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PAGERBTI BALTIJOS VALSTYBIŲ
SĄJUNGININKAI KONGRESE

r
IETUVOJ

ir apie

LIETUVĄ
X 1—

- Drauge su Seimo rinki
mais - spalio 20 dieną - rengia
mas valdančiosios LDDP inici
juojamas referendumas, kuria
me siūloma pakeisti bei pa
pildyti Lietuvos Konstitucijos 
55, 57 ir 131 straipsnius. Paskel
bti referendumą nutarė Seimas. 
Vardiniu balsavimu už tai pasi
sakė 62 Seimo nariai, prieš - 25, 
14 - susilaikė. Referendumui pa
teikiamos trys Konstitucijos pa
taisų nuostatos. Siūloma suma
žinti Seimo narių skaičių nuo 
141 iki 111, taip pat nustatyti 
nuolatinę Seimo rinkimų datą - 
kas ketveri metai balandžio 
antrąjį sekmadienį. Trečioji re
ferendumui pateikiama nuosta
ta skelbia, kad "ne mažiau kaip 
pusė valstybinio biudžeto pa
jamų turi būti skiriama sociali
nei apsaugai, medicinai, švie
timui, mokslui, kultūrai ir ki
toms piliečių socialinėms reik
mėms".

- Tarptautiniame Edin
burgo teatrų festivąlyje Os
karo Koršunovo spektaklis "La
bas Sonia Nauji metai" pelnė 
"Harold Angel" prizą, kurį ge- 
riausiems sezono spektakliams 
teikia viso pasaulio kritikai.

- 212 firmų iš 27 pasaulio 
valstybių demonstravo tekstilės 
gaminius, drabužius, avalynę, 
odos dirbinius bei naujausias 
technologijas ir įrangą penkto
joje tarptautinėje parodoje "Bal
tijos tekstilė ir oda". Ji rugsėjo 
10-13 dienomis veikė Lietuvos 
parodų centre "Litexpo". Maž
daug pusę parodos dalyvių su
darė Lietuvos įmonės. Be Euro
pos valstybių, savo gaminius 
parodoje eksponavo JAV, Argen
tina, Saudo Arabija, Tailandas, 
Indija, Naujoji Zelandija ir Aus
tralija.

- Š. m. birželio 14 30 d. 
Dresdene, Vokietijoje, įvyko 
teatro festivalis, kuriame daly
vavo Lietuvos teatro grupė, va
dovaujama režisieriaus Eimun
to Nekrošiaus, pastačiusio A. 
Čechovo "Tris seseris". Abu įta
kingi Vokietijos teatro žurnalai 
"Theater Heute" ir "Theater der 
Zeit" aprašė šį festivalį ir puikiai 
įvertino labai savarankišką Ei
munto Nekrošiaus režisūrą bei 
Dalios Michelevičiūtės, Aldonos 
Bendorytės, Viktorijos Kuodytės 
vaidybą.

- Vilniaus Šv. Kazimiero 
bažnyčios choras "Brevis" 
iš Flamandų (Belgija) tarptau
tinio chorų konkurso grįžo su 
pergale. Kamerinių chorų gru
pėje šiam kolektyvui iš Lietu
vos pripažinta pirmoji vieta. Tai 
jau antroji šiais metais choro 
"Brevis" tarptautinė pergalė. Ba
landžio mėnesį tarptautiniame 
chorų konkurse Slovėnijoje 
"Brevis" pelnė Didyjį prizą.

- Spalio 2 d. Vilniuje pradė
ta retransliuoti BBC radijo pro
grama. Nuo šiol sostinėje ir maž
daug 80 kilometrų spinduliu ap
link ją gyvenantys klausytojai 
visą parą galės girdėti BBC pro
gramą anglų, rusų ir lenkų kal
bomis.

Tai jau antroji užsienio kom
panija, retransliuojanti savo 
programą Vilniuje. Nuo 1995 
metų sausio 17 dienos Lietuvos 
sostinėje ir maždaug 50 kilo
metrų spinduliu apie ją retrans
liuojamos "Radio France Inter- 
nationale" laidos.

Baltijos valstybių sąjunginin
kai JAV Kongrese suvaidino svar
bų vaidmenį jų kelyje į nepriklau
somybę. Šių sąjungininkų balsas 
itin svarbus ir šiandien, joms 
stengiantis išeiti iš po Rusijos 
šešėlio ir pilnai sugrįžti į Europą.

Amerikoje veikianti Vidurio- 
Rytų Europos Koalicija rugsėjo 
25 d. pranešė, jog JAV Senato 
Rūmuose rugsėjo 19 d. 4 senato
riai ir kongreso atstovai buvo 
pagerbti "už paramą Vidurio-Rytų 
Europos tautų laisvei, demokrati
jai, ir laisvosios rinkos ūkių vy
stymui". Pagerbimą suruošusi Ko
alicija apima 18 organizacijų, 
kurios, anot Koalicijos, atstovau
ja 22-iems milijonams iš tos Eu
ropos dalies kilusių amerikiečių.

Lietuvių, latvių ir estų orga
nizacijoms pagerbime atstovavo 
estas Mati Koiva. Jis pabrėžė at
stovo Richardo Durbino ilgalaikį 
įsipareigojimą remti Vidurio-Rytų 
Europos suverenumą. Anot Koi- 
vos, šis demokratas iš Illinois 
valstijos jau prieš 15 metų pa
veikė daugelį savo kolegų ir juos 
įtikino, kad jie Kongrese reika
lautų laisvės Baltijos tautoms. Kai 
lietuviai 1990 m. paskelbė vyk
dysiantys savo pirmuosius lais
vus rinkimus, Durbin nuvyko į 
Lietuvą ir pasveikino Vytautą 
Landsbergį bei kitus lietuvių "ko

LIETUVOS VALDŽIA RAGINAMA SUGRĄŽINTI 
NUOSAVYBĘ TEISĖTIEMS SAVININKAMS 

atidžiai seka, kad tose šalvse ne-Šešiolika JAV Kongreso atstovų 
ir senatorių rugsėjo 30 d. parei
kalavo, kad Lietuva ir kitos Vidu
rio-Rytų Europos valstybės pa
naikintų suvaržymus, trukdan
čius buvusiems tų šalių gyvento
jams atgauti savo nuosavybę. Visi 
šešiolika yra Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Komisijos 
(ESBK) nariai.

Tą vadinamąją "Helsinkio Ko
misiją" ypač gerai prisimena as
menys, kovojusieji už žmogaus 
ir tautos teises sovietinės okupa
cijos laikais. JAV "Helsinkio Ko
misija" stengėsi juos apginti nuo 
okupacinių organų sauvalės, gar
sino jų veiklą pasaulyje, smerkė 
Helsinkio Akto pažeidimus. 1976 
m. Helsinkio Grupė įsisteigė ir 
Lietuvoje.

Sugriuvus sovietinei imperijai, 
pasikeitė ir JAV Helsinkio Komi
sijos veiklos pobūdis. Dabar Ko
misija padeda išsivadavusioms 
Vidurio Rytų Europos šalims vy
styti demokratiją ir pravesti ūki
nes reformas. Komisija taip pat 

JAV Senato rūmuose rugsėjo 19 d. Vidurio-Rytų Europos Koalicijos organizuoto keturių 
senatorių ir kongresmenų pagerbimo metu. Penktoji iš dešinės p. R. Narušienė - JAV LB 
Krašto Valdybos pirmininkė.

f Lietuvos A 
nacionalinė 
M.Mažvydo 

< biblioteka .

votojus už laisvę" su jų pergale. 
Atsakydamas, Durbin pareiškė, 
jog jis didžiuojasi prisidėjęs prie 
Geležinės Uždangos pakėlimo. Jis 
kalbėjo, jog dabar galima suda
ryti naujas sąjungas su tomis ša
limis, kurios turi tą pačią de
mokratijos ir laisvos rinkos ūkio 
viziją, kaip ir mes.

Vienas pagerbtųjų yra New 
Yorko respublikonas Benjamin 
Gilman, įtakingojo Atstovų Rū
mų Tarptautinių Santykių Ko
miteto pirmininkas. Jis taip pat 
pasisakė už JAV paramos Vidu
rio-Rytų Europai programą. Pasak 
jo, pagrindinį dėmesį reikia 
kreipti į tuos, kuriems tos para
mos labiausiai reikia. Koalicijos 
nuomone, Gilman suvaidino va
dovaujantį vaidmenį JAV Kon
grese įvedant 1996 m. NATO 
Plėtros Palengvinimo Aktą. Ven
grų kilmės Amerikiečių Koalici
jos pirmininkas pareiškė, jog Gil- 
mano vizija - visą Europą api
mančios taikos, pastovumo ir 
demokratijos idėja - taip pat tar
nauja JAV valstybiniams intere
sams.

Ukrainiečių Sąjunga pagyrė 
Kentucky valstijos respublikoną 
senatorių McConnell už jo pa
ramą tos srities tautoms. Senato
rius savo ruožtu patvirtino, jog 
Vidurio-Rytų Europos Koalicija 

būtų pažeidžiami demokratiniai 
principai ir žmogaus teisės.

Šešiolika komisijos narių JAV 
Senatui ir Atstovų Rūmams patei
kė svarstyti tapačias rezoliucijas. 
Šalys, kuriose nacių ar komu
nistų valdymo metais buvo kon
fiskuota nuosavybė, tose rezo
liucijose raginamos ją sugrąžinti 
teisėtiems savininkams ar už ją 
atlyginti. Skatinama skubiai sug
rąžinti buvusią žydų bendruome
nių nuosavybę, tuomi padedant 
palengvinti Holokoustą išgyve
nusiųjų senatvės ir skurdo prob
lemas. Čekų respublika, Latvija, 
Lietuva, Rumunija, Slovakija ir 
kitos šalys raginamos pašalinti 
suvaržymus, reikalaujančius, kad 
asmenys, kurių nuosavybę buvo 
neteisėtai pagrobę nacių ar ko
munistų režimai, gyventų tose 
šalyse, iš kurių jie dabar reika
lauja nuosavybės grąžinimo, ar 
kompensacijos, arba taptų tų 
šalių piliečiais.

Rugsėjo 23 d. JAV Europos Sau

paveikė JAV visuomenės požiūrį 
į tas šalis kaip nepriklausomas 
valstybes. "Koalicija reikalauja 
to, kas Amerikai tikslinga," kal
bėjo jis.

McConnell reikšmingai pri
sidėjo prie rusų kariuomenės 
dalinių išvedimo iš Baltijos val
stybių, 1994 m. vasarą senate 
pasiūlęs, kad Rusijai būtų nu
traukta parama, kol jos ka
riuomenė nepasišalins iš Balti
jos valstybių; rusų daliniai pasi
traukė 1994 m. rugpjūčio pa
baigoje.

Amerikos Lenkų Kongresas pa
gerbė atstovę Barbarą Mikulskį, 
demokratę iš Maryland valsti
jos, už jos ypatingą pasitarna- 
vimą Vidurio-Rytų Europai. Mi
kulskį padėkojo Koalicijai už jos 
vieningas pastangas užtikrinti 
laisvę ir ūkinį pastovumą toje 
Europos dalyje. Jos žodžiais: 
"Šaltajam karui pasibaigus prieš 
mus dar didesni iššūkiai. Mes 
turime užtikrinti, kad toms val
stybėms niekad nebereikės pa
tirti to, ką jos patyrė (jėgai vieš
pataujant)". Savo žodį atstovė 
Mikulskį užbaigė raginimu 
"dirbti bendrai, nekreipiant dė
mesio į partinę nepriklausomy
bę".

"Laisvosios Europos" radijas 

gumo ir Bendradarbiavimo Ko
misijos (ESBK) pirmininkas ir 
vicepirmininkas laišku kreipėsi 
į JAV Valstybės sekretorių War- 
ren Christopher, prašydami, kad 
jis nuosavybės grąžinimo klau
simą iškeltų su VVashingtone be
silankančiu Čekijos ministru pir
mininku Vaclav Klaus. Anot laiš
ko autorių, nuo komunistų per
sekiojimo į JAV pabėgusieji če
kai neteko savo pilietybės ir 
nuosavybės; o dabar čekų įsta
tymai jiems neleidžia jos atgau
ti.

16 rezoliucijų apie nuosavy
bės grąžinimą remiasi liepos vi
dury įvykusios komisijos apklau
sos duomenimis. Toje apklau
soje dalyvavęs Tarptautinės Pre
kybos sekretoriaus pavaduoto
jas Stuart Eizenstat ragino Clin- 
tono administraciją ir Kongresą 
rimčiau paspausti Vidurio-Rytų 
Europos šalių valdžias dėl nuo
savybės grąžinimo. Jis pasiūlė, 
kad tarptautinės organizacijos 
nubrėžtų taisykles dėl nuosavy-

Seimo dešiniųjų frakcijos atstovai (iš kairės j dešinę) - A. Ku
bilius, R. Rastauskienė, G. Vagnorius. V. Kapočiaus nuotr.

KETINAMA ATIDARYTI PIRMĄJĮ 
UŽSIENIO BANKO SKYRIŲ LIETUVOJE

Lenkijos bankas "Kredyt bank S. 
A." greičiausiai taps pirmuoju už
sienio banku, įsteigusiu savo sky
rių Lietuvoje. Tai būtų ir pirmasis 
Lenkijos bankas, turintis savo sky
rių už rytinės Lenkijos sienos.

Įstatymo pataisa, leidžianti už
sienio bankams steigti Lietuvoje 
savo skyrius, įsigaliojo šių metų 
birželį, ir jau po kelių savaičių 
"Kredyt bank" pateikė Lietuvos 
bankui paraišką steigti šio banko 
skyrių Vilniuje. Kaip sakoma ofi
cialiame banko atstovo spaudai 
pranešime, atidaryti "Kredyt bank" 
skyrių Vilniuje paskatino didelis 
susidomėjimas Lenkijos bankų 
paslaugomis, didėjanti Lenkijos ir 
Lietuvos prekyba bei birželio 27 
dieną pasirašyta Lietuvos ir Len
kijos laisvosios prekybos sutartis.

Pagrindinė skyriaus užduotis bus 
gerinti Lietuvos ir Lenkijos firmų 
tarpusavio atsiskaitymą, trumpinti 
jų laiką, mažinti kainą ir didinti'

SKOLAS LIETUVAI BALTARUSIJA 
MOKĖS PREKĖMIS

Iki spalio 15 d. Baltarusija Lie
tuvai turi sumokėti 1 min. 800,000 
dol. skolą už elektros energiją. 
Pagal baigiamas ruošti sutartis, 
skola bus grąžinta pinigais ir 
prekėmis. Tokio susitarimo buvo 
pasiekta Lietuvos-Baltarusijos ko
misijos prekybiniams ir ekono
miniams ryšiams plėsti antrajame 
posėdyje Vilniuje.

Komisija nusprendė, kad, su
mokėjus pagrindinę skolą, abiejų 

bės grąžinimo, nes dabartiniai įsta
tymai dažnai neapsaugoja nuken
tėjusiųjų teisių. Kaip teigiamą pa
vyzdį jis paminėjo Vengriją.

Panašaus spaudimo neišvengia
mai susilauks ir Lietuvos valdžia 
bei Seimas. Į JAV Helsinkio Komi
siją žada kreiptis ir kai kurie Ame
rikos lietuviai.

Laisvosios Europos" radijas

NOBELIO LITERATŪROS PREMIJA
LENKŲ POETEI

Spalio 3 d. rytą Švedijos Aka
demija paskelbė naują šių metų 
Nobelio literatūrinės premijos lau
reatą. Juo tapo lenkų poetė ir kri
tikė Wislawa Szymborska, kuriai 
premija buvo paskirta už "ironišką

INFLIACIJA RUGPJŪTI
BUVO NULINĖ

Infliacija rugpjūčio mėnesį buvo 
mažiausia šiemet ir per visus šeše
rius nepriklausomybės metus - 
0,0%. Liepą infliacija šalyje buvo 
0,1%, birželį - 0,4%.

Statistikos departamentas pra
neša, kad aštuonių mėnesių in
fliacija buvo 10,3%, o per metus 
nuo pernai rugpjūčio - 24,3%.

Labiausiai rugpjūčio mėnesį pa
didėjo išlaidos būstui, kurui ir 
energijai - 1,9%, taip pat trans
portui ir ryšiams - 1,7%. Maisto 

patikimumą. "Kredyt bank" taip 
pat ketina aptarnauti Lietuvos 
prekybą su kitomis užsienio ša
limis.

Dabar Vilniuje veikia "Kredyt 
bank" atstovybė. Šiame banke 
atidarytose Lietuvos komercinių 
bankų sąskaitose apyvarta per
nai siekė 260 min. JAV dolerių 
ir buvo 35% didesnė nei 1994- 
aisiais. Varšuvos valstybinei 
vertybinių popierių biržai pa
teiktais duomenimis, šių metų 
liepos 31 dieną "Kredyt bank" 
turtas sudarė 172 min. zlotų 
(apie 250 min. litų), iš kurio 
96,16 min. zlotų (140 min. litų) 
sudarė akcinis kapitalas, o 
72,121 min. zlotų (105 min. 
litų) - atsargos kapitalas. Banko 
aktyvai viršija 1,442 mlrd. zlotų 
(2,103 mlrd. litų). Nuo metų 
pradžios "Kredyt bank" gavo be
veik 12,2 min. zlotų (17,8 min. 
litų) grynojo pelno. GK

valstybių energetikų ekspertai 
tarsis dėl delspinigių mokėjimo 
tvarkos. Atsiskaitant už elektros 
energiją prekėmis, komisijos na
rių nuomone, galėtų dalyvauti 
akcinės bendrovės "Lytagra", 
"Koton", "Senukai", bendra Lie
tuvos ir Baltarusijos įmonė "Po- 
liestero industrijos centras".

Baltarusija pageidauja pirkti 
Lietuvoje gaminamą elektros 
energiją didesniais kiekiais. Iki 
liepos mėnesio eksportuojamos 
energijos kilovatvalandė kaina
vo 6.4 cento. Nuo liepos Ignali
nos atominėje elektrinėje paga
mintą elektros energiją baltaru
siai sutiko pirkti brangiau, už 
kilovatvalandę mokėdami 0.4 
cento daugiau. ELTA

Skaitykite DARBININKĄ 
ir pasiūlykite

_________ jį savo draugams^ 

tikslumą" jos poezijoje, "lei
džiantį istoriniam ir biologi
niam kontekstui nušvisti žmo
giškosios realybės fragmentuo
se".

n

produktai praėjusį mėnesį atpi
go 0,6%. Liepą jie atpigo 0,7%, 
o birželį nebrango. Tačiau la
biausiai rugpjūtį atpigo švieti
mas, poilsis ir kultūra - 1,2%. 
Kitų prekių ir paslaugų kainos 
rugpjūtį padidėjo 0,1%. GK

r DARBININKĄ 
laiškai pasiekia 
ir elektroniniu 
paštu (E-mail)!

^103517.1071@compuserve.coni^
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Bankininkų ir energetikų algos nepralenkiamos
Statistikos departamento duo

menimis, birželio mėnesį, paly
ginti su geguže, vidutinis mėne
sio darbo užmokestis šalyje pa
didėjo 1,1%. Gegužę Lietuvoje 
priskaičiuotas vidutinis darbo 
užmokestis buvo 650 litų, o bir
želio mėnesį - 657 litai. Biu
džetinių organizacijų darbuoto
jų vidutinis darbo užmokestis 
padidėjo 2,4% ir birželį buvo 569 
litai, valstybinio sektoriaus pel
no siekiančių įmonių darbuoto
jų - 820 litų, privataus sektoriaus 
įmonių darbuotojų - 624 litai.

Birželį labiausiai augo šių šakų 
darbo užmokestis: vandens tieki
mo (8,8%), aukštojo mokslo 

1996 m. rugsėjo 19-21 dienomis Vilniuje vyko konferencija "Lietuvos moterys - valsty
bei ir šeimai". Nuotraukoje - konferencijos dalyviai. Pirmas iš kairės - Vytautas 
Landsbergis. V. Kapočiaus nuotr.

(7,4), mokslinio tyrimo ir tai
komųjų darbų, finansuojamu iš 
biudžeto (6,6), nekilnojamojo 
turto, nuomos ir komercinės 
veiklos (4,6), žemės ūkio, me
džioklės ir su tuo susijusios veik
los (3,7%).

Didžiausius vidutinius darbo 
užmokesčius Lietuvoje birželį 
gavo finansiniai ir piniginiai tar
pininkai - 1372 ir 1458 litus. Be 
jų, didžiausius atlyginimus gau
na elektroenergetikai - 1183 li
tus (be Ignalinos atominės elek
trinės - 965 litus) per mėnesį, 
aukščiausios valdžios valdymo 
institucijų, ministerijų, departa
mentų ir tarnybų valdininkai - 

1103 litus, draudimo ir pensijų 
lėšų kaupimo tarnybų darbuo
tojai - 972 litus, dujų gaminto
jai ir paskirstytojai - 862 litus. 
Mažiausi atlyginimai birželį, 
kaip ir gegužę, teko žemdirbiams 
ir medžiotojams - 275 litai. Tai 
suma, gaunama dokumentuose, 
o ne į rankas.

Privačiame sektoriuje birželį 
labiausiai padidėjo švietimo dar
buotojų atlyginimai - 13,7% ir 
buvo 603 litai, tačiau didžiausius 
atlyginimus gavo piniginiai ir 
finansiniai tarpininkai - atitin
kamai 1663 ir 1601 litą, ryšinin
kai - 1575 litus, draudikai 1183 
litus. ELTA

Įamžintas 
S. Lozoraičio 

atminimas
Rugsėjo mėnesį Kaune, Vieny

bės aikštės skverelyje, atidengtas 
biustas Vilties prezidentui S. Lo
zoraičiui. Iniciatyvos pastatyti šį 
biustą ėmėsi susikūręs Ambasa
doriaus S. Lozoraičio atminimo 
pagerbimo komitetas.

Karmelitų (Šv. Kryžiaus) baž
nyčioje buvo aukojamos šv. mi
šios už S. Lozoraitį ir už Lietuvą. 
Paminklinį biustą atidengė Sta
sio Lozoraičio našlė Daniela ir 
brolis Kazys Lozoraitis - nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius prie Šventojo Sosto ir Mal
tos ordino. Atidengimo iškilmėse 
dalyvavo Seimo opozicijos at
stovai, Kauno miesto ir rajono 

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.

merai, visuomeninių organizaci
jų atstovai.
__________________ Dienovidis

Lietuvos ir Latvijos 
derybos

Rugsėjo 9 d. Latvijos pajūrio 
miestelyje Nicoje tęsėsi Lietuvos 
ir Latvijos premjerų bei derybi
ninkų konsultacijos dėl jūrų sie
nos nustatymo. Konsultacijos už 
uždarų durų vyko pusantros va
landos ir vėliau buvo pratęstos. 
Pasak Lietuvos Vyriausybės at
stovo spaudai V. Kavaliausko, 
svarbiausias įtempto ginčo ob
jektas yra Lietuvos kranto linija, 
dėl kurios nustatymo principų 
šalys nesutaria.

TIK DARBININKE A
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

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, Nevvark 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 SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440. , 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
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Lietuva - 

Europos centras 
ar 

užkampis?
Apie mūsų valstybės įvaizdį pa

saulyje, apie galimą jo kitimą ir 
svarbą Rūta Duobaitė kalbėjo
si su "Laisvosios Europos" radijo 
apžvalgininku Kęstučiu Gir
niumi ir Lietuvos Respublikos 
Seimo nare Laima Andri
kiene, kuriai daugiau kaip ke
turis mėnesius Lietuvą teko stebė
ti iš už Atlanto.

- Kokią Lietuvą pažinote gyven
dami už jos ribų?

L. A. Nuo šių metų sausio mė
nesio pradžios iki gegužės vidu
rio Amerikos spaudoje apie Lie
tuvą radau stebėtinai mažai in
formacijos. Laikraštyje "Finan- 
cial Times" tebuvo dvi žinutės 
apie Lietuvą, kurių viena skelbė, 
kad atsistatydino Adolfas Šle
ževičius, o kita - kad paskirtas 
naujasis premjeras. "Washington 
Post" laikraštyje aptikau Lietuvą 
makreokonominių rodiklių len
telėje. Išskyrus infliaciją, mūsų 
šalies ekonominiai rodikliai buvo 
prasčiausi.

K. G. Dauguma į Lietuvą at
vykstančių žurnalistų jau turi su
siformavusią nuomonę, kad Lie
tuva - tai mažiausiai iš visų trijų 
Baltijos valstybių išsivysčiusi ša
lis. Atvykus su išankstiniu nei
giamu nusistatymu, be abejo, 
matyti daugiau minusų negu 
pliusų, nes jų nesąmoningai ieš
kai. Užsienyje visuomet pab
rėžiama, kad Estijos ir Latvijos 
ekonominiai rodikliai pranašesni 
už Lietuvos, o tie, kurie vienodi 
arba Lietuvos naudai - nutylimi.

- Kodėl Lietuvos įvaizdis yra 
dažniausiai neigiamas?

L. A. Aš visada sakau: "Žuvis 
genda nuo galvos". Kai valstybės 
viduje netvarka, kai 1996 m. 
Pasaulio banko raporte Lietuva 
savo korupcija prilyginama Rusi-

Atvykti į pasienio ruožą ir jame būti be paso

Lietuvos bei užsienio piliečių 
vykimo į pasienio ruožą ir buvi
mo jame tvarką, gamybinę, 
ūkinę ir kitokią fizinių bei juri
dinių asmenų veiklą, taip pat 
laivų išplaukimo į teritorinę jūrą, 
jūros vidaus vandenis, pasienio 
vandenis ir buvimo juose tvarką 
reglamentuoja vyriausybės pat
virtintos Lietuvos pasienio ruožo 
režimo taisyklės.

Jose numatyta, kad pasienio 
ruožas yra iki 5 kilometrų pločio 
sausumos juosta, einanti į šalies 
gilumą nuo valstybės sienos arba 
kranto linijos, taip pat tarptau
tinių aerouostų, geležinkelio 
priėmimo bei perdavimo stočių 
ir tarptautinių upių bei jūrų 
uostų teritorijos.

Teritorinė jūra - tai 12 jūrmylių 
pločio Baltijos jūros vandenys, 
o pasienio juosta - 5 metrų plo
čio pasienio ruožo dalis, esanti 
prie pat valstybės sienos. Ji pris
kirta pasienio policijai.

Pasienio ruožui yra priskirti 
kaimai ir miestai bei kiti teri
toriniai administraciniai viene
tai, esantys iki 5 km nuo sienos 
ar kranto linijos. Visoje šalies 
Baltijos jūros pakrantėje galioja 

jai ir Ukrainai, tai apie kokį gerą 
įvaizdį galime kalbėti?

K. G. Lietuvos įstatymai prii
mami labai lėtai. Įstatymus, lei
džiančius Lietuvai atsigręžti į Eu
ropą, visi aiškina kaip jai nenau
dingus. Užsienis tą mato ir gir
di, ir tai mums labai atsiliepia.

Pernai į pasaulio spaudą pate
ko ir Pasaulio banko studija, kuri 
skelbia, kad 80% proc. lietuvių 
ir užsienio verslininkų patvirti
no kyšio veiksmingumą Lietu
voje. Dėl tokios informacijos 
labai nukenčia valstybės ūkis, 
nes niekas neinvestuos į kyši
ninkų šalį.

Lietuva - Europos užkampis, 
provincija. Vilnius - koktus: To
torių ir kitos Senamiesčio gatvės 
- ištisi griuvėsiai. Viskas kaip XIX 
šimtmečio kumetynas, kaip Po
tiomkino kaimas. Apie siūlymą 
čia skatinti turizmą negalime 
kalbėti tol, kol Vilniaus gatvėse 
nėra padorių šaligatvių, kuriuose

draudžiama
pasienio ruožo režimas.

Pasienio ruožo riba žymima 
standartiniu kelio ženklu (ob
jekto pavadinimas, mėlyname 
stačiakampio ženklo fone įrašas 
baltomis raidėmis "Pasienio ruo
žas") bei kitais ženklais.

Sulaukusiems 16 metų Lietu
vos piliečiams draudžiama vykti 
į pasienio ruožą ir būti jame be 
paso arba be kitų asmens doku
mentų sų nuotrauka ir asmens 
kodu.

Užsieniečiams pasienio ruože 
būtina turėti pasą ar kitą jam 
prilygstantį asmens dokumentą 
ir buvimą Lietuvoje patvirtinantį 
dokumentą.

Draudžiama į pasienio ruožą 
vykti Lietuvoje gyvenantiems 
užsieniečiams iki 18 metų be 
vieno iš dokumentų - gimimo 
liudijimo, mokymo įstaigos pa
žymėjimo, vaiko kelionės doku
mento, asmens be pilietybės 
kelionės dokumento, leidimo 
nuolat gyventi Lietuvoje, Lietu
vos piliečio paso.

Vaikams nurodytųjų doku
mentų nereikia, jeigu jie į pasie
nio ruožą vyksta ir būna jame 
su tėvais arba juos lydinčiais as

nestrigtų moterų aukštakulniai 
bateliai. Nekalbu jau apie Vil
niaus viešuosius tualetus. Tokie 
dalykai palieka įspūdį visam 
gyvenimui. Galbūt galima turis
tus suvilioti mažesnėmis kaino
mis, bet kai viešbutyje už parą 
prašo 100 dolerių...

- Ką siūlote daryti, kad Lietuva 
išbristų iš susidariusios situacijos, 
kad atsikratytų trečiojo pasaulio 
valstybės įvaizdžio?

L. A. Nedelsdami turime su
sitvarkyti savo šalies vidų. Kai 
kiekvienas pilietis bus lygus prieš 
įstatymą, kai ekonominė situa
cija Lietuvoje bus tikrai stabili, 
tada ir garsas apie Lietuvą pa
saulyje bus kitoks.

Visos pasaulio valstybės kvie
čiasi stambiausių visuomenės 
informavimo priemonių žurna
listus pažintinei kelionei po savo 
šalį. Lietuva viskam atranda pini
gų tik ne šitam.

menimis.
Gamtos išteklių naudojimą 

valstybės sienos apsaugos zono
je privaloma derinti su pasienio 
policija. Su ja derinama ir me
džioklė. Per medžioklę šaudyti 
arčiau kaip 1 km į valstybės sie
nos pusę draudžiama.

Taip pat su pasienio policija 
derinama pasienio apsaugos zo
nos miškų atkūrimo bei kirtimo 
tvarka, žvejyba.

Žvejams mėgėjams teritorinėje 
jūroje, jūros vidaus vandenyse, 
pasienio vandenyse ir nuo jų 
kranto žvejoti naktį (nuo saulės 
laidos iki patekėjimo) be pasie
nio policijos leidimo taip pat 
draudžiama.

Fiziniai ir juridiniai asmenys 
(laivų kapitonai, laivavedžiai), 
prieš išplaukdami į teritorinę jūrą 
ar jūros vidaus vandenis, apie 
išvykimo iš bazavimosi vietos 
laiką, plaukiojimo rajoną, švarta
vimosi punktus ir numatomą 
grįžimo laiką privalo pranešti 
pasienio policijos padaliniui ne 
vėliau kaip prieš 4 valandas iki 
išplaukimo.

□ k

K.G. Aš taip pat pritariu siūly
mui kviesti užsienio korespon
dentus. Organizuokime spaudos 
konferencijas, kitokius renginius 
ir "išplaukime jų smegenis".

Neseniai Lietuvoje viešėjo V. 
Havelas. Panašūs vizitai - puiki 
proga Lietuvai garsinti. O imi ir 
susiduri su tokia niekinga prob
lema kaip reklaminiai bukletai, 
kurių iš karto prašo užsienio žur
nalistai. Prašo, o duoti nėra ko. 
Jei būtų, išdalytume: rašykit, 
skleiskit informaciją. Taip iškyla 
dvejopa problema: vyrauja jau 
susiformavęs blogas mūsų vals
tybės įvaizdis, o kai yra proga jį 
pakeisti, nesame tam pasiruošę.

Esu įsitikinęs, kad objektyvūs 
Baltijos valstybių duomenys yra 
labai panašūs, o įvaizdis - labai 
skirtingas. Lietuva pateko į juodą 
duobę ir baisiausia, kad Vyriau
sybė nesirūpina, kaip iš jos iš
siropšti.

GK

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

pisolino
* MEMOBIALS

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

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

- GAŪSI PARODŲ SALĖ - J

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES) 
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI

x NUOMOJAMOS MAŠINOS
s-= VIEŠBUČIAI
?X ĮDOMIU 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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Lietuvių bendruomenės kaimyninėse šalyse
■ • •

Pokalbis
su išeivijos lietuvių katalikų 

vyskupu • -
Paulium A. Baltakiu, OFM

Kalbėjosi Petras Ąžuolas.

Balfo seimui susirenkant
Politine savo veikla siekiame Lietuvos vardą kuo aukščiau 

iškelti tarptautinėje arenoje. Kultūrinėje srityje norime 
išlaikyti gyvą ryšį su nemaria lietuvių tautos dvasia. 

Karitatyvinėje plotmėje norime padėti vargan patekusiems.
Balfą (Bendrąjį Amerikos Lietuvių Šalpos Fondą) besteigiant 1944 

metais, nebuvo galvota, kad jo veikla taip ilgai truktų. Pirmasis jo 
tikslas buvo padėti iš Lietuvos pasitraukusiems ir Vakarų Europoje 
atsidūrusiems lietuviams, kurių padėtis buvo ir neaiški, ir sunki.

Buvo neaišku, kaip karą laimėjusieji pasielgs su masėmis bėglių, 
kuriuos iš tėvynės vijo ne tiek pati karo audra, kiek bolševikinė 
pabaisa. Buvo baimintasi, kad bėglių nesukištų tai pabaisai į nasrus. 
Vienur kitur jai pavyko tai pasiekti. Tik Amerikai nusistačius 
bėglius ginti ir juos priimti savo kraštan, tie nelaimingieji žmonės 
buvo išgelbėti. Baltas įsijungė į tą gelbėjimo akciją ir atliko didelį 
darbą savo tautai.

Su karo pabaiga tas šalpos darbas nesibaigė, nes nepasibaigė 
nenormali padėtis, bolševikams pasilikus užimtuose kraštuose, gi 
nemažam bėgių skaičiui negalint nė namo grįžti, nė kur kitur 
iškeliauti. Balfo darbas prasitęsė, nes buvo reikalinga tolimesnė 
globa benamiams tautiečiams.

Šalpos darbas yra vienas iš kilniausių, bet ir vienas iš opiausių. 
Kilnus yra tuo, kad savo auka padedama artimui nelaimėje. Kiekvie
na auka yra kilni. Opus yra tuo, kad nėra lengva visus nelaimin
guosius pilnai patenkinti. Aukų dalinimas visada sukelia nepasiten
kinimą ir kaltinimą neteisingumu, kad ir kaip teisingai jas dalin
tum. Visada lauktina ir tam tikro "nedėkingumo", nes gelbstimas 
asmuo nepasidaro vergas, kad nuolatos bučiuotų geradariui ranką. 
Jis lieka dėkingas savo širdyje. Kas nori pakartotinų padėkos pa
reiškimų ir pagyrų, tas šalpos kilnumo pats nesupranta.

Tokių dyglių šalpos darbe visada buvo ir bus, bet dėl to darbas 
neturi sustoti. Darbui išplėsti reikalinga visų lietuvių ir visų grupių 
nuoširdi talka. Šalpos darbas yra toji sritis, kur visi partijų ir 
įsitikinimų skirtumai išblėsta prieš artimo skurdą ir nelaimę. Kaip 
renkant aukas visi krovė į tą patį aruodą, taip ir dalinant niekas 
neklausė apie gavėjo įsitikinimus, politines pakraipas ar religines 
pažiūras. Baltas šelpė ir šelpia visus, kiek tik gali.

Todėl Balfo organizacija ir jos nuveiktas darbas yra ir liks Ame
rikos lietuvių istorijoje kaip garbingas ir pasididžiavimo vertas 
visapusiško bendradarbiavimo ir darnios veiklos lapas.

Pagarba Balfo steigėjams, palaikytojams, aukotojams, organizato
riams ir vadovams! Nuoširdžiai prisimename ir tuos "baltininkus", 
kurie jau iškeliavo pas Viešpatį. Mes tikime, kad pats Kristus juos 
pasitiko su šiais žodžiais: kai buvau alkanas, jūs man suteikėte 
maisto; kai buvau pusnuogis ir drebėjau nuo šalčio, jūs man 
atsiuntėte drabužių siuntinį; kai buvau benamis tremtinys, jūs 
mane pasikvietėte į savo kraštą... Kada tik jūs tai padarėte vienam 
iš mano vargstančių brolių, man padarėte. Tad ateikite dabar pas 
mane džiaugtis amžinąja laime...

Balfo direktorių tarybai spalio 18-20 dienomis susirenkant Cleve
lande, OH, linkime kuo geriausios sėkmės - dar labiau sugyvinti ir 
sustiprinti kilniąją artimo meilės veiklą.

P. Ą. Būtų labai malonu išgirsti 
apie mūsų tautiečių gyvenimą 
broliškoje Latvijoje, kurioje jūs pra
leidot ištisas devynias dienas. Kiek 
lietuvių ir kaip jie gyvena Latvijo
je?

Vysk. Į Latviją atvykau liepos 
13 d. Būtingės muitinėje pasiti
ko p. Rimantas Karazija, Lietu
vos ambasadorius; kun. Vincen
tas Barzda; Jūratė Šidlauskienė, 
Latvijos LB vicepirmininkė; Am
braziejus Jankus, Liepojos Lietu
vių Dr-jos "Rūta" pirmininkas ir 
Kostas Rupšas, L. D. "Rūta" narys.

Nuvykome tiesiai pas Liepojos 
vyskupą Arvaldą Brumanį. Vysk. 
Brumanis 25 metus vadovavo 
latvių programai Vatikano radi
juje ir tik š. m. sausio mėnesį 
buvo įšventintas vyskupu. Eks
celencija atsiprašė, kad negalės 
dalyvauti pamaldose, nes turi 
išvykti lankyti parapijų, bei 
džiaugėsi, kad tiek daug lietuvių 
priklauso jo vyskupijai ir išreiškė 
viltį, kad iš lietuvių susilauks 
daug pagalbos savo naujose pa
reigose.

Latvijoje gyvena 34,630 lietu
vių, iš jų 18,479 miestuose. 
23,7% yra Latvijos piliečiai, 2,8% 
- Lietuvos piliečiai, o 73,5% be 
jokios pilietybės ir turi problemų, 
kai nori aplankyti savo gimines 
Lietuvoje.

Dauguma lietuvių gyvena Lie
tuvos pasienio žemėse, kurios 
anksčiau priklausė Lietuvai, bet 
po I Pasaulinio karo buvo iškeis
tos į Baltijos pajūrio ruožą, įs
kaitant ir Būtingę. Dalis lietuvių 
yra Sibiro tremtiniai, neįsileisti į 
Lietuvą.

I

Lankymosi metu Daugpilyje. Iš kairės - kun. V. Barzda, 
"Rūtos'1 draugijos pirmininkė Stasė Aleksandravičienė, 
vyskupas P. A. Baltakis, OFM, konsulas Saulius Butkus.

gavoje. 1995-1996 metų mokslo 
metąis šiose mokyklose mokėsi 
200 mokinių. Šalia to, lietuvių 
kalba yra dėstoma 8-se latvių 
mokyklose ir Rygos universitete.

Kun. Vincentas Barzda savo 
buvusioje parapijoje Subatėje yra 
įkūręs senelių prieglaudą "Ramy
bės namai", prie jos išlaikymo 
prisideda ir Lietuvos valdžia su 
2000 litų metine parama.

Iš kadaise Latvijoje dirbančių 
70 lietuvių kunigų yra likęs tik 
vienas kun. dekanas Vincentas 

Barzda. Lietuviškos pamaldos 
šiuo metu yra laikomos tik Ry
goje. Kitose vietovėse, didžiųjų 
religinių ar tautinių švenčių pro
ga, lietuviškas pamaldas atlaiko 
kun. V. Barzda ar iš Lietuvos 
atvykęs svečias.

Problematiška padėtis šiuo 
metu yra Liepojoje, kur daugu
mą katalikų sudaro lietuviai ir 
lenkai. Nuo senų laikų pamal
dos būdavo laikomos lietuvių, 
lenkų ir latvių kalbomis, bet 
nuo 1993 metų viskas tik latviš

kai. Nebeleidžiama net giedoti 
lietuviškų giesmių šv. Mišių me
tu. Kai kurie lietuviai protesto 
ženklan, vietoje ėję į bažnyčią 
sekmadieniais, atsisuka radiją ir 
klauso iš Vilniaus katedros trans
liuojamų pamaldų.

Šiuo reikalu kalbėjau su nau
jai paskirtu klebonu tėv. Lape
liu, OP, domininkonų provinci
jolu. Jis gerai kalba lietuviškai ir, 
jei naujasis vyskupas leis, mielai 
sutinka vėl atgaivinti lietuviškas 
pamaldas bei katekizuoti vaikus 
lietuvių kalba. Gaila, kad nebe
turėjau progos apie šią problemą 
pakalbėti su vysk. Brumaniu. 
Apaštalinis nuncijus arkiv. Justo 
Mullor Garda žadėjo tarpinin
kauti šiame reikale bei lietuvių 
prašyme, kad kun. V. Barzda 
būtų paskirtas sielovados koor
dinatoriumi Latvijoje.

P. Ą. Kokiose vietovėse turėjote 
pamaldas ir susitikimus su lietu
viais?

Vysk. Liepos 13 ir 14 su ku
nigu V. Barzda ir buvusiu kle
bonu tėv. Juri koncelebravome 
šv. Mišias Liepojos katedroje. Į 
abejas pamaldas atsilankė po 150 
lietuvių, giedojo lietuvių cho
ras. Susitikimas įvyko L. K. Dr- 
jos "Rūta" namuose. Patalpos gan 
didelės, bet visas pirmasis aukš
tas nenaudojamas, nes nėra pi
nigų kapitaliniam remontui.

(nukelta į 4 psl.)

P.Ą. Kaip atrodo jų kultūrinis ir 
religinis gyvenimas?

Vysk. Latvijos lietuviai yra su
sibūrę į 9 lietuvių kultūros drau
gijas, kurios savo ruožtu yra su
sijungusios į Latvijos Lietuvių 
Bendruomenę, leidžia Latvijos 
dvimėnesinį "Lietuvių Balsą", turi 
savaitinę radijo laidą, 2 pagrin
dines mokyklas (Rygoje ir Liepo
joje), vaikų darželį Daugpilyje,
sekmadienines mokyklas Daug- Ryg°ie prie Laisvės paminklo. Pirmas iš dešinės - Lietuvos ambasadorius Latvijoj R. 
pilyje, Rygoje, Jūrmaloje ir Jei- Karazija, trecias iš dešinės - vyskupas P. A. Baltakis, OFM.

Užrašai iš pasmerktųjų namų
SAULIUS STOMA 13

Tačiau praėjo savaitė, o advokatas nesirodė. Parašiau dar vieną 
pareiškimą, po to - dar. Tačiau - viskas veltui. Buvo aišku, kad 
pareiškimai nenueina ten, kur jiems skirta.

Beje, advokatas nebuvo prileistas prie manęs ir kai pradėjau 
badauti. Po to K. Lipeika sakė, kad tokio drastiško atvejo nėra buvę 
per visą jo ilgą praktiką net ir sovietiniais. laikais. Tačiau čia 
Konstitucijos pažeidimas buvo jau toks akivaizdus, o advokatas vis 
dėlto buvo laisvėje ir turėjo balso teisę, kad, pasiskundus Seimo 
kontrolieriui, prižiūrinčiam įkalinimo įstaigas, buvo nubausti tar
dymo valdybos viršininkas ir kalėjimo viršininko pavaduotojas.

Izoliuotas netgi nuo to, kaip vyksta mano bylos tyrimas, supratau 
atsidūręs visiškai neįtikėtinoje, beveik fantastinėje situacijoje, kurią 
išjudinti galėjo irgi tik visai netradiciniai poelgiai.

Ekstremali būklė reikalavo ekstremalių sprendimų. Nors patyręs 
advokatas iš pat pradžių ramino mane, kad jaudintis visai neverta 
ir kad pagal bylos medžiagą teisme tikrai būsiu išteisintas, išmesti 
iš gyvenimo vieną vasarą - laiką, kurio lauki visus metus, atrodė per 
daug žiauru ir neteisinga.

Kelias į ekstremizmą
Pasakoju visa tai nenorėdamas būti palaikytas ekstremistu. Nie

kada nebuvau badavimo akcijų šalininkas ir visada labiau vertinau 
sveiką protą. Sprendimas badauti subrendo staiga, lyg kieno padik
tuotas. Pradėjau įvairiai svarstyti ir kuo toliau, tuo labiau ši mintis 
man ėmė patikti. Tai jokiu būdu nebuvo emocinis sprendimas ar 
net koks nevilties žingsnis. Per mėnesį jau buvau visai neblogai 
prisitaikęs prie žiaurių kalėjimo sąlygų. Be to, prieš man paskel
biant bado streiką kameroje buvo susidariusi tikrai draugiška 
kompanija.

Pasakęs savo ketinimus, buvau visų palaikytas? Atsirado netgi 
galvojančių prisijungti, tačiau įtikinau juos, kad tada būtų blogiau 
- kamerą vėl išskirstytų ir neaišku, kur kas patektų. Tada dar 
nežinojau kalėjimo instrukcijų ir tikėjausi badauti bendroje kame

roje. Juk gydytojui nustatyti badauja žmogus ar ne, yra visai 
paprasta, tad mintis, kad neizoliuotas naktimis aš maitinčiausi iš 
bendrų atsargų, buvo nerimta.

Tuo metu aš nesitikėjau pasimatymo (su šeima, tuo labiau su 
žurnalistais. Man nebuvo leidžiama matytis su advokatu. Neturėjau 
jokių galimybių kaip nors save ginti. Išgirsdavau, kad esu šiur
kščiausiai šmeižiamas konkurentų, tačiau atsako duoti negalėjau. 
Galvojau, kad nesitikint mane nuteisti, esu uždarytas vien tam, kad 
būčiau visiškai sukompromituotas visuomenės akyse, po to būtų 
sudarytas vaizdas, kad dar vienas aferistas išsipirko iš teisingumo.

Tad bado streikas tuo metu iš tikrųjų buvo vienintelis būdas kaip 
nors paveikti savo likimą.

Sunkiausia žmogui tada, kai jis mato visų savo vilčių žlugimą, bet 
negali pajudinti nė piršto. Kai jo likimą sprendžia kiti ir kitur - jis 
net nežino, kas ir kur. Tai gryna F. Kafkos "Proceso" situacija. Ne, 
dar blogiau. Ponas K. bent galėjo laisvai visur vaikščioti ir bandyti 
daryti poveikį. Aš buvau taip gerai izoliuotas, kad poveikį galėjau 
padaryti tik pats sau.

Ir vis dėlto radau būdą, darydamas poveikį sau, paveikti ir 
aplinką. Taip tapau ekstremistas.

Pareiškimas į dangų
Vienu ypu surašiau pareiškimą visoms aukščiausioms Lietuvos 

instancijoms ir dar dėl įspūdžio pridėjau tarptautinę organizaciją 
"Amnesty International". Įrašiau šią organizaciją prisiminęs kratą 
namuose prieš savo suėmimą.

Krata iš viso buvo labai įdomi. Pirmiausia buvo pareikalauta 
parodyti visus laiškus iš užsienio. Tardytojai įknibus juos skaityti, 
pasijutau lyg sugrįžęs į sovietinius laikus, kai tokie laiškai keldavo 
didžiausią įtarimą. Uoliai pastudijavusi asmeninių laiškų krūvelę, 
tardytoja ypač susidomėjo vieninteliu laiškų iš "Amnesty Interna- 
tional" aktyvisto, berods Švedijoje, raginančio mane, jo manymu, 
žymų visuomenės veikėją, pasisakyti prieš mirties bausmę Lietuvo
je. Tardytoja netgi liepė man tą laišką išversti.

Taigi prisiminęs, kad "Amnesty International" pavadinimas tar
dytoją labai išgąsdino, įrašiau jį į ilgą savo pareiškimo adresatų 
sąrašą.

O pareiškimas buvo labai panašus į šį, išspausdintą "Respubliko
je":

"Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Lietuvos Respblikos Seimui
Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui
Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui
Žmogaus teisių gynimo asociacijai
"Amnesty International"
Visuomenės informacijos priemonėms.

Pareiškimas

Norėdamas atkreipti jūsų ir visos visuomenės dėmesį į absurdišką 
žmogaus teises pažeidžiančią būklę, kai jau beveik mėnesį esu laikomas 
Lukiškių tardymo izoliatoriuje be įtikinamo teisinio paaiškinimo, pranešu, 
kad nuo birželio 5 dienos skelbiu bado akciją.

Šių metų pradžioje, remiantis dabartinės "Lietuvos aido" vadovybės 
tendencingu pareiškimu, man buvo iškeltos dvi bylos. Pirma jų yra 
visiškas juridinis absurdas, nes bylą dėl kredito panaudojimo ne pagal 
paskirtį pagal LR BK galima kelti tik esant nukentėjusiojo pareiškimui 
ir tam asmeniui, kuris tą kreditą paėmė. Lietuvos akcinis inovacinis 
bankas, iš kurio man vadovaujant "Lietuvos aidas" paėmė kreditą, 
pinigus atgavo ir todėl jokių pretenzijų neturi. Ieškinį galėjo pateikti 
"Lietuvos aidas". Tačiau atrodytų savaime suprantama, kad byla turėjo 
būti iškelta ne man, o pinigus paėmusiam bei jų negrąžinusiam firmos 
"Deira" vadovui D. Glušakovui. Galbūt kas nors kada nors išsiaiškins, 
kam buvo naudinga viską versti aukštyn kojomis. Būdamas didžiausiu 
"Lietuvos aido" akcininku ir nukentėjusiu, aš staiga tapau kaltinamuo
ju.

Antroji byla man buvo iškelta todėl, kad pagal "Lietuvos aido" 
dabartinės vadovybės pasirinktinai ir tendencingai pateiktus finansin
ius dokumentus galėjo susidaryti vaizdas, jog aš 1993 m. gegužės ir 
birželio mėnesiais iš "Lietuvos aido" platintojų užsienyje gavau ir 
niekam neperdaviau apie 20 tūkst. JA V dolerių. Tačiau visai "Lietuvos 
aido" vadovybei ir daugeliui darbuotojų nebuvo paslaptis, kad šie 
pinigai buvo sumokėti akcininkams, perleidusiems turėtas akcijas ben
drovei. Naujos "Lietuvos aido" vadovybės buvau sąmoningai apšmeižtas. 
Pirmąjį šaukimą ateiti į šios bylos tyrimą gavau gegužės 1 dienai. 
Tardytojai D. Macijevskienei iš karto pateikiau akcininkų, gavusių 
pinigus, pakvitavimus, patvirtintus liudytojų. Tačiau po tam tikros 

(nukelta į 4 psl.)
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Lietuvių bendruomenės kaimyninėse šalyse

, ■ Didžioji Britanija yra pada
riusi ne mažiau kaip 42 tarptau
tinių žmogaus teisių konvenci
jų pažeidimus, ypač blogai čia 
užtikrinama teisė į privatų gy
venimą ir lygią atsakomybę prieš 
įstatymus, - sakoma Essex Uni
versiteto žmogaus teisių centro 
apylinkėms, kuriose balsavo 
dešimtys tūkstančių musulmo
nų, nustoti skaičiuoti balsus.
įsikišus ESBO stebėtojams, skai
čiavimas buvo atnaujintas. Pran
cūzija ir Vokietija pareiškė pa
sitenkinimą įvykusiais rinki
mais ir paragino musulmonus 
atsiimti savo pareiškimus dėl 
serbų balsų nepripažinimo. 
■Pietryčių Azijos valstybių aso
ciacijos (ASEAN) šalys atmetė 
Jungtinių Valstijų pasiūlymą 
sukurti regioninę saugumo or
ganizaciją, panašią į Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizaciją, kuri pakeistų dvi
šales saugumo sutartis. Jungtinių 
Valstijų Valstybės departamen
to atstovai sakė, jog tokios orga
nizacijos reikia potencialiems 
nesutarimams Pietų Kinijos jūro
je, Taivano sąsiauryje ir Korėjos 
pusiasalyje spręsti. Tačiau 
ASEAN valstybės pareiškė, jog, 
pritarusios JAV pasiūlymui, jos 
sukeltų nerimą Kinijai ir pa
kreiptų pasaulio jėgų santykį 
Vakarų naudai. Tai, ASEAN vals
tybių užsienio reikalų ministrų 
nuomone, neteisinga.
’<5f£Gyvą, mielų raukšlelių išva- 
*gotą veidą pažįsta visas pasaulis. 
Tai Motina Teresė. Viso pasaulio 
katalikai jau keletą savaičių ne
rimauja dėl pablogėjusios vie
nuolės iš Kalkutos sveikatos. Fak
tai liudija apie šios trapios ma
žytės, nuo gyvenimo naštos pa
linkusios ir, atrodo, galinčios 
pakelti kalnus, prasmingą gy
venimą: apie 500 gailestingumo 
namų, 50-yje šalių, daugiau nei 
4 tūkstančiai Motinos Teresės 
kongregacijos bendražygių, apie 
4 milijonus padėjėjų pasauliečių. 
Būdama 86 metų, ji tęsia meilės 
ir gailestingumo misiją.
■ Vokietijos gynybos ministe
rija pranešė, kad išminuotas 
"mirties ruožas" palei sieną tarp 
buvusių abiejų Vokietijos vals
tybių. Siena buvo atidaryta dau
giau kaip prieš 6 metus. Tiek lai
ko buvo šalinamos minos, ku
riomis VDR atsitverė nuo VFR.

(atkelta iš 3 psl.)
Nesąžiningas kontraktorius iš

plėšė senosios salės grindis ir pa
sitraukė, neatlikęs apsiimtų dar
bų. Iš Lietuvos valdžios pagalbos 
negauna. Pirmininkas p. Jankus 
prašo, kad gal Amerikos lietuviai 
galėtų pagelbėti.

Liepojos rajone gyvena 5,895 
lietuviai, veikia "Rūtos" draugija, 
turi pradinę mokyklą ir gražų 
chorą. Kadangi iki Rygos yra 250 
km, yra tariamasi su ambasa
doriumi R. Karazija, kad atsiųstų 
konsulą bent kartą per mėnesį 
sutvarkyti įvairiems reikalams.

Iš Liepojos nuvykome į Jūrmalą. 
Tai graži Baltijos jūros pakraščio 
kurortinė sritis, susidedanti iš ke
leto miestelių. Jūrmaloje gyvena 
541 lietuvis, veikia L. K. Dr-ja 
"Vytis" (pirm. A. Burka), turi sek
madieninę mokyklą, kuriai vado- 
vau j a energinga mokytoja A. Pi- 
vorienė, L. L. B. Švietimo komi
sijos pirmininkė.

Pamaldose ir priėmime dalyva
vo apie 100 lietuvių.

Iš Jūrmalos nakvynei nuvy
kome į Rygos kunigų seminariją, 
kurioje lankiausi prieš 5 metus su 
Amerikos vyskupų konferencijos 
delegacija. Seminarija, su Ameri
kos ir Vokietijos vyskupų para
ma, iš pagrindų atnaujinta ir pra
plėsta. Sovietmečiu čia buvo ruo
šiami kunigai visai Sovietų Są
jungai ir viskas buvo dėstoma 
rusų kalba. Latvijai atgavus ne
priklausomybę ir religinę laisvę 
pačioje Latvijoje atsirado gan 
daug pašaukimų. Šiuo metu kuni
gystei ruošiasi apie 50 semina
ristų. Seminarijai vadovauja nau
jasis Jelgavos vyskupas Anton 
Justs. Vysk. Justs yra latvių emi-

Su Zarasų tremtinių choru ir Ilukštės lietuviais Červonkos kapinaitėse prie paminklo
Lietuvos kariams.

Latvija

Jelgavoje prie buvusios lietuvių gimnazijos, kur mokėsi 
prezidentas A. Smetona. Pirmas iš dešinės - vyskupas P. 
A. Baltakis, OFM, šalia s L. K. draugijos "Vytis" pirminin
kas A. Burba. Pirmas iš kairės - kunigas A. Barzda.

grantų sūnus, iki perkėlimo 4 
seminariją (1992 m.) dirbo Ame
rikoje Arlingtono vyskupijpje ir 
laikas nuo laiko laikydavo pa
maldas New Yorko latviams 
mūsų koplyčioje Brooklyne. , <

Sekančią dieną, liepos 15, su 
kun. V. Barzda, konsulo But
kaus atsiųstu automobilių, at
vykome į Daugpilį. 4 t .

Daugpilio mieste ir rajone gy
vena 1913 lietuvių, veikia L. K. 
Dr-ja "Rasa" (pirm. Stasė Alęk- 
sandrovičienė), turi vaikų darželį 
ir sekmadieninę mokyklą. "Ra
sos" erdviose patalpose yra įsi
kūręs ir Lietuvos konsulatas. 
Konsulas Saulius Butkus labai 

nuoširdžiai bendradarbiauja su 
LB. Po pietų konsulate nuvy-‘ 
kome į Gryvos miestelį, Daug
pilio priemiestį, pamaldoms.

Susitikimui vėl grįžom į "Ra
sos" namus. Dalyvavo apie 100 
lietuvių.

Daugpilio lietuviai prašė, ar 
galėtų bent kartą per mėnesį 
turėti lietuviškas pamaldas ir 
kad atvykusi seselė iš Lietuvos 
katekizuotų vaikus. Taip pat jie 
prašė, kad pagelbėtume įsigyti 
pianiną choro repeticijoms ir 
koncertams.

(Bus daugiau.)

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "DARBININKO", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.

Bostono "Taupos" turtas pasiekė per
8,5 milijono dolerių

Lietuvių Federalinė Kredito 
Unija "Taupa" Naujojoje Anglijo
je veikia jau 15 metų. Jos turtas 
yra pasiekęs per 8,5 milijono do
lerių.

Neseniai į Taupos šeimą įsijungė 
nauja darbuotoja. Tai Jūratė Nor- 
kūnaitė-Aukštikalnienė. Jūratė yra 
baigusi vokiečių ir rusų kalbas, 
ilgai dirbo Boston WLVI televi
zijos stotyje programos koordina
torės ir American Cancer Society 
regioninės direktorės pareigose.

Lietuvos dvasiškiai mūsų tarpe
Birželio 21d. "Darbininkas" ats

pausdino pasikalbėjimą apie Mon- 
trealio lietuvių parapijoje šiuo 
metu besidarbuojantį Lietuvos jė
zuitą, kun. Kazimierą Ambrasą, 
SJ. Į straipsnį gal nebūčiau atkrei
pęs dėmesio, jei pats birželio 13 
d. Putname, CT, per a. a. amba
sadoriaus Stasio Lozoraičio mirties 
metinių šv. Mišias nebūčiau iš
girdęs kun. Ambraso pasakyto 
pamokslo. Pamokslas buvo įkve
piantis, stebinantis. Dabar iš 
straipsnio sužinojau, kad ir pats 
pamokslininkas yra stebinanti as
menybė. Kun. Ambrasas Vilniaus 
Universitete dėstė lituanistiką ir 
1988 m., baigęs pogrindžio semi
nariją, buvo Žagarėje ištremto ar- 
kiv. J. Steponavičiaus slaptai įšven
tintas kunigu. Pirmąsias Mišias 
ašarodamas atlaikė užsidaręs, lan
gus užsidangstęs savo kambarė
lyje...

Čia prisimenu kitą pogrindžio 
seminarijos auklėtinį, šį pavasarį 
Lietuvoje vėžio ligos pakirstą, tik 
50 metų amžiaus marijoną kun. 
Kastytį Ramanauską, MIC, porą 
metų studijavusį ir dirbusį Was- 
hingtone. Kun. Ramanausko keli
as į kunigystę buvo panašus. Lie
tuvoje baigęs kinematografų kur
sus, vėliau baigė inžineriją, o po
grindyje - kunigų seminariją. Su 
savo seminarijos globėju nuvyko 
pas ištremtą vysk. V. Sladkevičių,

Pažaislio vienuolynas
Pažaislio vienuolynas išleido 

lankstinuką apie vienuolyno isto
riją, baroko stiliaus architektūrą 
ir jo reikšmę. Šis leidinukas išs
pausdintas lietuvių kalba. Greitu 
laiku bus išverstas į anglų, vokie
čių ir italų kalbas. Tai bus pirmas 
kartas, kada vakarų pasaulio 
turistai bus supažindinti su šiuo 
meno šedevru, kurį sukūrė gar
sieji italų meno meistrai ir tuo
metinis Lietuvos kancleris Pacas 

Jūratė padės Lilei Karoblienei, 
Giedrei Budreckienei ir Grytei 
Kuncaitis aptarnauti Taupos 
klientus.

Taupa didžiuojasi tuo, kad Uni
jos sertifikatų (CD) palūkanos yra 
ne tik tolygios daugelio bankų 
palūkanoms, bet yra aukštesnės 
nei daugumos vietinių bankų.

Taupos kreditinė Mastercard 
kortelė "Vytis" susilaukė didelio 
populiarumo Naujosios Anglijos 
lietuvių klientų tarpe. J. A.

dabartinį kardinolą. Vyskupas 
pogrindžio klieriką įšventino į 
diakonus ir, tą pat vakarą, į kuni
gus. Grįžęs Lietuvon iš Ameri
kos, kun. Ramanauskas energin
gai darbavosi jaunimo tarpe Pa
nevėžyje. Apie a. a. kun. Rama
nauską gal dar kalbėsimės spau
doje.

Sakoma, kad Viešpaties keliai 
nesuprantami ar, mažų mažiau
siai, nežinomi... Po kun. Am
braso ir kun. Ramanausko isto
rijų, štai dar vienas pavyzdys.

Jau metus Washingtone studi
juoja ir bendrai su kun. K. Pu- 
gevičium lietuvių dvasinius rei
kalus Baltimorėje ir Washingtone 
aptarnauja Vilniaus Kunigų semi
narijos prorektorius, kun. An
drius Narbekovas. Kilęs iš Klai
pėdos apylinkėje esančių Girgž- 
džių, kun. Narbekovas į kunigys
tę atėjo per mediciną. Jis jau Lie
tuvoje spėjo sėkmingai darbuo
tis kaip gydytoj as-chirurgas. Ne
priklausomybės atstatymo laiko
tarpiu su bičiuliu kunigu lankėsi 
Amerikoje, tuoj po kelionės įsto
jo į kunigų seminariją Kaune. 
Dabar dar jaunas, yra malonus 
gydytojas ir žmonių sielai, ir 
kūnui. Savaime suprantama, šiuo 
metu jis praktikuoja tik sielų gy
dymą...

A. Dundzila

sumokėjo 8 statines aukso už jų 
darbą. Šis leidinukas supažin
dins jaunimą su garbinga mūsų 
istorija. Leidinio išleidimu rūpi
nasi seselė Margareta Petcavage 
iš Šv. Kazimiero vienuolyno Chi
cagoj e. A. Liepinaitis

DARBININKAS-
savaitraštis tautiečiams

Amerikoje ir svetur

Užrašai iš pasmerktųjų namų
(atkelta iš 3 psl.)

sumaišties ir pasitarimų su aukštesnėmis instancijomis man buvo pa
reikšta, kad mano namuose bus atlikta krata, o aš pats sulaikytas. 
Nutarime buvo parašyta, kad vengiau tyrimo, nors tai buvo niekuo 
nepagrįstas melas. Tardytoja pasakė sulaikanti mane, kad negalėčiau 
daryti įtakos liudytojams. Tikėjausi, kad per tris dienas visi gavusieji 
pinigus ir tą faktą matę liudytojai bus apklausti ir aš būsiu paleistas. 
Tačiau išėjo kitaip. Nors tardytoja vėliau ir pripažino, kad minėtos sumos 
išmokėjimas pasitvirtino. Gegužės 4 dieną man buvo pateikta arešto 
sankcija ir gegužės 5 d. iš areštinės buvau perkeltas į Lukiškių tardymo 
izoliatorių. Baudžiamojo proceso kodeksas aiškiai nustato, kada įtari
amąjį galima areštuoti. O aš nė vieno iš šių straipsnių nesu pažeidęs.

benoriu gaišinti Jūsų laiko ir ilgai aiškinti visų aplinkybių, įrodančių, 
kad esu nekaltas. Net ir po visų minėtų keistenybių vis dar tikiu, kad 
kompetentingi teisėsaugos organai ar pagaliau teismas pripažins mano 
nekaltumą. Kreipiuosi į Jus tikėdamasis pagalbos ir skelbiu bado akciją 
tik dėl akivaizdžios neteisybės, dėl to, kad tiek laiko esu laikomas 
tardymo izoliatoriuje (nors ir netardomas nuo gegužės 10 d.) visai be 
jokio reikalo. Bylą būtų galima sėkmingai baigti ir išleidus mane į laisvę 
už užstatą. Pabėgti tikrai nesiruošiu. Spėju, kad toks nuožmus moralinis 
spaudimas man daromas dėl kitų priežasčių. Laikomas tokiomis blogo
mis sąlygomis ir visiškai izoliuotas, nenoriu daryti toli siekiančių išvadų, 
tačiau kreipiuosi į Jūsų žmogiškumą ir teisingumo jausmą prašydamas 
supratimo ir pagalbos.

Saulius Stoma, 1995 06 01".

Keisti datų sutapimai
Mano gyvenime labai daug keistų sutapimų, ir dažnai sunku 

pasakyti, kad tai - likimo išdaigos ar kažkieno konkretaus valia. Štai 
> naujasis "Lietuvos aido" bendrovės valdybos pirmininkas Saulius 

Šaltenis įsakymą dėl mano-atleidimo iš vyriausiojo redaktoriaus 
pareigų pasirašė vasario 16 dieną. Diana Stomienė iš bendrovės 
išvaroma karaliaus Mindaugo karūnavimo, Valstybės dienos iš
vakarėse. Beje, tą 1994 metų liepos 6-ąją turėjome švęsti penkio
liktąsias savo santuokos mėtines. Taip jau atsitiktinai sutapo, kad 
susituokėme busimosios šventės dieną. Kitas, matyt, geras sutapi
mas buvo tų pačių metų kovo 11-ąją, kai mane pakvietė bendra
darbiauti "Lietuvos rytas".

Ir dar viena žymi data - gegužės 1-oji. 1990 metais tą dieną 
tapau dar neišeinančio "Lietuvos aido" vyriausiuoju redaktoriu
mi, o lygiai po penkerių metų buvau suimtas. Matyt, ne veltui 
šiaip jau gana tvarkingai tą dieną kratą darę policininkai iš 
spintos išmestą paliko vienintelį daiktą - seną Vytauto Landsber
gio nuotrauką.

Kai gegužės 8-ąją buvo minimas atkurto "Lietuvos aido" penk
metis, aš jau srėbiau su apetitu Lukiškių košę. O šventiniame 
numeryje nauji redaktoriai perrašinėjo netgi "Lietuvos aido" 
atkūrimo idėjos atsiradimo istoriją. Ir kodėl gi neperrašinėti, jei 
visai kitaip tuos įvykius prisimenantis liudininkas sėdi taip gerai 
izoliuotas, kad savo tiesas įrodinėti gali tik šešiems likimo 
draugams. ) J .

Tačiau ką ten stebėtis tokiomis "smulkmenomis", kai vienas iš 
trijų "Šiaurės Atėnų" steigėjų, S. Šaltenis, netgi pirmąjį šio savai
traščio vedamąjį, nors ir nepasirašytą, tačiau sudėtą iš trijų atskirų 
kiekvieno redaktoriaus abėcėlės tvarka parašytų dalių (netgi su 
atskirais pavadinimais), "prisiskiria sau vienam. Ir jau ne kokiam 
laikrašty, bet atgimimo laiku publicistikos antologijoje, pavadin
toje lyg tai labai poetiškai - "Atgimimo balsai". Trys "Šiaurės 
Atėnų" steigėjai ir pagal susitarimą lygiaverčiai redaktoriai abėcėlės 
tvarka būtų Arvydas Juozaitis, Saulius Stoma ir Saulius Šaltenis.

Bet ir ši autoriaus teisių vagystė dar yra palyginti smulki. Kaip 
paskutinysis jų tapo ne tik vieninteliu pirmojo vedamojo auto

riumi, bet ir vienvaldžiu visuomeninės organizacijos - "Šiaurės Atėnų" 
bendrijos turto savininku, jau kita istorija. Pasakoti ją taip pat teks 
kitą kartą ir kitoje vietoje. Čia mes per daug nukryptume nuo 
Lukiškių temos, nes atsidurti ten Seimo nariui tiesiog neįmanoma, ir 
aš pats to nelinkėčiau.

Kita vertus, "Šiaurės Atėnai" turi labai aiškų ryšį su Pasmerktųjų 
namais - tai beveik tiesioginė mano kelionės į ten priežastis. Bet čia 
jau prasideda nebe šventinių datų, o šiek tiek kitokia mistika.

Keisti įvykių sutapimai
Mano gyvenime dažnai įvyksta taip, kad aš tiesiog be ypatingos 

savo valios staiga atsiduriu reikiamoje vietoje reikiamu laiku. Lyg 
kažkas paimtų už rankos ir nuvestų ten, kur vyksta reikšmingi ar 
nelabai reikšmingi, bet bent jau mano paties likimą staiga keičiantys 
dalykai. Viskas mano gyvenime susidėsto lyg savaime, atsitiktinai, 
tačiau taip savotiškai, kad imu galvoti (o Lukiškėse laiko tam tikrai 
užteko), kad yra kažkoks režisierius, dėliojantis aplinkybes ir viską 
numatantis toli į priekį.

Viena žurnalistė, man sėdint kalėjime, rašė, kad S. Stomos 
žurnalistinė karjera buvo stebėtinai greita, užteko trijų pakopų, lyg 
kas būtų ant delno nešęs aukštyn: "Literatūra ir menas", "Šiaurės 
Atėnai", "Lietuvos aidas". Lygiai taip pat greitai nusileidau ir į 
Lukiškių "padvalą". Jinai klausė, kokios jėgos čia veikia.

Ilgai ir man pačiam šis klausimas buvo pats svarbiausias. Dabar, 
pabuvęs Požemių karalystėje, atsakymą aš jau žinau.

Tiesa, gana patikimą nuojautą turėjau ir anksčiau. Bet dabar tą 
nuojautą papildė ir labai aiškūs faktai. Ar tai nėra fantastika, kad 
man pačius svarbiausius faktus sužinojau patekęs į Lukiškes?

Tai atsitiko jau paskutinėmis mano buvimo už grotų dienomis. Po 
to įvykio pagalvojau, kad iš kalėjimo dabar jau turėčiau neišeiti labai 
ilgai. Bet stebuklas - atsitiko visiškai atvirkščiai. Netrukus buvau 
paleistas. (pus daugiau)



Lietuvos Respublikoje veikiančios 
politinės partijos ir politinės 

organizacijos
Lietuvos demokratų partija.

Įregistravimo data: 89.12.29. Būstinės adresas: Jakšto 9,2001 Vilnius. 
Narių skaičius: 2000. Pirmininkas: Saulius Pečeliūnas. Duome
nys ryšiams: tel./faksai (2) 469671, 628708.

Lietuvos socialdemokratų partija.
Įregistravimo data: 90.01.17. Būstinės adresas: Basanavičiaus 16/5, 
2009 Vilnius. Narių skaičius: 1500. Pirmininkas: Aloyzas Sakalas. 
Duomenys ryšiams: tel. (2) 652380, 652311. Faksas - (2) 652157.

Lietuvių tautininkų sgjunga.
Įregistravimo data: 90.02.23. Būstinės adresas: Gedimino pr. 22, 
2600 Vilnius. Narių skaičius: 3000. Pirm.: Rimantas Smetona. 
Duomenys ryšiams: tel. (2) 624935, 617320, faksas (2) 607310.

Lietuvos krikščionių demokratų partija.
Įregistravimo data: 90.03.22. Būstinės adresas: Šv. Ignoto 14-6, 
2001 Vilnius. Narių skaičius: 10,500. Pirm.: Algirdas Saudargas. 
Duomenys ryšiams: tel. (2) 611151, 610503, faksas (2) 610503.

Lietuvos humanistų partija. Į
Įregistravimo data: 90.06.01. Būstinės adresas: Vilnius. Pirminin
kas: Leopoldas Tarakevičius. Duomenys ryšiams: tel. (2) 735831, 
221249.

Lietuvos žalioji partija.
Įregistravimo data: 90.08.01. Būstinės adresas: Pylimo 38/1, 2001 
Vilnius. Narių skaičius: 400. Pirmininkas: Rimantas Astrauskas. 
Duomenys ryšiams: tel. (2) 224215, 350748, faksas (2) 224215.

Lietuvos valstiečių partija.
Įregistravimo data: 90.10.10. Dominikonų 16-2, Vilnius. Narių 
skaičius: 10,000. Pirmininkas: Albinas Vaižmužis. Duomenys 
ryšiams: tel. (2) 226777, (7) 298776.

Nepriklausomybės partija.
Įregistravimo data: 90.11.19. Būstinės adresas: Pylimo 38/1, 2001 
Vilnius. Narių skaičius: 400. Pirmininkas: Valentinas Šapalas. 
Duomenys ryšiams: tel. (2) 614721.

Lietuvos demokratinė darbo partija.
Įregistravimo data: 90.12.19. Būstinės adresas: B. Radvilaitės 1, 
2600 Vilnius. Narių skaičius: 10,000. Pirmininkas: Česlovas Juršė
nas. Duomenys ryšiams: tel. (2) 615420, 612713, faksas 617290.

uilu Į... ’r I
Respublikonų partija.

Įregistravimo data: 91.02.06. Būstinės adresas: Pramonės pr. 3-62, 
3031 Kaunas. Pirmininkas: Kazimieras Petraitis. Duomenys 
ryšiams: tel. (7) 752214.

Lietuvos liberalų sąjunga.
’ Įregistravimo data: 91.03.11. Būstinės adresas: Jakšto 9,2600 Vilnius. 
Narių skaičius: 1000. Pirmininkas: Eugenijus Gentvilas. Duome
nys ryšiams: tel. (2) 627635, 257118, faksas (2) 627635.

Tėvynės sąjunga / Lietuvos konservatoriai.
Įregistravimo data: 93.05.26. Būstinės adresas: Gedimino pr. 1, 
2600 Vilnius. Narių skaičius: 16,000. Pirmininkas: Vytautas Lands
bergis. Duomenys ryšiams: tel. (2) 224747, 615261, faksas (2) 
224555.

Lietuvos protėvių atgimimo partija.
Įregistravimo data: 93.06.01. Būstinės adresas: Rietavo 17-24, Kau
nas. Narių skaičius: 400. Pirmininkas: J. Ramanauskas. Duome
nys ryšiams: tel. (7) 232371.

Lietuvos centro sąjunga.
Įregistravimo data: 93.10.27. Būstinės adresas: Literatų 8, 2001 
Vilnius. Narių skaičius: 1000. Pirmininkas: Romualdas Ozolas. 
Duomenys ryšiams: tel. (2) 224095, faksas (2) 223790.

Tautos pažangos partija.
Įregistravimo data: 94.06.21. Būstinės adresas: Laisvės ai. 46, Kau
nas. Narių skaičius: 800. Pirmininkas: Egidijus Klumbys. Duome
nys ryšiams: Tel. (7) 208656, faksas (7) 200830.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.
Įregistravimo data: 94.08.19. Būstinės adresas: Laisvės ai. 39, Kau
nas. Narių skaičius: 60,000. Pirmininkas: Balys Gajauskas. Duome
nys ryšiams: tel. (7) 223508, 228048, faksas (7) 714100.

Lietuvių nacionalinė partija "Jaunoji Lietuva".
Įregistravimo data: 94.09.07. Būstinės adresas: Sapiegos 5/12, 

? Kaunas. Narių skaičius: 1000. Pirmininkas: Stanislovas Buškevi
čius. Duomenys ryšiams: tel. (7) 204579, 711922.

Lietuvos laisvės sąjunga.
Įregistravimo data: 94.09.13. Būstinės adresas: Donelaičio 6 (226 
kab.), Kaunas. Narių skaičius: 1000., Pirmininkas: Vytautas Šus
tauskas. Duomenys ryšiams: tel. (7) 202549.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija.
Įregistravimo data: 94.10.21. Būstinės adresas: Didžioji 40, Vilnius. 
Narių skaičius: 1000. Pirmininkas: Jan Senkevič. Duomenys 
ryšiams: tel. (2) 427718, 224243, faksas (2) 233388.

Lietuvos politinių kalinių partija.
Įregistravimo data: 95.03.08. Būstinės adresas: Laisvės ai. 39-111, 
Kaunas. Narių skaičius: 400. Pirmininkas: Zigmas Medineckas. 
Duomenys ryšiams: tel. (7) 209335.

Lietuvos moterų partija.
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Pagrindinės datos
Data {vykis

Iki 1996 07 12 Sudaroma Vyriausioji rinkimų komisija.

Iki 1996 07 17 Vyriausioji rinkimų komisija turi suskirstyti
Lietuvos Respublikos teritoriją į 71 vienmandatę rinkimų apygardą. 
VRK sprendimas paskelbtas "Valstybės žiniose" 1996 07 25.

Iki 1996 07 27 Vyriausioji rinkimų komisija pagal partijų, 
politinių organizacijų, Teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų 
draugijos ir merų teikimus sudaro apygardų rinkimų komisijas.

1996 07 31 Apygardų rinkimų komisijų pirmininkai du
oda rašytini pasižadėjimą. Rinkimų komisijų pirm, mokymas.

1996 08 16 Prasideda pareiškinių dokumentų priėmimas
(kandidatų kėlimas). Save išsikėlę kandidatai gali pradėti rinkti jų 
išsikėlimą paremiančių tos apygardos rinkėjų parašus.

IS VISUR

1996 08 19 Paskutinė diena partijoms, politinėms orga
nizacijoms siūlyti kandidatus į apylinkių rinkimų komisijas.

1996 08 21 Baigiamos sudaryti apylinkių rinkimų komi
sijos (Apygardų rinkimų komisijos).

1996 09 15 Paskutinė diena pateikti pareiškinius doku
mentus.

1996 09 20 Rinkimų agitacijos kampanijos pradžia.

1996 10 08 Prasideda balsavimas paštu. Jis vyks iki 96
10 17 (ketvirtadienio) balsuojantiems namuose ir iki 96 10 18 
(penktadienio) balsuojantiems savo vienmandatės apygardos teri
torijoje esančiame pašte.

1996 10 19 nuo 1.00 Uždraudžiama rinkimų agitacija.

1996 10 20 7.00 - 21.00 Rinkimų diena. Rinkimų apylinkės 
atidarytos nuo 7.00 iki 21.00.

1996 10 21 iki 6.00 Suskaičiuojami išankstiniai visų rinkimų 
apylinkių rinkimų rezultatai.

1996 10 25 Vyriausioji rinkimų komisija pradeda skai
čiuoti rinkimų reitingą. Reitingas skaičiuojamas tam, kad būtų 
nustatyta kandidatų sąrašų eilė pagal balsavimo metu rinkėjų 
pareikštą nuomonę apie kandidatus, įrašytus į kandidatų sąrašus.

1996 10 27 Vyriausioji rinkimų komisija skelbia oficia
lius pirmojo rinkimų turo vienmandatėse rinkimų apygardose 
rezultatus.

1996 11 10 Antras rinkimų turas (vienmandatėse rin
kiminėse apygardose).

1996 11.17 Vyriausioji rinkimų komisija skelbia galu
tinius rinkimų rezultatus.

1996 11 20 Išrinktiems Seimo nariams įteikiami Sei
mo nario pažymėjimai.

1996 11 25* Pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis.

★prognozuojama data
Vyriausioji rinkimų komisija

Įregistravimo data: 95.04.20. Būstinės adresas: Vilniaus 45-13, 2001 
Vilnius. Narių skaičius: 1000. Pirmininkė: Kazimiera Pruns
kienė. Duomenys ryšiams: tel. (2) 222834, faksas (2) 221955.

Lietuvos socialistų partija.
Įregistravimo data: 95.09.11. Būstinės adresas: Šeškinės 67-58, 
Vilnius. Narių skaičius: 600. Pirmininkas: Albinas Visockas. 
Duomenys ryšiams: tel. (2) 419765, 738618.

Lietuvos teisingumo partija.
Įregistravimo data: 95.09.11. Būstinės adresas: Nemuno 19, Kau
nas. Įtarių skaičius: 400. Pirmininkas: Bronius Simanavičius. 
Duomenys ryšiams: tel. (7) 209382, 204570.

Lietuvos laisvės lyga.
Įregistravimo data: 95.11.08. Būstinės adresas: Darbininkų 15-50, 
Vilnius. Narių skaičius: 400. Pirmininkas: Antanas Terleckas. 
Duomenys ryšiams: tel. (2) 769286, 265523.

Lietuvos rusų sąjunga.
Įregistravimo data: 95.12.28. Būstinės adresas: Savanorių pr. 11-70, 
Vilnius. Narių skaičius: 400. Pirmininkas: Sergejus Vasiljevičius 
Dmitrijevas. Duomenys ryšiams: tel. (2) 650860, 632747.

Lietuvos ūkio partija.
Įregistravimo data: 96.01.22. Būstinės adresas: Savanorių pr. 7, 
Vilnius. Narių skaičius: 1000. Pirmininkas: Klemensas Šeputis. 
Duomenys ryšiams: tel. (2) 631564, 766618, faksas (2) 651380.

Lietuvos socialinio teisingumo partija.
Įregistravimo data: 96.04.29. Būstinės adresas: Žirmūnų 30-42,
Vilnius. Narių skaičius: 1000. Pimininkas: Kazimieras Jocius. 
Duomenys ryšiams: tel. (2) 732055.

(nukelta į 7 psl.)

"Pagalba Lietuvai" 
darbai ir jų rėmėjai

"Pagalba Lietuvai" humanita
rinės pagalbos projektas ir orga
nizacija prasidėjo 1990 m. su 
tikslu gauti vaistų, medicininę 
pagalbą ir priemones rinkti au
kas už šiuos minėtus medika
mentus užmokėti persiuntimo 
išlaidas. "Pagalba Lietuvai" pradė
jo su LCRA (Lietuvių Katalikų 
Religine Šalpa, Brooklyne) ir De
troito Lietuvos Vyčių kuopom, 
kurios palaikė ryšį su World 
Medical Relief, Ine. įstaiga, De
troite.

Per paskutiniuosius penkerius 
metus, ši organizacija išsiplėtė ir 
sustiprėjo. Per ketverius metus 
"Pagalba Lietuvai" išsiuntė po ke
turis 40 pėdų ilgio talpintuvus 
mūsų sesėms ir broliams Lietu
voje. Tuose talpintuvuose siun
čiami įvairiausi vaistai (nuo šir
dies ligų, aukšto kraujo spaudi
mo, kosulio, hepatito B, glau
komos), medikamentai, medi- 
cinė aparatūra, kompiuteriai ir t. 
t. 1995 m. 15 tokių talpintuvų 
buvo išsiųsti Lietuvon. Šis dra
matiškas siuntų padidėjimas bu
vo įmanomas tik bendradarbi
aujant su Catholic Medical Mis- 
sion Board (CMMB) New Yorke, 
kuri yra didžiausia JAV katalikiš
ka labdaringa organizacija ir di
džiausia labdaros vaistų tiekėja 
Lietuvos apsaugos sveikatos įs
taigoms.

Iki š. m. birželio mėn. "Pagal
ba Lietuvai" išsiuntė 352 tonas 
vaistų ir medikamentų, kurių 
vertė siekė 32 milijonus dolerių. 
Iš šios sumos CMMB parūpino 
11 talpintuvų, kurių vertė siekė 
per 18 milijonų dolerių. "Pagal
ba Lietuvai" sumokėjo per 50,000 
dolerių talpintuvų persiuntimo 
išlaidoms padengti.

Per visą šį laikotarpį daug tal
kininkų buvo įtraukti ir parėmė 
šią svarbią misiją: rinkti ir rū
šiuoti vaistus, medicininę įrangą 
bei aparatūrą, rinkti aukas. Lie
tuvos Vyčių kuopos JAV, kita
taučiai, jaunieji ir vyresnio am
žiaus asmenys įsijungė į šį hu
manitarinį projektą. Įvairūs žmo
nės rėmė ir remia šį projektą. 
Pvz., neseniai aštuonių vaikų 
motina iš Kalifornijos, vyskupi
jos gydytojas iš Tennessee ir len
kų kilmės kardinolas, Detroito 
arkivyskupas Adam Maida įteikė 
reikšmingą finansinę auką. Kar
dinolas taip pat yra nuolatinis 
rėmėjas (co-sponsor) "Pagalba 
Lietuvai" metinio golfo dieną.

Minėti asmenys remiasi tuo 
pačiu motyvu padėti žmonėms 
Lietuvoje šiuo kritišku momen
tu. Žmonių gyvybės išgelbėtos, 
sergantieji pasveiko ir kenčian
tiems jų kančios buvo palengvin
tos. Savo veiklos 84 metų istori
joje Lietuvos Vyčiai atliko mil
žinišką darbą. Tiek žmonių įvai
riais būdais padėjo savo sesėms 
ir broliams Lietuvoje. Prašome 
visų teikti bet kokią paramą "Pa
galba Lietuvai" - rinkti aukas, 
rinkti ir rūšiuoti vaistus, medika
mentus, gydymo priemones ir 
melstis, kad mūsų pastangos bū
tų sėkmingos.

Už kiekvieną paaukotą dolerį, 
$152.32 vertės humanitarinės 
pagalbos, vaistų, aparatūros, me
dicininių įrangų ir medikamentų 
ir t. t. siunčiami Lietuvos žmo
nėms. Kartu su medicinine pa
galba, "Pagalba Lietuvai" nuolat 
remia Vilniaus ir Kauno "sriubos 
virtuves". Iki šiol, "sriubos virtu
vėms" nusiųsta 16,000 dolerių.

Jūsų nuolatinė parama dabar 
ir ateityje yra reikalinga šiam 
didingam Lietuvos Vyčių pro
jektui. Aukas galima siųsti ir 
informacijas teikia Robert S. Bo
ris, Aid to Lithuania, Ine., 4457 
Fairway Court, Waterford, MI 
48328. Telefonas (810) 682-0098, 
faksas (810) 682-0520. Iš anksto 
dėkojame.

Robert S. Boris, 
"Pagalba Lietuvai" vadovas

- Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, -rugsėjo 22 d. Chicagoje, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje, koncelebravo mišias su 
parapijos klebonu kun. Jonu Ku- 
zinsku ir "Draugo" moderatoriu
mi kun. dr. Viktoru Rimšeliu, 
M1C. Mišių metu buvo įteikti 
Šv. Tėvo žymenys nusipelniu
siems lietuviams visuomeninin
kams - Marijai Remienei ir dr. 
Petrui Kisieliui.

- Iš prel. dr. J. Prunskio 
fondo rugsėjo 20 d. Brooklyne 
už pereitus metus balsų daugu
ma paskirta premija Lietuvoje 
leidžiamam žurnalui "Caritas", 
įvertinant jo įnašą lietuviškų ir 
katalikiškų idėjų skleidime. Ver
tinimo komisiją sudarė: kun. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM, Vida 
Jankauskienė ir kun. dr. Korneli
jus Bučmys, OFM.

- Robertui Boris, Lietuvos 
Vyčių veikėjui iš Detroito, 
Pasaulio Lietuvių Katalikų Ben
drijos valdyba paskyrė Lietuvio 
Kataliko Visuomenininko premi
ją. $1000 premijos mecenatas - 
prel. dr. Juozas Prunskis. Premi
ja įteikta rugsėjo 21 d. Katalikų 
Federacijos apskrities konferen
cijoje Švč. M. Marijos gimimo 
parapijos salėje, Chicagoje.

- Ingridai Bublienei, Ame
rikos Lietuvių Bendruomęnės 
veikėjai, rugsėjo 4,8 d. Vilniuje 
įteikti įgaliojamieji raštai, pagal 
kuriuos ji skiriama Lietuvos gar
bės konsule, Clevelande, OH.

- Oną Valinčiūtę-Kelly, gi
musią 1924 m. rugsėjo 14 d. 
New Britain, CT, Amerikos Lie
tuvių R. K. Moterų Sąjungos na
rės išrinko 1996 metų pasižy
mėjusia Lietuvos moterimi.

- Bernardas Žukauskas, 
vienas iš ateitininkijos pirmūnų, 
rugpjūčio 20 d. šventė savo 99 
metų amžiaus sukaktį. Į ateiti
ninkus įstojo 1911 metais.

- Madų paroda "Rudens 
simfonija" vyks lapkričio 24 d. 
Pasaulio Lietuvių Centre, Le- 
mont, IL. Parodos rengėja - Ire
na Kriaučeliūnienė.

- Lietuvių Tautodailės Ins
titutas įkurtas lietuvių ateivių 
Kanadoje 1977 metais. Šiemet 
instituto narių visuotinis susi
rinkimas įvyks spalio 12 d. "Ka
nados Lietuvių Dienų" proga prie 
Toronto, Mississaugos Anapilio 
parapijos parodų salėje.

- Lietuvos partizanams 
remti globos komitetas pra
neša, kad spalio 16 d. atvyksta 
vyrų kvartetas "Girių aidai". Šį 
kvartetą sudaro partizanai Vytau
tas Balsys ir Antanas Lukša, o 
taip pat du politiniai kaliniai- 
tremtiniai Antanas Paulavičius 
ir Vladas Šiukšta, abu muzikai ir 
chorų vadovai. Koncertai vyks 
Jaunimo Centre Chicagoje, Pa
saulio Lietuvių Centre Lemon- 
te, Cicero, Detroite, Toronte, St. 
Petersburge, Los Angeles, Denve
ryje ir Nevv Yorke.

- Lietuvos Operos pokylis 
įvyks lapkričio 16 d. Chicagos 
Jaunimo centro salėje.

- "Moralė ir etika Lietuvo
je" - tokią temą gvildeno kun. S. 
Kazėnas, SJ, Biržų Šv. Jono Krikš
tytojo parapijos klebonas, vaka
ronėje, surengtoje Jaunimo cen
tro kavinėje spalio 4 d. Chicago
je.

- Rugsėjo 19 dieną buvo 
išleistas paskutinis "Laisvosios 
Lietuvos", 50 metų leistos Chi
cagoje, numeris.
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Įdomu, bet - kame ta
Sveikintinas redakcijos skati

nimas pasisakyti "Darbininke" 
rinkimų Lietuvoje klausimais, 
nebūtinai rašančiųjų mintims 
atitinkant redakcijos nuomonę.

Atsiliepęs (data?...) "Darbinin
ke" į mano rašinį apie "lietu
višką Ross Perot", žymus visuo
menininkas ir žurnalistas Jonas 
Daugėla daugiausiai šaudo į tai
kinius, kuriuos pats pastatė. 
Todėl jo pasisakymas prašosi ke
leto pastabų. Ypatingai vienos - 
apie "neapykantą". Savu rašiniu 
buvau atsiliepęs į Valdą Adamkų

"neapykanta"?
į Lietuvos prezidentus "Dirvoje" 
propagavusį Pijaus Jaunučio Nas- 
vyčio straipsnį, pasmerkdamas 
du dalyku:

1. Adamkistų trukdymą deši
niesiems susikaupti Seimo rin
kimams, suplakant šiuos rinki
mus su prezidentiniais, vis kai
šiojam spaudoje V. Adamkaus 
kandidatūrą ne į Seimą, o į pre
zidentus.

2. Bandymą sutapatinti Lietu
vą prikėlusių dešiniųjų ir LDDP 
atsakomybę už Lietuvos nuskur
dinimą, kas kvepia iš anksto

LDDP propagandos akmenų ver
timu ant galimo dešiniųjų kon
kurento į prezidentus pečių.

Vietoje pasisakęs šiais, ma
nyčiau, svarbiais klausimais, J. 
Daugėla imasi kritikuoti mano 
nepareikštas mintis. Nasvytj (ar 
tuomi ir Chicagos adamkistus?) 
kritikuoju ne už tai, kad man 
kas nors "nepatiko", ar kad siūlo 
Adamkų į prezidentus, o už keis
tas ir juokingas kvalifikacijas tam 
postui: populiarumą ir klausyto
jų salėn pritraukimą. Tai tik 
"meškos patarnavimas" jų kan- 

. didatui. Juk A. Brazauskas buvo 
populiarus, tikriausiai pritrauk
davo klausytojų ir, be to, buvo 
patyręs biurokratas aukštose pa
reigose. O ką matome?

"Anksčiau" lankymasis (ypač 
dar okupuotoje ir maskvabernių 
tvarkomoje) Lietuvoje nebūtinai 

. turi visus nuteikti kandidato 
naudai. Tai daug kam primena

SKRYDŽIŲ KAINOS | LIETUVĄ

NY - VILNIUS - NY
Spalio mėn............:......................... $550
Lapkričio 1 - gruodžio 12.. $500
Gruodžio 13 - 31........................ $650
Sausio ir vasario mėn.......... $500

CHICAGO - VILNIUS - CHICAGO
Spalio mėn....................................... $715
Lapkričio mėn.................................$570
Gruodžio 1 - 12 ..............................$605
Gruodžio 13 - 24......................... $715
Gruodžio 25 - vasario 28........$570
Kovo 1 - 20..................................... $605
Kovo 21 - balandžio 30.......... $750

P/iws mokesčiai

Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. Vietų skaičius ribotas.

VYTIS TRAVEL
40-24 235 ST.

DOUGLASTON, NY 11363 
TEL. 718-423-6161 

800-77-VYTIS

rr
PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS

„U., A

KAINOMIS
rudenį ir žiemą, skrisdami į 

Vilnių ir Rygą!
Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 

laivu i Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605

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

"Tėviškės Draugijos" veiklą. Ma
no pažiūra į anais laikais išeiviją 
suskaldžiusi bendradarbiavimą" 
berods daugeliui skaitytojų yra 
aiški, tad keista, kad J. Daugėla 
ieško "nežinomų ir neaiškių prie
žasčių". Be to, esu ne kartą pasi
sakęs iš esmės prieš prezidento 
importavimą iš užsienio - prieš 
lietuviškus "Riūrikus". Tai galio
ja ir kitų minėtam, mano many
mu, diplomatine patirtimi už 
daugelį galimų išeivių kandidatų 
pranašesniam ir Lietuvos lais
vinimo veikla tos garbės užsi
tarnavusiam, Dr. Vytautui Dam- 
bravai, kuris būtų iš išeivijos de
šinio sparno.

Nors politiškai galvojantiems 
turėtų būti ir šiaip aišku, jaučiu 
reikalą atkreipti dėmesį į didžiai 
svarbų klausimą - kaip "Riūri- 
kas" prezidentas atrodytų, žiūrint 
iš geopolitinio taško. Kadangi 
abu minėtieji galimi kandidatai 
(vienas iš EPĄ, kitas iš Statė De- 
partmento) nešiotų JAV biurok
rato etiketę, artimi ir tolimi Lie
tuvos kaimynai galėtų įtarti es
ant vienos ar kitos rūšies JAV 
agentu. Tačiau Lietuvos likimui 
svarbūs JAV Kongresas ir Baltieji 
Rūmai, be abejo, žiūrėtų į bu
vusį savo biurokratą - Lietuvos 
prezidentą - iš aukšto ir dargi gal 
su partiniu įtarimu. Tai tikrai 
nepasitarnautų Lietuvos intere
sams. Reikalai būtų paprastesni, 
jei užsieniečiai kandidatuotų į 
Seimą, ar ministerių kėdes. Prieš 
kiek laiko esu spaudoje net siūlęs 
V. Adamkui priimti ministerio 
postą, jeigu, su jo pagalba,, pre
zidentu būtų išrinktas V. Lands
bergis.

Tad iš kur kolega Jonas Daugė
la ištraukia pagrindą neskaniam 
kaltinimui man "neapykanta ki
tam mūsų tautiečiui"? Jis nenu
rodo tam pagrindo. Mano raši
nio neskaitę tautiečiai gali tuo- 
mi patikėti. Tikiuosi, kad jis at
sikratys šališkumo įtakos ir suras 
kitų terminų priešingai nuomo
nei apie rinkimus bei kandida
tus apibūdinti. Būtų gaila, jeigu, 
tiek metų pagyvenę Vakaruose 
ir matę debatus bei komentarus 
apie politinių kandidatų tinka
mumą, padarytume mūsiškius 
politinius kandidatus neliečia
mais ir pagrįstą jų bei jų ša
lininkų kritiką vadintume "nea- 

■ pykanta".
Nemanau, kad kolega Jonas 

šiuo atveju tiksliai pritaiko pa
sakėlę "katilo, kurio smaloje viri
nami lietuviai". Pirmiausia, tai 

(nukelta į 7 psl.)
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VILTIS
(HOPE)

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

TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVA 

SPALIO mėn. siuntinius paimsime šiose vietovėse:

BROCKTON, MA spalio 10 THU 3:30 - 5:30 PM
LOVVELL, MA spalio 11 FRI 12 NOON -1 PM
LAVVRENCE, MA spalio 11 FRI 2:00 - 3:00 PM
NASHUA, NH spalio 11 FRI 4:00 - 5:00 PM
VVATERBURY, CT spalio 12 SAT 9;30 -11;00 AM
HARTFORD, CT spalio 12 SAT 12 NOON - 2 PM
CAPE COD, MA spalio 16 WED 3:00 5:30 PM
PUTNAM, CT spalio 17 THU 1:00-2:00 PM
PROVIDENCE, Rl spalio 17 THU 4:00 - 6:00 pm
VVORCESTER, MA spalio 19 SAT 12 NOON - 2 PM
NORVVOOD, MA spalio 21 MON 5:30-6:30 PM
ALBANY, NY spalio 24 THU 6:00 - 8:00 PM
BIRNGHAMPTON, NY spalio 25 FRI 9:00-10:30 AM
SCRANTON, NY spalio 25 FRI 12:00-1:30 PM
PITTSTON, PA spalio 25 FRI 2:00 - 3:00 PM
FRACKVILLE, PA spalio 25 FRI 4:00 - 6:00 pm
PHILADELPHIA, PA spalio 26 SAT 12 NOON - 2:00 pm
BROOKLYN, NY spalio 26 SAT 12 NOON -4:00 PM
BALTIMORE, MD spalio 26 SAT 5:30 - 7:00 PM
VVASHINGTON, DC spalio 27 SUN 1:00 4:00 PM
BRIDGEPORT, CT spalio 28 MON 9:00 10:00 AM

i

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

Padovanokite DARBI
NINKO prenumeratą savo 
pažįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieniems metams - tik $30.
_____________y
įj DEXTERPARK rįS?

PHARMACY
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

VVoodhaven, N. Y. 11421 
WE DELIVER 

TeL: 296 - 4130 J

Šis ruduo Lietuvoje - gausus grybais. Pintinė bara
vykų kainuoja 40 litų. V. Kapočiaus nuotr.

/T
atlanta IE, Ine.

800- 775-SEND ▼ 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

OCT 10 THU 
OCT 12 SAT
OCT 15 TUE 
OCT 15 TUE
OCT 15 TUE
OCT 17 THU
OCT17 THU
OCT 18 FRI 
OCT 18 FRI
OCT 24 THU 
OCT 25 FRI
OCT 29 TUE 
OCT 29 TUE
OCT 29 TUE 
OCT 31 THU

OCTOBER 
SCHEDULE

NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA

?

11 -12 NOON
12 - 1 PM 
11-12 NOON
I - 2 PM
4 - 5 PM
II - 12 NOON
4-5PM

11 - 12 NOON
I - 2 PM
II - 12 NOON
12 - 1 PM
11 - 12 NOON
I - 2 PM
4-6PM
II - 12 NOON

f

m

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center- , . . .
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(201) 592-8780
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Lietuvos Respublikoje veikiančios 
politinės partijos ir politinės

(atkelta iš 5 psl.)
organizacijos

Lietuvos reformų partija.
Įregistravimo data: 96.06.25. Būstinės adresas: Gedimino pr. 2,
Vilnius. Pirmininkas: Algirdas Pilvelis. Duomenys ryšiams: tel.
(2) 225800.

Lietuvos liaudies partija.
Įregistravimo data: 96.08.02. Būstinės adresas: Pelesos 1/2, Vilnius. 
Pirm.: Vytautas Lazinka. Duomenys ryšiams: tel. (2) 630429.

Nepartinių judėjimas "Rinkimai 96".
Įregistravimo data: 96.08.08. Būstinės adresas: Algirdo 25, Vilnius.
Pirmininkas: Julius Veselka.

Lietuvos gyvenimo logikos partija.
Įregistravimo data: 96.08.14. Būstinės adresas: Kaukysos 18, Vilnius.
Pirmininkas: Vytautas Bernatonis.

Lietuvos tautinių mažumų aljansas.
Įregistravimo data: 96.08.14. Būstinės adresas: Didžioji 20, Vilnius.

Krikščionių demokratų sąjunga.
Įregistravimo data: 96.08.14. Būstinės adresas: Akmenų 1-17, Vilnius. 
Pirmininkas: Kazys Bobelis. Duomenys ryšiams: tel. (2) 650903.

*- Duomenys apie narių skaičių pateikti pačių partijų ar organizacijų.

Įdomu, bet - kame ta "neapykanta"?
(atkelta iš 6 psl.)
irgi nesiriša su "neapykanta". An
tra, V. Adamkus šiuo atveju 
vaikšto apie politinį Lietuvos "ka
tilą", kuriame sėdi mūsų tėvynai
niai politikai, vis grasindamas 
įlipti, ir nelipa. Susidaro įspūdis, 
jog jam atrodo ta "smala" per 
karšta. Gal čia tiktų amerikiečių 
patarimas politikams- "Vado
vauk, sek kitus, arba pasitrauk iš 
kelio..."

Taip, pritariu jo pastangoms 
suvienyti patriotinį "centrą", jei
gu jame nebesipainios sovieti
nis tardytojas Bičkauskas ir LDDP 
rankutės nepaleidžią socialistai. 
Bet kuriuo būdu svarbu padidin

ti anti-LDDP-tinių Seimo narių 
skaičių.

J. Daugėla pasigenda mano bu
vusio (?) kovingumo prieš komu
nizmą. Kaip tik to kovingumo 
paskatintas ir pasisakau prieš 
galimą "lietuviško Ross Perot" 
scenarijų, kuris padėtų buvu
siam KP gensekui vėl laimėti pre
zidentūrą.

Paskaitęs Daugėlos rašinį dar
gi sužinojau, jog aš pats preten
duoju į Lietuvos prezidentus. Esą, 
man "nepatinka", kad nieks ma
nęs nesiūlo. Hmm... Prisimenu, 
kadaise pora labai mandagių ir 
komplimentų negailinčių ame
rikiečių yra man pasakę: "Tu turė-

Buvę Rytų Europos karaliai nori 
susigrąžinti sostus

Kelių Rytų Europos šalių anks
tesniųjų laikų monarchai, kara
liai ir sosto paveldėtojai norėtų 
atgauti valdžią, o jų šalininkai 
ne tik svajoja apie karališkuo
sius dvarus, bet ir tikisi, ka*d to
kie valdovai lengviau išspręs vi
sas problemas.

Amerikiečiai, su didžiausiu su
sidomėjimu sekantys princesės 
Dianos apkalbas, arba britai, 
nusivylę nekarališku karališko- 

.sios Windsorų šeimos elgesiu, 
būtų nustebę, kaip jautriai Rytų 
Europoje reaguojama į buvusių 
karalių pasirodymą. Pavyzdžiui, 
buvusį Bulgarijos monarchą Si
meoną II, neseniai viešėjusį Sofi
joje, pasitiko tūkstantinės mi
nios. Daugelis bulgarų puoselė- 

. ja viltis, kad karalius pasiliks ir 
padės išvesti šalį iš ekonomikos 
krizės.

Simeono vizitą į tėvynę orga
nizavo grupelė inteligentų. Ap
silankymas turėjo būti privatus, 
bet tapo politiniu įvykiu. Pats 
prezidentas Želju Želevas priėmė 
buvusį karalių, dabar 59 metų 
finansų konsultantą.

Prieš penkiasdešimt metų Bul
garijos komunistai surengė re
ferendumą, ir rinkėjai balsavo 
prieš monarchiją. Tuomet devy- 
nerių metų karalius turėjo per

tum būti (ne kandidatuoti...) 
Amerikos prezidentu". Tačiau, 
tiesa, net pats nesu pagalvojęs 
apie Lietuvos Baltuosius Rūmus. 
Mano amžiuje tam gali būti tik 
viena stipri pagunda: užsitar
nauti prezidentines laidotuves 
Tėvynėje. Bet negi pats siūly- 
sies...

O vis tik dabar geriau susikaup- 
kim tik Seimo rinkimams.

V. Bražėnas

Pilies gatvė Vilniuje nuo šių metų vasaros priklauso tik pėstiesiems.
V. Kapočiaus nuotr.

24 valandas palikti tėvynę. Ka
rališkoji šeima išvyko į Stambulą, 
kuris tada vadinosi Aleksandrija, 
ir galiausiai 1951 metais įsikūrė 
Ispanijoje. Čia Simeonas vedė 
vieną turtingiausių Iberijos pu
siasalio nuotakų - bankininko 
dukterį Margaritą Gomez-Acebo.

Simeonas, beveik visą savo gy
venimą praleidęs užsienyje, nie
kada neslėpė, kad norėtų susi
grąžinti sostą. "Niekada jo neat
sižadėjau", - nuolat pabrėžia sos
to įpėdinis.

Tokias pat viltis puoselėja ir 
Albanijos princas Leką. Jis yra 
vienturtis buvusio karaliaus Zo- 
gaus, 1939 metais ištremto italų, 
sūnus.

Princas Leką yra turtingas Pie
tų Afrikos verslininkas. Jis pre
kiauja žaliavomis,, sklinda gan
dai, kad ir ginklais. Jis nori valdy
ti visą etninę Albaniją, vadinasi, 
ne tik šią valstybę, bet ir Serbijos 
Kosovo kraštą ir dalį Šiaurės Grai
kijos.

1990 metų liepos mėnesį Leką 
paragino albanus su ginklu ran
kose sukilti prieš komunistų re
žimą. 1993 metų lapkritį jis ats
krido į Albaniją Saudo Arabijos 
lėktuvu, apsivilkęs britų kariškio 
uniforma prašyti surengti refe
rendumą dėl monarchijos atkūri
mo. Albanų pareigūnai rado Le- 
kos pase prieštaravimų: buvo 
nurodyta, kad jo profesija "Alba
nijos karalius", tačiau prie parašo 
parašyta "karališkojo dvaro mi
nistras", ir jo neįleido į šalį.

Pretendento į Albanijos sostą 
tėvas diktatorius Zogus 1925 me
tų pradžioje tapo prezidentu ir 
1928-aisiais pats save karūnavo 
Albanijos karaliumi. Kai šalį 
užėmė italai, vos kelios dienos 
po Lekos gimimo, Zogus su žmo
na, Vengrijos grafaite Geraldme 
Apponyi, ir kūdikiu pabėgo'į 
Londoną. Su savimi pasiėmė ir 
visus karūnos brangakmenius.

Dar vienas karalius - preten
dentas į Rumunijos sostą 74 me
tų Mykolas I. 1947 metų gruo
džio 30 dieną Rumunijos stali- 
nistai privertė jį atsižadėti sosto 
ir ištrėmė į užsienį. Po dviejų 
mėnesių Londone savo atsiža
dėjimą jis panaikino.

Mykolas I vedė princesę Anne 
von Bourbon-Parma ir apsigyve
no Florencijoje. Vėliau gyveno 
Lozanoje, Anglijoje, o nuo 1956 
metų vėl Šveicarijoje.

Politiškai aktyvus Mykolas I 
tapo tik devintojo dešimtmečio 
pradžioje. Jis paragino rumunus 
sukilti prieš komunistus. Komu
nistiniam režimui žlugus, Myko
las I norėjo grįžti ir būti savotišku 
"perėjimo prie demokratijos ka
talizatoriumi", tačiau 1990 metų 
balandį jo neįleido į šalį. Šiek 
tiek vėliau karaliui pavyko at
važiuoti į Rumuniją, bet netrukus 

(nukelta į 8 psl.)

ATSIŠAUKIMAS
1996.X.4 9:00 AM ĖST JAV

Po keleto metų LDDP sauvaliavimo Lietuvoje, būtų didelė 
nelaimė mūsų Tėvynei, jei naujai išrinktas Seimas būtų nesta
bilus. Reikšmingesniųjų partijų nariai priima programas ir įsi
pareigoja jas vykdyti. Vadinami nepartiniai Seimo nariai lieka 
laisvi naudoti savo mandatą kartais paremdami vieną pusę. 
Kuo jų daugiau, tuo nestabilesnis Seimas, tuo daugiau nežinios.

Busimajame Seime Tėvynės Sąjungos ir Lietuvos Krikščionių 
Demokratų partijos porinkiminė koalicija gali Lietuvai duoti 
stabilią, vakarietišką vyriausybę, kuri sugebės gerinti Lietuvos 
gyvenimą ir neleisti jai paskęsti tarptautinėse skolose.

Užsienio lietuviai balsuos Vilniaus Naujamiesčio apygardoje 
Nr. 1. Mes, žemiau pasirašę užsienyje gyvenantys lietuviai, 
raginame visus balsuotojus Naujamiesčio apygardoje Nr. 1 
balsuoti už Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) kandi
datą į Seimą, ANDRIŲ KUBILIŲ. Tai patyręs politikas, niekad 
nebuvęs Lietuvos Komunistų partijoje ir jau 1990 m. ėjęs 
Sąjūdžio sekretoriaus pareigas, veiklus Seimo narys, Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) frakcijos pirmininkas.

Tokius žmones išrinkus į Seimą, galima tikėtis, kad bus 
sėkmingiau kovojama su korupcija, kuri grasina savo liūne 
nuskandinti mūsų jauną Nepriklausomybę atgavusią valstybę.

Pasirašė:
Kazys AMBROZAITIS, MD, Chesterton, Indiana, JAV 
Eugenijus CUPLINSKAS, Toronto, Canada 
Antanas DUNDZILA, McLean, Virginia, JAV
Vytas DŪKAS, PhD, Prof. emeritus, San Diego Statė Universi- 
ty, California, JAV
Algimantas GARSYS, Pulk. JAV Marinai (Ret.), Tampa, Flo
rida, JAV
Algimantas KABAILA, PhD. (UNSW), Sidney, Australija 
Laima KAROSIENĖ, Hartford, Connecticut, JAV
Romas KULIKAUSKAS, Pulk. JAV Aviacija (Ret.), Fairfax, 
Virginia, JAV
Jonas KRONKAITIS, Pulk. JAV. Armija (Ret.), Annandale, VA. 
Aidas KUPČINSKAS, Boston, Massachusetts, JAV 
Vladas MAŽELIS, Port Richey, Florida, JAV 
Kęstutis MIŠKINIS, JD, Detroit, Michigan, JAV
Algis NAUSĖDAS, Toronto, Kanada 
Vytautas PATAŠIUS, Sydney, Australija 
Zenonas PETKUS, MBA, Park Ridge, Illinois, JAV 
Sigita RAMANAUSKIENĖ, PhD, Daytona Beach Shores, Flo
rida, JAV
Audronė UŽGIRIENĖ, PhD, Highland Park, Illinois, JAV 
Aleksandras VAKSELIS, Richmond Hill, New York, JAV 
Linas P. VYSNIONIS, JD, Cleveland, Ohio, JAV

JPovilas ŽUMBAKIS, Chicago, Illinois, JAV _____ ___

VIENERIU METU’MIRTIES SUKAKTIS
A. t A.

ANTANAS MASIONIS
Buvęs pedagogas Lietuvos ir JAV-ų gimnazijose, ka

talikiškų ir ateitininkų organizacijų veikėjas, knygos 
"Ateitininkų dvasia nepalūžo" autorius ir ištikimas lie
tuvių tautos sūnus.

Minint brangaus tėvo ir senelio vienerių metų mirties 
sukaktį, Šv. Mišios bus aukojamos š. m. spalio 20 d., 
sekmadienį, 10:30 vai. ryte, Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje Philadelphia, PA. Taip pat Šv. Mišios bus 
aukojamos spalio 16 d. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Los Angeles, CA, ir Lietuvoje.

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti jį maldoje.
Nuoširdi padėka už metų bėgyje mus pasiekusius 

paguodos žodžius, Šv. Mišių aukas ir jo prisiminimą, 
paremiant Lietuvos Našlaičius, Vaikų Vilties gydomus 
Lietuvos vaikus bei Lietuvos ateitininkus.

Liūdinčios dukterys
TERESĖ GEČIENĖ ir DANGUOLĖ NAVICKIENĖ 
su šeimomis

LIETUVA - BALTIJOS GRAŽUOLĖ
Pasidžiaukite ilgesniu žiemos savaitgaliu 

Vilniuje 
tik 610 dol. asmeniui

| kainą įeina: skrydis iš New Yorko ir atgal; trys naktys 
viešbutyje LIETUVA; pusryčiai; pervežimai iš aerouosto į 

viešbutį.
Pasiklauskite apie papigintas kainas viešbučiuose 

ŠARŪNAS ir STIKLIAI.

Skambinkite Erikui: 1 -800-451-9511

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue

New York, NY 10016
Tel. (212) 683-9500. 800-451-9511

FAX: (212) 683-9511
ASTAnet: http://www.astanet.com/get7unlontrs

Amedoon Sodtty 
of Aęents

jptr
SCANDINAVIAN AIRLINES

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams AIR C ARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais - 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 

per 2-5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI

Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 
už $98 ir šventinis už $39.-

$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai.
55 svarai arba 25 kg.

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 
Mūsų atstovybė Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24-27

25-tos MIRTIES METINĖS

A. t A.
muz. MYKOLAS LIUBERSKIS

(mirė 1971 m. spalio 12 d.)

Savanoris kūrėjas, muzikinių vienetų, chorų 
vadovas. Lietuvoje - PERKŪNO, Šančių ŠAULIŲ, 
LIETŪKIO, ryšių bat. karių; Vokietijoje - AUŠRINĖS, 
skautų kvarteto; Amerikoje - OPERETĖS, skautų 

vyčių okteto; vargonininkas - Vokietijoje - trem
tinių stovyklų parapijose, o Amerikoje - Angelų 

Karalienės parapijoje Brooklyne.
Šv. Mišios už jo sielą aukojamos Apreiškimo 

parapijoje sekmadienį, spalio 13 d. 11 vai.

Prašome jį prisiminti maldose.

Šeima

http://www.astanet.com/get7unlontrs
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Šį savaitgalį Kultūros 
Židinyje: JAV LB New Yorko 
Queens apylinkės rengiama 
kultūrinė popietė spalio 13 
d., sekmadieni, 3 vai. popiet. 
Kalbės rašytojas Algirdas Lands
bergis. Bus ir muzikinė dalis: pi
anistė Guoda Gedvilaitė ir smui
kininkas Vilhelmas Čepinskis. 
Paskirkite šį pusdienį kultūrinei 
atgaivai! Žiūr. skelbimą šiame 
puslapyje.

Kultūros Židinio metinis 
suvažavimas - susirinkimas įvyks 
š. m. spalio 26 d. Kultūros Ži
dinio žemutinėje salėje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Susirinkimo narių registracija - 
9 vai. ryto; susirinkimo pradžia 
- 10 vai. ryto. Programoje bus 
Židinio vadovybės metiniai pra
nešimai, diskusijos, užkandis ir 
Tarybos rinkimai. Visi nariai, 
rėmėjai ir norintieji dalyvauti 
kviečiami atsilankyti šiame XX- 
tajame metiniame Kultūros Ži
dinio suvažiavime.

NY Maironio Lituanistinė 
mokykla jau pradėjo mokslo 
metus. Pamokos vyksta šeštadie
niais nuo 9:30 vai. ryto iki 1 
vai. popiet Kultūros Židinyje. 
Žiūrėkite skelbimą šiame pusla
pyje.

Laisvės Žiburio Radijo 55- 
tasis Rudens koncertas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 2 d., Kul
tūroj. Židinyje^. 361 Highland 
Blvd., Brooklyri, NY. Pradžia 7 
vai. vak. Pasirodo Keistuolių Te
atras iš Kauno. Bilietai nume
ruoti, patartina užsisakyti iš 
anksto. Po programos gros Brolių 
Kezių orkestras. Veiks valgių ir 
gėrimų bufetas. Bus galima gau
ti lietuviškų valgių pietus prieš 
ir po programos. Dėl daugiau 
informacijų žiūr. skelbimą šiame 
puslapyje.

Buvę Rytų Europos 
karaliai nori susigrąžinti 

sostus
(atkelta iš 7 psl.)
jį paragino išvykti, nes valdžia 
bijojo monarchistų demonstra
cijų. 1992 metais per Velykas 
Michaelas aplankė Rumuniją

f' ' ---- -.. . ............ ...
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

NY QUEENS APYLINKĖ 
maloniai Jus kviečia į

KULTŪRINĘ POPIETĘ

spalio 13 d., sekmadienį, 3 vai. popiet 

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 

Programoje:
rašytojas ALGIRDAS LANDSBERGIS 

pianistė GUODA GEDVILAITĖ 
smuikininkas VILHELMAS ČEPINSKIS

Įėjimo auka - 12 dol.

— Po programos užkandžiai ir atgaiva - 
..... ....... v

Koncertui visos vietos numeruotos. Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu, 
prisiunčiant atitinkamai sumai čekį ir sau adresuotą su pašto ženklu voką 
Lithuanian Radio Club vardu: 217-25 54 Avė., Bayside, NY 11364. Bilieto
kaina 10 dol.

Bilietus galima įsigyti ir pas platintojus: 
Marytė Šalinskienė 718 - 296-2244 
Bruno Rutkunas 516 - 628-2292
Algis Pliura 718 850-3576
Asta Barkauskienė 718 894-6814
Vida Jankauskienė 718 647-2434

Živilė Jurienė 718 - 847-3133 
Julius Veblaitis 908 - 687-4943 
Mary Kober 516 - 767-1517 
Daiva Bartulienė 718 - 849-5826 
Romas Kezys - 718 - 423-6161

NY Maironio Lituanistinė mokykla 
jau pradėjo šiuos mokslo metus.

Kas dar neatvežėte savo vaikučių, prašome tai pada
ryti.

Pamokos vyksta nuo 9:30 vai, ryto iki 1:00 vai, popiet 
Kultūros Židinyje.

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

Mokyklos vadovybė

Vaikams bilietai - 5 dol. - pardavinėjami tik prie įėjimo.
Po programos šokiai ir balius. Groja Brolių Kezių orkestras. Lietuviška 

ir roko muzika. Baliui stalus galima iš anksto rezervuoti pas Živilę Jurienę 
718 - 847-3133 (vakarais).

Veiks gėrimu ir valgiu bufetas. Lietuviško maisto pietūs (cepelinai, 
kugelis ir pan.) bus duodami prieš ir po koncerto. Vyr. šeimininkė - 
Anelė Jasevičienė.

Visus atsilankyti kviečia

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
Romas Kezys, vedėjas

I Sekmadieniais 9 vai. ryto WKDM 1380 AM I
i___________________ ._______________________________________________ i

Administracija kreipiasi į 
skaitytojus: Prašome visų skai
tytojų atkreipti dėmesį į EXP 
datą, kuri yra atspausta lipinuke 
virš Jūsų pavardės (dešinėje pu
sėje). Tai yra data, kada pasibai
gė Jūsų prenumerata. Jeigu data 
yra 1995 metų ar ankstesnė, ma
loniai prašome nelaukiant atsi
lyginti už atsilikusią prenume
ratą. Atsilikusių skaitytojų EXP 
data yra pabraukta geltona spal
va. Tai darome, norėdami sutau
pyti paraginimo laiškų rašymo 
išlaidas. Tikimės, kad geltonai 
pabraukta data atkreips dėmesį, 
ir skaitytojai nelaukdami atsily
gins už atsilikusią prenumeratą, 
kurios kaina yra 30 dol. metams. 
Visi skaitytojai gruodžio mėn. 
pradžioje gaus kalendorių ir at
siskaitymo lapelį su vokeliu, ku
riuos galės panaudoti, užsimokė
dami už ateinančių metų prenu
meratą.
kartu su savo vaikaičiu Nicolae 
ir buvo sutiktas su didele simpa
tija. Bet 1994 metais jis vėl nega
vo įvažiavimo vizos.
Apie pretendentą į Serbijos sostą 
Aleksandrą Karadžiordževičių iki 
šiol mažai kas buvo girdėjęs. 51 
metų buvusio karaliaus Petro II 
sūnus gyvena Londone ir norėtų 
suvienyti savo tautą bei pastū
mėti ją demokratijos link.

Priešingai Rytų Europai, buvę 
Vakarų šalių karaliai nesiekia at
gauti sosto, o tenkinasi tuo, kad 
sukelia žmonėms romantiškus 
ir nostalgiškus, jausmus. Būtent 
taip elgiasi Graikijos ir Portu
galijos karališkosios šeimos, da
bar gyvenančios tremtyje Lon
done.

Atrodo, kad net ir italai pradė
jo ilgėtis ko nors šiek tiek ka
rališko. Prezidentas Oscaras Lui- 
gis Scalfaras užsiminė, kad Itali
ja galėtų leisti grįžti į tėvynę 
pretendentui į Italijos sostą Vit- 
torio Emanuelle.

Mintys apie monarchą nėra 
galutinai mirusios ir Rusijoje. 
Netrukus kadetų mokyklą baigs 
didysis kunigaikštis Grigorijus 
Romanovas, laikomas carų sos
to paveldėtoju. Jam bent jau 
nereikia įvažiavimo vizos. LA

Kultūrinė popietė Kultūros Židinyje
Spalio 13 d., sekmadienį, 3 vai. 

popiet Kultūros Židinyje LB 
Queens apylinkė rengia kultūrinę 
popietę, skirtą muzikai ir lite
ratūrai. Joje pirmą kartą New Yor
ke pasirodys pianistė Guoda Ged
vilaitė, mums jau pažįstamas' 
smuikininkas virtuozas Vilhelmas 
Čepinskis ir taip pat mums ži
nomas rašytojas dramaturgas ir 
kritikas Algirdas Landsbergis.

Šie menininkai atliks naują 
programą, dar negirdėtą, nepa
žįstamą. Po koncerto - užkan
džiai, atgaiva ir vakaronė.

Susipažinkime su šios progra
mos dalyviais.

Guoda Gedvilaitė
Jauna, jau plačiai pagarsėjusi 

pianistė gimė 1975 m. Lietuvoje. 
1992 m. baigė M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą ir įstojo į Muzi
kos akademiją Vilniuje, kur studi
javo pas profesorę Veroniką Vi- 
taitę.

Ji dalyvavavo pianistų meis
terių klasėse, kurias surengė pa
saulyje žinomi muzikai, kaip M. 
Voskressensky, L. Vlasenko, L. 
Nastochenny, B. Hasse-Bukovvs- 
ka, J. Ribeira ir kiti. Ji koncertavo 
su žymiais orkestrais: Lietuvos 
nacionaline simfonija, orkestrais 
Suomijoje ir Olandijoje, kuriems 
dirigavo pasaulinio garso dirigen
tai: J. Domarkas, T. Mikkelsen ir
S. Sondeckis, Lietuvos kamerinio 
orkestro dirigentas.

G. Gedvilaitė 1995 metais turė
jo ypatingą pasisekimą. Ji laimė
jo pirmą vietą Čiurlionio tarp
tautinėse varžybose. Prieš tai ji 
yra laimėjusi tarptautines piano 
varžybas Čekoslovakijoje ir Olan
dijoje. 1991 m. Amerikoje ji 
laimėjo tarptautines piano premi
jas Cincinnati ir Oberlin.

1994 m. muzikos festivalyje 
Palangoje ji buvo pristatyta prof. 
Lev Nastochenny. Po šio su
sipažinimo ji buvo priimta į prof. 
Nastochenny meisterių klasę 
Frankfurto aukštojoje muzikos 
mokykloje. Ten ji ir dabar studi
juoja.

1996 m. ji parinkta dalyvauti 
Meranofest '96 Italijoje, aukšto 
lygio muzikos festivalyje, kuria
me dalyvauja tik patys geriausi 

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO
55-tasis RUDENIO KONCERTAS 

šeštadienį, lapkričio 2 d.
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blv., Brooklyn, NY 11207

muzikos studentai.
Šioje kultūrinėje popietėje Kul

tūros Židinyje ji atliks du 
Čiurlionio preliudus, keturias D. 
Scarlatti sonatas, tris Chopin 
valsus, Busoni - sonatiną pagal 
"Carmen", du Liszto kūrinius - 
La Campanella, Vengrų rapsodi
ja

Vilhelmas Čepinskis
Vilhelmas Čepinskis Kultūros 

Židinyje yra koncertavęs ne kar
tą, jau pažįstame jį kaip nuos
tabaus talento smuikininką.

Jis gimė 1977 m. kovo 19 d. 
Kaune. Jo motina - operos solistė, 
tėvas - smuikininkas ir dirigen
tas Kauno operos teatre. Tėvas 
buvo pirmasis jo muzikos moky
tojas. Pirma pažintis su smuiku 
buvo, kai Vilhelmas turėjo 4 
metus. Jo formalios muzikos stu
dijos prasidėjo nuo 6 metų am
žiaus. 1984 m. jis jau vienas 
debiutavo Kauno filharmonijo
je. Tuo jis pradėjo smuikininko 
solisto karjerą.

Nuo to laiko jis laimėjo daug 
tarptautinių varžybų ir grojo įvai
riuose koncertuose kaip solistas 
su daugel žinomų orkestrų Lie
tuvoje, Europoje ir buvusioje 
Sovietų Sąjungoje.

Vilhelmas Čepinskis buvo sve
čias artistas Jungtinėse Tautose 
1991 m. rugsėjo 17 d. kai tą is
torinę dieną Lietuvos vėliava bu
vo iškelta prie Jungtinių Tautų 
New Yorke. Tais pačiais metais 
jis gavo Mariapia Fanfani "To- 
gether for Peace Foundation" 
medalį, kurį įteikė Ispanijos kara
lienė, dalyvaujant Jordano ir 
Graikijos karalienėms. 1992 m. 
Lietuvoje jis grojo Švedijos kara
liui ir karalienei, kai jie ten lankė
si.

Nuo to laiko jis turėjo eilę kon
certų ir rečitalių Lietuvoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
laimėjo eilę varžybų. 1994 m. 
gruodžio mėn. Vilniuje jis turė
jo triumfo koncertą, kai ten gro
jo Maskvos virtuozų kamerinis 
orkestras, kuriam dirigavo Vla- 
dimir Špivakov. 1995 m. su mil
žinišku pasisekimu jis užbaigė 
Lietuvos Nacionalinės Filharmo
nijos sezoną.

Pasirodo

KEISTUOLIŲ TEATRAS
iš Kauno

Pradžia 7 vai, vak. punktualiai

Dabar Vilhelmas Čepinskis yra 
garsios Julliard muzikos mokyk
los New Yorke studentas. Jis stu
dijuoja pas gerai žinomą Do- 
rothy De Lay, kuri pasakė: "Vil
helmas has an extraordinary ta- 
lent and plays beautifully".

Juozas Domarkas, pagrindinis 
Lietuvos Nacionalinės Filharmo
nijos dirigentas ir muzikos direk
torius, pasakė šiuos žodžius: "To
kio didumo talentas, kokiu yra 
apdovanotas Vilhelmas, yra re
tenybė, galbūt pasirodantis per 
šimtmetį vieną ar du kartus".

Algirdas Landsbergis
Gyvena New Yorko artumoje, 

yra dramaturgas, prozininkas, 
kritikas. Jo kūriniai jau yra versti 
į keletą kalbų, jo pjesės pasirodė 
JAV, Kanados, Slovėnijos, Aus
tralijos ir Mali (Afrikoje) teat
ruose. Po Atgimimo jo dramos 
pastatytos Kauno, Klaipėdos ir 
Panevėžio teatruose.

Fairleigh Dickinson universi
tete (New Jersey) jis 27 metus 
buvo istorijos profesorius, taip 
pat dėstė lyginamąją literatūrą 
ir dramą. Vienas Lietuvių P.E.N. 
centro steigėjų. Su paskaitomis 
ir literatūriniais rečitaliais ap
lankė daugiau kaip 200 univer
sitetų ir bibliotekų.

Šioje popietėje jis paskaitys 
savo naujausios prozos ir publi
kai atkurs savo epišką, rimtai 
linksmą kelionę į egzotiškas ša
lis ir pavojingas teritorijas, ieš
kant atsakymo į klausimą "Ar 
lietuviai sugeba juoktis iš savęs?" 

pi-

Kazimieras Bakšys, g. Lie
tuvoje 1912 m., gyvenęs Ridge- 
field, NJ, o paskutinius 14 metų 
- Deltona, FL, mirė š. m. rugsėjo 
16 d. Volusia Memorial ligoni
nėje, Floridoje. Buvo pašarvotas 
Baldauff laidojimo namuose Del- 
tonoje. Palaidotas Orange City 
kapinėse. Laidojimo dieną Mišios 
buvo laikomos Deltonoje, taip 
pat Tėvų Pranciškonų vienuoly
nuose Brooklyne ir Kennebunk- 
porte, ME. Nuliūdime liko žmo
na Konstancija, dukros Ramona 
ir Vilija su vyru, brolis Izidorius 
Australijoje, giminės Lietuvoje.

(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 I 
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.)

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.)

Domiuosi lietuvių išeivi
jos spauda. Perskaitę laikraščius 
"Darbininką", "Draugą", "Dirvą", 
"Tėvynę", ir kt., neskubėkite jų 
išmesti. O gal užsilieka ir lietu
viškos spaudos iš Kanados, Ar
gentinos ir kt.? Skambinti tel. 
(718) 956-1653 Vilimui, (sk.)

Skubiai reikalinga mote
ris prižiūrėti du vaikus. Galėtų 
gyventi draiuge arba atskirai. Tel. 
(518) 372-6529. (sk.)

Parduodami labai gražūs 
tautiniai drabužiai, dydis 8 -
10. Skambinti tel. (212) 249- 
9215. (sk.)

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

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

Mrs. J. Balčytis, Richmond Hill, 
NY - 20 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.

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

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims spalio 12 d., šeštadienį, 
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, spalio 26 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

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

Vilniaus radijas žinias į 
JAV nuo rugsėjo 2 d. transliuoja 
6120 klhz dažniu. Transliacijos 
vyksta 8 vai. vak. Pirmas pusva
landis - lietuviškai, antras - an
gliškai.

%25c2%25a9compuserve.com
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