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LIETUVOJ
—■—ir apie 

LIETUVA,

Dr. Algimantas Kabaila

- Kryžių kalne šalia Šiaulių 
atnaujinami atlaidai. Jie vyks 
kiekvienų metų liepos prieš
paskutinį sekmadienį. Ta pačia 
proga visada bus iškilmingai 
paminėtas ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymas kalne, 
jo garbei vyks šv. Mišių liturgija. 
Atlaidų tradicija Kryžių kalne 
buvo ypač populiari prieškario 
Lietuvoje. Nors sovietmečiu 
šventė buvo uždrausta, čia nie
kad netrūkdavo tikinčiųjų iš vi
sos Lietuvos.

- Nuo birželio 1 dienos 1.5 
karto brangsta įvažiavimo į 
Kuršių nerijos nacionalinį parką 
mokestis. Padidinti kainas nu
tarta dėl infliacijos ir dėl to, kad 
šie mokesčiai nesikeitė nuo 1995 
metų vasaros. Keleivio bilietas į 
Neringą dabar kainuoja 3 litus, 
lengvojo automobilio bilietas -

— 15 litų. Be mokesčio ištisus me
tus į Kuršių neriją gali važiuoti 
invalidai, vaikai iki 16 metų, stu
dentai su tarptautine studento 
kortele, judėjimo "Černobylis" 
nariai, Seimo nariai.

- Pernai daugiausia pa
jamų iš reklamos - nuo 35% 
iki 55% - gavo Lietuvos televi
zijos kompanija LNK. Apie 15% 
reklamos pajamų LNK skyrė 
natūriniams mainams su radijo 
stotimis bei laikraščiais, taip pat 
nemokamai rėmė projektus, kon
certus, festivalius ir kt. Kitos trys 
didžiosios televizijos stotys - Bal
tijos TV, LTV bei TELE-3 gavo 
pakankamai pastovią pajamų iš 
reklamos dalį. Apytikrės Lietu
vos televizijos stočių reklamos 
pajamos 1996 metais buvo 58- 
60 mln. litų. Mažesnėje Latvijo
je ši suma viršijo 67 mln., Estijo
je 62 mln. litų. Skirtumas susi
darė dėl reklaminių įkainių.

- Apeliacinis teismas išna
grinėjo Henriko Daktaro bei jo 
advokatų apeliacinius skundus 
ir paliko galioti ankstesniojo teis
mo nustatytą bausmę. Kaunietis 
Henrikas Daktaras apkaltintas 
poveikiu nukentėjusiajam ir pa
dėjimu prievartaujant turtą iš 
verslininko Sigito Čiapo. Dakta
rui skirta 7.5 metų laisvės atėmi
mo, konfiskuojant turtą, bei 15 
tūkst. litų bauda. Nuosprendis 
per tris mėnesius gali būti ap
skųstas Aukščiausiajam Teismui. 
Henriko Daktaro advokatų nuo
mone, įrodymų, kad Henrikas 
Daktaras prievartavo turtą, nėra.

- Gegužės vidury Ukmergėje 
įvyko tarptautinis mėgėjų teatrų 
festivalis "Spektras. Ukmergė 
'97". Festivalį surengė Ukmergės 
kultūros centras, generalinis rė
mėjas - Ukmergės kultūros fon
das. Festivalyje spektaklius pris
tatė Marijampolės, Kalvarijos, 
Rokiškio savivaldybės, bendrovės 
"Mažeikių nafta" kultūros cen
tro, Trakų karališkasis rūmų teat
rai, Birštono jaunimo teatro 
studija, Ukmergės miesto teat
ras "63 kėdės" ir Ukmergės kul
tūros centro kambario teatras. I 
svečius buvo atvykęs Jelgavos 
naujasis teatras iš Latvijos. Ren
gėjai tikisi, kad pirmą kartą 
surengtas festivalis taps tradici
niu, ir kitais metais jau ketina 
pasikviesti svečių iš visų Baltijos 
valstybių. Festivalio rengėjai jau 
pradėjo įgyvendinti savo su
manymą - padaryti Ukmergėje 
"Hollywood'o alėją". Jose įsi
amžino šio festivalio dalyviai.

ATSAKINGAS - TIK NE AS!

Prieš keletą savaičių "Lietuvos 
aidas" išspausdino informaciją 
apie Rusų kariuomenės transpor
tus per Lietuvos valstybę. Pagal 
tarptautinę Lietuvos-Rusijos su
tartį ir pagal Lietuvos įstatymus, 
paruoštus pagal tą sutartį, per 
Lietuvą kariniai Rusijos trans
portai gali vykti tik.geležinkeliu 
ir Lietuvos pareigūnams davus 
atitinkamą leidimą. "Lietuvos 
aido" žiniomis per Lietuvą Rusi
jos kariniai transportai vyko 
sunkvežimiais, Lietuvos val
dininkams nežinant kokius kro
vinius jie veža.

Nebūtų nuostabu, jei galvo
tume, kad tai pakankama prie
žastis įteikti protesto notą Rusi
jai, o gal ir tą tarptautinės su
tarties laužymą iškelti Jungtinėse 
Tautose. Nebūtų nuostabu, bet 
visgi labai klystume. Pasirodo, 
kad tūlas pulkininkas leitenan
tas A. Jurkevičius, kuris vado
vauja Lietuvos įstaigai, išduo
dančiai leidimus Rusijos kariuo
menei, išduodavo leidimus, ga
liojančius vieną mėnesį, Rusijos 
kariuomenės sunkvežimiams va
žiuoti per Lietuvos teritoriją. 
Seimo nacionalinio saugumo ko
mitetas svarstė šį prasižengimą 
Lietuvos įstatymams ir nutarė 
siūlyti Krašto apsaugos minis
terijai (KAM) atleisti iš pareigų 
transportavimo tarnybos va
dovą, pulkininką leitenantą A. 
Jurkevičių, ir nustatyti, ar jo 
veiksmuose nėra nusikalstamos

veiklos.
Pirmininkas A. Jurkevičius iki 

1993 metų tarnavo Rusijos ka
riuomenėje ir ten taip pat tvarkė 
karinius vežimus Baikūnaro ka
riniame aerodrome. Prasidėjus 
Rusijos kariuomenės išvedimui 
iš Vokietijos, jis buvo pakviestas 
tęsti tarnybą Lietuvos ka
riuomenėje. Jo žmona, Nadiežda 
Jurkevičienė, irgi dirba A. Jur
kevičiaus vadovaujamoje trans
portavimo tarnyboje. "Lietuvos 
aido" nr. 93 (1997 05 15) rašo, 
kad Jurkevičiui vadovaujant iš 
tos tarnybos pasitraukė nemažai 
aukštąjį mokslą baigusių darbuo
tojų, o iš naujai atėjusiųjų iki 
šiol ne visi išlaikė valstybinės, t. 
y. lietuvių kalbos egzaminą.

Nebūtų nuostabu, jei galvo
tume, kad su šia istorija ir baigiasi 
Pulkininko leitenanto Jurkevi
čiaus istorija. Kiekvienam aišku, 
kad jis elgėsi ne pagal Lietuvos 
įstatymus, tad Nacionaliniam 
saugumo komitetui yra tik laiko 
klausimas, kada bus padarytas 
atitinkamas sprendimas. Nebūtų 
nuostabu, bet visgi klaidinga. 
Praėjus trims dienoms po Seimo 
komiteto nutarimo, Jurkevičius 
išvyko į Vokietiją dalyvauti dvi
šalėse JAV ir Lietuvos transpor
tavimo tarnybų štabų pratybose. 
"Lietuvos aidas" rašo: "Krašto Ap
saugos viceministras Edmundas 
Simanaitis LA sakė, kad Jurkevi
čius į komandiruote išvyko va
dovybės pavedimu. Viceminis
tro klausėme, ar gali įstatymus 
pažeidęs tokio aukšto rango

POPIEŽIUS SUSITIKO SU SEPTYNIAIS PREZIDENTAIS GNIEZNE
Aleksandr Kvvasnievvski, Slova
kijos prezidentas Mikhal Kovač, 
Ukrainos prezidentas Leonid 
Kučma, Vengrijos prezidentas 
Arpad Geonch.

Popiežius Jonas Paulius II, savo 
vizito Lenkijoje metu, susitiko 
su septyniais Centrinės ir Rytų 
Europos prezidentais Gniezne, 
arkivyskupo rezidencijoje.

Susitikime dalyvavo: Čekijos pre
zidentas Vaclav Havel, Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazauskas, 
Vokietijos prezidentas Roman 
Herzog, Lenkijos prezidentas

Centrinės ir Rytų Europos prezidentai susitikimo su popiežiumi Jonu Paulium II metu. 
Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas - antras iš kairės. "Nowy Dziennik” nuotr.

BISTRAMPOLIO DVARAS PADOVANOTAS 
BAŽNYČIAI

Bebaigiantį griūti XIX amžiaus 
vidurio istorijos ir architektūros 
paminklą Panevėžio savivaldy
bė padovanojo Panevėžio Kris
taus Karaliaus katedrai. Bistram- 
polio dvaro ansamblį prieš trejus 
metus ketinta parduoti už 80 
tūkst. USD. Jis penkis kartus 
buvo įtrauktas į privatizuojamų 

k objektų sąrašą, tačiau neatsirado 
nė vieno pirkėjo. Nuomoti dvaro 
taip pat niekas nepanoro. 
Panevėžio katedros klebonas 
monsinjoras Antanavičius rašte 
Panevėžio vadovams teigė, kad 
bažnyčia milijonų litų neturi, 
tačiau pasistengs apsaugoti nuo 
tolesnio niokojimo statinius ir

pamažu juos restauruos. Klebo
nas priima šią dovaną kaip 
kompensaciją už sovietiniais lai
kais sunaikintą bažnyčios turtą. 
Restauruotame dvare žadama 
įrengti katalikišką kultūros cen
trą parapijos jaunimui, seneli
ams. Bistrampolio dvaras yra už 
15 km nuo Panevėžio netoli 
Uliūnų kaimo. LR

TIK DARBININKE 
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

(718) 827-1351

341 Highland Blvd. Kaina
Brooklyn, N.Y. 11207 S 1.00

kariškis atstovauti Lietuvos ka
riuomenei užsienio valstybėse. 
Simanaitis paaiškino, kad visi 
kaltinimai Jurkevičiui kol kas yra 
tik spaudos versijos, ir patarė 
kreiptis į viceministrą Povilą 
Malakauską. Malakauskas LA 
tvirtino, kad Jurkevičiaus išvyka 
buvo seniai planuota, todėl ne
buvę kaip jos atšaukti. Seimo 
nutarimas priimtas per vėlai. Vi
ceministro įsitikinimu, Jurkevi
čius - puikus specialistas, o ar jis 
pažeidė įstatymus, turi nustatyti 
teismas..."

Tolimesniame pasikalbėjime 
Malakauskas siūlė LA aiškintis 
su KAM personalo skyriumi. At
seit, nuo Jono, prie Petro, nuo 
Petro prie Antano ir 1.1, ir 1.1. O 
sprendimo, atrodo, niekas ne
drįsta padaryti, nes visi bijo at
sakomybės, o gal bijo ir ko nors 
kito.

O tuo tarpu svetimos valsty
bės karinis personalas važinėja 
po Lietuvą su prieš įstatymą 
išduotais neva legaliais mėne
siniais leidimais...

Man klaikiausia ne to pul
kininko istorija, o tų visų aukštų 
KAM pareigūnų elgesys ir toks 
pareigos jausmo neturėjimas, 
baimė daryti sprendimus. Ką ir 
bekalbėti, NATO Lietuvai rei
kalingas ne vien tik išorinei gy
nybai, bet ir kaip paskatinimas 
vidaus struktūras sutvarkyti. O 
tos savotiškos istorijos reikėtų 
neužmiršti ir ne dėl to, kad vie
nas ar kitas asmuo yra pasielgęs 
prieš įstatymus, bet dėl to, kad 
toks Lietuvos įstatymų pa-

1 žeidimas daugiau nepasikartotų.

NEDARBAS 
MAŽĖJA

Nedarbas Lietuvoje balandžio 
mėnesį sumažėjo 0,3 punkto ir 
buvo 5,9%. 1996 metų balandžio 
mėnesį nedarbas buvo 8%. Šių 
metų kovo mėnesį nedarbas ša
lyje buvo 6,2%, vasarį ir sausį - 
6,3%. Gegužės pradžioje Lietu
voje buvo 104,2 tūkst. bedarbių. 
Per metus jų skaičius sumažėjo 
ketvirtadaliu, o per mėnesį - ke
turiais tūkstančiais. Balandžio 
mėnesį bedarbių moterų santykis 
nepasikeitė - jos sudarė 53% visų 
bedarbių.

Bedarbio pašalpas dabar gau
na 25,4 tūkst. žmonių arba 1%

BIRŽELIO 14-OJI GEDULO IR VILTIES DIENA 
LIETUVOJE

TĖVYNĖS SĄJUNGOS KANDIDATAS 
JAU PASKELBTAS

Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konsrvatoriai) kandidatu į Prezi
dentus paskelbė savo lyderį, 
Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį. Jį, kaip kandidatą į 
Prezidentus, palaiko Krikščionių 
demokratų partijos pirmininkas 
Algirdas Saudargas, ragindamas 
tai daryti ir visą partiją, TėvKon- 
ferencijoje buvo perskaitytas 
Telšių vyskupo Antano Vaičiaus 
ir didelės grupės kunigų laiškas, 
kuriame pritarta Vytauto Lands
bergio kandidatūrai. Konserva
toriai - pirmoji partija, oficialiai 
paskelbusi, ką rems gruodžio 21 
dieną numatomuose Prezidento 
rinkimuose. Tėvynės sąjungos 
konferencijoje ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
pranešė apie partijos valdybos 
sprendimą "rinkti geriausią kan
didatą į Prezidentus, iškiliausią 
ir labiausiai Lietuvai nusipelniusį 
žmogų". Konferencijos dalyviai 
audringais plojimais stovėdami 
sveikino šį sprendimą. Dėko
damas bendražygiams Vytautas 
Landsbergis žemai nusilenkė. Vy
tauto Landsbergio pranešimą 
"Lietuva kelyje į XX amžių" Sei
mo pirmininko pavaduotojas

NAUJA VYSKUPIJA LIETUVOJE
Popiežius Jonas Paulius II 

įsteigė Lietuvoje naują Šiaulių 
vyskupiją. Septintoji vyskupija 
Lietuvoje įkurta, siekiant ge
resnių sielovados sąlygų. Šiaulių 
vyskupu paskirtas Eugenijus Bar
tulis, iki šiol dirbęs Kauno tarp- 
diecezinės kunigų seminarijos 
rektoriumi. Šiaulių vyskupija 
apims visą dabartinę Šiaulių 
apskritį, išskyrus Naujosios Ak
menės rajoną - jo gyventojai 
paliekami Telšių vyskupijoje. 
Pagrindinė naujosios vyskupijos 
dalis - Kauno arkivyskupijos 
šiaurinė dalis - Joniškio, Šiaulių,

DR. MARIJOS GIMBUTIENĖS ATMINIMUI
Dr. Marijos 

Gimbutienės, 
mirusios lie
tuvės arche
ologės, garsas 
sklinda vis 
plačiau. Bir
želio 6-7 d. 
VVashington, 
D. C., Smith- 
sonian Asso
ciates rengia
mas dvidienis 
seminaras 
"Deivė: Šven
toji tradicija 
nuo laiko 
aušros". Žy
miausio JAV 
mokslo muziejaus, Smithsonian 
Institution, bendradarbius šį 
seminarą ruošti paskatino ką tik 
pasirodžiusi knyga "From the 
Realm of the Ancestors: An An- 
thology in Honor of Marija 
Gimbutas", redaguota daugelio 

Dr. Marija Gimbutienė

mažiau nei prieš mėnesį. Praėjusį 
mėnesį įregistruota 7,6 tūkst. 
laisvų darbo vietų - 1700 dau
giau nei kovo mėnesį. Balandžio 
mėnesį Lietuvos darbo birža 
įdarbino 6,7 tūkst. žmonių. Nuo 

Arvydas Vidžiūnas pristatė kaip 
pirmąją programinę kandidato į 
Prezidentus kalbą. Vytautas 
Landsbergis prisipažino, kad jis 
ne garbėtroška, o svarbiausias 
atlyginimas jam yra pats darbas 
ir džiaugsmas, kad jis gerai sek
asi. Pagrindiniu savo konkuren
tu Vytautas Landsbergis nurodė 
Prezidentą Algirdą Brazauską. 
Vytautas Landsbergis kol kas 
nusiteikęs būti Prezidentu vieną 
kadenciją. Kalbėdamas apie Lie
tuvos kelią į Europą ir XXI am
žių, Vytautas Landsbergis ragi
no stabdyti nusikalstamumą ir 
griežčiau kovoti su pilstuko ga
mintojais bei platintojais. Profe
sorius ragino pasirūpinti papras
to kaimo žmogaus reikmėmis, 
atsisakyti auksinių tualetų, kol 
Lietuvoje nėra nė vieno europie
tiško viešojo tualeto. Vytautas 
Landsbergis mano, kad vieno 
pareigūno įstaigai nereikalingi 
didžiuliai prabangūs rūmai. Pre
zidento rezidenciją reikėtų grą
žinti menininkams. Lietuvos 
radijas pranešė, kad Vytautas 
Landsbergis, tapęs Prezidentu, 
atiduotų Prezidentūros rūmus 
seneliams ir našlaičiams. LR

Kelmės ir Radviliškio rajonai. Iš 
Telšių vyskupijos priskiriamos 
Šiaulių ir Kelmės rajonų parapi
jos, iš Panevėžio vyskupijos - 
Pakruojo ir Radviliškio rajonų 
parapijos. Naujajai Šiaulių vys
kupijai priklausys 14 Telšių, 8 
Panevėžio bei 41 Kauno arkivys
kupijos parapija. Šventasis Tė
vas paskyrė Vilniaus ir Kauno 
arkivyskupų pavaduotojus - aug
ziliarus. Vilniuje paskirtas kuni
gas Jonas Boruta, Kaune kunigas 
Rimantas Norvilą. 40 metų Ri
mantas Norvilą bus jauniausias 
Lietuvos vyskupas. R 

jos knygų re
daktorės Joan 
Marler.

Birželio 5 d. 
Lietuvos am
basadoje VVas
hington, D. 
C., įvyko kny
gos pristaty
mas, kur kal
bėjo septyni 
šios antologi
jos straipsnių 
autoriai ir 
redaktorė. Dr. 
Gimbutienė 
yra parašiusi 
per 30 knygų 
ir 300 straips

nių apie Europos proistorę. I 
anglų kalbą išverstą jos knygos 
rankraštį "Prehistory of Lithua- 
nia" šiuo metu baigia ruošti spau
dai Lituanistikos Tyrimo ir Studi
jų Centras.

Arza

metų pradžios įdarbinta 20,9 
tūkst. gyventojų.

Didžiausias nedarbas gegužės 
mėn. buvo Šalčininkuose - 
11,9%, o mažiausias Anykščiuose 
- 2,9%. BNS



Veiklos užkampiuose

Veikėjai, bet ne rėmėjai
Antanas Dundzila

įdomus, gal net aktualus visuo
meninio pobūdžio klausimas: 
kaip manote, kiek ir kaip mūsų 
visuomenės vadai bei vadovai 
patys remia, ar bent palaiko, savo 
vadovaujamų organizacijų dar
bus? Pagalvokite ir pabandykite 
j šį klausimėli atsakyti. Gi mano 
atsakymą, mūsų spaudos viešo
mis žiniomis paremtą, rasite 
straipsnio pabaigoje. Tad kviečiu 
skaityti.

xxxxx
Per paskutinį dešimtmetį pa

plito įvairių fondų ar šiaip atski
riems reikalams aukų rinkimo 
skelbimai su aukotojų pavardė
mis bei įneštomis sumomis. Skel
bimų būdu viešajam dėmesiui ir 
turbūt pavyzdžiui spaudoje išsta
tomi žmonės, kurie konkrečiai, 
savo aukojamais pinigais mūsų 
visuomenine veiklą įgalina. Gi 
kad ir vejant nuo savęs pagundų 
pinčiukus, iš skelbimų lengva 
patirti, kiek kas kam aukojo - ar 
tai būtų kolegos, giminaičiai, 
profesionalai, pensininkai, fo
tografuojami ir šiaip jau dažnai 
linksniuojami visuomenės veikė- 
jai(-os). Tie aukotojų sąrašai tam
pa šiokiu tokiu visuomeniniu 
veidrodžiu. Tuo veidrodžiu čia 
pasinaudosime.

XX XXX
1996.X.23 ir 1997.11.14 "Drau

gas" paskelbė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Fondo (PLBF-o) 
aukotojų sąrašus. Abu sąrašai 
išsamūs, kruopščiai paruošti. Pir
masis didesnis, jis apima net apie 
50 skilties colių, daugiau kaip 
puse "Draugo" puslapio. Įvade 
skelbiama, kad tai "aukos PLB 
valdybos darbams, PLB Lituanis
tikos Katedrai Illinois U-te, Lie
tuvos Kovų ir Kančių Istorijai, 
Kauno Technologijos Universite
tui, Vilniaus U-tui, Vilniaus 
Technikos U-tui, Vytauto Di
džiojo U-tui, E. Vaičaičio Sti
pendijų Fondui, S. Bačkaičio Sti
pendijų Fondui, K. Pemkaus Bib
liotekai Klaipėdos U-te ir kitiems 
tikslams, gautos per PLBF-ą". 
Kaip matote, tikslų apimtis labai 
plati. Išskyrus kontraversiją su
kėlusį (tačiau jau pamirštą) 
pirmąjį "Kovų ir Kančių Istori
jos" tomą, fondo veikla jokiais 
ryškesniais nuomonių skirtumais 
nebekunkuliuoja. Tarp kitko, 
pacituotame sąraše liko nesumi
nėtas PLB-ės nuola^remiamas 
Laisvės Kovų Archyvo leidimas, 
bet tai jau kita tema. Be abejo, į 
sąrašą įeina ir kitos smulkesnės 
pajamos už parduotus leidinius 
ir t. t.

Turėdamas ir 1996 pabaigoje, 
ir 1997 pradžioje skelbtus PLBF- 
o aukų sąrašus, čia pasinaudosiu 
tik ankstyvesnių, nes jis apima 
ilgesnį laiko tarpą, nuo 1994.1.1 
iki 1996.VIII.31, taigi 2 2/3 metų. 
Statistiškai žiūrint, ir laiko, ir 
apimties atžvilgiu tai gan plati 
duomenų imtis, angliškai vadi
nama "statistical sample".

xxxxx
Prieš akis taip pat turiu es

minių PLB-ės ir JAV LB-ės insti
tucijų narių sąrašus. Br. Nainio 
pirmininkaujamą PLB-ės valdy
bą sudaro 11 asmenų, Z. Brinkio 
pirmininkaujamoj JAV LB-ės 
XlV-toj Taryboj yra 69 pavardės, 
JAV LB-ės Krašto Valdybai pir
mininkauja R. Narušienė su 15 
asmenų kolektyvu, o skelbimus 
dedančiam PLB-ės aukų rinkimo 
fondui vadovauja V. Kamantas 
su 7 asmenimis. Taigi iš viso 
pasaulio ir "vietinės" JAV-jų LB- 
ės valdžios sąrašuose suskaičia
vau net 102 pavardes. Tiesa, kai 
kurie asmenys turi pareigas ke
liose tose institucijose (pvz., Ka
mantas, Kisielius, Narušienė ir t. 
t.), tad konkrečiai atskirų asmenų 
yra truputį mažiau negu šimtas. 
(I šį skaičių, aišku, neįeina JAV 
LB-ės apygardų bei apylinkių 
pirmininkai su valdybų nariais.) 

Tad, apvaliai skaičiuojant, ramia 
sąžine galima sakyti, kad čia 
matome vieną šimtą bendruo
menės centrinėse institucijose 
pareigas turinčių mūsų "rabinų" 
ar "vyskupų".

Matydamas tą šimtą pavardžių 
ir PLBF-o paskelbtą aukotojų 
sąrašą, paprasčiausiai klausiu: 
kiek iš jų tiesiogiai remia savo 
pačių per PLBF-ą varomą veiklą? 
Sakyčiau, kad atsakymas gali būti 
įdomus, o klausimas yra logiš
kas ir racionalus. Juk visuome
nine ar karitatyvinę veiklą ve
dant, tiktų prie tos veiklos pa
tiems vadovams savo auka pri
sidėti, ar ne? Mažų mažiausiai 
tiktų prisidėti nors simbolinio 
didumo pinigine auka. Tai sa
vaime suprantamas visuome
ninės veiklos conditio sine qua 
non. Juk, pvz., asmeninės išlai
dos bevažinėjant į valdybų po
sėdžius toli gražu neužmoka už 
grynais pinigais perkamą po
pierių leidžiamoms knygoms, 
nesurenka universitetui skiriamų 
stipendijų lėšų.

Palyginęs minėtą PLBF-o sąrašą 
su jau anksčiau suminėtais va
dovybės organų sąrašais, radau 
tik 7 (taip, tik 7!) JAV-se gyve
nančių asmenų pavardes, kurie 
1994-1996 metais savais pini
gais (sumos šiam svarstymui nėra 
svarbu) parėmė PLBF-ą. Palyginęs 
tai su anuo šimtu pavardžių iš 
vadovybės sąrašų, tų rėmėjų ra
dau taip stebinančiai mažai, kad 
verta tas "išimtis" čia paskelbti ir 
jiems viešą pagarbą išreikšti. As
meniniais savo pinigais PLBF-ą- 
parėmė tik Vindašienė, Razma, 
Kamantai, Kisielius, Brinkis, Lau
kaitis ir Kronienė... Šiuos rė
mėjus rūšiuojant pagal vadovy-
bės organus, tai aukojo keturi 
PLBF-o vadovybės nariai, viena 
PLB-ės Valdybos narė ir dar keli 
JAB LB-ės Tarybos nariai. Niekas 
neaukojo iš JAV LB-ės Krašto 
Valdybos, kuri, kaip žinia, šiek 
tiek nesutaria su PLB-ės "politi
ka" (tai šiam svarstymui irgi nes
varbu, nes aukos daugiausia skir
tos toli už tos nelemtos trinties 
esančioms institucijoms). Taip 
pat neaukojo didelė didžiuma 
JAV LB-ės Taryboje tupinčių 
visuomeninės veiklos (čia ieško
jau tinkamo apibūdinimo...) biu
rokratų.

xxxxx
Aišku, kai kurie iš neaukojusių 

veikėjų sakys, kad jie bendruo
menines užmačias remia savo 
įdedamu darbu ar piniginėmis 
aukomis kitur. Sutinku, kad tai 
irgi labai taurus paramos būdas, 
tačiau jo šiomis alinkybėmis 
neužtenka. Manau, kad bet koks 
"kitoks" rėmimas neatpalaiduo
ja vadovybės organo nario nuo 
tiesioginio prisidėjimo prie ben
drųjų, su pinigais susijusių sa
vosios organizacijos reikalų.

Šį savo teigimą paryškinsiu 
konkrečiu pavyzdžiu iš vieno 
Chicagoje veikiančio universite
to. Prieš daugelį metų stebėjau
si, kad to universiteto patikė
tinių tarybą sudarė net 20 mies
to žymūnų - pramonininkų, 
iškilių profesionalų, akademikų 
ir t. t. Praktiškai gi universitetui 
vadovavo kietą ranką turintis 
prezidentas su tik trimis tarybos 
vykdomojo komiteto nariais. 
Tais laikais kartą savo biudžeto 
metus universitetas užbaigė su 
$200,000 deficitu. Tuonu^ man 
paaiškėjo ir tos didelės patikė
tinių tarybos paskirtis: tie 20 
žymūnų paprasčiausiai paauko
jo po $10,000 ir tuo būdu suba
lansavo išlaidas su pajamomis. 
Vadovaudamiesi nerašyta tai
sykle, tie vadovybės nariai su
prato pareigą savo vadovauja
mai institucijai. Iš mūsų ben
druomeninių veikėjų čia nesi
tikime panašių, neproporcingų 
aukų. Tačiau turime teisę tikėtis, 
kad vadovautų ne tik "veikėjai", 
bet ir bendrųjų darbų rėmėjai.

xxxxx
PLBF-o paskelbtas aukotojų 

sąrašas įdomus dar tuo, kad jis 
atrodo didelis, užima apie puse 
"Draugo" puslapio. Tačiau kai 
suskaičiuoji JAV-se gyvenančių 
asmeniškai savo uždirbtus pini
gus atsiuntusių asmenų pavar
des, tai tokių labai mažai: jų iš 
viso tik 156! Palyginkime tą 
skaičių su kitais visuomeniniais 
masteliais: pvz., pildant pašto 
reikalavimus, "Draugas" pernai 
skelbė apie 5,000 prenumerato
rių skaičių, o "Dirvos" k "Dar
bininko" skaičiai sukosi apie 
2,000. Matant tuos 156 ir prenu
meratorių skaičius, PLBF-o veiklą 
remia tik labai mažas nuošimtė- 
lis. Tame PLBF-o skelbime yra ir 
daugiau įdomių niuansų, tačiau 
apie tai gal kitu kartu.

xxxxx
Straipsnio pradžioje žadėjau 

išvadą. Štai ji: nepaprastai didelė 
bendruomenės vadovybės narių 
dalis pačios bendruomenės 
reikalų savo piniginėmis au
komis neremia. Tai nesusiprati
mas, gal absurdo teatro spektak
lis. Esame to spektaklio žiūrovai. 

xxxxx

Ministro pirmininko turto 
deklaracija

Ministras Pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius pernai pardavė 
1990 metais iš valstybės išpirktą 
67 kv. m. ploto butą bei garažą. 
Šis turtas buvo įvertintas beveik 
100 tūkst. litų. Ministras pir
mininkas spalio mėnesį nusipir
ko pistoletą "SIGSauer-P23O", ku
ris kainavo beveik 3000 litų. Per
nai Seime Gediminas Vagnorius 
uždirbo apie 15 tūkst. litų, Vy
riausybėje beveik 3000 litų. Per
nai Gedimino Vagnoriaus san
taupos nuo 39 tūkst. litų su-

Pasikeitė laikraščio "Panevėžio 
balsas" savininkai

Dienraštis "Panevėžio balsas" 
perėjo į naujų savininkų rankas. 
1994 metais privatizuojant "Pa
nevėžio balsą", redakcijai pas
kolą akcijoms pirkti suteikė SAF 
koncernas. Finansiškai stipriam 
ir populiariam miesto laikrašči
ui pradėjo vadovauti per Sąjūdį 
atėjęs mokytojas Arnoldas Šimė
nas. Jis buvo ir pagrindinis sa
vininkas. Pastaraisiais metais 
laikraštis tapo nuostolingas, tad 
negrąžinta paskola akcijomis 
teko SAF koncerno prezidentui 
Gintautui Čepui. Jis turi 32% 
laikraščio akcijų. 16% akcijų įsi
gijo jo dukterėčia ir koncerno 
darbuotoja Nomeda Simėnienė. 
10% akcijų turi įsigijęs Henrikas 
Margenis, buvęs VRM kontrž
valgybos vadovas, pasak "Res
publikos", 1991-1992 metais rū
pinęsis "Vilniaus brigados", žur
nalisto Vito Lingio nužudymą

Visada gausu turistų, norinčių pasigrožėti Vilniaus Uni
versiteto kiemelių renesansine architektūra.

V. Kapočiaus nuotr.

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA .
LĖKTUVAI

x LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI

x NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
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

Lietuvos pajūris jau pasiruošęs priimti poilsiautojus. Vieno žmogaus "pragyvenimo 
minimumas" - su nakvyne ir maitinimu bei pramogomis - 100 Lt. V. Kapočiaus nuotr.

Redakcijos prierašas: tenore- j 
tume pridėti, jog kai kurie aukotojai ■ 
aukoja per JAV LB apylinkes, ne visi j 
aukotojų sąrašai yra skelbiami, o ir Į 
kai kurie aukojantys pageidauja ne- j 
patekti į sąrašus. Beje, pastaruoju i 
metu straipsnyje gvildenama pade- | 
tis pastebimai krypsta į geresnę pusę, j

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

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose ir 
imigraciniuose reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 
VVest St., Simsbury, CT 06070. I ei. (860) 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter 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.

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.

mažėjo iki 10 tūkst. litų.
Nijolė Vagnorienė deklaravo ! 

75 kv. m butą Žvėryne bei 1984 ■ 
metų automobilį "Volksvvagen j 
Golf". Nijolė Vagnorienė turi ak- j 
cijų, kurių nominali vertė apie i 
8000 litų. Ne banke laikomos ! 
santaupos pernai sumažėjo nuo 1 
14 tūkst. iki 5 tūkst. litų. Viešbu
tyje "Lietuva" Nijolė Vagnorienė 
pernai uždirbo beveik 6000 litų, 
sumokėjo 203 litus mokesčių.

LR

organizavusio Boriso Dekanidzės 
apsauga. Dabar Henrikas Marge
nis yra LAIB vindikacijos tarny
bos darbuotojas. Dar 10% laik
raščio akcijų turi didelių maisto 
parduotuvių tinklą turinčios 
bendrovės "Vilniaus prekyba" 
prezidentas Ignas Staškevičius. 
Jis panevėžiečiams pažįstamas 
kaip "Urdžios" bendrovės, kuri 
įsigijo "Panevėžio cukrų", atsto
vas. Likusios akcijos priklauso 
laikraščio žurnalistams ir ben
drovės darbuotojams. Vienas iš 
akcininkų yra LTV žurnalistas 
Skirmantas Pabedinskas. Jis tiki
si sukurti naują laikraščio mo
delį. Henrikas Margėms teigė, 
kad apie jį buvo neobjektyviai 
rašyta spaudoje, todėl jis tikisi 
"Panevėžio balsą" matyti teisingą 
ir savo krašte ne mažesnį už "Lie
tuvos rytą". LR

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

66 - 86 80 ST. M1DDLE VILLAGE.
QUEENS N.Y. 11379
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- GAUSI PAKODU SALE -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVY YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMI SU A —

"Neringos" užtikrinta ateitis

Birželio išvežimai dar aktualus
"Yra šalis... šalis ta Lietuva vadinas... toks mielas kraštas, kurio taip 

netekau ūmai!..'' ilgesiu dūsavo Pranas Vaičaitis, atsidūręs Rusijoje, 
laikytas žandarų kalėjime.

Kiek lietuvių ilgesiu ir skausmu dūsavo sibiriškose Rusijos platy
bėse, kalėjimuose, priverčiamuose darbuose? Ūmai, vogčiomis buvo 
išvežti iš savo mielo krašto, kurio daugiau nebematė.

Ši baisi tragedija vyko civilizuotame pasaulyje, kuris dažna proga 
kalba apie laisvę, teisėtumą ir žmoniškumą. Išsiskiria žodžiai ir 
darbai. Dėl to prieštaravimo yra nebe viena šalis, kur žmonės ūmai 
netenka viso, kas jiems buvo brangaus: savo žemės, savo namų, 
savo gyvybės.

Lietuvai tų kančių simboliu yra tapusios birželio dienos. Rodos, 
koks piktas būtų sąmoningai parinkęs tas dienas, kada Lietuvoje 
gamta atsiskleidžia visu savo gaivumu, kada laukuose noksta lietu
vių triūso susėti vasarojai.

Visa buvo nutraukta Maskvos užpuolimo vardan “žmogaus lais
vės, jo teisių ir geresnio gyvenimo..." Kokiu piktu melu tai nuska
mba! Kokia žiauri neteisybė daroma, kai žudoma taiki ir rami tauta, 
kai šimtai tūkstančių jos žmonių išvežami iš savo mielo krašto 
baisiam vargui ir mirčiai!

"To neišreikš nė vienas raštas"... To neišsakys žodžiais ir nesupras 
niekas, kas tos baisios tragedijos nėra pats išgyvenęs.

Pergalė neateina visiškai veltui. Ji reikalauja mūsų pastangų, 
ištvermės ir gana dažnai nemažos aukos. Tai priklauso nuo aplinky
bių. Sunkiomis aplinkybėmis reikia labai stiprios valios pergalei 
pasiekti. Prancūzų generolas Ferdinand Foch, pirmojo pasaulinio 
karo metu iš pradžių pašalintas iš karo vadų, paskui vėl pakviestas 
vadovauti visoms karinėms jėgoms Vakarų fronte, karą su vokie
čiais laimėjo ir pasiekė pergalę. Savo karinės strategijos pagrindiniu 
dėsniu jis laikė stiprią valią, nepalaužiamą norą, kietą užsispyrimą 
laimėti. Aukštojoje karininkų mokykloje jis kartote kartojo: "Per
galė - tai valia". Priešas gali sulaužyti tavo ginklą, bet nesi nugalėtas, 
kol nepalaužė tavo valios.

Birželio dienomis išgyvendami baisią lietuvių tautos tragediją, 
akivaizdžiai susiduriame su tuo klausimu keliais atžvilgiais. Visų 
pirma, bolševikų okupacijos 1940-1941 metais priešas susidūrė su 
kieta lietuvių tautos valia nepriimti sovietinės tvarkos. Bolševikams 
reikėjo falsifikuoti tautos valią tariamu "liaudies seimo" nutarimu 
įsijungti į Sovietų Sąjungą. Kad jie patys tuo netikėjo, parodė 
masiniai trėmimai Sibiran. Maskvos įnagiu pasidaręs Justas Paleckis 
sukviestiems tarnautojams paaiškino, kad išvežamieji sudaro "rimtą 
pavojų bolševikų valdžiai". Tai gera atestacija lietuvių tautai, nes 
buvo numatyta išvežti ne 40,000, bet arti 200,000 - beveik kas 
dešimtas Lietuvos gyventojas. Tokios žiaurios priemonės arba "dešim
tojo įkaito" griebiamasi tada, kai daugumos kieta valia nepasiduo
da.

Pokario pirmaisiais metais antroji bolševikų okupacija buvo dar 
žiauresnė. Išvežtos naujos masės lietuvių, sudeginta eilė kaimų, 
gyventojai prievarta sukolchozinti. Tačiau ir tuo metu partizanų 
kovos rodė kietą lietuvių tautos valią. Gali bolševikai savo stribus 
vadinti "herojais", o lietuvių partizanus "banditais", bet yra kitaip. 
Banditas yra tas, kuris grobia svetimą turtą ir kėsinasi į gyvybę. Ne 
lietuviai įsiveržė į rusų žemes, bet rusai - į lietuvių.

Putnamo seserys suprato, kad 
reikia žengti su laiku ir po 25 
metų (1944-1969) vienuolyno 
sodyboje esančią mergaičių sto
vyklą seserys perkėlė į Vermon- 
to valstiją ir pavadino "Nerin
ga". Perkėlusios stovyklą į Ver- 
montą jos įsteigė stovyklas lie
tuvių kilmės vaikams ir berniu
kams. Stovyklinį kalendorių pra
plėtė iš keturių savaičių į devy
nias. Vėliau, 1985 metais, su tė
velių pagalba buvo žengtas dar 
vienas žingsnis - įsteigta savaitės 
stovykla lietuvių šeimoms. O 
prieš ketverius metus vėl pradė
jo stovyklauti lietuvių kilmės 
angliškai kalbančios šeimos.

Praėjo 25 metai ir seserys pra
dėjo svarstyti tokį žingsnį: kaip 
užtikrinti "Neringos" stovyklos 
ateitį. Sparčiai vystosi elektroni
nis amžius, kuris keičia vaikų 
auklėjimo procesą ir patirtį. Lie
tuvos nepriklausomybė atvėrė
duris lietuvių bangai, kurią svar
bu įtraukti į lietuvišką visuo
menę. O seserų tarpe mažėja 
galimybės atitinkamai atsiliepti 
į šiuos ir kitus laiko reikalavi
mus stovyklų organizavime, tuo 
pačiu metu toliau tęsiant visus 
kitus vienuolijos darbus, kurių 
galimybė atsivėrė norint padėti 
vienuolijos kamienui Lietuvoje. 
Nuo 1993 metų "Neringai" pa
sišventęs pasauliečių branduolys 
padėjo tuometinei stovyklos va
dovei Seselei Ignei pravesti sto
vyklas, jai einant ir vienuolijos 
vyresniosios pareigas.

1996 metais rugpjūčio mėn. 
buvo įkurta "Neringos" korpo
racija ir sudaryta taryba iš seserų 
ir buvusių stovyklautojų/vadovų. 
Tai įvykdžius buvo užtikrinta, 
kad "Neringa" atsilieps į besi
keičiančias sąlygas ir kad prieš
53 metus pradėtas seselių darbas 
ir toliau bus vykdomas su pilna 
energija ir sumanumu. "Nerin
gos" Tarybą sudaro seserys: Ber
nadeta, Eugenija, Igne, Stasė ir 
buvę stovyklautojai/vadovai: ak- 
torius-logopedas Arūnas Čiu- 
berkis, chemijos daktarė-moky- 
toja Antanina Žmuidzinaitė, teo
logijos daktarato siekianti ir ei
nanti Campus Ministry Univer- 
sity of Massachusetts pareigas 
Aldona Lingertaitienė, ekonomė 
Regina Jagminienė ir stovyklos 
apdraudos atstovas Charles Šim
kus. Direktorės/administratorės 
pareigoms pasamdyta Dana Gra- 
jauskaitė, turinti didelę orga
nizacinę, stovyklinę bei auklėji
mo patirtį.

įkūrus korporaciją atsakyta į 
vieną svarbų klausimą: taip, vai
kai ir šeimos, tiek lietuviškai 
kalbantys, tiek lietuvių laimės, 
galės ir toliau "Neringoj" vasarą 
susiburti, gaivinti ir gilinti lietu
viškas bei krikščioniškas ver
tybes. Tačiau, įkūrus korporaci
ją, užsikrauta finansinė atsa
komybė, nes stovyklautojų mo
kestis padengia tik 65% metinių 
išlaidų. Nuo šios 1997 m. vasa
ros, Neringos korporacija turės 
kasmet užtikrinti stovyklos fi
nansinį savarankiškumą. Todėl 
kreipiamės į buvusius stovyklau
tojus, šeimas ir su "Neringa” vie
naip ar kitaip susijusius asme
nis, prašydami Jūsų finansinės 
paramos. Be Jūsų paramos "Ne
ringa" neišsilaikys ir nebus gali
ma ateinančiom kartom taip pat 
stiprintis lietuviška stovykline 
patirtim. Kviečiame aukoti "Ne
ringai". Už aukas išrašomas nuo 
mokesčių pakvitavimas. Vadovė Regina Kulbytė ir stovyklautojai kepa Neringos

Prašome taip pat padėti mums stovykloje.

Neringos stovyklos vadovė Rūta Pakštas skaito pasaką jaunesniųjų grupei.
L. Kultienės nuotr.

pasiekti buvusius neringiečius. 
Pasiųskite mums savo vaikų ir 
anūkų adresus. Už tai ir už Jūsų 
aukas būsime labai dėkingi. Siųs
ti: Neringa, 600 Liberty Hwy, 
Putnam, CT 06260. Turint klau
simų kreiptis: tel. 860-928-7008, 
e-mail: neringa@neca.com.

(SI/DG)

Paremdami lietuvišką 
spaudą,

Jūs remiate lietuvybę
Amerikoje

Tel: (718) 827-1351

"Lietuvos telekomas" pristatytas 
investuotojams

Vilniuje buvo surengta kon- 
; ferencija apie Lietuvos telekomu- 
| nikacijų srities privatizavimą. J 
I ją atvyko 60 dalyvių iš Didžiosios 

Britanijos, Vokietijos, Švedijos, 
Prancūzijos, Vengrijos, Latvijos, 
Estijos ir kitų šalių telekomų. 
Konferencijoje dalyvavo ir gar
sių bankų bei investicijų ben
drovių - "Nomura Internatio- 

i nal”, Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB), "VVilliams 
de Broe", "Union Bank of Swit- 

zerland", "Deutche Morgan,Gren- 
fell", "Hansa Investment" - pa
reigūnai. Konferencijos dalyvi
ams buvo išsamiai pristatyta pir
moji privatizuojama ryšių įmonė 
"Lietuvos telekomas" (LT) bei viso 
telekomunikacijų sektoriaus plė
tojimo perspektyva. Dabar pa
grindinis LT kreditorius yra 
ERPB. Jis iš viso suteikė 35 mln. 
USD paskolų. Šių metų pradžioje 
LT skola buvo 304 mln. litų.

(nukelta į 4 psl.)

TĖVIŠKĖS ESKIZAI
Vilimas Naureckas

ANTRA DALIS

Kolūkio katinas ir kiti
Rekomenduojama skaityti pailsėjus, stipresnių 

nervų piliečiams
Už stalo, saulės apšviestame kabinete, sėdėjo suvargęs vidutinio 

amžiaus vyriškis ir kažką žymėjosi ant popieriaus skiautės. Tai buvo 
kolūkio "Tėvynė" profsąjungos pirmininkas Adomas Griaublys. 
Kampe senokai nešluoto kabineto drybsojo dryžuotas katinas ir pro 
akių plyšelius stebėjo Adomą. Profsąjungos lyderis ruošėsi kolūkio 
bendram partijos - profsąjungos metiniam ataskaitiniam su
sirinkimui (KBPPMAS). Nervingai kaišiodamas pieštuko galą ausin 
arba į nosį, Adomas suko galvą, kaip surašyti kalbą. Maža to, kalbą 
reikėjo sukurti tokią, kad matytųsi jo nuopelnai kolūkiui ir kolū
kiečiams. Na, aišku ir partijai. Nuo to priklausė, ar bus išrinktas 
sekančiai kadencijai. Susirinkimas - rytoj, reikia skubėti.

Po vakarykščių išgertuvių galva tiesiog sproginėjo. Jau vakar 
Adomas buvo nutaręs bent prakalbos įžangą parašyti. Tačiau 
važiuodamas pro šalį, užsuko gretimo kolūkio vyriausias mecha
nikas Vytas. Visada, kai tik mechanikui užeidavo noras išgerti, jis 
sugebėdavo "pravažiuoti pro šalį". Pradžioje Adomas išsitraukė pusę 
nugerto butelio "Maskvos Ypatingoji". Jos dar buvo likę nuo praėju
sio karto, kai jis su vietiniu zootechniku sprendė sudėtingus kolūkio 
vystymosi uždavinius. Vytas buvo stambaus sudėjimo vyras ir tos 
likusios pusės buvo per maža. Atkimšo legendinę "Stoličnaja". Kai 
buvo išlakta ir ši, prie kompanijos prisijungė kolūkio ekonomistas 
Žiuzevicius. Šventė tęsėsi.

Adomas neprisimena, kada ir kaip viskas baigėsi. Negirtuokliauti 
su Vytu jis neturėjo teisės. Mechaniko sesuo - draugė Felicija dirbo 

rajono partkome Pirmojo Sekretoriaus sekretore. Buvo itin įtakinga 
moteris. Adomas gyvenime yra turėjęs įvairių bėdų - Sekretoriaus 
sekretorė jam visada padėdavo. Tiesa, po to jis nelikdavo skolingas. 
Keletą maišelių bulvių jos šeimai į miestą nuveždavo, priedo, 
įdėdavo morkų ir šiaip kolūkinių gėrybių. Ypatingais atvejais padė
davo statybinėmis medžiagomis. Po to Adomas susitardavo su 
kolūkio buhaltere, kad šias gėrybes ji kokiu nors būdu nurašytų į 
išlaidas. Tada ateidavo eilė atsilyginti buhalterei. Atsilygindavo, 
išskirdavo nemokamą kelialapį jai arba jos draugams į Palangą, į 
Rygos pajūrį. Taip ir sukosi ratas. Atsilyginti reikėjo visiems ir 
visada. Tačiau priartėjus ataskaitinio susirinkimo metui, į popie
riaus lapą įrašyti nebuvo ką. Nebent išgertų butelių skaičių. Be- 
sikrapštant nosį, žvilgsnis užkliuvo už mieguisto katino. "Va, kam 
gyvenimas geras! Nei susirinkimų, nei pagirių..." Adomą suėmė 
pyktis:

"Von lauk, valkata!" - sušuko Adomas ir šveitė pelenine į katiną. 
Katinas akimirksniu dingo, palikdamas dulkių debesėlį, pakilusį 
nuo nešvarių grindų. Katinas buvo užsigrūdinęs kolūkinis padaras 
ir dažni kolūkio vyresnybės išsišokimai jo nejaudino. Kad ir gau
davo į sprandą iš peleninės arba storo sąsiuvinio, jis vėliau vėl 
grįždavo į kontorą. Kontora kolūkyje vadinosi plytinis dviejų 
aukštų pastatas, kuriame buvo kolūkio pirmininko, vietinio parti
jos sekretoriaus, profsąjungos ir kitos administracijos kabinetai. 
Kadangi administracija mėgo išgerti, o atsigėrus užkąsti - katinas 
nepritekliaus nejautė - visada likdavo dešros gabalėlis, apzyzlintų 
lašinių spirgas arba kažkas panašaus.

Adomui pasiutiškai skaudėjo galvą. Drebėjo rankos ir purtė šaltis. 
Prisiminė rudenį, per patį darbymetį surengtą rajono profsąjungų 
sąskrydį. Gal tai ir aprašyti savo ataskaitoje? Važiavo tada iš 
"Tėvynės" kolūkio jis, pirmininko sekretorė, buhalterio pavaduoto
ja, ekonomistas Žiuzevičius. Tiesa, eiliniai kolūkiečiai nedalyvavo. 
Užtektinai darbo buvo laukuose. O sąskrydis buvo šaunus! Buvo 
daug Šampano ir alaus, skambėjo dainos. Dalyvavo rašytojai, poetai 
ir kiti socialistinio lenktyniavimo nugalėtojai. Skambėjo proza apie 
parduotas vasaras, šautuvą, duoną ir meilę. Buvo nuostabu.

Adomas pakėlė ranką ir parašė pirmus žodžius:
"Draugai! Metinį profsąjungos ataskaitinį susirinkimą leiskite 

pradėti". Mintis nutraukė katino kniauktelėjimas. Tai kolūkio bri

gadininkas Jonas paspyrė vargšelį padara, atidarydamas kontoros 
duris. Katinui buvo nesėkminga diena.

- Ė brolau... vėl kažką chimyčini? [darkyti, painioti - rus.) - sušuko 
Jonas, pamatęs Adomą rašant. - Vėl kam nors putiovkę [kelialapis 
- rus.] į šoną duosi!

Brigadininkas Jonas niekaip negalėjo užmiršti prieš pusantrų 
metų padarytos skriaudos. Tada Adomas nedave jam žadėto keliala
pio į Palangą. Bet ne Adomas buvo kaltas. Kelialapio pareikalavo 
kolūkio pirmininkas. Mat, pirmininko giminaites dukra ką tik 
baigė mokyklą ir ji norėjo poilsio pajūryje. Teko atiduoti. Jonas kurį 
laiką pūtėsi, bet vėliau su Adomu išlenkę po degtines kaušelį 
susidraugavo vėl.

Adomas padėjo pieštuką ant stalo ir gailiai pažiūrėjo į žemaūgį, 
riebų brigadininką:

- Klausyk, kokių velnių tau reikia čia? Man rytoj - ataskaitinis.
- Palauk, bus dar tų ataskaitiniu... tu geriau pasakyk, kiek bulvių 

maišų praėjusį kartą aš tau daviau? Nepameni? Aš taip pat nepa
menu. Pamenu, į kontorą atboginau dvidešimt; po to fermos 
vedėjui daviau penkis... po to...

- Po to tu pasigėrei. Aš tą gerai pamenu, - nutraukė jį Adomas.
- Tai kaip man dabar mėnesio ataskaitą surašyti? Jonas paėmė 

nuo stalo pieštuką, susirūpinęs pakramtė jo galą ir pradėjo dėlioti 
skaičius: 20+5+7...

- Ech, neišeina. Supranti, galai nesueina!
- Būk draugas, netrukdyk šiandien, - geruoju prašė Adomas.
Jonas piktai sviedė pieštuką. Atsitrenkęs nuo durų staktos, pieštu

kas pasišokinėdamas nuriedėjo tiesiog katinui prie nosies. Katinas 
tuo metu tūnojo koridoriuje, pasislėpęs po dideliu fikusu, virš kurio 
kabėjo raudono audeklo plakatas: "Mūsų darbas tau Tėvyne!"

Na ir dienelė. Vargšui dryžuotajam kolūkio numylėtiniui tapo 
aišku, kad reikia nešdintis į kiemą. Ten taip pat nebuvo saugu, bet 
gal geriau negu čia. Kieme stovėjo mėlynas, dideliais ratais trakto
rius "Belotus". Jau trečia diena mechanikas Povilas jo negalėjo 
užkurti. Ir ko tik nedarė - tepalą keitė, filtrus įstatė naujus, net 
variklio siurbliuką beveik naują sumontavo, bet nesisekė ir gana. Iš 
pradžių lyg užsivesdavo variklis, apsipildavo juodais dūmais ir 
užgesdavo.

(nukelta į 4 psl.)
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■ Linksmai nusiteikęs popie
žius Jonas Paulius II atšventė 
savo 77 gimtadienį ir sakė, kad, 
nepaisydamas besiartinančio 
saulėlydžio, tikisi sulaukti 100 
metų. Vienoje Romos bažnyčių 
per sekmadienio rytines pamal
das popiežių sveikino vaikai ir 
kiti maldininkai. Jis sakė neke
tinąs atsistatydinti ir per mišias 
darbininkų Tiburtinos rajone at
rodė gerai.
■ Izraelio ambasadorius Lietu

voje Odedas Ben Huras pasigen
da ryškesnių pokyčių lietuvių ir 
žydų santykiuose. Jis susitiko su 
Seimo pirmininku V. Landsber
giu ir po šio susitikimo žurna
listams sakė vis dar pastebįs Lie
tuvoje antisemitizmo požymių. 
O. Ben Huras sakė pageidaująs, 
kad į Lietuvą atvyktų mokytojai 
iš Izraelio, kurie "be iškraipymų" 
supažindintų Lietuvos mokslei
vius su lietuvių ir žydų santykių 
istorija. O. Ben-Huras ir V. Land
sbergis taip pat aptarė žydų kul
tūros palikimo Lietuvoje sau
gojimą bei Lietuvos ir Izraelio 
tolesnį bendradarbiavimą eko
nomikos, kultūros ir švietimo 
srityse.
■ Pasaulio ekonomikos foru

mas paskelbė, kad Singapūras bei 
Honkongas geriausiai sugeba I 
konkuruoti pasaulio ekonomiko- I 
je, tuo tarpu Jungtinėms Ame- ; 
rikos Valstijoms teko pasiten- j 
kinti trečiąja vieta. Pasaulio eko- j 
nomikos forumas ištyrė 53 pa- Į 
šaulio valstybes, vertindamas jas Į 
pagal 8 kriterijus. Tarp dešim
ties konkurentiškiausių pasaulio 
valstybių yra Kanada, Naujoji 
Zelandija, Šveicarija bei dar dvi 
Azijos šalys - Taivanas ir Malai- Į 
zija.

Pasaulinėje ekonomikoje vis : 
labiau įsitvirtina ir Norvegija. 
H Baltarusijos prezidentui Alek
sandrui Lukašenkai paskirta 
tarptautinė 1997 metų Michailo 
Šolochovo premija. Apdovano- : 
jimas suteiktas už politinę pub
licistiką - didelį indėlį kovojant j 
už socialinį teisingumą ir slavų 
tautų suvienijimą.

Jaunieji šauliai
Stasys Ignatavičius
LŠS Vado pavaduotojas

Vienas iš pagrindinių Šaulių 
sąjungos uždavinių yra moks
leivių ir jaunimo patriotinis auk
lėjimas, jų kovinės parengties 
pagrindų apmokymas, ruošimas 
atlikti pagrindinę pilietinę pa
reigą - ginti Tėvynę. Visose šaulių 
rinktinėse ir atskirose kuopose 
darbui su moksleiviais ir jaunimu 
skiriama bene daugiausiai dėme
sio ir laiko, juk šio darbo vaisius 
- sąmoningas ir pilnateisis Lietu
vos pilietis.

1989 m. gegužės mėnesį, at
kuriant Šaulių sąjungą, buvo sie
kiama į organizaciją patraukti 
kuo daugiau vidutinio ir pagyve
nusio amžiaus žmonių, nes so
vietinis represinis aparatas vis 
dar buvo galingas ir traukti į 
labai pavojingą darbą atvirajai 
veiklai prieš sovietinę valstybę, 
moksleivius ir studentus tuome
tinė LŠS Laikinoji taryba manė 
esant netikslinga dėl galimų pa
sekmių, nors LŠS atkūrimo ini
ciatyvinės grupės darbe dalyva
vo ir keli moksleivių ir studentų 
atstovai. Kiek vėliau buvo nutar
ta imtis istorinės patirties - steigti 
sporto klubus ar saviveiklinius 
kolektyvus. Greitu laiku tai pavy
ko įgyvendinti. 1989 m. pabaigo
je bokso entuziasto-visuomeni- 
ninko A. Michailovo pastango
mis buvo įsteigtas LŠS J. Vinčos 
bokso klubas (vėliau išaugęs į 
sporto klubą), kuriame pats A. 
Michailovas ir keli treneriai vi
suomeniniais pagrindais nemo
kamai pradėjo treniruoti paaug
lius, kurie ir tapo pirmaisiais jau
naisiais šauliais. Jau tada buvo 
sprendžiamas vaikų ir paauglių 
užimtumo klausimas, atitrauki
ant juos nuo neigiamos gatvės 
įtakos. Vėliau kelITninėto šaulių 
klubo nariai buvo apdovanoti 
Sausio 13-osios atminimo me
daliu už pasižymėjimą, ginant 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę 1991 metų sausio-rugsėjo 
mėnesiais.

Kiek vėliau, Vilniuje, jau tapę 
šauliais, rokeriai L. Dauda ir J. 
Bekešius aplink save subūrė ben
draminčių grupę, kuri vėliau iš
augo į Karaliaus Mindaugo rink
tinės Geležinio vilko motocik
lininkų kuopą. Sovietinių oku
pantų siautėjimo metu, šios kuo
pos šauliai atliko nemažą darbą. 
Okupantai nepagalvojo, kad gat
vėse zujantys minėtos kuopos

Vilkaviškio rinktinės jau
nasis šaulys. Marijampolės 
aeroklubas. Parašiutistų 
kursai.

Romo Eidukevičiaus nuotr.

rokeriai, kurių galvos prikimštos 
tik minčių apie motociklus, gali 
vykdyti stebėtojų darbą arba 
pervežti informaciją. Skaudi 
netektis palietė kuopą 1991 metų 
sausio 13-ąją, kuomet gindami 
nuo okupantų įsiveržimo Vil
niaus Televizijos bokštą žuvo 
septyniolikmečiai D. Gerbuta
vičius ir L Šimulionis. Kuopos 
narių veikla tomis dienomis 
buvo įvertinta valstybiniais ir 
Šaulių sąjungos apdovanojimais.

Paskelbus Kovo 11-osios Ne
priklausomybės Aktą ir įveikus 
okupantus 1991 m. sausį ir rug
pjūtį, šios veiklos vykdymui at
sivėrė plačios galimybės. Tuo 
metu organizacija sau užsibrėžė 
naujas užduotis, kurioms vyk
dyti reikėjo naujų ir jaunu jėgų, 
todėl buvo imtasi žygių į mo
kyklas, institutus, universitetus, 
akademijas, konservatorijas, 
kviečiant moksleivius ir studen
tus burtis po Šaulių sąjungos 
vėliava. Tuo metu darbe su mok
sleiviais ir studentais ypač pa
sižymėjo kauniečiai L. Jakštas, 
L. Trumpulis ir A. Repečka, kre
tingiškiai S. Srėbalius ir A. An
driuškevičius, vilkaviškiečiai R. 
Eidukevičius ir J. Staugaitis, nese
niai miręs vidiškietis J. Virbalas, 
plungietis S. Jundulas ir kiti. 
Moksleiviai noriai stojo į Šaulių 
sąjungą ir jų gretos pastebimai 
augo. Tarp rinktinių šioje veik

los srityje visus pranoko Kauno, 
Žemaitijos, Vilkaviškio ir Ute
nos rinktinės, kuriose buvo pra
dėti steigti jaunųjų šaulių būriai, 
kuriems vadovavo patyrę šauliai. 
Steigiantis jaunųjų šaulių bū
riams, LŠS Centro valdyboje 
buvo parengtos "Jaunųjų šaulių 
būrių steigimo taisyklės".

Moksleivių ir jaunimo auklėji
mo bei jų kovinio parengimo 
srityje buvo pradėta bendradar
biauti su Kauno Vytauto Di
džiojo atskiruoju jėgerių batal- 
jonu, SKAT atskirais padaliniais, 
Div. Generolo S. Raštikio Puska
rininkių mokykla, VRM vidaus 
tarnybos 1-uoju pulku. Pastaro
jo pulko vadovybės kvietimu, 
1993 m. vasarą, Žemaitijos rink
tinės jaunųjų šaulių būrys daly
vavo šio pulko iniciatyva orga
nizuotoje moksleivių sportinėje- 
karinėje stovykloje, kur jaunieji 
šauliai neblogai pasirodė ir pul
ko vadovybės apdovanoti VRM 

Jaunieji šauliai apmokymuose. LŠS šaulių kariniai ap
mokymai krašto apsaugos poligone Pabradėje.

Romo Eidukevičiaus nuotr.

vidaus tarnybos Garbės raštu. 
Jau tais pačiais metais tokio 
pobūdžio stovyklos savarankiš
kai buvo organizuotos Kauno, 
Vilkaviškio ir Žemaitijos rink
tinių. Jaunieji šauliai su noru 
dalyvaudavo tokiose stovyklose, 
mokymuose, kursuose, šaudymo 
varžybose ir kituose užsiėmi
muose, o ypač (jei rinktinių va
dai matydavo tikslinga) LŠS Cen
tro valdybos organizuotuose mo
kymuose kariuomenės poligone 
Pabradėje ir sporto sąskry
džiuose. Nors visa tai organi
zuoti tiek LŠS Centro valdybai, 
tiek rinktinių vadovybėms visuo
meniniu pagrindu, negaunant 
lėšų ir paramos iš valstybės, buvo 
labai sunku. LŠS ir rinktinių 

vadovybė įžvelgė, kad norint 
šaulių gretose išlaikyti ir pritrauk
ti jaunuolius būtina su jais vyk
dyti sportinę, kultūrinę ir ko
vinės parengties veiklą, o ne 
dalyvauti politiniuose disputuo
se ar stoviniuoti su vėliavom per 
šventes ir iškilmes.

Bene didžiausią žingsnį šioje 
veiklos srityje žengė Kauno Vy
tauto Didžiojo rinktinė. Rink
tinės vadas A. Kodelskas, štabo 
viršininkas L. Trumpulis ir Div. 
Generolo S. Raštikio Puskari
ninkių mokyklos viršininkas 
pulkininkas B. Vizbaras bei mo
kyklos štabo viršininkas majoras 
K. Kuršelis paruošė Jaunojo kario 
kovinės parengties užsiėmimų 
programą ir praeitų metų gruo
džio mėnesį minėtuose Puska
rininkių mokyklos klasėse, dės
tant patyrusiems mokyklos dės
tytojams, kelios dešimtys Kauno 
mokyklų moksleivių pradėjo už
siėmimus. Čia šauliukai įgaus ne

"Lietuvos telekomas" pristatytas 
investuotojams

(atkelta iš 3 psl.)
Šiuo metu visas 757 mln. litų 

įstatinis LT kapitalas priklauso 
valstybei. Po privatizavimo jai 
liktų 34% akcijų. Dabar LT dirba 
9890 žmonių. Iš jų 6% priklauso 
valdymo personalui. įmonės 
veikla apima visą Lietuvą, t. y. 
65.2 tūkst. kv. km. LT yra įkūręs 
tris bendrąsias su užsieniu įmo
nes: mobiliojo telefono ryšio 
paslaugų "Comliet" - LT priklau
so 41% akcijų, tarptautinio ryšio 
paslaugų "Lintel" - LT turi 49.8% 
akcijų ir "Telekomservisas" - LT 
turi 49% akcijų. Mobiliojo ryšio 
srityje, LT jaučia konkurenciją, 

tik pradinį kovinį parengimą, bet 
ir karinę specialybę. Rikiuotė, 
ryšiai, šaudyba, topografija, tak
tika ir kt. - visa tai yra mokymo 
programoje.

Aktyvūs jaunieji šauliai ir Šau
lių sąjungos kultūriniame gyve
nime. Dalinių vadų ir pačių jau
nųjų šaulių pastangomis ir noru 
buvo įsteigta daug įvairių moks
leivių ir jaunimo saviveiklos ko
lektyvų, iš kurių reikia paminėti 
Žemaitijos ir Šiaulių rinktinių 
pučiamųjų instrumentų orkes
trus, Utenos rinktinės jaunimo 
studiją, Vilkaviškio rinktinės sku
dutininkų ir folklorinius ansamb
lius, Troškūnų būrio moksleivių 
dainų ir šokių ansamblį ir kt., 
kurie pelnė pripažinimą LŠS 
saviveiklos kolektyvų apžiūrose, 
respublikiniuose ar vietiniuose 
konkursuose ir įvairiuose rengi
niuose.

Jaunieji šauliai nemažą indėlį 
įnešė ir įamžinant Lietuvos par
tizanus, jų didvyrišką kovą už 
Lietuvos laisvę. Drauge su vyres
niaisiais, jaunieji šauliai atkas
inėjo partizanų palaikus, daly
vavo nužudytų ir nukankintų 
partizanų palaikų išniekinimo ar 
užkasimo vietų paieškose, statė 
jiems kryžius ir paminklus. Že
maitijoje ir Aukštaitijoje, Dzūki
joje ir Suvalkijoje triūsė jaunieji 
šauliai, kad Lietuvoje nebūtų 
užmiršti bebaimiai kovotojai, 
kurie sudėjo kruviną auką var
dan Nepriklausomos Lietuvos.

Šiuo metu ruošiamas Šaulių 
sąjungos įstatymo projektas, 
kuris netrukus turėtų būti priim
tas Seime. Šiame įstatyme būtų 
įteisintas jaunųjų šaulių statu
sas. įstatymo priėmimas labai 
sustiprintų organizacijos pozici-

(nukelta į 5 psl.)

nes nedidelėje Lietuvos rinkoje 
veikia 3 mobiliojo ryšio tinklai. 
Šio ryšio abonentų yra apie 60 
tūkstančių. Šiuo metu Lietuvoje 
100 miesto gyventojų tenka 31.4 
telefonų, kaime - 16.8. Iki metų 
pabaigos LT 100 gyventojų keti
na pasiekti 37 telefonų tankį.

LR

DARBININKAS - 
savaitraštis 
lietuviams 
Amerikoje 
ir svetur 

(718) 827-1351

TĖVIŠKĖS ESKIZAI
(atkelta iš 3 psl.)

- ... matj... - pasigirsdavo įsiutusio Povilo balsas.
Kol traktorius buvo sugedęs, nebuvo kam vežti bulves iš laukų. 

Garaže stovėjo dar dvi tokios pačios mašinos, bet vienai buvo 
nusukti ratai, o kitai iš benzino bako kuras srovele bėgo. Visos viltys 
buvo tik į vikšrinį traktorių. Visi suprato, kad vikšriniu į bulvių 
lauką išvažiavus, bulvių košė neišvengiama. Arklių beveik niekas 
nelaikė. Tačiau labiausiai visi bijojo pirmininko. Pirmininkas pyko, 
kad sugedęs traktorius stovi kontoros kieme, prieš pat valdžios 
langus.

- Nubuksyruokit [nutempti - rus.] jį iš čia! Su kuo norit, su tuo ir 
tempkit. Kad jo čia nematyčiau!

Pirmininkas iš tikrųjų turėjo pagrindo būti susirūpinęs. Diena 
dienon laukė kolūkyje svečio - rajono partijos komiteto antrojo 
sekretoriaus, draugo Leonido Semionovičiaus Mordovieco. Draugas 
Mordoviecas, praeityje buvęs tarybinės kariuomenės pulkininkas, 
netvarkos nemėgo. Pirmininkas buvo tikras, kad Leonidas Semio- 
novičius, išvydęs kontoros kieme traktorių, paklaus:

- A što zdies takoję? [O kas gi čia? - rus.]
Ką tada jam atsakyti? Pulkininko supratimu, visa technika turi 

judėti "vsio na chodu" [rus.]. Semionovičius buvo rusas ir lietuviš
kai nesuprato. Jis nieko nenusimanė apie runkelius ir sėjomainą, 
bet pamatęs techniką jis susidomėdavo. Mat visą gyvenimą tarnavo 
karo aviacijoje. Karinę tarnybą pradėjęs Ukrainos stepėse ir 
pasižymėjęs drausmingumu, Leonidas Semionovičius vėliau buvo 
paskirtas kariniu patarėju vienoje arabų šalyje. Ši arabiška šalis 
buvo didelė TSRS draugė. Tiesa, pulkininkas kai kada prisimindavo 
arabų kariuomenę ironiškai. Jam, tarybinio ir griežto auklėjimo 
karininkui, netilpo galvoje - kaip kovos įkarštyje galima kristi ant 
kelių ir viską užmiršus šlovinti Alachą. Matyt, tokie buvo musul
moniškos šalies papročiai:

- My im vsio dajom, a oni tolko moiitsa... [mes jiems viską 
duodame, o jie tik meldžiasi - rus.]

Leonidas Semionovičius buvo be galo įtakingas rajone žmogus. 
Ne vien todėl, kad jo žmona Tamara Maksimovna buvo rajono 
Vojentorgo ("Karinės prekybos" parduotuvė) vedėja. Semionovičius 

buvo reali valdžia. Realesnė negu rajono partijos pirmasis sekreto
rius. Kaip taisyklė, pirmieji sekretoriai būdavo nacionaliniai kadrai, 
tai yra - lietuviai. Jie dažnai keisdavosi. Vieni padarydavo karjerą 
partijoje, kiti išeidavo į gamybą, į ministerijas, kitiems tiesiog 
nesisekdavo. Už antrojo sekretoriaus kariškų pečių stovėjo Maskva. 
Semionyčius žinojo, kad jis nekils daugiau karjeros laiptais - tam 
jau per senas, be to, ne vietinis. Tačiau jis vykdė partijos įsaką - 
stovėti tėvynės sargyboje. Apie save mėgdavo sakyti:

- Vo pervych - ja člen partiji; vo vtorych - ja polkovnik; vo 
tretjich - ja vtoroj sekretar [pirmiausia - aš esu partijos narys; antra
- aš pulkininkas; trečia - aš esu antras sekretorius, - rus.].

Leonidas Semionovičius mėgo išgerti. Gana stipriai ir daug. 
"Tėvynės" kolūkio pirmininkas kaip niekas kitas tiko tam reikalui
- storas, įmitęs ir pasiruošęs tarnauti valdžiai. Abu buvo geri 
draugai. Kartu gerdavo ir pasigerdavo. Kartu dainuodavo. Kaip tik 
antrasis sekretorius prinokdavo eiliniam baliui - skambindavo į 
"Tėvynę".

Abu draugai turėjo bendrą bruožą - mėgo kates ir šunis. Pulkinin
kas labiau vertino tarnybinius šunis, o pirmininkas mylėjo kates. 
Net labiausiai "pavargęs" nuo darbų, jis rasdavo laiko pašerti nuo 
stalo dešros atliekomis gyvulėlį:

- Tas, kas myli gyvulius - myli ir darbo žmogų. Kas myli darbo 
žmogų - myli ir Tėvynę, - sakydavo pirmininkas.

- Na zdorovje [į sveikatą - rus.], - atsiliepdavo pulkininkas.
Vieną sykį kompanijoje kažkas užtraukė lietuvišką dainą: "Kur 

bakūūū-žžėėė samanoo-ta...', tada pulkininkas pasimetęs paklausė:
- Eto - kto u vas chuže samoliota?! [kas gi pas jus blogiau už 

lėktuvą? - rus.]. Semionovičiaus sprandas užraudo kaip buliaus ir jis 
ėmė aiškinti, kad tarybų valdžia davė lietuviams viską. Pradėjo 
vardinti konkrečiai... Teko raminti ir aiškinti, kad jam dainos 
žodžiai blogai pasigirdo, kad ši daina apie seną kaimo namą. 
Pulkininkas vėl puolė ginčytis, kad tarybų valdžia visus butais 
aprūpino ir nėra ko seno kaimo gailėtis. Jliejus dar vieną karčiosios, 
viskas nurimo, balius tęsėsi toliau. Po to visi dainavo mėgiamą 
pulkininko dainą: "pervyru delom, pervym delom somolioty - nu 
a dievuški, a dievuški - potom!’ [svarbiausia lėktuvai, o merginos - 
tik po to!].

Tokiomis dienomis prie kontoros susirinkdavo visos kolūkio 
katės. Per tokias vaišes buvo galima prisiėsti iki nugriuvimo. Net 

keturios kojos neatlaikydavo. Reikėjo naudotis proga, nes neaišku, 
kada sekantis balius bus.

Tačiau šiandien katinui buvo nelaiminga diena. Paniekintas pa
darėlis slinko nupjautos žolės kilimu ir beviltiškai dairėsi aplink. 
Diena buvo saulėta, šilta. Žvirbliai, būreliu susirinkę fermos pas
togėje, kėlė neišpasakytą trukšmą. Čia, šalia fermos, buvo jų rojus. 
Aplink fermą matėsi šiaudų, buvo pribarstyta nesaugomų grūdų, 
įmitę sparnuočiai smalsiai stebėjo sliunkinantį katiną. Šis grūdais 
nemito, o žvirblių pagauti nesugebėjo. Vrsa katino viltis buvo 
fermos gale esantis fermos vedėjo kambarėlis. Ten dažnai likdavo 
sumuštinio kamputis arba neužbaigto gerti pieno stiklinė. Katinas, 
užšokęs ant stalo, atsargiai kišdavo snukutį į stiklinę. Kliūdavo ūsai, 
stiklinė smirdėdavo taboka. Fermos vedėjas buvo smarkus rūkorius. 
Rūkalais buvo prasmirdęs jo kambarėlis ir viskas, prie ko jis prisilies
davo. Niekas jo kitaip ir neįsivaizdavo, tik su "Belomor-Kanal" 
papirosu dantyse. Gal nuo sunkaus gyvenimo rūkyti jį traukė, o gal 
todėl, kad fermoje paršiukų skaičius niekada nesutapdavo su atas
kaitomis. Žinia, nervingas darbas. Tiek daug įsipareigojimų ir šiaip 
draugų...

Netoli fermos stovėjo ilgas medinis namas. Anksčiau čia buvo 
kolūkio raštinė. Vėliau pastatė mūrinę kontorą, raštinę padarė 
gyvenamu namu. Čia gyveno Tamulių šeima, pensininkė Kotryna 
Jaužilienė ir du kambarėlius užėmė Zoja Kibulskienė. Šią rusę 
moterį su lietuviška pavarde katinas mėgo labiausiai. Zoja Kon- 
draševa - tokia buvo jos tikra mergautinė pavardė - buvo ištekėjusi 
už lietuvaičio. Arnas Kibulskis kažkada tarnavo Murmanske, buvo 
karo jūreivis. Ten ir įsimylėjo rudaplaukę Zoją. Vedė. Parvažiavo 
abu į Lietuvą su neseniai gimusiu Sergejumi. Linksma ir gerklinga 
Zoja mėgo visus ir viską: katinus, fermą, kurioje ji dirbo melžėja, 
triukšmingas vakaruškas, ir turėjo aibę draugų. Lietuviškai šnekėjo 
su ryškiu akcentu. Bet kaip šnekėjo!

- Nu kuo tu neužsispakajini, dura tu! [... ko nenusiramini, kvaile... 
- rus.]. Ei, stovėti, sako tau! - šaukdavo ji kolūkio karvei, maudama 
melžimo aparatą žalmargei ant spenių.

- Mū-ū... - trumpai atsakydavo karvė ir šniodavo uodega Zojai per 
veidą.

- Nu, žinai, ja tebia... [aš tave... - rus.] - koliojosi įsiutusi "Tėvynės" 
kolūkio melžėja, socialistinio lenktyniavimo nugalėtoja.

(Bus daugiau)



"Biznis - kaip paprastai" Pranešimas apie PLB seimą
Edmundas Čapas

"Biznis kaip paprastai" ("Busi
ness as usual") yra populiarus 
amerikiečių posakis. Jis gali būti 
vartojamas teigiama prasme (t. 
y. tęsti, plėtoti, gerinti biznį, 
veiklą kaip įprasta) arba neigia
ma (daugiau nebegalima dirbti 
kaip iki šiol, kaip buvo įprasta). 
JAV firma tęs savo veiklą kaip 
paprastai, jeigu ten vyksta 
pažanga ir yra pastovūs sėkmės 
ženklai (pvz., pelnas, pasiekti tik-
šiai ir t. t.). Jeigu firma, kurioje 
yra netvarka, atsilikimas ir nuo
latiniai nuostoliai, nori išlikti ir 
augti, tai jos veikla negali būti 
vykdoma, kaip tai paprastai buvo 
daroma - išoriniai pasikeitimai 
ir nestabilumai privers firmą 
keistis viduje.

Nuo 1970 metų pabaigos ame
rikiečiai patyrė didžiulius pasikei
timus, susijusius su jų darbu ir 
su vyriausybe (pvz., atleidimas 
iš darbo, bankų krizės, didesnė 
firma praryja mažesnes, naujos 
pramonės augimas ir senos nyki
mas, tarptautinės rinkos plėti
masis ir vyriausybės didžiulis 
išlaidų sumažinimas socialinei 
programai ir kariniams 
reikalams). "Nebedarykime bi
znio kaip paprastai" ("No more 
business as usual!") - tapo vyrau
jančių amerikiečių motto. Dėl 
nuo 1989 m. vykstančių 
radikalių pasikeitimų Lietuvoje, 
kai vyko perėjimas iš sovietinės 
respublikos į laisvosios rinkos 
visuomenę, Lietuvos visuomenė 
tapo nestabli. Be abejonės, lietu
viai taip pat negali "daryti bizio 
kaip paprastai" (t. y., kaip jie 
buvo įpratę), jeigu jų tikslas yra 
tapti klestinčia, stabilia ir de
mokratine visuomene.

Lietuviai, dirbdami su dauge
liu amerikiečių, kuriuos lydėda
vau po Lietuvą 1993-1994 me
tais, įgydavo vis daugiau patyri
mo ir netrukus suprato, kad jeigu 
amerikiečiai sako, kad jie į susi
tikimą atvyks 8 vai., tai jie ten 
bus ne vėliau, kaip 7:55 vai.
Amerikiečiai suprato, kad jie 
turėtų būti laimingi, jei į tą patį 
susitikimą lietuviai atvyks 8:15 
vai.! Žinoma, galvoje turiu atsa
komybę, jaučiančius amerikiečių 
profesionalius darbuotojus. Lie
tuviai turėtų tapti punktualesni, 
jei ir jie nori dirbti taip sėkmin
gai, kaip ir tokie amerikiečiai!

Žmonės - ir Lietuvoje, ir JAV - 
stovi eilėse visur: pašte, banke, 
parduotuvėje, prie spaudos kios
ko. Lietuvoje man labai dažnai 
neaiški eilės kryptis. Paprastai 
eilutė nusidriekia palei prekys
talį, bet kokia kryptimi? Nuvykę 
į Vilnių, į "McDonald'ą", galite 
pamatyti, kaip tipiškai atrodo 
Amerikoj įprasta eilutė - stovi
ma tiesiai, statmenai į prekystalį 
ar kasą. Dar blogiau, kai čia, Lie
tuvoje, tarnautojas ar pardavė
jas pradeda aptarnauti be eilės 
įlindusį žmogų, o ne tuos, kurie 
laukė jau anksčiau. Klientai ne
turėtų pradėti ginčytis tarpu
savyje - svarbiausia atsakomybė 
tenka tarnautojui, jis turėtų ap
tarnauti anksčiau laukusįjį.

Nekilnojamojo turto agentūros 
pasirodė ir Lietuvoje. Kaip ir JAV, 
klientai patiki savo reikalus 
keičiant, parduodant ir perkant

Jaunieji šauliai
(atkelta iš 4 psl.)
jas ir jos indėlis valstybės gyve
nimui būtų daug reikšmingesnis 
ir svaresnis. Sąjungos ateities 
planuose yra nemažai užmačių 
moksleivių ir jaunimo auklėji
mo, jo kovinio parengimo sri
tyje. Norėtųsi kiekvienoje rink
tinėje įsteigti Jaunojo kario mo
kyklos centrus, techninio sporto 
klubus, pradėti globoti Kauno 
techninės kūrybos namus, išplės
ti jaunųjų šaulių kultūrinę-spor- 
tinę veiklą, tačiau įstatyminės 
bazės nebuvimas ir lėšų stoka 

nekilnojamąjį turtą, pasitiki tar
pininkų ir ekspertų patarimais 
dėl rinkos, dėl visų dokumentų 
sutvarkymo. Kai mano šeima 
pabandė parduoti mūsų nuo
savybę Šiauliuose ir tuo reikalu 
kreipėsi į vieną didžiausių Lietu
vos nekilnojamojo turto 
agentūrą "Domus optimum”, 
netrukus buvau nustebintas, kiek 
dar daug šiai kompanijai reikėtų 
pasimokyti iš sėkmingai 
dirbančių tokių firmų JAV. Vil
niuje pasirašėme sutartį su "Do-
mus optimum" agente, kuri įtiki- pačia pagarba, kokią jie rodo

Lietuvoįe kone kiekvienas lietuvis moka naudoti šluo
tą... Edmundo Čapo nuotr.

no mus, kad Vilniuje yra daug 
potencialių pirkėjų ir kad jie 
praneš apie mūsų sutartį savo 
firmos atstovui Šiauliuose. Aš 
maniau, kad ir Šiaulių agentas, 
ir vilnietė darbuotoja gerai gins 
mūsų interesus: abu atstovauja 
tai pačiai prestižinei firmai 
(girdėjau, kad net "Respublika"
parašė gražų straipsnį apie ją). 
Deja, nė vienas iš jų nepateisino 
mūsų vilčių. Vilniaus atstovė taip 
ir nepaskambino šiauliečiui 
agentui: mes informavome jį 
patys, praėjus savaitei po su
tarties pasirašymo Vilniuje. Per 
visą sutarties laiką (per 2 mėn.!) 
Vilniaus agentė nė karto 
nepaskambino mums, kad 
praneštų, kas vyksta, kad patartų, 
kaip būtų geriau parduoti mūsų 
nekilnojamąjį turtą. Dešimt 
kartų bandžiau aplankyti Šiaulių 
agentą jo įstaigoje nurodytomis 
ant jo durų darbo valandomis, 
tačiau nė sykio neradau nei jo, 
nei kito darbuotojo. Per du su
tarties galiojimo mėnesius ten 
skambindavau nuolat, tačiau nė 
karto niekas neatsiliepė. Tik 
agento namų telefono, turinčio 
autoatsakiklį (kodėl tokio autoat- 
sakiklio nebuvo įstaigoje?), dėka 
vieną kartą darbuotojas atsiliepė 
į mano skambutį. Aš taip ir ne
supratau, kokį servisą mums 
pasiūlė šie agentai. Arba jie nepa
tikimi, arba jie iš tikrųjų neiš
moko dirbti kaip Amerikos tar
pininkai, beje, padėję man pen
kis kartus sėkmingai parduoti ir 
pirkti namus.

neleidžia mūsų planams išsi
pildyti. Manau, kad Respublikos 
Vyriausybė turėtų atkreipti dė
mesį į Šaulių sąjungos siekius. 
Steigiant jaunųjų šaulių būrius 
ir prie jų Jaunojo kario mokyklas, 
sportinius klubus ir kultūrinius 
ratelius, valstybė išspręstų moks
leivių ir jaunimo užimtumo klau
simą. Juk nuo to priklauso, kokią 
pamainą išauklėsime ir užaugin
sime, kokia bus kariuomenė, 
visuomenė, Lietuva...

□

Daugelis Lietuvos tarnautojų 
ir biurokratų dirba aiškiai turė
dami sudvejintą požiūrį (mes 
sakom: "double standart"): 
dažniausiai draugiški ir paslaugūs 
man (arba kitiems amerikiečiams 
ir užsieniečiams) ir paprastai ne
patenkinti ir nenorintys padėti 
seserims ir broliams lietuviams. 
Ir žinoma, jei tarnautojas įsi
tikinęs, kad klientas yra turtin
gas - net jeigu ir lietuvis - jis yra 
linkęs elgtis su tokiu klientu su ■ 
didesne pagarba. Man visada tru
putį gėda dėl tokio elgesio ir aš 
laukiu tos dienos, kada visi lie
tuviai elgsis vienas su kitu su ta

Apie Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (PLB) valdybos veik
lą, numatytus darbus ir kitus 
reikalus pranešinėjame bendra- 
raščiais, siuntinėdami juos Kraštų 
Bendruomenių bei Jaunimo są
jungų valdyboms, JAV LB Tary
bos nariams, o paskiausiu laiku 
ir JAV LB apygardų bei apylinkių 
valdyboms. Svarbesnius iš jų 
siuntinėjame v*hi PLB seimo na
riams, spaudai (beveik visus) bei 
Lietuvos ambasadoms, konsu
latams. Iš viso iki šiol buvo pa
rašyti ir išsiuntinėti 26 ben- 
draraščiai.

Apie PLB seimo vietovę pra
nešėme 1996 kovo 20, ben- 
draraščiu nr. 22.

Bendraraščiu nr. 23, 1996 bir
želio 14, pakartojome pranešimą 
apie seimo vietovę, programos 

i komisiją ir pranešėme jos ad
resą.

Bendraraščiu nr. 24, 1996 rug- 
j sėjo 11, vėl pakartojome seimo 
vietovę ir pranešėme tikslią datą.

Taip pat padarėme ir 1996 
i gruodžio 20, bendraraščiu nr. 25.

Visus tuos bendraraščius išsi- 
i untinėjome užsienio lietuvių 
Į laikraščiams.

PLB seimo vietovę ir datą 
į pranešėme ir L997 sausio pa- 
i baigoje asmeniškais adresais (iš 
i viso 6100) išsiuntinėtame PLB 

valdybos lankstinuke "Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė".

Visoms Kraštų Bendruo
menėms pranešėme kiekvienai 
numatytą atstovų į seimą skaičių 
ir visais tais raštais taip pat ragi
nome juos išrinkti pagal PLB 
Konstituciją bei savo kraštų įsta- 
tus ir nurodėme datas, iki kurių 
atstovų sąrašus atsiųsti PLB val
dybai, kad laiku galėtume 
parūpinti jiems transportą, nak
vynes, maitinimą bei kitus pa
tarnavimus seimo vietovėje.

Tačiau spaudoje skaitome, kad 
net ir toks informacijos srautas 
iš PLB valdybos įstaigos Lemon- 
te kažkur įstrigo ir jau nebe dėl 
mūsų kaltės ne visus PLB seimu 
besidominčius žmones pasiekė.

užsieniečiams.
"Biznis - kaip paprastai" lietu- j 

viams reiškia dirbti, daryti biznį • 
taip, kaip buvo įpratinti per 50 j 
okupacijos metų. Lietuviai turėtų 
užsitikrinti (apsidrausti), kad nei 
rusai, nei komunistai neoku
puotų Lietuvos kada nors vėl ir 
vienas svarbus būdas užtikrinti
tai - nedarymas biznio kaip pa
prastai! □

Kaip jau buvo anksčiau skelb
ta, pasaulio lietuvių žiemos spor
to šventė įvyks 1997 m. rug
pjūčio 14-15 dienomis, Guthega 
kalnų kurorte. Šventę rengia Sid- 
ney lietuvių sporto klubas "Ko
vas", talkininkaujant Canberros 
LSK Vilkui.

Šiam tikslui sudarytas specia
lus organizacinis komitetas, ku
rio pirmininkas yra Vincas Bin
kis, o sekretorė - Angonita Wal- 
lis-Grincevičiūtė.

Programoje numatomos kal
nų slidinėjimo slalomo ir di
džiojo slalomo rungtys įvairiose 
klasėse, pagal dalyvių amžių. Yra 
galimybė, kad programa gali būti

Pasaulio lietuvių žiemos sporto 
šventė Australijoje

papildyta kitomis žiemos sporto 
šakomis.

Ši šventė turėtų būti dalimi 
Vl-jų pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių, rengiamų 1998 m. Lie
tuvoj. Tikslus šios šventės statu
sas bus paskelbtas vėliau. Taipo
gi dar neaišku, koks bus šios 
šventės ryšys su planuojama II- 
ja tautine olimpiada.

ŠALFASS-gos Centro valdyba 
ir Slidinėjimo komitetas skatina 
Š. Amerikos slidinėtojus kuo gau
siau šioje šventėje dalyvauti. 
Dalyvavimą koordinuoja ir in
formaciją suteikia ŠALFASS-gos 
Slidinėjimo komitetas:

Kanadoje - Rimas Kuliavas, k-

Šarūno Marčiulionio sporto mokyklos Vilniuje jaunieji krepšininkai - respublikinio 
vaikų krepšinio turnyro Lietuvoje nugalėtojai. v Kapočiaus nuotr.

Todėl vėl prašome užsienio lie
tuvių spaudos patarnavimo ir juo 
naudodamiesi dar kartą pra
nešame, kad:

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės IX seimas įvyks 
Lietuvoje, Vilniuje, Gedimi
no pr. 53, Lietuvos Seimo 
treciuosiuose rūmuose, 1997 
liepos 1-7. Seimo programą 
ruošianti Irenos Lukoševičienės 
vadovaujama komisija, bendra
darbiaudama su PLB valdyba, 
numatė maždaug tokią jo eigą:

Seimas prasidės liepos 1, va
kare, atstovų susipažinimo vaka
rone. Liepos 2 bus pradinės 
iškilmės ir prasidės seimo po
sėdžiai; vakare numatytas Lietu
vos partizanų pagerbimas. Lie
pos 3, 4, 5 tęsis seimo posėdžiai. 
Liepos 5 - darbų pabaiga. Liepos 
6 - Karaliaus Mindaugo šventė - 
minėjimas. Liepos 7 seimo išvy
ka į Lenkiją pas Punsko ir Seinų 
lietuvius.

Kraštų Bendruomenes, dar iki 
šiol neatsiuntusias mums seimo 
atstovų sąrašų, pakartotinai pra
šome paskubėti juos išrinkti ir 
nedelsiant pranešti PLB valdy
bai jų vardus, pavardes, adresus, 
telefonus, faksus ir kuriems iš jų 
reikės parūpinti nakvynes, nes 
tai yra paskutinė data užsakyti 
viešbučius ar bendrabučius Vil
niuje. Sąrašus gavusi, PLB valdy
ba su seimo nariais susirašinės ir 
viską pranešinės jiems tiesiogiai.

Norintiems papildomų žinių, 
štai adresai:

PLB valdyba: 14911 127thStr., 
Lemont, IL 60439, tel. 630/257- 
8714, fax 630/257-9010.

PLB atstovybė Lietuvoje: Ge
dimino pr. 53, 215 kamb.

(Seimo techniška organizatorė) 
Vilnius, Lietuva, tel. 61-34-41, 
fax 22-68-96.

Programos komisija: 11 Win- 
cott Dr. Apt 910, Etobicoke, Ont., 
M9R 2R9, Canada, tel. 416/246- 
9506.

Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

to pirm., 297 Kennedy Avė., 
Toronto, Ont. M6P 3C4, tel. 416- 
766-2996; Fax: 416-766-5537.

JAV-se - Vytenis Čiurlionis, k- 
to vicepirm., 19755 Upper Ter- 
race.pT, Euclid, OH 44117-2231, 
tel. 216-481-1525.

Šventės organizacinio k-to ad
resas: Dr. Angonita Wallis, 43 
Yanko Rd., West P^mble, N. S. 
W. 2073, Australia. Tel. (02)- 
9498-1545; faksas: (02)-9498- 
3919.

Smulki informacija buvo 
pranešta sporto klubams.

ŠALFASS Slidinėjimo k-tas
ŠALFASS Centro valdyba

veikiąs Cleveland, OH, birželio 
15 d. rengia Tragiškojo Birželio 
minėjimą Latvių parapijos baž
nyčioje. Tas pats komitetas spa
lio 4 d. rengia baltiečių ben
dravimo vakarą Lietuvių namuo
se.

- Prof. Pranas Dominykas 
Girdžius, rašytojas, sulaukęs 94 
m. amžiaus, kovo 24 d. mirė 
Montrealyje, Kanadoje.

- Kun. dr. Eugenijus Ge
rulis, St. Petersburg Beach, FL, 
balandžio 25 d. atšventė amžiaus 
75 metų sukaktį.

-Jono Meko, New York, NY, 
gyvenančio avangardinio kino 
kūrėjo, 1949-1955 m. nufil
muotų unikalių kino juostų res
tauravimą finansuos Lietuvos 
Kultūros ministerija, tam skir
dama 10,(XX) doL

- "Draugo" premijų fondas, 
prel. dr. Juozo Prunskio iniciaty
va įsteigtas prie "Draugo" fondo, 
finansuos premijas uolesniems 
laikraščio bendradarbiams. Ge
gužės 3 d. Chicagos Jaunimo 
Centre įvykusio koncerto metu 
pirmą kartą įteiktos 6 premijos. 
Jas gavo Birutė Jasaitienė, Aldo
na Šmulkštienė ir Juozas Plačas 
iš Chicagos, Vladas Bacevičius iš 
Clevelando, Regina Juškaitė iš 
Detroito ir Ignas Medžiukas iš

! Los Angeles.
- Šv. Šeimos Vila, senelių 

i globos namai, Lemont, IL, at- 
! šventė 50 metų darbo sukaktį.

Balandžio 6 d. pagerbtos seselės 
! kazimierietės, dirbusios šioje iš

taigoje nuo pat jos įsikūrimo.
- Antanas Juodvalkis, žur

nalistas, visuomenininkas, pa
sireiškęs Neo-Lithuania korpo
racijoje, Lietuvių Bendruome
nėje, ALTo, Amerikos Lietuvių

I Tautinėje Sąjungoje, Lietuvių 
i Fonde ir kitose organizacijose, 

rugpjūčio 6 d. švęs amžiaus 85 
metų sukaktį.

- Vincas Mamaitis, Sunny 
Hills, FL, nepriklausomoje Lietu-

j voje ir išeivijoje plačiai pasi
reiškęs lietuvių muzikiniame gy-

I venime, liepos 21d. švęs amžiaus 
90 metų sukaktį.

- Kun. Donaldas Petraitis, 
MIC, Chicago, IL, rugpjūčio 13 
d. švęs amžiaus 60 metų sukaktį.

- Dr. Petras Kisielius, 
veikliai besireiškiąs Lietuvių Gy
dytojų Sąjungoje, Lietuvių Ben
druomenėje, Lietuvių Fonde ir 
kitose organizacijose, rugpjūčio 
17 d. švęs amžiaus 80 metų 
sukaktį.

- Kęstutis K. Miklas, žur
nalistas, visuomenininkas, ypač 
besireiškiąs Lietuvių Bendruo
menės New Yorko apygardos 
veikloje, liepos 6 d. švęs amžiaus

I 75 metų sukaktį.
- Kun. Juozas Petraitis, 

MIC, Adelaidės lietuvių parapi
jos klebonas, liepos 16 d. švęs 
amžiaus 75 metų sukaktį. Jis 
gegužės 22 d. šventė kunigystės 
45 metų jubiliejų.

- Vysk. Paulius*A. Baltakis, 
OFM, už Lietuvos ribų esančių 
lietuvių ordinaras, rugpjūčio 24 
d. švęs kunigystės 45 metų 
sukaktį.

- Tautos Fondas, Brooklyn, 
NY, paskyrė 12,000 dol., kad 
naujuoju lietuviškai išleistu "Ka
talikų Bažnyčios Katekizmu" 
būtų galima aprūpinti visas Lie
tuvos švietimo, mokslo ir kul
tūros įstaigų bibliotekas.

race.pT


Bažnytinės muzikos renesansas
V. Gulmanas

Šiuo metu Kauno kompozito
rių iniciatyva vyksta įdomus 
koncertų ciklas "Pro memoria", 
skirtas įvairiais metais mus aplei- 
dusiems muzikams, kurių veikla 
buvo daugiausiai susijusi su Kau
nu. Taip nelabai seniai buvo skir
ti koncertai žinomam pedagogui 
altistui Edvardui Satkevičiui, po 
to sekė ciklas, skirtas kompozi
toriui Jonui Bielioniui, muzikolo
gei Elenai Bimbaitei-Ragulskie- 
nei, komp. Viktorui Kupreviči
ui, o štai prieš kiek laiko, komp. 
Vlado Švedo ir muzikologo Vac
lovo Juodpusio dėka, kauniečiai 
buvo supažindinti su komp. kun. 
Teodoro Brazio muzika. Tai buvo 
neeilinė figūra tarpukario Lietu
vos muzikiniame gyvenime: pir
masis lietuvių muzikas teoreti
kas, tyrinėtojas, surinkęs apie 

Sakralinės muzikos koncertai dKretingos bažnyčioje jau tapo tradiciniais.
V. Kapočiaus nuotr.

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS 

pavasari ir vasarą, skrisdami i 
Vilnią ir Rygą!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu j 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

BIRŽELIO MĖNESj siuntinius paimsime šiose vietovėse:

NORVVOOD, MA JUNE 17 6:00 - 4:00 PM
CAPE CODE, MA JUNE 18 3:00 - 5:00 PM
BROCKTON, MA JUNE 19 4:00 - 6:00 PM
LOWELL, MA JUNE 20 12:00 - 1:00 PM
LAVVRENCE, MA JUNE 20 2:00 - 3:00 PM
NASHUA, NH JUNE 20 4:00 - 5:00 PM
WATERBURY, CT JUNE 21 9:30 - 11:00 AM
VVORCESTER, MA JUNE 21 11:00 - 2:00 PM
HARTFORD, CT JUNE 21 12:00 - 2:00 PM
GARDNER, MA JUNE 23 4:00 6:00 PM
KENNEBUNKPORT, ME JUNE 24 11:00 - 12:00 PM
PUTNAM, CT JUNE 25 1:00 - 2:30 PM
PROVIDENCE, RI JUNE 25 4:00 6:00 PM
ALBANY, NY JUNE 26 6:30 - 7:30 PM
BINGHAMTON, NY JUNE 27 9:00 - 11:00 AM
SCRANTON, PA JUNE 27 12:00 - 1:00 PM

VILTIS
(HOPE)

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

TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

2000 liaudies dainų, muzikolo
gas ir 1.1. Pokario metais, kol dar 
nebuvo originalių muzikos teo
rijos vadovėlių, mes taip pat 
mokėmės iš rusiškų arba Brazio 
vadovėlių. Aišku, jie buvo sun
kokai parašyti, ne viskas buvo 
aišku, bet svarbiausia - mokėmės.

Reikia pasakyti, ir nėra ko slėp
ti, kad visi mūsų vyriausios kar
tos muzikai savo kelią į didžiąją 
muziką pradėjo nuo darbo 
bažnyčioje, dirbdami vargo
nininkais arba jų padėjėjais, kur 
gaudavo pirmąsias pagrindines 
žinias. Vėliau, įgiję daugiau 
mokslo, baigę konservatorijas, 
akademijas, pasuko skirtingais 
keliais, vieni tapo vargoninin
kais profesionalais, kiti chor
vedžiais, treti bažnytinės muzi
kos kūrėjais, dar kiti rašė pa
saulietiškos muzikos kūrinius, 
tuo pačiu sukurdami ir vieną 

Dėl pinigų pervedimo, dėl Air Cargo siuntinių ir 
kitokios informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455 (800) 654-2432

kitą tikrai vertingą bažnytinės 
muzikos kūrinį ir t. t. Pavardžių 
galima suminėti gana daug. Gali 
kilti pagrįstas klausimas, ar so
vietiniais laikais koncertuose 
skambėjo Brazio muzika? Aišku, 
dėl suprantamų priežasčių jo 
sukurta bažnytinė muzika kon
certuose, išskyrus bažnyčias, 
nebūdavo atliekama, o harmo
nizuotos liaudies dainos per 
muzikines radijo laidas kartais 
nuskambėdavo. Kai kurie chorai 
savo iniciatyva į repertuarą 
įtraukdavo ir vieną kitą Brazio 
harmonizuotą liaudies dainą.

Šiame koncerte girdėjome dve
jas mišias: "Jėzau, pas mane atei
ki" ir "Pulkim ant kelių", parašy
tas šių dviejų giesmių temom 
himną Maironiui "Teskamba 
mūsų dainos", giesmes "Švento 
Petro laivą" ir "Exultate Justi" ir 
tris responsorijas.

T. Brazys įnešė svarų indėlį, 
profesionaliai kurdamas bažny-

Paremdami lietuviškq 
spaudq.

Jūs remiate lietuvybę 
Amerikoje.

tinę muziką, o tam didelę įtaką 
turėjo mokslas garsioje Regens- 
burgo bažnytinės muzikos mo
kykloje, kur jis mokėsi tik skirtin
gu laiku su savo bičiuliu komp. 
J. Naujaliu. Pasisėmęs gana ne
mažai mokslo per ketverius me
tus Kauno kunigų seminarijoje 
bei Kauno universitete vėliau to 
pačio universiteto teologijos- 
filosofijos fakultete plačiai dėstė 
bažnytinės muzikos istoriją, 
vadovavo chorams, daug dirbo 
muzikos teorijos ir folkloro rinki
mo bei tyrinėjimo srityse.

Žinoma, negalima sutikti su 
kai kuriais Brazio teiginiais, kad 
operos dainininkams netinka 
giedoti pamaldų metu. Mano 
nuomone, kaip tik profesiona
lai, bet ne eiliniai mėgėjai gali 
parodyti, kaip tikrai turi skam
bėti tas ar kitas bažnytinės mu
zikos kūrinys. Naujų laikų kom
pozitoriai ir bažnytinėje mu
zikoje ieškojo naujų kelių, nau
jų išraiškos priemonių, nesiten
kino vien klasikine harmonija. 
Be to, beveik visą gyvenimą su
sijusiam su bažnytine muzika, 
jam buvo sunku suprasti daugelį 
naujų visuomeninių gyvenimo 
reiškinių, teisingai juos įvertin
ti, tačiau visur ir visada siekė 
savo tautai gėrio, grožio, šviesos 
ir to, kas yra kilnu.

Labai gerai, kad mūsų muzikai 
entuziastai ir kiti talkininkai at
liko tikrai didelį ir svarbų darbą, 
prikeldami šį be reikalo primirštą 
didelį muzikantą, kuris amžino 
poilsio vieta 1930 m. pasirinko 
Kaišiadorių katedros šventorių, 
kur jo brangus atminimas taip 
pat buvo gražiai pagerbtas kūri
niais, skambėjusiais Kaune.

Žinoma, būtina padėkoti ir 
Kauno kunigų seminarijos va
dovybei, leidusiai pasinaudoti 
jos turtingu archyvu. Reikia tikė
tis, kad mūsų entuziastai ten 
suras dar iki šiol mums ne
pažįstamų ir įdomių lietuviškų 
bažnytinės muzikos kūrinių ir 
tuo prisidės prie mūsų origina
lios bažnytinės muzikos rene
sanso.

Būtina pažymėti, kad daugelis 
kompozitorių bažnytinės muzi
kos formomis reiškė svarbias, 
humanistines idėjas, pasiekda
mi didelio meniškumo.

Padovanokite "Darbi
ninko" prenumeratą savo pa
žįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieneriems metams - tik $30.

f B Sacy
Wm. Anastasi, B. S.

77 - 01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N. Y. 11421
WE DELFVER 

Tel.: 296 - 4130 J

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(201) 592-8780

JAV lietuvių dovanos Klaipėdos 
visuomenei

Iš JAV į Lietuvą sugrįžęs gyven
ti istorikas dr. Vincas Trumpa 
savo biblioteką padovanojo Klai
pėdos universitetui. Kiek anks-

čiau vertingą lituanistinės me
džiagos archyvą universiteto bib
liotekai perleido vienas žymiau- 

(nukelta į 7 psl.)

msTouĘjj
1997 SKRYDŽIAI Į VILNIŲ

$800. birž. 10 - 23; $860. birž. 24 - rugp. 31.

IŠ N.Y. (JFK) $750.
Iš Detroito $778.
Iš Chicagos $778.
Iš LA. ir San Francisco $916.
Iš Tampa, Orlando $800.

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų 
JAV miestų. Vietų skaičius ribotas.

Vytis Travel 
40-24 235 St. 
Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161 
1-800 77-VYTIS

Internet http://www.travelfile.com/get/vtours.html

atlanta IE, Ine. 
800 - 775 - SENO ▼ 914 - 258 - 5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nūo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu -per 14-a darbo dienų
į LIETUVĄ,LATVIJĄESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ.

 >

JUNE PICK-VP SCHEDULE

JUNE 3 PUTNAM, CT 1-2 pm
JUNE 5 NEM'ARK, NJ 11 - 12 noon
JUNE 6 PHILADELPHIA, PA 11 - 12 noon
JUNE 6 BALTIMORE, MD 4-5 pm
JUNE 7 BROOKLYN, NY 12-1 pm
JUNE 7 BALTIMORE - LITHUANIAN FEST.
JUNE 9 WHITING, NJ 1-2 pm
JUNE 10 NEW BRITAIN, CT 11 - 12 noon
JUNE 10 NETVHAVEN, CT 2-3 pm
JUNE 10 VVATERBURY, CT 4 - 5 pm
JUNE 12 KEARNY, NJ 11 - 12 noon
JUNE 12 PATERSON, NJ 1-2 pm
JUNE 19 NEVVARK, NJ 11 - 12 noon
JUNE 21 BROOKLYN, NY 12-1 pm
JUNE 24 NEW BRITAIN, CT 11 - 12 noon
JUNE 24 NEVVHAVEN, CT 2-3 pm

New York-Vilnius-New York $770 r.t.

One wayto Vilnius $559

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

New York, NY40107 
Tel.: (212) 541-5707

http://www.travelfile.com/get/vtours.html


TAUTOS FONDUI aukojo

Nuo 1996 m. sausio 1 d. 
iki 1 997 m. kovo 31 d.

$125 -

$117
$115
$110

Giedraitytė, Gražvyda, IL, ($18,205);
Gruodis, Petras & Jadvyga, IL, ($2,260);
Jasaitis, Elena, FL, (5510);
Jauniškis, Rūta, NY, ($1,575);
Juškevičius, Zuzana, IL, (5570);
Remėza, Saulius & Monika, NY, ($420);
Stravinskas, K., IN, ($310);
Tumas, Laima, CA, (51,625);
Vaitaitis, Paulina, IL, ($1,325).
Shalins, Marytė, NY, ($1,267).
Levanas, Adona, CT, ($1,265).
Erčius, M. G., NY, ($445);
Kiznis, Jonas, NY, ($710);
Valeška, Edvvard, N Y, ($210).
Ošlapas, Algis & Elvira, CT, ($790).
Bagdas, Janina, NY, ($1,100);
Balsis, Julius & Adelė, CA, ($1,020);
Banaitis, Donatas, NY, ($395);
Banaitis, Sigitas & Daiva, OR, ($715);
Bitėnas, Dalia R., & Rimantas, NY, ($551),
Ceaser, Fran, CA, ($762);
Čerkeliūnas, Kęstutis & Rima, NY, ($480);
Dičpinigaitis, J. L, NY, ($1,110);
Dunajevvski, Alice, NY, ($980);
Dundzila, Antanas, VA, ($875);
Džiugas, Stasys & Sofia, IL, ($325);
Golemme, Donald & Diane, NJ, ($180);
Gudelis, Drąsutis, FL, ($100);
Gvildys, Pranas & Ina, NY, ($595);
Gylys, Jonas A., CT, ($290);
Idzelis, Salomėja, OH, ($1,925);
Jurskis, Liūtas K., NJ, ($535);
Kasparaitis, Darius, NY, ($100);
Kazlauskas, Leonas & Onutė, IL, ($520);
Kilius Irena & Vladas, NY, ($100);
Klivečka, J. M., NY, ($1,155);
Kojelis, Juozas & Elena, CA, ($135);
Krištolaitytė, Vida, NY, ($330);
Lapšys, Algis & Nijolė, MI, ($250);
Laučius, Stephanie E., NJ, ($110);
Leveckis, Stepas & Pelagija, FL, ($400);
Macys, V. S., FL, ($200);
Norvilą K. J., NY, ($265);
Palekienė, Stasė, IL, ($4,150);
Papevis, Joseph J., CA, ($300);
Pikelis, Viktorija, IL, ($510);
Pocius, Antanas, NJ, ($130);
Prismantas, Kazys & Eugenija, CA, ($635);
Ramanauskas, Sigita, FL, ($130);
Raslavičius, Paulius, MA, ($250);
Ratas, Živilė, NY, ($730);
Regis, Algis & Irena, IL, ($215);
Rožanskas, Kezys, IL, ($1,425);
Simonaitis, Aldona, IL, ($1,025);
Simutis, Leonardas & Zita, IL, ($700);
Skučas, J. G., NY, ($400);
Staškus, Vladas, MI, ($2,600);
Strimaitis, Ona, CT, ($1,035);
Šatraitis, Eugenia, FL, ($1,300);
Šileikis-Hood, Laima, NY, ($325);
Šmulkštys, Laimutė, IL, ($2,355);
Tamasevičius, Jadvyga, IL, ($290);
Urbaitis, Vincas, OH, ($640);
Užemis, B. E., AR, ($325);
Užupis, Juozas & Sigutė, IL, ($330);
Vasys, D. F., IL, ($125).
Miklius, Bronė, FL, ($440);
Pažiūra, A., CA, ($2,125);
Petrikas, Mindaugas, FL, ($240);
Pumputis, Antanas & Jonė, NY, ($820);
Varneckas, Vladas & Adelė, CT, ($500).
Babonas, Alfonsas, MI, ($845);
Jakučionis, John A., CT, ($1,400);
Končius, Juozas & Giedrė, IL, ($150);
Lileika, Vincas & Genė, CT, ($335);
Veličkienė, EI., IL, ($100).
Gudaitis, Antanas & Rima, FL, ($320);
Lukoševičius, Antanas & Birutė, NY, ($500);
Maželis, Vytautas, NY, ($245).
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$90 -
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Lietuvos garbės konsulatas atidarytas 
San Francisco mieste

Gegužės 15 d. San Francisco 
miesto centre esančiame gražaus 
dangoraižio 25-me aukšte ofi
cialiai atidarytas Lietuvos garbės 
konsulatas. Iškilmėse dalyvavo 
Italijos, Rusijos, Venesuelos kon
sulatų atstovai, kitų šalių garbės 
konsulai, taip pat atvykę į iš
kilmes Lietuvos Generalinis kon
sulas New Yorke Petras Anusas, 
Garbės generalinis konsulas Los 
Angeles Vytautas Čekanauskas, 
Garbės konsulė Clevelande In
grida Bublienė.

Naują Lietuvos Garbės konsulą 
San Francisco mieste, didelės fi

(Tęsinys sekančiame numeryje) 

nansų kompanijos "American 
Industrial Partners" prezidentą 
Richard W. Bingham, susi
rinkusiems pristatė Lietuvos am
basadorius JAV dr. Alfonsas Ei
dintas. Jis pažymėjo, jog R. Bing
ham iki šiol buvo žinomas kaip 
besidomintis investicijomis j Lie
tuvą kompanijos vadovas, leidi
nių apie Lietuvą anglų kalba 
rėmėjas, o nuo šiol jis rūpinsis 
kuo plačiausiu ne tik ekono
minių, bet ir kultūrinių bei 
politinių ryšių plėtimu tarp Lie
tuvos ir Kalifornijos.

Svečiai, tame tarpe Lietuvių

Prasmingo gyvenimo jubiliejus

Prie šventinio stalo: (iš kairės) Bill Kučinskas, Rita 
Dmukauskienė, Dalia Bulvičiūtė.

Labai retai skaitome apie as
menis, kurie didelę savo gyve
nimo dalį praleidžia lietuviškų 
laikraščių administracijose bei 
spaustuvėse, garsinant kitų at
liktus darbus. Be jų pasišventi
mo lietuviškai kultūrai ir spau
dai gal neturėtume ir lietuviško 
spausdinto žodžio.

Viena iš tokių kuklių darbo 
bitelių yra Dalia Bulvičiūtė, ilga
metė savaitraščio "Darbininkas" 
darbuotoja, šiais metais atšven
tusi savo 60 metų jubiliejų. Jos 
retus, bet vertingus straipsnius 
mes jau daugelį metų skaitome.

Dalios gimtadienio proga ba
landžio 20 d. į Vilniaus Aušros 
Vartų bažnyčią Manhattane, NY, 
susirinko būrys artimųjų draugų 
su ja pabendrauti.

Daliai lipant bažnyčioje prie

Gegužės 17 d. Kultūros Židinyje, Brooklyn, NY, j vyko Lietuvių Moterų Klubų Federaci
jos metinis suvažiavimas. Nuotraukoje - suvažiavimo dalyvės. Pr. Giedgaudo nuotr.

Skaitykite
Darbininką 

ir pasiūlykite jį savo 
draugams!

Bendruomenės San Francisco 
mieste vadovai Donald A. Witt, 
Jerremy Kubiak, Nicole Dickin- 
son, dr. Petras Kuncė ir kiti lie
tuviai apžiūrėjo kompanijos 
patalpose skirtas konsulatui pa
talpas, žadėdami jam savo nuo
širdžią ir aktyvią paramą.

Lietuvos ambasadorius A. Ei
dintas pažymėjo, kad po ne
priklausomybės atkūrimo Lietu
va energingai plečia savo at
stovavimą Jungtinėse Amerikos 
valstijose ir Kanadoje. Garbės 
konsulatas San Francisco mieste 
yra jau šeštoji Lietuvos diplo
matinė atstovybė JAV. Pernai 
garbės konsulatas buvo atidary
tas Clevelande, Ohio valstijoje, 
bei Kanados vakaruose - Vanku
veryje. Šiemet planuojama at
kurti Lietuvos Generalinį kon
sulatą Chicagoje, kur šiuo metu 
gausiausiai lietuvių apgyvendin
toje Illinois ir kitose valstijose 
Lietuvos interesus atstovauja 
Garbės generalinis konsulas Va
clovas Kleiza.

Lietuvos Respublikos 
ambasados Washingtone 
Spaudos skyrius 

vargonų giedoti mišias, pianistė 
ir bažnyčios vargonininkė Aldo
na Kepalaitė pagrojo jubiliatei 
jos mėgiamiausią Mozarto so
natą (K 330) fortepijonui.

Baigiantis mišioms, klebonas 
kun. dr. Eugenijus Savickis iš
kilmingai pasveikino parapijos 
ilgametę choristę jos jubiliejaus 
proga, palinkėdamas sveikatos ir 
ilgų kūrybingų metų.

Po mišių parapijos salėje įvy
ko jaukios vaišės, kurias surengė 
Jonas Lostys su keliais pagalbi
ninkais.

Su gražiausiais sveikinimais 
Dalios gimtadienio proga atvy
ko Apreiškimo parapijos klebo
nas kun. dr. Vytautas Palubins
kas ir jo vikaras kun. Danielius 
Jenkevičius, o iš Maspetho Atsi
mainymo parapijos Dalios drau-

VVORCESTER, MA

Paminėta sukaktis
Balandžio 26 d. Šv..Kazimiero 

parapijos administratorius kun. 
Antanas Nockūnas, MIC, šventė 
40 metų pastoracinio darbo 
Kristaus tarnyboje sukaktį.

5 vai. p. p. sukaktuvininkas ir 
parapijos asistentas kun. Jonas 
Petrauskas, MIC, koncelebravo 
šv. Mišias, kurios vyko eiline 
šeštadienių tvarka - anglų kalba, 
bet parapijos choras, vadovauja
mas vargonininkės Onos Valin
skienės, giesmes per Mišias gie
dojo lietuvių kalba.

Po Mišių dauguma pamaldų 
dalyvių persikėlė į parapijos sale 
po bažnyčia, kurioje parapijos 
taryba sukaktuvininkui suruošė 
pagerbimą. Tarybos pirmininkas 
Stephen VValinskyJr. pasveikino 
solenizantą ir svečius. Pakėlėme 
sklidinai pripiltas vyno taures į 
jo sveikatą. Po vaišių žodį tarė 
parapijos asistentas kun. J. Pet- 

I rauskas, įpindamas gražaus hu- 
I moro, sukaktuvininką, kuris yra 

dabartinis jo "bosas", apibūdino 
kaip giliai pamaldų, paprastą 

I kunigą, rūpestingą ligonių lanky
toją, nežiūrint daugelio kitų pa
rapijos darbų.

Pabaigoje žodį tarė pats sukak
tuvininkas. Padėkojo parapijos 
tarybai už šio gražaus jo pagerbi- 

gė ir bendradarbė, "Vyčio" redak
torė Maryte Abbott (Dalia yra 
jos padėjėja), bei Lietuvos Vyčių 
veikėjos Helen Matulionis, Ona 
Morrissey ir Konstancija Neh- 
vvadovvich. Malonu buvo matyti 
atstovus iš visų trijų New Yorko 
valstijos lietuvių parapijų.

Su linksmomis dainomis svei
kino Apreiškimo parapijos cho
ristai R+ta Dmukauskienė, Bill 
Kučinskas ir Petras Sandanavi- 
čius. O kur lietuviška daina, ten 
visada dalyvauja ir Maryte Ša- 
linskienė, Nevv Yorko lietuviš
kos veiklos ir "Darbininko“, tur
būt, pati stambiausia palaikyto
ja ir rėmėja. Veiklą ji ne tik fi
nansiškai dosniai remia, bet ir 
joje dalyvauja, ypatingai mėg- 
dama lietuvišką dainą. Ir šia pro
ga ji, lydima p. Onos Baraus
kienės (Marytės "dešiniosios ran
kos" Shalins šermeninės darbuo
se) bei prisidedant Apreiškimo 
parapijos zakristijonui Romui 
Drazdauskui su akordeonu, pa
rapijos salę pavertė į pavasarinės 
muzikos, šokių ir dainų popietę.

DaugTaimės ir sveikatos Daliai 
palinkėjo Kis ilgametis draugas, 
buvęs Apreiškimo parapijos vi
karas kun. Danielius Staniškis.

Dėkodami Tau, Dalia, už Tavo 
įnašą į lietuvišką veikla ir kultūrą, 
sveikatos, laimės ir ilgu kūry
bingų metų linkime ir iš tolimos 
Kalifornijos - Angelų miesto, kur 
yra taip pat mielai skaitomas 
"Darbininkas".

Angelė Nelsienė,
JAV LB Tarybos pirmininko pa
vaduotoja ir Baltų Laisves Lygos 
vykdomoji vicepirmininke

Rita Dmukauskienė, 
Apreiškimo par. bažnyčios choristė

mo suruošimą, a

Kunigas Antanas Nockūnas, 
MIC, į VVorcesterio Šv. Kazimie
ro lietuviu parapiją atvyko 1994 
m. vasario 1 d. vikaro pareigoms, 
klebonu esant kun. Vincentui 
Paruliui MIC. 1996 m. netikėtai 
jam mirus, vikaras kun. A. Noc
kūnas, MIC, buvo paskirtas šios 
didingos 1994 metais 100 metų 
sukaktį gyvavimo atšventusios 
parapijos administratorium. Ne
labai džiaugsmingai sutiko jas 
perimti, nes, kaip išsireiškė, ge
riau tarnauti - negu vadovauti.

Linkime kun. A. Nockūnui, 
MIC, geriausios sveikatos, Dievo 
palaimos visuose jo darbuose ir
Auksinį kunigystės jubiliejų švęs
ti Tėvynėje Lietuvoje savųjų ir 
artimųjų tarpe. J. M.

A. t A.
Dr. STASIUI SKRIPKUI

nutilus paskutiniam gyvenimo akordui, jo dukrq, mūsų 
draugijos narę, daktarę A. Skripkutę Ir kitus gimines gilaus 
širdies skausmo valandų nuoširdžiai užjaučiame.

New Yorko Lietuvių Gydytojų ir 
Dantų Gydytojų Draugija

Dėkoja Lietuvos 
Vyčiams

Lietuvos Vyčių padalinys "Pa
galba Lietuvai" susilaukė padė
kos laiškų iš Lietuvos.

L. Kavaliauskaitė, Šiaulių 
rajono ligoninės direktorė, rašo: 
"Mes esame dėkingi už Jūsų lab
darų. Dievas telaimina Jus visus".

A. Mažeikienė, Šakių cen
trinės ligoninės vyr. gydytoja, 
rašo: "Š. m. vasario 27 d. gavome 
humanitarinę siuntą. Širdingai 
dėkojame už humanitarinę pagal
bą, skirtą Šakių klinikai. Linkime 
Jums sveikatos ir viliamės, kad 
nepamiršite mūsų ateityje".

E. Montvilienė, Vilkaviškio 
vysk. Caritas vedėja, pareiškė: 
"Su dideliu dėkingumu Vilkaviškio 
vysk. Caritas praneša, kad š. m. 
kovo 1S d. iš Vilniaus Farmacijos 
sandėlių atsiėmėme 15 dėžių 
vaistų. Mes jau buvome bebaigiu 
išdalinti paskutinius vaistus ir jau 
galvojome apie vaistines uždarymą, 
kai tarsi iš Dangaus gavome iš 
Jūsų žinią, kad mums paskirta 
vaistų. Šiuo metu Lietuvoje vais
tinėse yra visokiausių vaistų, bet 
paprastas žmogus (ypač pensinin
kas) vaistų nusipirkti negali, nes 
jie labai brangūs. Daugeliui netur
tingų žmonių vienintelis išsigelbėji
mas - Caritas vaistine. Mes tikimės, 
kad su Jūsų pagalba Caritas vais
tinės dar ilgai padės neturtingiems 
žmonėms".

P. Aleknavičius, iš Utenos 
katalikiškos dvasios "Saulės" vi
durinės mokyklos, parašė: "Nuo
širdžiai dėkojame Jums už nuola
tinę paramą mūsų "Saulės" mo
kyklai".

Kun. A. Adomonis, iš Šv. 
Klaros slaugos ligoninės, rašo: 
"Dėkojame už Jūsų geraširdį, tėvišką 
rūpestį Šv. Klaros slaugos ligoninei. 
Esame gavę tiek daug paramos, 
kuri davė mums tvirtą pagrindą 
padėti šį meilės darbą - tarnauti 
ligoniams jų gyvenimo saulėlydyje. 
Telaimina Jus Prisikėlęs Kristus!"

Paruošė Regina Juškaitė

JAV lietuvių dovanos 
Klaipėdos visuomenei

(atkelta iš 6 psl.)
šių bibliofilų Kazys Pemkus. Siun
ta knygų jauniausiam Lietuvos 
universitetui dovanos ir JAV 
gyvenantis dr. Jonas Stikliorius, 
žymaus prieškario kultūrininko 
dr. Jokūbo Stiklioriaus sūnus. LR

Minėsime tragiškus 
įvykius

VVorcesterio apylinkes Lietu
vių Bendruomenė birželio 8 d., 
sekmadienį, ruošia tragiškųjų 
mūsų tautos įvykių minėjimą, 
kuris prasidės šv. Mišių auka 10 
vai. ryto Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje.

Paskirkime šią dieną mūsų 
brolių ir sesių ištremtųjų į Sibirą 
ir visų nukankintųjų atminimo.. 
Niekada negalime jų pamiršti. 
Gražus birželio mėnuo gamtoje, 
bet skaudus mūsų tautai.

Rašėme laiškus

Balandžio 15 d. per įvykusį 
Lietuvių labdaros draugijos na
rių susirinkimą Maironio Parke, 
Lietuvos Vyčių 26-tos kp. pirm. 
Vivian Rodgerj su talkininkėmis 
patarnavo laiškų rašyme Ameri
kos valdžios pareigūnams, 
prašant jų paramos, kad Lietuva 
būtų priimta į NATO. J. M.
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Tėvo Diena šiemet švenčia
ma sekmadieni, birželio 15 d.

Baisiojo Birželio minėji
mas, Gedulo ir Vilties die
na, įvyks birželio 15 d., sekma
dieni. Pamaldos 11 v. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje, po jų - 
parapijos mokyklos apatinėje 
salėje akademinė dalis su pas
kaita, deklamacijomis, bus pa
rodytas filmas "Amerikos lietu
vių demonstracijos už Lietuvos 
laisvę" - 1965 m. lapkričio 13- 
osios žygis i Jungtines Tautas. 
Po programos pabendravimas. 
Visi kviečiami prisiminti mūsų 
tautos kančios dienas.

Rengia LB NY Apygardos valdyba

Laikraštis "Darbininkas” 
vasaros atostogų proga bus už
darytas nuo liepos 4 d. iki lie
pos 19 d.

New Yorke gyvenantys 
spaudos darbuotojai sudarė 
naują Lietuvių Žurnalistų S-gos 
Centro Valdybą: pirm. Kęstutis
Miklas, nariai: Paulius Jurkus, 
Romas Kezys, Julius Veblaitis ir 
Salomėja Narkėliūnaitė.

NY. Atletų klubas dalyva
vo JAV ir Kanados jaunųjų krep
šininkų varžybose Chicagoje ge
gužės 17-18 d. Buvo nuvykę dvi 
komandos (8-12 m. amžiaus). 
Nevvyorkiečiai nieko nelaimėjo, 
tačiau grižo kupini kovingos 
dvasios geriau pasirodyti se
kančių metų turnyre Detroite. 

Jaunuosius sportininkus lydėjo 
klubo pirm. Juozas Milukas, jo 
žmona Cheryl ir Raimundas 
Bartkus.

LB New Yorko Apygar
dos naująją valdybą sudaro: 
pirm. - Kęstutis Bileris, nariai - 
Algis Pliūra, Malvina Kliveč- 
kienė, Algis Kulpa, Laima Ši- 
leikytė-Hood ir Raimundas Sli
žys.

Žymus lietuvių dailininkas, 
skulptorius, vitražistas bei peda
gogas V. K. Jonynas, suprojek
tavęs apie 60 bažnyčių, koplyčių 
bei dekoravęs privačių namų 
interjerus, gegužės 13 d. išvyko 
j Druskininkus, kur turi savo 
namus bei muziejų.

Asta Barkauskienė, Apreiš
kimo parapijos vargonininkė, 
Brooklyn, NY, ir Virgilijus 
Barkauskas, Atsimainymo 
parapijos vargonininkas, Mas- 
peth, NY, liepos mėn. vyksta 
atostogų į Lietuvą.

Religinio konkurso ko
misiją šiais metais sudaro: kun. 
R. Krasauskas, Dr. Mirga Gimiu- 
vienė, Sesuo O. Mikailaitė, Eligi- 
jus Sužiedėlis ir Sesuo M. Berna
deta Matukaitė.

Konkurso medžiagą siųsti iki 
1997 m. rugsėjo 1 d.: Religinė 
Komisija, 600 Liberty Highvvay, 
Putnam, CT 06260.

"Sauja medaus", 1996 me
tais Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijuota knyga, kurios auto
rius Julius Keleras, gaunama 
"Darbininko" administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY, tel. 718 - 827-1351. Kaina - 
12 doL su persiuntimu.

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo gegužės 5 d. jų progra
mos lietuvių ir anglų kalbomis 
girdimos 9855 kilohercų dažniu. 
"Darbininko" administra

cija pakartotinai prašo visų skai
tytojų laiku pratęsti prenumeratą 
ir sumokėti atsilikusi mokesti. 
Norėtume ypač paraginti tuos 
skaitytojus, kurie nėra susimo
kėję prenumeratos mokesčio už 
porą ir daugiau metų.

Iš anksto dėkojame.

VVilhelmas Čepinskis šiais 
metais baigė Juilliard muzikos 
mokyklą ir išvyksta i Lietuvą. 
Birželio 15 d. 2:30 vai. koncer
tuos kartu su pianistu Bill Smid- 
dy lietuviams žinomoje Holy 
Child parapijos salėje, 112nd 
St. ir 86th Avė., Richmond Hill, 
NY. įėjimo auka $7.00. Dėl in
formacijos skambinti (718) 805- 
5615.

Jau žinomi "Darbininko" 
konkurso nugalėtojai

Konkursas už Prelato J. Pruns- 
kio mecenuojamą "Darbininko" 
premijoms skirtą straipsnį, ug
danti krikščionybės idealus, bai
gėsi gegužės 31 d. Vertinimo 
komisija balsų dauguma nu
sprendė paskirti pirmąją, 300 
doL, premiją Vestai Liepaitei iš 
Anykščių rajono, antrąją, 200 
doL, Jūratei Kubiliūtei iš Kretin
gos bei trečiąją, 100 doL, Jolan
tai Klietkutei taipogi iš Kretin
gos. Sveikiname laureates!

Kauno Technologijos Uni
versiteto tautinio ansamblio 
NEMUNAS koncertas įvyks lie
pos 5 d., 7 vai. vak. Kultūros 
Židinyje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY.

Maistas, baras, po koncerto 
šokiai. Groja S. Telšinskas.

Bilietus ($10 asmeniui) galima
įsigyti pas: M. Šalinskienę (718- 
296-2244); D. Bartulienę (718- 
849-5826); J. Veblaitį (908-687- 
4943); V. Jankauskienę (718-647- 
2434; 718-849-2260); V.Peni- 
kienę (718-277-0682; 516-922- 
1760).

Kviečiame visus dalyvauti!
Rengėjai: NY apylinkės Lietuvių 

Bendruomenė, Tautos Fondas, 
"Versmė".

A. Mardosas, New York, NY, 
apmokėdamas prenumeratą, pri
dėjo laikraščio leidimui 100 dol. 
Nuoširdus ačiū.

Ponai Žaliai, Hopewelljunc-
tion, NY, šalia prenumeratos pa
aukojo "Darbininkui " 70 dol.

Už dovanų esame dėkingi.

Aušros Vartų parapijos, 
New York, NY, metiniai pavasa
rio pietūs, kurie buvo sekmadie
nį, gegužės 18 d., praėjo su gražiu 
pasisekimu. Susirinko beveik pil
na salė svečių. Ypatingai buvo 
malonu matyti daug neseniai 
atvykusių iš Lietuvos. Vėl salėje 
skambėjo lietuvių kalba. Daly
vių buvo iš artimų New Jersey ir 
Connecticut valstijų. Vyko gau
si loterija ir daug kas grįžo namo 
su laimikiais. Klebonas dr. Eu
genijus Savickis visiems nuošir
džiai padėkojo, palinkėjo gerų 
vasaros atostogų ir iki pasimaty
mo per parapijos rudenio pietus. 
Gautas pelnas skirtas parapijos 
remontui.

Prel. Jonas Kauneckas, 
Telšių kunigų seminarijos dva
sios tėvas bei dėstytojas, atvyko 
į JAV pravesti kunigams rekole
kcijas Putname, CT. Rekolekci
jos vyko birželio 9-13 dieno
mis. Sekmadienį, birželio 8 d., 
prel. Kauneckas su kunigu Vytau
tu Palubinsku koncelebravo 
Mišias Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, Brooklyn, NY, o po to 
pasakė kalbą per Lietuvos Vyčių 
41 kuopos susirinkimą. I Lietuvą 
prelatas Jonas Kauneckas grįžta 
birželio 20 dieną.

Birželio 1 dieną, sekmadienį, Kultūros Židinio kieme, Brooklyne, NY, įvyko pavasario 
gegužinė - piknikas. Nuotraukoje - pikniko dalyviai. S. Narkėliūnaitės nuotr.

Metinis Tautos Fondo susirinkimas

Tautos Fondo susirinkimo salės bendras vaizdas. pr Giedgaudo nuotr

Paulius Jurkus

(Pabaiga. Pradžia Nr. 23)

1996-1997 metais LF valdybą 
sudarė: pirmininkas Jonas Vilga- 
lys, vykdomasis vicepirmininkas 
Algis Vedeckas, reikalų vedėja 
.Vida Penikienė, sekretorė Aldo-
na Katinienė ir vicepirmininkai 
specialiems reikalams: Jonas Kli- 
večka ir Gražina Janušienė. įs
taiga įsigijo naują kopijavimo 
mašiną ir naują printerį.

Valdyba dabar be kitų skubių 
darbų rūpinasi išleisti reprezen
tacinę Tautos Fondo knygą, kur 
būtų aprašyta Fondo veikla, sudė
tos didžiųjų rėmėjų nuotraukos. 
Knygą redaguoja žurnalistė Sa
lomėja Narkėliūnaitė. Fondas ją 
išleisti nori dar šiemet.

Tarybos pirmininkas Juozas 
Giedraitis perskaitė pranešimą 
apie savo veiklą, kaip jis veikė 
čia ir Lietuvoje.

Juozas Giedraitis i Tautos Fon
do ugdymą yra įdėjęs daug dar
bo ir daug širdies. Dabar LF tary
bos pirmininku išbuvo 4 metus 
iš eilės; 14 metų iš eilės buvo
valdybos pirmininku; Fondo Ta
ryboje - 20 metų. Daug kur yra 
kalbėjęs apie Fondo paskirtį, apie 
215 kartų jis yra daręs praneši
mus VLIKo valdybai, tarybai, 
seimams. Tris kartus teko pir
mininkauti VLIKo tarybai. įvai
riais organizacijos reikalais lankė
si Argentinoje, Urugvajuje, Bra
zilijoje, Australijoje, Naujojoje 
Zelandijoje, Austrijoje, Anglijo
je ir daug daug kartų Kanadoje. 
Daugybę kartų lankė lietuviškus 
telkinius Amerikoje. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, ten lan
kėsi keturis kartus. Visas kelio
nės išlaidas sumokėjo šeima.

Išsamų pranešimą padarė ir 
kontrolės komisijos pirmininkas 
Kęstutis Miklas, radęs, kad visos 
Fondo operacijos atliktos tvar
kingai. Surašė ir naudingų pasiū
lymų ateities veiklai.

Toks susirinkimas kasmet turi 
perrinkti trečdalį tarybos narių. 
Taryboje iš viso 15 narių, iš jų 5 
baigė savo kadenciją, dabar turė
jo būti perrinkti, arba, jei kas 
pasitraukia, į jo vietą susirinki
mas turi išrinkti naują asmenį. 
Visi penki pasitraukę sutiko kan
didatuoti naujam terminui ir visi 
buvo perrinkti. Tai Pranas Po
vilaitis, Rasa Razgaitienė, Vaiva 
Vebraitė-Gust, Antanas Sabalis ir 
Evaldas Remėza.

Buvo pertrauka pietums, rū
pestingai paruoštiems Vidos 

Jankauskienės ir Josephinos Sen- 
ken. Pats posėdis baigėsi apie 5 
vai.

Apie Tautos Fondo veiklą bus 
rašoma spaudoje, bus paskelbta, 
kiek gauta aukų, kiek išleista šal
pai. Iki šiol Lietuvos šalpai yra 
išleidę per milijoną dolerių. Fon
das rūpestingai remia lietuviš
kas mokyklas, kurios yra prie 
rytinės Lietuvos sienos arba ana
pus jos. Kad toji šalpa būtų tik
sli, Fondas palaiko ryšius su Lie
tuvių Fondu. Taip šalpa yra 
rūpestingai išdalijama.

Šiais metais Fondas gavo pa
jamų 70,525 dol., išlaidų turėjo 
67,525 dol. Stambiausia pajama 
- 30,000 dol. bendranaudė su
tartis, stambiausios išlaidos - 
12,500 dol. parama ALTo Fon
dui ir 12,000 parama Katalikų 
Katekizmui Lietuvoje išleisti.

Smuikininkas Vilhelmas Čepinskis 
Carnegie Hali scenoje

Petras Palys

Pasakojama, jog kartą skubė
damas į koncertą Carnegie Hali, 
New Yorke, gatvėje pasiklydęs 
žmogus pamatęs policininką 
paklausė: "Gal galėtumėte pasa
kyti, kaip patekti į Carnegie 
Hali?" Policininko atsakymas 
buvo trumpas: "Praktikuokis, 
žmogau, praktikuokis." Nors ir 
humoristiškas, tai reikšmingas 
atsakymas. Tik turėdamas ta
lentą ir daug dirbdamas, gali tikė
tis įžengti į vienos iš garsiausių 
pasaulio koncertinių salių sceną. 
Žinoma, į tą meno šventovę 
patekti ir ten koncertuoti kiek
vieno muziko didžiausia svajonė. 
Kiek man žinoma, iš pokarinės 
kartos į JAV atvykusių soviet
mečiu, o ir dabar iš Lietuvos 
atvykstančių menininkų Carne
gie Hali salėje, turinčioje 2807 
sėdimų vietų, dar nė vienas nė
ra muzikavęs.

Laimė nusišypsojo smui
kininkui Vilhelmui Čepinskiui. 
Jam, nugalėjusiam smuikininkų 
varžybose, buvo suteikta galimy
bė pasirodyti ir griežti su The 
Senior Concert Orchestra of New 
York.

Minėtasis koncertas, skirtas 
smuikininko, dirigento, kom
pozitoriaus VValdo Mayo atmi
nimui, įvyko Carnegie Hali bir
želio 3 d. 2:30 vai. popiet. Di
rigavo David Gilbert. Programo
je, šalia kitų veikalų, Paganini

Susirinkime buvo išreikšta 
padėka tiems, kurie visada atei
na į talką Tautos Fondo valdy
bai. Tai Vitas Katinas, Vacys Ste- 
ponis, Roma Vedeckienė ir dr. 
Jadvyga Vytuvienė.

Visi Fondo rėmėjai bus su
žymėti gražioje knygoje apie 
Fondo veiklą. Knygą jau iš anks
to užsiprenumeravo 126 asme
nys.

Kai buvo baigtas bendras su
sirinkimas, tuoj posėdžiavo Tau
tos Fondo taryba. Svarbiausias 
jos uždavinys buvo išrinkti pir
mininkus. Tarybos pirmininku 
išrinktas Jonas Vilgalys, valdy
bos pirmininku - Algis Vedec- 
kas.

Taryba ir valdyba jau sėkmin
gai toliau dirba. Viešpaties pa
laimos ir geriausios sėkmės vi
siems jiems!

koncerto smuikui No. 2, Op. 7, 
in B minor, kurį atliko smui
kininkas Vilhelmas Čepinskis.

Pats Paganini (1782-1840) bu
vo žinomas kaip geriausias anų 
laikų smuikininkas, pasižymėjęs 
puikia technika. Ilgais ir plonais 
pirštais jis galėjo lengvai pasiek
ti pačius aukštuosius tonus. Visi 
jo smuikui parašyti kūriniai tech
niškai yra nepaprastai sunkūs, 
todėl ne visiems atlikėjams jie 
yra prieinami. Ne veltui daugu
ma smuikininkų jį vadino "Vel
nio muzikantu".

Čepinskio atliktame koncerte 
ypatingai techniškai sudėtinga 
trečioji veikalo dalis: dvigubi 
tonai, pizzicato (kairės rankos 
pirštais užgaunamos stygos), 
stulbinantis greitis bei kiti reika
lavimai. Paganini laikais to veika
lo niekas kitas nėra nei matęs, 
nei atlikęs. Tik pats Paganini jį 
grieždavo.

V. Čepinskis į koncertą su
sirinkusius (jų galėjo būti apie 
2500) žavėjo savo elegancija, 
puikia scenine elgsena, o ką jau 
bekalbėti apie jo atliktą Pagani
ni smuiko koncertą... Po kiekvie
nos veikalo dalies buvo jam au
dringai plojama (paprastai tarp 
atskirų dalių neplojama). Po 
koncerto Vilhelmui buvo įteik
tas VValdo Mayo vardo apdo
vanojimas.

NY lietuvių visuomenė sveiki
na smuikininką Vilhelmą Čepin
skį ir linki sėkmingos ateities.

Lietuviškos Skantijos išsa
mi knyga apie 1945 - 1985 m. 
veiklą jau atspausdinta ir plati
nama. New Yorko apylinkėje 
knygą platina v.s. Vida Jankaus
kienė. Užsakymus galima pa
reikšti ir telefonu, skambinant 
(718) 849-2260 vakarais ir savait
galiais, arba rašant: 84-14 89th 
St. Woodhaven, NY 11421. Kny
gos kaina 30 dol. (sk.)

Išnuomojami butai pen
sininkams, modernūs, erdvūs, 
savarankiškai tvarkytis, gražioje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų priežiūroje. Pasi
naudokite proga, kreipkitės: Vil
ią Maria, P. O. Box 155, Thomp
son, CT. 06277. (sk.)

Pigiai išnuomojamas 
kambarys, prie gero susisieki
mo - Jamaica Avė ir VVoodhaven 
Blvd. Galima naudotis virtuve. 
Kreiptis į Aleksandrą, tel: (718) 
441-1215. (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: Bronifis Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

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

Kun. Vytautas Memenąs, 
Frankfort, IL -100 dol.

Dana Mitkus, Los Angeles, CA 
- 10 dol.

Jonas Shatas, Waterbury, CT - 
10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims birželio 21d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

ATLANTOS atstovas New 
Yorke yra Ramūnas, skambin
kite minėtu telefonu ir susitar
kite. Jis mielai paims Jūsų siun
tinius iš namų.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, birželio 28 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 4 vai. po
piet.

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

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas. Mais
to siuntiniai: šventinis $39.;

55 svarų įvairaus maisto siun
tinys už $98.

TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
St.

Chicago, IL 60629 tel. 
(773) 838-1050.


