:00- 1:30 vai. p.p 
6:00 - 7:00 v. v.
1:30 - 4:00 v. p.p.

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA
368 WEST BROADVVAY, BOSTON, MA 02127 
(617) 269-4455

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

(800) 654-2432 (201) 592-8780
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Iš k.: Gediminas Murauskas, Jacquelyn Crehan, arkivysk. E. Curtiss, Aušrelė Sakalaitė 
ir Ramutė Sakalaitė Mitchell prie pašventinto į Šiaulius vežamo kryžiaus.

Omahos lietuvių kryžius jau stovi Kryžių kalne
Omahos, NE, miesto delegaci

ja nuskrido į Lietuvą ir pasirašė 
savitarpio paramos sutartį su 
Šiaulių miestu š. m. gegužės 15 
d. Delegaciją iš Omahos sudarė 
14 asmenų, kurios vadovas buvo 
Omahos miesto tarybos pirm. 
Lee Terry.

Šiauliai yra 4-tasis Lietuvos 
miestas pagal gyventojų skaičių; 
vienas iš pagrindinių transpor- 
tacijos ir įmonių centrų šiaurės

Gimsta rytas stebuklingas
dixi. Jau pirmuosiuose knygos 
puslapiuose sutinki tuometinį 
KGB viršininką gen. E. Eismuntą, 
1988 pokalbyje su sąjūdininkais, 
ir jis patvirtina tiesą (ko "liberali
nis sparnas" nenorėjo ir nenori 
pripažinti), kad sovietų saugu
mas įdėmiai sekė išeiviją. Vieni 
jiems buvo "geri", kiti "blogi". 
Tame pokalbyje dalyvauja ir KGB 
pulkininkas (dabar gyvenąs Vil
niuje) E. Baltinas, kuris Vilniuje 
1986 priėmė mano seklio iš New 
Yorko raportą.

Knygos pristatyme kalbėjo ra
šytojas Markas Zingeris, visuo
menininkas Arimantas Dragūne- 
vičius, pats knygos redaktorius 
ir kiti. Čia teko susipažinti ir 
pasikalbėti su populiaria Kauno 
vicemere Marija Margevičiene.

(atkelta iš 4 psl.) 
pakraštyje. Čia daug sukaupta 
okupacinio laikotarpio doku
mentinės medžiagos. Šiose patal
pose darbuojasi "Laisvės kovų 
archyvo" vyr. redaktorė Dalia 
Kuodytė. Tai begalinio darbštu
mo, talentinga istorinių doku
mentų tyrinėtoja. Už jos darbus 
"Į Laisvę" fondas praėjusiais me
tais jai paskyrė metinę 1000 dol. 
premiją. Labai įdomiai kalbėjo
mės apie ten esančią medžiagą, 
tyrinėjimus ir tyrinėtojus. Atvyk
sta tyrinėtojų ir iš išeivijos, kar
tais ir su keistais tikslais.

Kauno savivaldybės salėje bir
želio 18 dalyvavau žurnalisto 
Vidmanto Valiušaičio sureda
guotos knygos "Žygio draugams" 
pristatyme. Tai vertingas lei
dinys, apimąs 8 metų laikotarpį 
nuo pirmųjų Sąjūdžio bangelių 
suvirpėjimo iki "dainuojančios", 
bet ir krauju aplaistytos revoliu
cijos, atnešusios Lietuvai neprik
lausomybę. Čia matoma ir tos 
revoliucijos centrinė figūra - 
prof. Vytautas Landsbergis.

Skaitydamas tą knygą, matai 
istorine srove plaukiančius pa
žįstamus ir nepažįstamus žmo
nes, jų idėjas ir įvykius. Vieni 
savo idėjoms liko ištikimi, kiti 
save vėliau kitokius parodė, ta
čiau istorine srove sugrįžti į 
praeitį nebegalima. Quod dixi, 

BALTIC 
TOURS

$ 475.00 į LIETUVĄ
New York/Newark - Vilnius - New York/Newark

$550.00 j LIETUVĄ 
Chicago - Vilnius - Chicago 

Plius mokesčiai 
Kaina galioja lapkričio mėnesį ir 
Naujųjų Metų sutikimo proga. 
Dėl informacijos kreipkitės į 

Albiną ar Kristiną

BALTIC TOURS
77 Oak St. Suite 4 

Newton, MA 02164 
Tel.: 617-965-8080 

800-216-5987

Lietuvoje. Didžiausias karinis ae
rodromas visoje buvusioje So
vietų Sąjungoje yra Šiaulių pa
kraštyje, kuris dabar pertvarko
mas į laisvos prekybos zoną.

Ta pačia proga ši delegacija 
nuvežė kryžių nuo Omahos lie
tuvių ir jį pastatydino Kryžių 
kalne. Gavo labai garbingą vietą 
- prie pagrindinio takelio, prie 
pat a. a. Stasiui Lozoraičiui at
minimui pastatyto kryžiaus.

Lietuva laukia 
Brazdžionio...

Lietuvoje ir išeivijoje neprik
lausomai iškilo iniciatyva kaip 
galima prasmingiau paminėti po
eto Bernardo Brazdžionio 90 me
tų jubiliejų. Tuo reikalu ilgame 
posėdyje birželio 13 Lietuvos Ra
šytojų sąjungos patalpose Vilniu
je derinome mintis su tos sąjun
gos pirmininku Valentinu Sven- 
ticku. Prie svarstymų pozityviais 
siūlymais prisidėjo Kultūros mi
nisterijos atstovas. Tą mintį to
liau brandina Lietuvos muzikai, 

Prieš delegacijos kelionę į Lie
tuvą, arkivysk. Elden Curtiss pa
kvietė Omahos Lietuvių Ben
druomenės pirm. Gediminą Mu
rauską į arkivyskupiją ir paprašė 
nuvežti jo auką Kauno jėzuitams. 
Auka buvo 10,000 dol. G. Mu
rauskas ją įteikė jėzuitui Tėv. 
Jagminui Kaune. Omahos lietu
viai yra labai dėkingi arkivysk. 
E. Curtiss už jo prielankumą Lie
tuvai ir auką Lietuvos jėzuitams.

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "DARBININKO“, 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.

rašytojai, teatralai, visuomeni
ninkai. Žemaičių vyskupas J. E. 
Antanas Vaičius nudžiugo su
žinojęs, kad į minėjimo planą 
įtraukti ir Telšiai. Pažadėjo savo 
talką.

Minėjimo Lietuvoje bendras 
planas maždaug jau sutartas. 
Bernardo gimtadienis išpuola 
vasario 2, bet minėjimas perkel
tas į pavasarį, gegužės-birželio 
mėnesius. Lietuva laukia Tautos 
Poeto. Tikisi, kad su Bernardu 
atvyks ir Vytė Nemunėlis, ir 
Vaidila Valiūnas.

...ir seimo rinkimų
Gyvenimo painiavas Lietuvo

je suprasti galima tik ilgiau pa
gyvenus ir pabendravus ne vien 
su bendraminčiais, bet su įvair
iais žmonėmis ir įvairiose vie
tose. Nereikia abejoti - tauta ir 
valstybė iš komunistinio paliki
mo liūno jau išbrenda. Išbrenda 
ne dėl to, kad dabartinė valdžia 
sudarytų palankias sąlygas. Iš
brenda, nežiūrint nepalankių 
sąlygų. Būtų neteisu sakyti, kad 
didžioji valdžios vyrų dalis no
rėtų Lietuvai bloga. Paprasčiau
sia, jie dar nepajėgia blaiviai 
galvoti ir sąžiningai elgtis.

Po seimo rinkimų, spalio 20, 
sąlygos turėtų pagerėti. Lietuva 
laukia rinkimų. Duok Dieve, kad 
dešiniųjų pusėje į seimą nepatek
tų didesnis skaičius tokių, kurie 
nepajėgia blaiviai galvoti ir sąži
ningai elgtis.

Kartą, prieš daugelį metų, rašy
tojas Jurgis Gliaudą Los Angeles 
kasmet ruošiamuose politiniuose 
seminaruose kalbėjo, kad verg
valdžiai negali būti ramūs, kol 
vergai sapnuoja ir svajoja apie 
laisvę. Gliaudą buvo teisus: tie 
sapnai ir svajonės lietuvių tau
toje išlaikė okupacijai pasip
riešinimo dvasią. Nuopelnus už 
tai dabar bando savintis bu
vusieji vergvaldžių talkininkai. 
Bet tai tuščios pastangos, nors 
ta linkme veikia ir kai kurie 
užsienio lietuviai.

Geresnės ateities viltis Lietu
voje dabar rankose tų, kurie sap
nuoja, svajoja ir dirba dėl teisin
gos, krikščioniškos, darbščios, 
patriotinės Lietuvos. Išeivijos 
dalis, kuri ištvėrė idealistiniame 
patriotizme, turėtų surasti keli
us su tais "svajotojais" artimai 
bendradarbiauti. Lietuvoje jie 
laukiami.

APPLE kursai 1996 metais
Šią vasarą APPLE pirmą kartą 

nuriedėjo į istoriškai didingus ir 
gamta turtingus Trakus. Dvi sa
vaites kiekvieną rytą eidavome 
Galvės ežero pakrante į Vytauto 
Didžiojo vidurinę mokyklą, ku
riai vadovauja direktorė Elvyra 
Janušauskienė. Mokykla erdvi, 
gražiai prižiūrėta, užkopus laip
tais mus pasitiko didžiulė Vytau
to Didžiojo freska, maždaug 12 
pėdų (apie 4 m) didumo. Paju
tome, kad atvykome į Vytauto 
Didžiojo žemę.

Visuose miestuose yra labai 
daug pradinių skyrių mokytojų, 
norinčių patekti į kursus, tačiau 
dėl esamų sąlygų buvo priimta 
apie 30 proc. Pradinių skyrių 
seminarai vyko Molėtuose, Kau
ne ir Trakuose.

Šią vasarą turėjau progos su
sipažinti su lietuvėmis mokyto
jomis, dirbančiomis lietuvių mo
kyklose užsienyje, Lenkijoje, Lat
vijoje ir Rusijoje. Įdomu, kad 
Maskvoje rusai stato naują mo
kyklą lietuviams ir nesikiša į 
mokyklos organizavimo darbus. 
Latvijoje lietuvių kalba yra dės
toma kaip svetimoji kalba, visi 
kiti dalykai mokomi latvių kal
ba. Suvalkų trikampyje lenkai 
stato įvairius reikalavimus, jie 
nustato darbo planą, trukdo va
dovėlių spausdinimui. Jau keturi 
metai, kaip laukiama naujų va
dovėlių. Visos mokytojos labai

Nauja
K. Daugėlos 

paroda 
(atkelta iš S psl.)
jo nuotraukos yra laimėjusios 
daugelį atžymėjimo ženklų. Vie
na iš K. Daugėlos parodų buvo 
surengta ne taip toli nuo jo 
dabartinių namų - New England 
kolegijos galerijoje, Hennicker 
mieste.

Be to, ilgame straipsnyje min
ima, kad K. Daugėla kartais 
aplanko savo gimtąją Lietuvą, 
kur susitinka su savo šeimos na
riais ar surengia fotoparodas. Taip 
pat jis daug prisideda prie ar
timųjų bei kitų paramos rei
kalingų žmonių šelpimo, siųs
damas maisto ir drabužių siun
tinius.

Ed. Šulaitis

Philadelphia, PA
Neeilinis 

kultūrinis įvykis
Rugsėjo 22 d. į Philadelphiją 

gastrolėms atvyksta Hamiltono 
lietuvių teatras "Aukuras" su Ka
zio Inčiūros ir Antano Rūko dra
matizuota Žemaitės apysaka "Pet
ras Kurmelis". Be Kanados lietu
vių aktorių, spektaklyje vaidina 
aktorius Vitalis Žukauskas iš New 
Yorko ir du svečiai iš Lietuvos, 
profesionalūs Klaipėdos dramos 
teatro aktoriai Eglė Barauskaitė 
ir Darius Meškauskas. Vaidini
mas įvyks sekmadienį, 2:30 v. p. 
p., Lietuvių Namuose (Lithua
nian Music Hali, 2715 E. Alleg- 
heny Avė.).

V. Kapočiaus nuotr."Formulės" lenktynės Kačerginės žiede (Kauno raj.)

jaunos ir energingos.
Turėjome progos iš Trakų nu

važiuoti į Dieveniškes, lietuvišką 
salą prie Baltarusijos sienos. Ten 
vienoje didelėje mokykloje tel
pa lietuvių, rusų ir lenkų mokyk
los. Apylinkės gyventojai yra 
buvę lietuviai, bet sulenkėjo ir 
vaikus lenkiškai mokė. Čia dirba 
labai energingos mokytojos su 
narsia vedėja priešakyje. Per 
pastaruosius ketverius metus jos 
pritraukė daug šeimų, kurios 
susigrąžino lietuvių kalbą. Da
bar jų ketvirtokai perkelti į penk
tą skyrių, bet miesto švietimo 
skyrius, kuriame yra daugumas 
lenkų, jiems neleidžia atidaryti 
penkto skyriaus, sako, lai jie eina 
į lenkų arba į rusų mokyklą. 
Mokyklos vedėja parašė laišką 
prezidentui Brazauskui, bet dar 
iš jo negirdėjo, o jau mokslo 
metų pradžia. Galima būtų už
sienio lietuviams reaguoti į šią 
problemą, pirma - kreiptis į vy
riausybę, antra - nusiųsti pa
ramos ir medžiagos.

Kauno rajone suorganizavau 
vienos savaitės apylinkės moky
tojoms kursus, kuriuos baigė 50 
rajono mokytojų. Iš Kauno mies
to buvo tik du, kiti buvo iš Gar
liavos, Raudondvario, Norei
kiškių, Rokų, Girininkų, Batnia- 
vos, Sitkūnų ir Akuotos kaimų. 
Mokytojos kiekvieną dieną grįž-

DIKTATORIŲ PADLAIŽIAI
(atkelta iš 1 psl.)

Amerika, verti beatodairiškos kri
tikos. Man reikšminga, kad ir 
mano gyvenamojo krašto, Aus
tralijos, vadovybė, neseniai iš
rinkta konservatyviosios pakrai
pos koalicija, pareiškė remią šį 
JAV-jų žingsnį. Manau, kad tai 
teisinga kryptis. Tik pagalvo
kime, koks furoras kiltų, jei JAV- 
jos būtų nieko nedariusios? Nėra 
abejonės, kad JAV-jos, kaip pa
saulyje pirmaujanti supervalsty
bė, turėjo ką nors daryti.

Šitame pasaulio įvykių fone 
man ypač reikšminga atrodo tai, 
kad Irako diktatorius savo kru
viną veiklą atlieka per vieną 
kurdų frakciją. Prisiminkime, 
kad tas pats diktatorius savo val
stybėje vartojo nuodingas dujas 
ir cheminį karą prieš Irako pi
liečius, kurdus. Manytumei, kad 
joks kurdas to niekad neužmirštų 
ir niekad nesusidėtų su šia dik
tatūrine valdžia. Deja, taip nėra. 
Kurdų tarpusavio kovai vyk
stant, nors ir nedidelė, bet reikš
minga jų frakcija susidėjo su jų 
tautos didžiausiu galvažudžiu, 
Irako diktatoriumi. Ir, kaip senais 
laikais, tos frakcijos vadas, nu
važiavęs į Bagdadą, bučiavo ran
ką Saddam Huseinui, laukdamas 
jo maloningos paramos "savie
siems".

Primintina, kad šįmet sueina 
75 metai nuo Žemaitės (Julijos 
Beniusevičiūtės-Žymantienės), 
lietuvių literatūros klasikės, 
mirties, o Hamiltono "Aukuras" 
pernai jau atšventė savo veiklos 
45-rių metų jubiliejų.

Vaidinimą rengia ir visus ma
loniai kviečia Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos Philadelphi
jos Klubo valdyba. Tikima, kad 

davo į namus ir į savo sodus, 
galėjo virti uogienes, nes uogos 
jau buvo prisirpusios. Kaune bu
vo išbandytas naujas kursų mo
delis, kuris būtų pigiausias ir 
praktiškiausias kai kuriais atve
jais. Dieveniškių mokyklos vedė
ja skundėsi, kad nė viena iš jos 
mokytojų, išskyrus ją pačią, ne
nuvyko į Trakus, į APPLE semi
narus: jos negalėjo palikti savo 
kiaulyčių, vištyčių ir sodų... Tai 
labai rimta priežastis, tad tokiu 
atveju APPLE mini kursai gali 
būti siunčiami pas juos.

Trakų dviejų savaičių kursai 
Švietimo ministerijai nieko ne
kainavo, kursus finansavo Tau
tos Fondas iš New Yorko. Tai 
buvo geriausiai investuoti 
$20,000 į dar kuriamos demok
ratiškos Lietuvos ateitį. Aš labai 
raginčiau, kad ir ateityje Ameri
kos lietuvių fondai finansuotų 
bent vieną APPLE dviejų savaičių 
sesiją. Trakuose buvo labai geros 
sąlygos dirbti ir jautėmės pato
giai, nes nebuvo apsunkinamas 
vietinis švietimo skyrius. Prieš 
išsiskiriant Vilniuje padėkojau 
amerikiečiams kolegoms Cleve- 
lando visuomenės vardu, nes 
buvau paklausta, "ar mūsų vi
suomenė pakankamai padėkoja 
amerikiečiams, kurie vyksta ten 
dirbti?" Dekanas Arthur Manzi- 
one iš New Jersey atsakė "It was 
our pleasure!"

Irena Gedris-Giedraitienė

Šie keistoki kurdų frakcijos 
veiksmai paaiškinami irgi keis
tokai - girdi, tai Viduriniai Rytai 
ir ten viskas kitaip. Paaiškinimui 
politologai ir žurnalistai cituoja 
arabų posakį, kad "mano priešo 
priešas yra mano draugas". Atro
dytų, lyg kurdai būtų kokie tai 
atėjūnai iš kitos planetos. O jie 
yra žmonės, turintys dvi akis ir 
vieną nosį, kaip ir mes visi, 
žmonės, mylintys savo vaikus, 
raudantys mirus artimiesiems.

Per amžius mes, lietuviai, vis 
pabrėždavome, kad mes kitokie, 
nei kitos tautos. Tas sąmoningas 
savitumo supratimas buvo rei
kalingas ir lieka reikalingas. Bet 
taip pat reikalingas ir suprati
mas, kad ir mes, esant pana
šioms sąlygoms, panašiai elg
tumės, kaip ir visi kiti žmonės. 
Gerai, kad lietuviai bendrauja su 
lietuviais, kad lietuviai ir remia 
lietuvius. Bet mūsų nelaimei, ne
didelė lietuvių dalis linkusi bu
čiuoti rankas Maskvos diktato
riams nei kiek ne mažiau, kaip 
nedidelė kurdų dalis linkusi bu
čiuoti rankas Bagdado diktato
riui.

Laikas atskirti pelus nuo grūdų, 
laikas atsukti nugarą tiems, ku
rie anksčiau pataikavo Maskvai, 
kurie ir vėl, jei jiems to reiktų, 
su entuziazmu tai darytų.

žiūrovų susirinks ne tik iš Phila- 
delphijos, bet ir iš New Yorko, 
Baltimorės bei Washingtono 
apylinkių. Bilietus galima įsigyti 
pas visas LMKF Philadelphijos 
klubo nares.

Snieguolė Jurskytė

DARBININKAS - 
savaitraštis tautiečiams 

Amerikoje ir svetur
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Rašytojas Algirdas Lands
bergis skaitys savo kūrybą JAV 
LB New Yorko Queens apy
linkės rengiamoje kultūri
nėje popietėje š. m. spalio 
13 d., sekmadienį. Programoje 
bus ir muzikinė dalis. Paskirkite 
šį pusdienį kultūrinei atgaivai! 
Prašome apsilankyti.

Lietuvių Atletų Klubas vai
kų treniruotes pradeda pirmadie
nį, rugsėjo 23 d., 7 vai. vak. Tre
niruotės vyks du kartus savai
tėje: pirmadieniais ir trečiadie
niais Kultūros Židinyje. Prašome 
atvežti vaikus nuo 6 iki 14 metų. 
Dėl daugiau informacijų pra
šome skambinti J. Milukui (203) 
961-9082 arba P. Gvildžiui (718) 
356-7871.

1997 m. Jaunimo diena - 
Paryžiuje

Popiežius Jonas Paulius II pa
kvietė pasaulio jaunuolius į 12- 
ąją Pasaulio Jaunimo dieną, kuri 
1997 metų rugpjūtį bus sureng
ta Paryžiuje. Vatikano paskel
btame laiške popiežius akcen
tuoja Prancūzijos sostinės, kaip 
įvairių tautų bei kultūrų kryž
kelės, reikšmę. Jis kviečia čia 
atvyksiančius jaunuolius malda 
ir dialogu įveikti kalbų bei rasių 
barjerus ir pasidalyti bendrais 
idealais, problemomis ir vilti
mis.

Popiežius apibūdina dabartinę 
epochą kaip didelių lūžių laiką, 
kai greitai žlunga ideologijos ir 
brėžiamos naujos ribos. Žmo
nija, pasak Jono Pauliaus II, jau
čiasi nesaugi, yra suglumusi ir 
susirūpinusi. Šiomis aplinkybė
mis jaunuoliai pašaukti sekti Jė
zumi. "Sugriaukite paviršutiniš
kumo ir baimės barjerus," - rašo
ma tekste. Popiežius skatina jau
nuolius ieškoti Jėzaus tarp ne
turtingiausių visuomenės narių, 
neretai tampančių neteisingos 
sistemos, pirmenybę teikiančios 
pelnui ir traktuojančios žmones 
kaip priemonę tikslui, aukomis. 
Pasak popiežiaus, artėjant trečia
jam krikščionybės tūkstantme
čiui, taip pat būtina dėti daug 
pastangų krikščionybės susi
skaldymui įveikti.

"Blusų turgus", rengiamas 
Lietuvių Atletų klubo, šiemet 
įvyks spalio 5 - 6 d. Kultūros 
Židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. Jau yra suaukotas 
gražus kiekis įvairiausių reik
menų, tačiau norint turėti sėk
mingą ir pelningą renginį, rei
kalinga jų žymiai daugiau. Da
bar yra gera proga išvalyti rū
sius, palėpes ir tuo pačiu parem
ti Nevv Yorko sportuojantį jau
nimą. Negalint reikmenų prista
tyti į Židinį, skambinkit vaka
rais Jankauskų šeimai (718) 849- 
2260 dėl jų paėmimo.

Prašome aktyviai dalyvauti!

N.Y. MAIROLIO LITUANISTINĖ MOKYKLA 
šiuos mokslo metus pradeda rugsėj'o 28 d.

Pamokos vyks nuo 9:30 vai. ryto iki 1:00 vai. 
popiet

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY
Kviečiame visus tėvelius atvežti vaikučius. Primename, 

kad veikia ir priešdarželinė klasė, pradedant nuo 
keturių metų amžiaus.

Dėl daugiau informacijų galima skambinti:
Jūratei Balsytei-Spencer (212) 362-9261
Audrei Lukoševičiūtei (718) 849-6083

Mokyklos vadovybė

E-mail:103517.1071 ©compuserve.com
Redakcija ....... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr...........(718) 827-1351

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

PHILADELPHIA, PA
Š. m. rugsėjo 22 d., sekma

dienį, 2:30 vai. popiet, Hamil
tono Lietuvių Teatras Auku
ras stato 5-kių veiksmų dramą 
Petras Kurmelis, pagal 
Žemaitės apysaką. Spektaklis 
įvyks Philadelphijoje, 2715 E. 
Allegheny Avė. (Lithuanian 
Hali). Spektaklį ruošia ir visus 
atsilankyti kviečia Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos Philadel
phijos Klubo valdyba.

Žinios iš 
Lietuvos Respublikos 

Misijos prie Jungtinių 
Tautų veiklos

Rugpjūčio 27 d. įvyko Baltijos 
Misijų prie JT susitikimas, kurio 
metu buvo aptarti Baltijos val
stybėms svarbiausi klausimai 
artėjančios Generalinės Asam
blėjos sesijos metu. Latvijos am
basadorius prie JT pranešė, kad 
Latvija įmokėjo dalį mokesčio 
Jungtinėms Tautoms ir Gene
ralinės Asamblėjos metu atgaus 
balsavimo teisę; taip pat pastebė
jo, kad, jų žiniomis, Rusija cituo
ja Žmogaus teisių pažeidimus 
Latvijoje ir Estijoje kaip vieną iš 
klausimų, kurį JT turėtų atidžiai 
išnagrinėti.

Rugpjūčio 28 d. ambasadorius
O. Jusys susitiko su Austrijos 
kandidatu į Tarptautinės Teisės 
Komisiją Gerhardt Hafner, kuris 
prašė, kad Lietuva palaikytų Aus
trijos kandidatą į šį JT organą.

Rugpjūčio 29 d. ambasadorius 
O. Jusys susitiko su Suomijos 
Nuolatinio Atstovo pavaduoto
ju I. Salmi. Buvo aptarti pagrin
diniai artėjančioje Generalinėje 
Asamblėjoje iškilsiantys klausi
mai, o taip pat Baltijos ir Šiaurės 
valstybių bendradarbiavimo ga
limybė.

W DĖKOJAME

Knights of Lithuania - Su- 
preme Council - Lietuvos Vy
čių organizacijos Vyr. Valdy
bos iždininkas John P. Bal
trus rugpjūčio 27 d. atsiuntė 
100 dol. čekį. Tai padarė dėl to, 
kad Vyčių 83-čiame suvažiavi
me, kuris vyko rugpjūčio 8-11 
d. Brockton, MA, buvo priimta 
rezoliucija Nr 12-96, kurioje nu
tarta padėkoti Darbininkui ir jo 
darbuotojams už malonų ben
dradarbiavimą ir spausdinimą 
žinių iš Vyčių gyvenimo. Nutar
ta kaip padėką skirti auką 100 
dol.

Administracija nuoširdžiai dė
koja Vyčių organizacijai už pa
ramą mūsų spaudai. Tegul Vyčių 
dosnumas būna pavyzdžiu kito
ms organizacijoms, kurios skai
to mūsų laikraštį. Visų parama 
yra labai reikalinga ir laukiama.

Svečias kvietė tarnauti Lietuvai
Kultūros Židiny rugsė

jo 5 d., ketvirtadienį, 7 
v.v. vyko išskirtinis ren
ginys: svečias iš Lietuvos, 
dr. Albertas Šimėnas kal
bėjo apie padėtį Lietuvo
je ir pasiruošimą rinki
mams.

Kas tas svečias?
Albertas Šimėnas gimė 

1950 m. vasario 17 d. 
Anykščių rajone, Papilių 
kaime. 1972 m. baigė 
Vilniaus universitetą, yra 
ekonomistas - matemati
kas, ekonomikos mokslų 
daktaras, docentas. Dirbo 
įvairiuose ekonomikos 
institutuose. 1990-1992 
m. - Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos deputatas. 
Nepriklausomybės akto 
signataras. 1991-1992 m. 
Lietuvos Respublikos e- 
konomikos ministras, ak
tyviai dalyvavo ekonomi
kos įstatymų rengime.
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdybos narys.

Į Ameriką atvyko rugpjūčio 21 
d., aplankė Chicagą, Los Ange
les, Detroitą, Clevelandą, Dai
navą, Nevv Jersey LB apylinkę ir 
Kultūros Židinį Brooklyne. Visur 
kalbėjo apie padėtį Lietuvoje, 
apie pasiruošimą Seimo rinki
mams, kurie įvyks spalio 20 d., 
taip pat rinko aukas savo partijos 
reikalams.

Į Kultūros Židinį jį pakvietė N. 
Y. Liet, krikščionių demokratų 
partijos rėmėjai, suorganizavę jo 
pranešimą ir priėmimą - vaka
ronę. Visam renginiui vadovavo 
Algis Vedeckas.

Jis ir pradėjo programą pab
rėždamas, kad reikia veikti ir 
padėti Lietuvai išbristi iš vargo.

Svečio pranešimas
A. Vedeckas pirma supažindino 

su literatūra, kurią buvo galima 
gauti prie įėjimo, tada pristatė 
svečią.

Dr. A. Šimėnas kalbėjo aiškiai, 
logiškai. Tai buvo vienas iš ge
riausių kalbėtojų, kurie bet kada 
lankėsi panašiu reikalu.

Apžvelgia padėtį
Valdančioji LDDP partija per 4 

metus pagilino krizę ir ateičiai 
palieka labai blogą palikimą.

Lietuvoje socialinio ūkio krizė 
buvo neišvengiama. Visos komu
nistinės šalys pateko į krizę. Lie
tuvoje ši krizė didesnė ir gilesnė.

Valdantieji paveldėjo senus 
partinius ryšius - remti ir gelbėti 
vienas kitą. Pagrindinis LDDP 
tikslas ir buvo į savo rankas per
imti turtą ir kapitalą. Po to pa
žiūrėsime.

Davė ir pavyzdžių, kaip žmonės 
praturtėjo. Vienas toks pavyzdys 
- kaip LDDP valdymo metu atsi
rado didžiulė infliacija, kainos 
staiga augo. Tada reikėjo perkai
noti ir valstybės turtą, bet tai ne
buvo padaryta. Taip susidarė gali
mybė valdžios žmonėms lengvai 
pasipelnyti. Sužlugusi bankų sis
tema irgi žlugdė ekonomiką, ir 
pinigai nukeliavo į privačias

Salėje buvo susirinkę tie, kuriems rūpi Lietuvos ateitis.

Albertas Šimėnas.

kišenes.
Politika privedė prie to, kad 

pinigai susikaupė tam tikrų žmo
nių rankose. Šiandien vidutinis 
atlyginimas 165 dol., pensija - 
50 dol. Kuro ir energetikos kai
nos aukštos. Žmonės negali išsi
mokėti.

Nėra pakankamai lėšų sociali
niams pareikiams - gydymui, 
mokytojams. Per pastaruosius 5 
metus vyrų gyvenimo trukmė 
sumažėjo 4 metais, moterų - pus
antrų metų. Per šių metų pirmąjį 
ketvirtį Lietuvoje gimė 9780 vai
kų, o mirė 12,408 žmonės. Per 
vieną ketvirtį mirė 3000 dau
giau negu gimė. Jaunos šeimos 
atsisako gimdyti vaikus.

Išbujojo girtuokliavimas. Da
bar vienam piliečiui per metus 
tenka 20 litrų spirito! Dėl to nu
kenčia vaikai. Šiais metais mo
kyklų nelanko 30,000 vaikų.

Valdžia turi būti pakeista
Yra kai kurių ir gerų proš

vaisčių, pvz., 80% šaldytuvų iš
vežama į Vakarus, 60% tekstilės 
taip pat išvežama į Vakarų rinką. 
Eksportuojamos trąšos, kai kurie 
kiti gaminiai. Tačiau tai nepage
rina būklės, kuri yra Lietuvoje. 
Dėl to Lietuvos krikščionys de
mokratai pasisako už tai, kad 
LDDP valdžia būtų pakeista.

Šiuo metu didžiausią svorį turi 
konservatorių partija. Paskui jau 
eina Liet, krikščionys demokra
tai. Jie turi apie 11,000 narių.

Šiems rinkimams Krikščionių 
Demokratų partija siūlo tris da
lykus: 1) Pagerinti žmonių pra
gyvenimą. Tai yra pati svarbiau
sia programa, nes žmonės skursta 
ir vargsta. Reikia jiems padėti - 
sukurti naujas darbo galimybes, 
skatinti verslus ir padidinti paja
mas. (Apie tuos dalykus plačiai 
kalbama KDP programose.); 2) 
Lietuvos nepriklausomybės byla 
bus tik tada išspręsta, kai Lietu
va taps Europos Sąjungos nare, 
taip pat ir NATO nare. Tai labai 
svarbus tikslas Lietuvos ateičiai;
3) Lietuvos gyventojų dvasinio 
pasaulio pakeitimas. Tai ilgas ir 

sunkus uždavinys. 
Koks žmogus, tokia šei
ma; kokia šeima, tokia 
ir valstybė.

Žmonių sąmonė yra 
pažeista, idealizuojami 
tik materialiniai daly
kai. Žmonių kilnumas, 
pasitikėjimas, šeimų 
kūrimas nuėjo jau vi
sai į kitą planą. Gerų 
šeimų per mažai. Žmo
gus turi būti auklėja
mas nuo mažens. Tai 
ilgas naujo žmogaus 
paruošimas. Todėl pa
sisakoma už katalikiškų 
mokyklų steigimą.

Sudėtinga jaunimo 
problema. Jie atvažiuo
ja čia, į Ameriką, kad 
užsidirbtų, bet laikosi 
nuošaliai, nesijunga į 
Bendruomenę. Jie ban
do ieškoti geresnio gy
venimo kitur, nors 
problemą reikia spręsti 
Lietuvoje.

Naujos partijos
Įsikūrė daug įvairių parijų. Jų 

įsikūrimą skatino LDDP, nes nau
jos partijos yra šios veikiančios 
partijos satelitai. Tai valstiečių, 
moterų ir kitos panašios parti
jos. K. Bobelis įkūrė ir naują 
krikščionių demokratų sąjungą.

Išeivija turi aktyviai įsitraukti į 
šiuos rinkimus. 900 išeivių turi 
pasus. Jie prašomi balsuot. Prašo
ma rašyti laiškus savo pažįsta
miems ir paraginti balsuoti, kad 
valdžia būtų pakeista - tada Lie
tuvai ateitų geresni laikai.

Šioje vakaronėje buvo platina
ma LKD partijos programos kon
spektas. Jis pavadintas "Tarnauti 
Lietuvai". Visa tai išklausius, taip 
ir pasidaro aišku, kur nuėjo da
bar Lietuva ir kur turi eiti toliau. 
Dabar valdanti partija pasirašė 
tokį šūkį: tarnauti sau. Tai ir 
darė - nesirūpino žmonių gerove, 
o patys krovė turtus, kiek tik 
galėjo. Taip ir liko Lietuva api
plėšta. Todėl ši LKD partija ir 
kviečia visus - tarnauti Lietuvai, 
tarnauti su tokiu idealizmu, kaip 
buvo tarnaujama 1918 metais 
atkūrus Lietuvos nepriklausomy
bę.

-o-
Po šio pranešimo buvo eilė 

klausimų, kurie paryškino tai 
vieną, tai kitą pranešimo mo
mentą. Dar kalbėjo Algis Vedec
kas, Juozas Giedraitis, prašyda
mi aukų šiems rinkimams pa
remti. Stambiausias aukotojas 
buvo statybininkas-rangovas Vy
tautas Paulius iš Nevv Jersey, pas 
kurį buvo laikinai apsistojęs ir 
šios dienos svečias. Vytautas 
Paulius ne kartą su stambia auka 
paremia lietuviškus reikalus. Ir 
dabar paaukojo 10,000 dol. Jo 
auka palydėta plojimais. Kiek 
surinkta kitų aukų, bus pranešta 
vėliau.

Po to buvo vaišės, pokalbiai su 
svečiu, bičiuliškas padraugavi- 
mas. Publikos atsilankė apie 60- 
70 žmonių. Svečias, dr. Albertas 
Šimėnas, į Lietuvą išskrido rug
sėjo 6 d., penktadienį. (p-j-)

(SKELBIMAI

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401. (sk.)

PINIGAI PERVEDAMI Į 
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
cargo. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (312) 436-7772. CON- 
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.)

Jei kas turėtų anglų ar 
lietuvių kalba knygų, kurių 
jau nebereikia, skambinkite tel. 
(718) 348-4709. Su dėkingumu 
jas paimsime. (sk.)

BUTAI PENSININKAMS, 
modernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
globoje. Pasinaudokite proga. 
Kreiptis: Vilią Maria, P. O. Box 
155, Thompson, CT. 06277. (sk.)

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant laik
raščio pažymėtą jūsų prenumer
atos pasibaigimo datą EXP. Mie
li skaitytojai nuoširdžiai prašomi 
laiku pratęsti prenumeratą ar su
mokėti atsilikusį mokestį.

"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._________________

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

O. Girniuvienė, Boston, MA - 
30 dol.;

J. Jurkevičius, Centerville, MA 
- 20 dol.

J.Rimkunienė, Boston, MA - 
10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims rugsėjo 27 d., penktadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri- 
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, rugsėjo 28 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 2 vai. popiet. Tą 
dieną Kultūros Židinio kieme 
vyks Apreiškimo parapijos pikni
kas.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

Lietuvių Bendruomenės 
Great Neck apylinkės tradici
nis rudens piknikas įvyks rugsė
jo 22 d., sekmadienį, pirmą va
landą popiet Great Neck King's 
parke. Įvažiavimas iš Steamboat 
Road 24 area. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas.
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