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BRIUSELIS SIŪLO EUROPOS 
SĄJUNGAI PRADĖTI DERYBAS SU 

LIETUVA
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- Lietuvos nacionalinė ener
getikos strategija bei sprendi
mai dėl tolesnės Ignalinos ato
minės elektrinės veiklos buvo 
pristatyti Vienoje vykusioje 
Tarptautinės energetikos agen
tūros (TATENA) 43-iojoje Ge
neralinės konferencijos sesijoje. 
Ūkio viceministras Viktoras 
Valentukevičiaus jpje perskaitė 
pranešimą apie Lietuvos įnašą į 
branduolinės energetikos plėtrą 
bei saugos užtikrinimą. Vice
ministras pabrėžė, jog elektrinės 
uždarymas pareikalaus milži
niškų lėšų ir Lietuva negalės jo 
įgyvendinti be finansinės ir tech
ninės Europos Komisijos bei 
kitų tarptautinių organizacijų ir 
donorų paramos.

- Austrijos bankas “Raiffei- 
sen Zentralbank O.sterreich” ir 
JAV bankas “Chase Manhat- 
tan” suteikė Lietuvai sindikuotą 
30 milijonų JAV dolerių pasko
lą. Paskola bus naudojama val
stybės iždo pinigų srautams su
balansuoti. Didžioji dalis pas
kolos bus perskolinta koncernui 
“Mažeikių nafta” atsiskaityti 
su Būtingės naftos terminalo 
rangovais bei “Mažeikių naftos” 
perdirbimo gamyklos rekons
trukcijos projektams finansuoti.

- Spalio 2-ąją, kuri Lietuvoje 
minima kaip Angelų sargų die
na, savo profesinę šventę šven
tė per 18 tūkst. visų policijos 
rūšių pareigūnų. Lietuvos poli
cija gyvuoja jau 81 -erius metus. 
Policininkų profesinės dienos 
išvakarėse Prezidentas Valdas 
Adamkus policijos darbuoto
jams linkėjo “sąžiningos ir pa
siaukojamos tarnybos, atvirumo 
ir pasitikėjimu grįsto bendravi
mo su visuomene”.

- Prognozuojama, kad į 
Skandinavijos šalių bei Vokie
tijos ir Prancūzijos įtakos sferą 
patekusioje Lietuvoje per arti
miausius keletą metų neišven
giamai įplauks daug stambaus 
užsienio kapitalo. Lietuviškam 
verslui tai nėra gera naujiena, 
konstatuoja didžiausią Lietuvo
je mažmeninės prekybos tink
lą turinčios “Vilniaus prekybos” 
generalinis direktorius Ignas 
Staškevičius. Pasak jo, Lietu
voje smulkusis ir vidutinis ver
slas nėra išvystytas, todėl didelės 
užsienio investicijos lietuviams 
gali reikšti “samdinių ateitį”.

- Lietuva tapo pirmąja aso
cijuota Europos Sąjungos ša
limi, kurioje surengtas šios or
ganizacijos narių ir kandidačių 
pasitarimas dėl vizų politikos. 
Rugsėjo 30-31 d. Vilniuje vyku
siame susitikime kalbėta apie 
tai, kaip geriau suderinti Euro
pos Sąjungos ir narystės joje 
siekiančių šalių vizų klausimus. 
Taip pat aptarta, kaip įgyven
dinti Šengeno informacinės sis
temos projektus ir tobulinti as
mens dokumentus. Dviejų die
nų susitikime dalyvavo Europos 
Komisijos, Europos Sąjungos 
šalių, asocijuotų valstybių pa
reigūnai.

- Spalio 1-ąją oficialiai ati
darytas Kauno nevyriausybinių 
organizacijų paramos centras. 
Nuo šiol jis Kauno miesto ir re
giono neyyriausybinėms orga
nizacijoms, kurių yra per 300, 
pasirengęs teikti daug profesio
nalių ir aukštos kokybės pa
slaugų.

PASIŪLYMAS PRADĖTI
EUROPOS SĄJUNGOJE NARYSTĖS 

DERYBAS - ĮPAREIGOJANTIS
Lietuvos prezidentas ir dip

lomatai sveikino Europos Ko
misijos pasiūlymą pradėti su 
Lietuva derybas dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje (ES), įvertinę 
jį kaip “padrąsinantį” ir “įpa
reigojantį”. Prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė, jog Komi
sijos rekomendacija įpareigoja 
tęsti vidaus reformas, “suda

Europos Komisija pagaliau įvertino Lietuvą

rančias prielaidas Lietuvos kles
tėjimui ir visavertei Lietuvos na
rystei ES”.

Pasak premjero Rolando Pak
so, Lietuva išnaudos integra
cijos procesą ir nuo kitų me
tų pradžios ženkliai išaugan
čią Europos Sąjungos finansi
nę paramą toliau kurti moder
nią valstybę, užtikrinti stabilią 
ūkio plėtrą ir reformų politiką. 
Lietuvos Užsienio Reikalų Mi
nisterija (URM) pareiškė, kad 
“pastarųjų metų Lietuvos pas
tangų pripažinimas yra padrą
sinantis ir mobilizuojantis”.

Europos Komisija spalio 13 
d. patvirtino Pranešimą apie 
kandidačių pažangą siekiant 
narystės ES, kuriame rekomen
davo pradėti derybas dėl priė
mimo su Lietuva bei dar pen
kiomis šalimis 2000 metų pra
džioje.

Pasak Lietuvos URM, nors 
Lietuvoje vykstančias reformas 
apsunkino ekonominė krizė 
Rusijoje, Europos integracijos 
veiksniai turi vis didesnės įta
kos Lietuvos ūkio ir visuome
nės gyvenimui, ir tai skatina 
daugelio veiklos sričių per
tvarkymus.

Komisija pripažino, kad Lie
tuvoje nepriekaištingai laiko
masi demokratijos praktikos, to
liau stiprėja rinkos ekonomi
ka. Be to, Komisijos vertinimu, 
Lietuvoje nuosekliai perimama 
ES teisė, didėja administracijos 
pajėgumai ją vykdyti. Nacio
nalinės energetikos strategijos 
ir joje numatyto Ignalinos AE 
uždarymo grafiko patvirtini
mas Komisijos išvadose ver
tinamas kaip svarbus įvykis. 
Dokumente deklaruojamas 
Komisijos pasiruošimas telkti 
Lietuvai finansinę ir techninę 
pagalbą IAE uždaryti. Lietuvos 
URM vertinimu, Komisijos 
sprendimai ir rekomendacijos 
yra geras pagrindas ES vir
šūnių susitikimui Helsinkyje 
gruodžio mėnesį. "Lietuva ti
kisi, kad ES valstybių vadovai 
pasirems Komisijos pasiūly
mais ir nuspręs pakviesti derė
tis dėl stojimo į ES Lietuvą ir 

kitas Komisijos rekomenduotas 
šalis”, sakoma URM pranešime.

Komisija, be Lietuvos, reko
mendavo pradėti narystės dery
bas su Malta, Latvija, Slovakija 
ir, su tam tikromis išlygomis, 
Bulgarija ir Rumunija. Šios 
šalys prisijungs prie pirmosios 
grupės kandidačių, kurios de
rybas su ES pradėjo pernai -

Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, 
Estijos, Slovėnijos, ir Kipro. 
Galutinis sprendimas dėl Lie
tuvos ir kitų kandidačių pak
vietimo deryboms turi būti pri
imtas ES viršūnių susitikime 
Helsinkyje gruodį.

Netrukus po išvadų paskel
bimo Vilniuje surengtoje spau
dos konferencijoje UR minist
ras Algirdas Saudargas sakė, 
kad “EK rekomendacija yra la
bai svarbus ir tvirtas pagrindas, 
kad toks sprendimas Lietuvos 
atžvilgiu būtų priimtas”.

Ministras atsisakė prognozuo
ti, kada realiai Lietuva galėtų 
baigti narystės derybas. "Ma
nau, Lietuva turi galimybes bū
ti priimta kartu su pirmosiomis 
kandidatėmis, tačiau tai neleng
vas uždavinys. Tam tikras de
rybų atsilikimas, yra”, sakė A. 
Saudargas. Jo teigimu, Lietuvos 
galimybės baigti derybas taip 
pat priklausys nuo pačios ES pa
sirengimo priimti naujus narius. 
EK pasiūlė Helsinkio susitiki
me įsipareigoti, kad nuo 2002 
metų ES bus pasiruošusi spręs
ti dėl naujų narių, atitinkančių 
visus reikalingus narystės kri
terijus, priėmimo.

Ministras A. Saudargas už
tikrino, kad Lietuva jau galvoja 
apie busimąją derybų delegaci
ją ir ją suformuos iš karto po 
Helsinkio susitikimo, jei jame 
Lietuva gaus pakvietimą. Pasak 
A. Saudargo, reali viltis, jog 
Lietuva bus pakviesta ES na
rystės derybų, nesumažins jos 
siekių tapti NATO nare. 
”Bet kuris Lietuvos integraci
jos žingsnis į Vakarų ekonomi
nes ir saugumo struktūras bet 
kurioje srityje yra palankus ki
tose srityse”, sakė ministras. Jis 
sakė neabejojąs, kad, Lietuvai 
pradėjus derybas ir tapus ES 
nare, jos santykiai su Rusija ir 
Baltarusija nepablogės. Lietu
vos eurodiplomatų entuziazmo 
nesutrikdė tai, kad Komisijos iš
vadose gana kritiškai atsilie
piama apie rinkos ekonomikos 
pažangą Lietuvoje ir gebėjimą 
atlaikyti ES konkurencinį spau
dimą. "Lietuvos pažanga šiais

Kaina
S 1.00

metais nebuvo tokia didelė, kaip 
buvo galima tikėtis, ir dar nega
li būti laikoma visiškai vei
kiančia rinkos ekonomika ar ge
bančia atlaikyti konkurencinį 
spaudimą”, sakoma Komisijos 
išvadose. Pasak išvadų, Lietu
va, kaip ir Slovakija, yra “arti” 
veikiančios rinkos ekonomikos, 
Bulgarija - padariusi didelę pa
žangą, o ekonominė padėtis Ru
munijoje - “kelianti didelį su
sirūpinimą”.

Latvija, kaip ir Malta, priskir
ta prie šalių, kuriose visiškai 
veikia rinkos ekonomika. Ta
čiau apie Latviją bei Estiją sa
koma, kad joms tebereikia skir
ti dėmesį tautinių mažumų kal
binėms teisėms.

Bendras Komisijos išvadas 
papildančiame Lietuvos Stoji
mo partnerystės vykdymo įver
tinime pripažįstama, kad Lie
tuvoje pasiekta pažanga vyk
dant privatizavimą, pertvarkant 
bankų sektorių bei užtikrinant 
įmonių finansinę tvarką. Tačiau, 
Komisijos vertinimu, dar reikia 
nemažų pastangų toliau per
tvarkant energetiką bei žemės 
ūkį. Pasak Komisijos, aiški pa
žanga pasiekta vykdant vie
šosios administracijos reformą 
bei stiprinant sienų kontrolę, 
tačiau reikia toliau tobulinti 
muitinės veiklą. Žymi pažanga 
pripažįstama veterinarinės, sa
nitarinės administracijos srity
je. Vidaus rinkoje pasiekta pa
žanga viešųjų pirkimų, inte
lektualinės nuosavybės bei kon
kurencijos’srityse, tačiau čia 
valstybė turėtų kištis mažiau. 
Pažengta finansinių paslaugų 
srityje. Tolesnių pastangų rei
kia standartizacijos bei rinkos 
priežiūros srityse. Komisijos 
vertinimu, pasiekta pažanga ge
rinant sienos valdymą bei spren
džiant pabėgėlių problemas, 
bet kova prieš korupciją turi būti 
toliau tęsiama. Komisijos nuo
mone, Lietuva padarė žymią pa
žangą energetikos srityje, pri
ėmusi išsamią energetikos stra
tegiją, įskaitant ir planus už
daryti Ignalinos AE. Be to, 
Lietuva padarė pažangą vizų 
politikos, vyrų ir moterų lygių 
galimybių srityje bei derinant 
įstatymus su žemės ūkio per
tvarkymo pagal ES standartus 
programa.
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KUO PASITIKI 
LIETUVOS 
ŽMONĖS?

“Baltijos tyrimų” duomeni
mis, kuriuos pateikė “Respub
lika”, 75 % apklaustųjų pasiti
ki Lietuvos žiniasklaida, 71 % - 
Prezidento tarnyba, 64 % - baž
nyčia. 44 - 49 % apklaustų
jų pasitiki Lietuvos banku, kraš
to apsauga, Lietuvos vyriausy
be bei savivaldybėmis. Beje, pa
sitikėjimas Lietuvos vyriausy
be padidėjo labiausiai - net 6 %, 
palyginus su rugpjūčio mėne
siu. Padidėjo pasitikėjimas ir 
policija bei teismais, tačiau šio
mis institucijomis pasitiki apie 
trečdalis apklaustųjų, o nepasi
tiki dvigubai daugiau. Ma
žiausiai, kaip ir anksčiau, pasi
tikima komerciniais bankais - 
12 %.

Respublika

Europos Komisija (EK) spa
lio 13 d. pripažino Lietuvos 
pažangą siekiant narystės Eu
ropos Sąjungoje ir rekomen
davo 2000 m. pradėti derybas 
dėl narystės. Toks sprendimas 
buvo priimtas EK posėdyje 
išklausius ir patvirtinus Pra
nešimą apie valstybių kandi
dačių pažangą. Deryboms taip 
pat rekomenduota Malta, Lat
vija, Slovakija ir su tam tikro
mis išlygomis Bulgarija ir Ru
munija. Komisija taip pat pa-

NATO DURYS LIEKA
ATVIROS, SAKO CLINTON

AMERIKOS BALTAMS
JAV prezidentas Bill Clinton 

nusiuntė Jungtiniam Amerikos 
baltų nacionaliniam komitetui 
(JBANC) laišką, kuriame pa
tvirtino, jog NATO “atvirų 
durų” politika bus tęsiama. 
“Kaip žinote, NATO narystė 
lieka atvira Europos šalims, 
kurios gali remti Washingtono 
sutarties principus ir prisidėti 
prie saugumo Euroatlantinėje 
zonoje”, sakė B. Clinton laiš
ke.
Pasak prezidento, JAV ir toliau

BUVĘS AMBASADORIUS 
LIETUVOS PUSĖJE

Buvęs Lenkijos ambasadori
us Lietuvoje Jan Widacki, opo
nuodamas kai kuriems savo ša
lies politikams, viešai pareiš
kė, kad Vilniaus krašto autono
mininkų teismas buvo teisin
gas. Laikraščiui “Gazeta Wy- 
boreza” p. Widacki sakė, kad 
visi baudžiamieji kodeksai 
draudžia veiksmus, nukreiptus 
prieš valstybėsnepriklausomy
bę ir teritorinį vientisumą. Jis 
piktinasi Lenkijos senatorių

Lietuvos kaimiečių pajamos
Statistikos duomenimis, 48 

% kaimiečių pajamų sudaro 
pensijos ir pašalpos. Pajamos iš 
darbo sudaro tik 47 %. Per 
pirmą pusmetį vienam namų 
ūkio nariui teko 419 litų pajamų 
per mėnesį. Vieno kaime gy
venančio žmogaus pajamos bu
vo 319 litų - trečdaliu njažiau 
nei miestiečio. Palyginus su per
nai metais, šios pajamos padi
dėjo vos keliais procentais. 
Vieno miestiečio piniginės var-

NOBELIO TAIKOS PREMIJA SUTEIKTA 
“GYDYTOJAMS BE SIENŲ”

1999 m. Nobelio taikos pre
mija spalio 15 d. suteikta me
dicinos ir labdaros organiza- 
cijai*“Gydytojai be sienų” (Me- 
decins Sans Frontieres). Nor
vegijos Nobelio komitetas įver
tino šią organizaciją už “ini- 
ciatorišką humanitarinį darbą 
keliuose kontinentuose”. 1971 
m. įsisteigę “Gydytojai be sie
nų” save vadina pirmąja neka
rine, nevyriausybine organiza
cija, kuri specializuojasi teik
ti skubią medicinos pagalbą.

Ši organizacija dažnai buvo 
siūloma Nobelio taikos premi
jai gauti. Manoma, kad toks 
premijos paskyrimas tapo pa
lengvėjimu Pekinui, kuris būgš
tavo, kad paskutinę XX am
žiaus Nobelio premiją gali gau
ti Kinijos disidentai.

Vienas “Gydytojų be sienų” 
steigėjų yra buvęs Prancūzijos 
sveikatos apsaugos ministras 
Bernard Kouchner, kuris dabar 
yra. laikinasis Jungtinių Tautų 
administratorius Kosove. Vie
na šios organizacijos įsteigimo 
priežasčių buvo visuomenės

Europos Sąjungos vėliava 
siūlė suteikti kandidatės statu
są Turkijai, nors derybos su šia 
šalimi nebus pradėtos.

Lietuvos aidas

padės norinčiosioms Šalims 
parengti “kelių žemėlapį” į 
NATO, kuris būtų grindžiamas 
Narystės veiksmų plane nu
matytomis gairėmis.
Amerikos lietuvių, latvių ir es

tų organizacijos toliau kulu
aruose aktyviai bendrauja su 
JAV politikais ir administra
cijos nariais. Jos labiausiai ak
centuoja saugumo diktuojamą 
poreikį, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija būtų kuo greičiau pri
imtos į NATO. RISJQ 

pareiškimais Vilniuje, kuriais 
pasmerkti nuosprendžiai lenkų 
autonomijos skelbėjams Šalči
ninkų rajone. Kaip žinoma, 
Lietuvos apeliacinis teismas 
prieš porą savaičių skyrė laisvės 
atėmimo bausmes penkiems bu
vusiems Šalčininkų rajono ta
rybos nariams bei Komunistų 
partijos veikėjams. Šis teismas 
sugriežtino pirmojo teismo pa
skirtas bausmes daugiau kaip 
dvigubai - iki 1.5 - 3.5 metų.

Respublika

tojimo išlaidos per mėnesį 
sudarė 417 litų, o kaimiečio - 
228 litus. Pasak apklausos da
lyvių, šiuo metu vienam namų 
ūkio nariui vidutiniškai pra
gyventi reikėtų 735 litų per 
mėnesį. Net 40 % apklausos 
dalyvių tvirtino, kad per pasta
ruosius dvylika mėnesių jų 
gyvenimas pablogėjo,-.ir tik 8 % 
tvirtino, kad jų gyvenimas 
pagerėjo.

Lietuvos rytas

pasipiktinimas badaujančių 
vaikų vaizdais, filmuotais per 
1970 metais Nigerijoje vykusį 
Biafros karą.

980,000 dolerių vertės Nobe
lio premija gruodžio 10 d. bus 
įteikta Norvegijos sostinėje Os
le. Spalio 15 d. paskirta Taikos 
premija yra paskutinysis Nobe
lio apdovanojimas šiame šimt
metyje. Šį mėnesį Stokholme 
jau buvo paskelbti Nobelio li
teratūros, medicinos ir chemi
jos premijų laureatai.
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Lietuviai gerai žinomi lllinojuje
Illinojaus valstijos draugijos ir Lietuvos Ambasados renginys

Šių metų rugsėjo 8 d. Lietu
vos Ambasada Washingtone 
rudens sezono darbus pradėjo 
gražiu renginiu, skirtu IIlino
jaus valstijos ir Lietuvos drau
gystei. Renginio idėja gimė 
užsimezgus draugiškiems ry
šiais tarp Lietuvos diplomatų 
bei Illinojaus valstijos draugi
jos (Illinois Statė Socicty; to
liau ISS) valdybos narių Vyš
nių žydėjimo festivalių 1997- 
1999 metais metu. Illinojaus 
valstijos draugijos, 1854 m.

jos apygardoje, bei skatinti ir 
plėtoti jų integraciją į apygar
dos ir jos apylinkių visuome
ninį gyvenimą, taip pat švie
timo, kultūrines, socialines pro
gramas. Nacionalinė valstijų 
draugijų konferencija subūrė 
įvairių valstijų draugijas į vie
ningą organizaciją, kurios gy
vavimo 47-erių metų veikla 
yra išties ženkli - remtas tokių 
organizacijų, kaip The John 
Kennedy C'enter of Performing 
Arts, Children’s Hospital, the

dešimt metų tęsiama Vyšnių 
žydėjimo festivalių tautos sos
tinėje tradicija.

Į renginį'Ambasadoje rug
sėjo 8 d. gausiai rinkosi svečiai 
- JAV Senato ir Kongreso na
riai, abu Illinojaus senatoriai 
Richard J. Durbin ir Peter 
G. Fitzgcrald, kongresmenas 
John Shimkus, Illinojaus vals
tijos gubernatorius, bei Senato 
ir Kongreso nariai ir jų atsto
vai, federalinės valdžios pa
reigūnai, Illinojaus ir Lietuvos

Lietuvos Ambasados draugys
te bei prasmingu renginiu. Lie
tuvos ambasadorius Jungtinė-se 
Amerikos Valstijose Stasys 
Sakalauskas atkreipė dėmesį į 
tai, kad lllinojuje yra įsikūru
si skaitlingiausia Amerikos lie
tuvių bendruomenė, kurios pla
čią visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą žino ir amerikiečiai, taip 
pat lllinojuje ilgą laiką gyveno

be a Lithuanian”. JAV Senato
rius nuo Illinojaus valstijos 
Peter G. Fitzgerald taip pat 
užtikrino klausytojus kiek ga
lėdamas remsiąs sėkmingai be
siplečiančius ryšius tarp llli- 
ųojaus ir Lietuvos. Dalyviai 
juokavo, kad turime naują kan
didatą į Baltų sambūrį Sena
te. Po šių garbingųjų svečių 
sveikinimų žodis buvo suteik-

JAV Atstovų rūmų spykerio Deanis Hastert patarėjas užsienio 
politikos klausimams, buvęs JAV Ambasados Vilniuje Politi
kos skyriaus vedėjas Johnatan Moore, Gintarė Aleksėjūnaitė, 
ponia Jūratė Sakalauskaitė, Lietuvos Ambasadorius Stasys 
Sakalauskas

tas ISS valdybos nariui Gary 
Baise, kuris pasidalijo savo pri
siminimais apie Lietuvos Pre
zidentą Valdą Adamkų, savo bu
vusį bendradarbį, Chicagos 
lietuvį, žmogų, kurį jis pažinojo 
ir ypatingai gerbė. Programos 
pabaigoje ISS Prezidentas John 
Maxson iškilmingai paskelbė, 
kad Illinojaus Paveldo apdo
vanojimas (the Illinois Herita- 
ge Award) paskirtas Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejaus 
įsteigėjui ir direktoriui, Lietuvos 
kultūros mecenatui ir propa
guotojui lllinojuje Stanley Bal- 
zckui Jr. Priimdamas šį gar
bingą apdovanojimą - bronzinę 
Prezidento Lincolno statulėlę - 
Stanley Balzekas nuoširdžiai 
padėkojo ISS valdybai už jo il
gametės veiklos įvertinimą ir 
pasidžiaugė, kad Lietuva bei jos 
kultūra yra žinoma ir vertinama 
lllinojuje. Po iškilmingosios va
karo dalies Ambasados svečiai 
buvo pakviesti trumpam lietu
vių folkloro grupės “Jorė” kon
certui, o Baltimorės Lietuvių 
Namų restorano šeimininkės 
visus vaišino gardžiais lietuviš
kais patiekalais.

Parengė Rita Kazragienė

Ansamblio “Jorė” atlikėja Vilija, JAV kongresmenas nuo Illinojaus John Shimkus, 
Lietuvos atstovė Vyšnių žydėjimo festivalyje 1999-aisiais metais Gintarė Aleksėjūnaitė, 
Stanley Balzekas, Jr., buvęs JAV kongresmenas nuo Illinojaus Robert P. Ilanrahan, 
“Jorės” atlikėja ir vadovė Aušra Ražanauskienė, Illinojaus valstijos draugijos pre
zidentas John S. Maxson

Amerikos sostinėje susikūru
sios visuomenės pelno nesie
kiančios organizacijos, bei kitų 
valstijų analogiškų draugijų 
tikslas yra suburti valstijų pi
liečius, gyvenančius Kolumbi-

Combined Federal Campaign, 
the Barbara Bush Literacy Fund 
įkūrimas, taip pat organizuota 
Tidal Basin vyšnių dovanojimo, 
perkėlimo ir pasodinimo akci
ja bei sukurta ir jau penkias-

verslininkai, Washingtone re
ziduojantys užsienio valstijų 
atstovai. Programą vedęs ISS 
prezidentas John Maxson pas
veikino renginio dalyvius, pa
sidžiaugdamas Draugijos ir

ir dirbo dabartinis Lietuvos Pre
zidentas Valdas Adamkus. Am
basadorius išreiškė viltį, kad 
Illinojaus ir Lietuvos ryšiai ir to
liau plėsis bei gilės. Vėliau kal
bėjusieji svečiai pažymėjo, kad 
Illinojaus ir Lietuvos draugystės 
laukia puiki ateitis. Ištikimas 
Lietuvos draugas JAV Senato
rius Richard J. Durbin su šilu
ma kalbėjo apie savo lietuvišką 
kilmę bei pasakojo apie brolio 
Williamo įkurtą specialų para
mos Lietuvai ir konkrečiai Jur
barko ligoninės vaikų skyriui 
fondą. Senatorius visus 
sužavėjo savo elegantiška fraze, 
kad darosi madinga būti lictu- 
viu:*“It is becoming stylish to

NEVV JERSĖY NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Te).: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje Nevv Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tek: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DVVI 
and all crimina). Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

Atmesta senatoriaus
Bingaman pataisa

Atstovų Rūmų ir Senato Su
derinimo komitetas, svarsty
damas užsienio reikalų finan
savimą, Amerikos Baltų Lais
vės Lygai (BAFL), Jungtiniam 
Amerikos Baltų Tautiniam 
Komitetui (JBANC) ir Ameri
kos baltų bendruomenėms ragi
nant, atmetė senatoriaus Binga
man įneštą pataisą, siekusią pa
tvirtinti, kad įstatymas, sutei
kiantis karinę paramą Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai, nereiškia, 
kad siekiama paskubinti Balti
jos valstybių priėmimąįNATO.

JBANC ir BAFL manė, kad 
ši pataisa taptų pagrindine 
kliūtimi Baltijos valstybių na
rystei NATO ir ragino savo na
rius ir visus Amerikos baltus 
kreiptis į savo atstovus JAV 
Kongrese prašant šią pataisą at
mesti. BAFL pirmininkas Val- 
dis Pavlovskis šią pataisą pava

dino visiškai nereikalinga ir 
išskiriančia Baltijos valstybes, 
nors JAV Senatas ir Atstovų Rū
mai jau prieš tai buvo pasisakę, 
kad Baltijos valstybės turi bū
ti kuo greičiau pakviestos įsi
jungti į NATO, kai tik pasieks 
nustatytas sąlygas. Jis taip pat 
pareiškė, kad nei jokiai kitai 
valstybei kandiduojančiai į 
NATO tokios sąlygos nebuvo 
minimos teikiant joms karinę 
paramą.

199,9 metų rugsėjo 27-tą 
dieną priimtas Suderinimo ko
miteto pranešimas skelbia: "Su
derinimo komiteto nutarimu - 
išbraukiamas Senato priimtas 
tekstas, kad karinė parama Bal
tijos valstybėms neturi būti 
laikoma noru paskubinti Balti
jos valstybių narystę NATO". 
BAFL mano, kad senetoriaus 
Bingaman pataisos atmetimas

aiškiai parodo JAV Kongreso 
paramą Baltijos valstybių įsi
jungimui į NATO, kai tik jos 
pasieks narystės siekiančioms 
valstybėms keliamas sąlygas.

Tą pačią dieną Suderinimo 
komitetas nutarė remti Admi
nistracijos pasiūlymą paskirti 
$ 15 milijonų karinę paramą Bal
tijos valstybėms, vietoj Senato 
siūlytų $20 milijonų. Adminis
tracijos siūlymu Lietuva gautų 
$5 su puse milijono, Estija $5 
milijonus ir Latvija $4 su puse 
milijono.

Atstovas Joseph Knollen- 
berg, respublikonas iš Michi- 
gano, Suderinimo komiteto na
rys, vedė kovą prieš Bingaman 
pataisą ir už didesnę karinės 
paramos sumą. Panašią paramą 
už didesnę karinę paramą ir 
prieš Bingaman pataisą išreiškė 
ir atstovai Dcnnis Kucinich ir 
John Shimkus, atsiuntę komi
tetui bendrą Baltijos rėmėjų 
būrelio (Baltic Caucus) laišką, 
senatorius Richard Durbin irgi 
ragino savo kolegas senatorius

palaikyti didesnę paramos su
mą. Atstovas Jessc Jackson iš 
Illinois valstijos siūlė numaty
tą paramą Baltijos valstybėms 
perduoti Afrikai, bet šis siūly
mas nerado pritarimo.

Ateinančiomis dienomis kon
gresas balsuos dėl Suderinimo 
komiteto raporto. Kadangi abie
jų Rūmų atstovai jau susitarė, tai 
balsavimas bus tik parlamenti
nė procedūra ir galimybių pa
keisti susitarimą nėra.

Amerikos Baltų Laisvės Ly
ga dėkoja visiems prisidėju- 
sieijis prie šio laimėjimo ir prašo 
parašyti laiškelius komiteto na
riams dėkojant už Bingaman 
pataisos atmetimą ir išreiškiant 
nusivylimą dėl karinės para
mos sumažinimo. Laiškeliai ar 
skambinimai telefonu turėtų 
būti trumpi, draugiški, teigiami 
ir pagarbūs. Atsiminkime, kad 
šių atstovų pagalba mums bus 
reikalinga ir ateinančiais metais.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 VVcst St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SIIALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’vvay 
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeifa, Jr. laidotuvių direktorius, 
Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 344-5172. 
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, lncomeTax 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. VVintęr Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgewood, N Y11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maištas 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, N Y 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.

Ypatingos iškilmės Stutthofe tanavičius, Panevėžio Katedros 
klebonas. Kelias į palaimintuo-

Lenkų kariuomenės garbės 
sargybų salvės nuskambėjo 
Stutthofo slėnyje š. m. rugsėjo 
5 d., sekmadienį, pagerbdamos 
visus - ir lietuvius - nukankin
tus Stutthofe. Šias iškilmes su
ruošė Valstybinis Lenkijos mu
ziejus primenant, kad prieš 60 
metų naciai atvarė 300 lenkų 
belaisvių į Stutthofą, kad pra
dėtų statyti Koncentracijos sto
vyklą. Iki karo pabaigos suge
bėta čia atgabenti iki 110 tūk
stančių įvairių valstybių ir tau
tų kalinių.

Šis iškilmingas minėjimas 
Stutthofe mums, lietuviams, yra 
tuo ypatingas, kad pagerbiant 
108-nis nacių kacetuose nukan
kintus ir popiežiaus paskelbtus 
palaimintaisiais, lenkai ir lietu-

Pamaldos Stutthofe P. Naručio nuotr.

viai meldėsi ir už kun. Alfon
są Lipniūną, paimtą Lietuvos 
įkaitu ir Stutthofe nukankin
tą. Tai ypatingas momentas ruo
šiant kun. Alfonsui Lipniūnui 
kelią, kad būtų paskelbtas pa
laimintuoju. Dokumentacija la
bai rūpinasi msjr. Juozapas An-

sius palengvės ir pagreitės, jei 
visuomenė talkins. (Kas paži
nojo kun. Alfonsą Lipniūną ar
ba žino ką nors apie jį, siųskite 
pasisakymus adresu: Msrj. J. 
Antanavičius, Vysk. Paltaroko g. 
12, Panevėžys, LT-5300).

Apie Stutthofą turime keletą

P Algis Raulinaitis 
viceprezidentas ir direktorius 

knygų, pačių kalinių parašytų 
lietuvių ir kitomis kalbomis: 
kun. St. Ylos lietuviškai ir an
gliškai, o prof. B. Sruogos lie
tuviškai, rusiškai ir paskutinioji 
angliškai. Tos knygos ir atsimi
nimai kentėjusių ir nukankintų, 
o ypač buvusių Lietuvos įkai
tais Stutthofe, aprašė tikrovę, 
kuri 50 metų okupantų buvo sle
piama arba klastojama. Lietu
vos dabartinėje epochoje yra 
būtina parodyti koks sunkus bu
vo kelias kovojusiems už Die
vą ir Tėvynę, kada jaunimo 
dvasios vadai, kaip kun. Alfon
sas Lipniūnas, buvo naikina
mi. Praeities žemiškasis kelias 
nužymi tautos egzistencijos ide
alus dabarčiai. Kun. Alfonsas 
Lipniūnas yra šviečiantis ži
burys dabartiniam jaunimui ir 
ateičiai, bet jį reikia garodyti!

P. Narutis

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais.
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Ar gyva dar 
Lietuvių Bendruomenė?

* * *

įsivaizduokime: tarkim, reikėtų bent keliais išraiškingesniais 
žodžiais aptarti ūmai lietuvybe susidomėjusiam amerikiečiui 
lietuviškas išeivių organizacijas JAV ir jų įtaką šio žemyno lietu
vių gyvenimui bei Lietuvai. Nuo ko reikėtų pradėti? Kas būtų 
svarbiausia - politinių, religinių, kultūrinių, socialinių organiza
cijų istorija, dabartis, poveikis Lietuvos laisvinimo bei neprik
lausomybės įtvirtinimo reikalui, atskiros iškilios asmenybės? Kas 
turėtų būti aptarta iš pradžių - mažumu ar, priešingai, gausumu 
besipuikuojanti organizuotųlietuviųgrupė? Ar dėmesys turėtų bū
ti didesnis politinę galią turinčioms, ar derėtų lygiai vertinti vi
sas lietuvybės vardan plušančias organizacijas? Subjektyvumo, 
matyt, čia nebūtų išvengta, kadangi ne visas lietuvių organiza
cijas pavyktų įtraukti į tą sąrašą - vienos atrodytųjau tik vardą 
išlaikiusios, kitos-su lietuviškais reikalais mažai ir besusijusios, 
trečios - tereikalingos tik patiems organizatoriams. Tačiau, kaip 
nesuktum, nepavyktų išvengti nepaminėjus Lietuvių Ben
druomenės, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių Fronto 
Bičiulių sambūrio, Lietuvių, Tautos ir Vydūno Fondų, Ateitinin
kų, Skautų, Lietuvos Vyčių, Santaros-Šviesos, ALTO...

Lietuvių Bendruomenės gyvastį ką tik patvirtino neseniai spa
lio 8-10 d. praūžusi Milwaukee, IVisconsin, JAV LB XV tarybos 
trečioji sesija, paliudijusi, jog kalbos apie šios organizacijos silp
nėjimą, susiskaldymą ir panašiai nėra pagrįstos. Be apsimesti
nių iliuzijų, itin realiai žvelgdami ir į Lietuvos, ir į savo pačių 
išeiviškuosius rūpesčius bei bėdas, Lietuvių Bendruomenės žmo
nės sugebėjo įrodyti, jog jie ir toliau lieka oficialiais lietuvybės 
politikos formuotojais JAV. Šioje sesijoje pakankamai vieningai, 
kryptingai bei kritiškai buvo peržvelgta organizacijos istorija,. 
keičiant jos įstatus, o atskirų JA V LB tarybų pranešimai bei dis
kusijos įtikino, jog dvidešimt septyniose JAV valstijose bei Dis- 
trict of Columhia jau keturiasdešimt aštuntuosius metus veikian
ti Lietuvių Bendruomenė ir toliau lieka pagrindine jėga, planuo
jant lietuvybės išlikimą JAV. Tam optimizmui pagrindą teikia ir 
jaunoji karta, pamažu perimanti Lietuvių Bendruomenės naštą 
bei imanti suprasti, jog "lietuviais esame mes gimę” nėra vien tik 
patetiška frazė, tinkama oficialioms progoms, bet esminga nuo
roda, suteikianti prasmę gyvenimui. Tad smulkūs vietiniai nesu
tarimai ar tariamai nekoks bendradarbiavimas tarp atskirų JAV 
LB administracinių padalinių beveik nebeturi prasmės. Įsivaiz- 
duotina, jog paskutiniosios generacijos pasitraukėliai iš Lietu
vos po 5-10 metų jau visai aktyviai turėtų sukioti JAV LB vairą. 
Apie naujosios lietuvių emigracijos būtinybę bei "naujo kraujo ” 
naudą kokiais 1992-aisiais Dainavoje, MI, LFB vasaros stovyk
loje pranašingai kalbėjo profesorius Vytautas Vardys. Tik tuomet 
jo žodžiai anaiptol nesulaukė džiaugsmingo klausančiųjų prita
rimo, o, greičiausiai, netgi nebuvo suprasti. O juk Oklahomos uni
versiteto istorikas tąsyk aiškiaregiškai kalbėjo numatydamas 
lietuviško prado išeivijoje atgaivinimą.

Lietuvoje susirūpinta 
Karaliaučiaus srities padėtimi

Lietuvos Seime įregistruotas 
rezoliucijos projektas, kuriuo 
ketinama pareikšti Lietuvos 
valią dalyvauti tarptautiniu 
mastu svarstant Kaliningrado 
srities demilitarizavimo ir to
lesnės raidos klausimus. Lie
tuvos Seimo rezoliucijos pro
jektą “Dėl 1945 metų Potsda
mo konferencijos nutarimų” 
pateikė ir įregistravo Seimo na
riai demokratas Saulius Peče
liūnas, jaunalietuvis Stanislo
vas Buškevičius ir centristas 
Vytautas Čepas.

Oficiali Vilniaus pozicija yra 
ta, kad Rusija teisėtai valdo 
Kaliningrado sritį, kurią reikia 
įtraukti į visokeriopą regioninį 
bendradarbiavimą.

Seimo rezoliucijos projekte 
nurodoma, kad Kaliningrado 
srities statusas, žvelgiant isto
riškai, nėra galutinai suregu
liuotas. Pasak rezoliucijos, “Lie
tuva aktyviai dalyvaus 1945 
metais Potsdame numatytoje 
tęsti Taikos konferencijoje ar ki
tuose tarptautiniuose forumuo
se svarstant ir sprendžiant Ka
raliaučiaus krašto (Rusijos Fe
deracijos Kaliningrado srities) 
demilitarizavimo ir tolesnės rai
dos klausimus”. Kaip žinoma, 
1945 m. liepos 17 - rugpjūčio 2 
dienomis Antrąjį pasaulinį ka
rą laimėjusios valstybės Pots
dame surengė konferenciją. 
Pagal vieną joje priimtų nuta
rimų, buvęs Kionigsbergo kraš
tas perduotas 50-čiai metų iki 
Taikos konferencijos adminis
truoti Sovietų Sąjungai.

Anot Seimo rezoliucijos pro
jekto, Taikos konferencijai ne
įvykus, Karaliaučiaus krašto 
statuso klausimas nebuvo iš
spręstas.

”Mes, vadovaudamiesi tarp
tautine teise ir šių dienų rea
lijomis, šioje rezoliucijoje pri
pažįstame Potsdamo konferen
cijos nutarimus dėl Karaliau
čiaus krašto, ir jeigu numaty
ta taikos konferencija įvyks, 
Lietuva joje turi dalyvauti”, - 
komentavo Lietuvių naciona
linės partijos “Jaunoji Lietuva” 
vadas S. Buškevičius.

Demokrato S. Pečeliūno tei
gimu, “visi kiti Potsdame pri
imti nutarimai buvo įvykdyti, 
išskyrus šį vieną”. “Didžiosios 
valstybės turėtų įvykdyti savo 
įsipareigojimus. Mūsų valsty
bei svarbu pasakyti pasauliui, 
kad mes patvirtiname nuosek
lią poziciją dalyvauti visuose 
tarptautiniuose forumuose, taip

Saulius Seibukas

pat ir numatytoje Potsdame 
konferencijoje, kur bus spren
džiami ateities ir demilitari
zavimo klausimai”, - sakė S. 
Pečeliūnas. Pasak jo, “tai yra 
natūralus mūsų valstybės in
teresas, apie kurį pats laikas 
viešai paskelbti”.

Rezoliucijos autoriai taip pat 
pabrėžia, kad SSRS gavus val

dyti minėtąją sritį, vietos gy
ventojai buvo žudomi, tremia
mi ir išvaromi. Pasak projekto, 
“militarizuotas Karaliaučiaus 
kraštas ir šiandien sudaro prie
laidas kilti grėsmei saugumui 
ir stabilumui Europoje”.

Rezoliucijos projekte teigia
ma, kad 1991 metų Lietuvos ir 
Rusijos susitarimas “Dėl ben
dradarbiavimo ekonominėje ir 
socialinėje-kultūrinėjc RTFSR 
Kaliningrado srities raidoje”

yra “sunkiai vykdomas”, “truk
doma lietuvių tautiniams bei kul
tūriniams mainams, ignoruoja
mas lietuvių tautos kultūrinis ir 
istorinis palikimas”.

Seimo rezoliucijos projekte 
taip pat primenama 1994 metais 
Baltijos Asamblėjos rezoįiuci- 
ja, kurioje raginama surengti 
tarptautinį pasitarimą prie ap
skritojo stalo dėl srities demi
litarizavimo ir tolesnės raidos.
Spalio pradžioje Seimo Už

sienio reikalų ir Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetai 
po nemažų diskusijų pritarė 
Lietuvos ir Rusijos sienos su
tarties ratifikavimui.

Saulėlydis prie Baltijos V. Strauko nuotr.

Kopos V. Strauko nuotr.

Vytenis Rimkus
Atsiminimai 3

* * *
Ramiausia būdavo politinių kalinių lageriuose, ten nusistovė

davo sąlyginai gera vidaus tvarka: kaliniai gaudavo daugmaž pil
nesnį maisto davinį, atsiimdavo ir savo nuožiūra naudodavo siun
tinius. Susidarydavo lyderių grupės, dažnai iš nacionalinių grupių 
atstovų, kurios išspręsdavo vidaus gyvenimo konfliktus. Dide
liuose Vorkutos, Karagandos, Kolymos lageriuose kūrėsi kalinių 
komitetai, štabai, ypač po Stalino mirties, jie vadovavo streikams, 
maištams, buvo ir sukilimų. Buvo aukų, naujų teismo procesų. Iš 
paskelbtų kalinių atsiminimų ryškėja, kad kai kur būta ir priešiš
kumo tarp nacionalinių grupių, pav., ukrainiečių ir pabaltijiečių. 
Tačiau man būnant Prokopjevsko ir Malinovkos politiniuose la
geriuose, nežiūrint sugriežtinto režimo (apie 1953-1955 metus), 
vyravo kalinių vienybė, nebloga vidaus tvarka, pav., galima buvo 
ant staliuko palikti pinigus ir bet ką, ir niekas neprapuldavo. Tai 
buvo “kontrikų” valdžia.

Visai kita padėtis kriminaliniuose lageriuose, kuriuose kartais 
būdavo “primaišyta” ir politinių kalinių. Daugumoje iš jų valdžią 
tvirtai savo rankose turėjo “teisėti vagys” (“vory v zakone”). Tai 
negausus profesionalių nusikaltėlių (vagys, plėšikai) elitas, griež
tai besilaikąs savojo teisės ir elgsenos kodekso. Jiems tarnauja, jų 
įsakymus ir užgaidas vykdo smulkmė, kišenvagiai (“vagiūkščiai” 
- “špana”, “šestiorkos”), kandidatai į “teisėtus vagis”. Visa kita 
kalinių masė - “mužikai” yra jų gyvenamoji terpė. Pagal vagių 
nustatytus nerašytus lagerio įstatymus pusė gaunamų siuntinių ir 
perlaidų turi atitekti vagims, mokestis imamas ir nuo uždarbio. 

Nepaklūstantys šiems įstatymams paprastai visiškai apvagiami, 
primušami, nors vengiama užmušti mirtinai - taip prarandamas 
pajamų šaltinis, už tokius niekus neverta rizikuoti ir sava gyvybe. 
(Net mirties bausmės panaikinimo metais lageriuose veikė mirties 
bausmė už lagerinį banditizmą.)

Kita profesionalių vagių grupė - “kalės” (“suki”). Tai mirtini 
“teisėtų vagių “ priešai. Kas gi tie “sukos”? Tai tie patys vagys, 
prasižengę vagių kodeksui: liudiję tardymuose ir teismuose, ben
dravę su lagerių administracija ir apskritai bandę baigti - “užrišti” 
savo nusikalstamą veiklą. Pastaruoju metu rusų spaudoje pasirodė 
tyrimų apie “šukų” kategorijos atsiradimą. Karo metais iš 
nusikaltėlių buvo formuojami drausmės batalionai, jie dalyvavo 
sunkiausiuose mūšiuose (buvo pažadėtas kaltės išpirkimas), dau
guma žuvo, tačiau dalis, grįžę į pilietinį gyvenimą, vis tik prie jo 
nepriprato ir palaipsniui už vagystes ir plėšikavimą vėl buvo 
sugrąžinti į lagerius. O čia jų “teisėti vagys” nebepripažino, įsi
liepsnojo nesantaika, mirtinos kovos už valdžią. Manoma, kad pir
mais pokario metais Gulago vadovybė specialiai juos suleisdavo į 
bendras zonas, kad išsiskerstų, apmažintų sunkiai besuvaldomų 
recidyvistų skaičių. Vėliau tas grupes stengtasi atriboti viena nuo 
kitos.

1952 metais Irkutsko Angarstrojaus lageryje įvyko toks valdžios 
įsitvirtinimas. Lageris buvo naujai formuojamas, įvairios grupės 
šniukštinėjo vieni kitus. Išdidžiai zonoje vaikštinėjo jaunas aukš
tas puikiai apsirengęs vyras smulkesnių vagišių apsuptyje - bu
simasis lagerio “karalius”. Ir štai vieną rytą sužinojome, kad jis 
naktį su keliais “šestiorkomis” buvo subadytas peiliais išaiškinus, 
kad esąs “suka”. Valdžia perėjo į “teisėtų vagių” rankas. Bet la
geris egzistavo neilgai - vagių maištai sekė vienas po kito ir jis 
buvo išformuotas.

Buvo atvejų, kai bendrame “vagių” ar “šukų” lageryje valdžią 
paimdavo “kontrikai”. 1953 metais, išformavus Irkutsko lagerį, 

grupė to lagerio didžiabausinių (teisti po 25 metus), daugiausia 
maištininkų-recidyvistų, ir mes, keli politiniai, buvome atvežti į 
Kamerovo sritį, vietovę Myski. Tai buvo ištisas lagerių konglom
eratas, keturios zonos, kiekvienoje maždaug po 4000 kalinių. Mus 
suleido į pirmąją zoną. Pasirodo, prieš porą savaičių čia įvykęs 
mūšis ir valdžią paėmė “kontrikai”.

O buvę taip: į šį didžiulį kelių tūkstančių kriminalinių kalinių 
lagerį atveža apie šimtą politinių kalinių iš Karagandos, išforma
vus ten buvusį streikuojantį speclagerį- Atvežtųjų tarpe buvo stipri 
jaunų ukrainiečių - “benderoviečių” grupė, keli lietuviai, jų tarpe 
anykštėnas Bagočiūnas ir žemaitis kunigas Petras Palšis (vėliau 
Skuodo dekanas, jau miręs). Politkaliniai buvo patalpinti atskiroje 
vieno barako sekcijoje. P. Palšis gavo siuntinį ir tuoj pat prisistatė 
vagių atstovai paimti duoklę, tačiau jie buvo sumušti ir išmesti 
laukan. Iš karto lageryje atsirado įtampa, abi pusės ruošiasi kovai, 
buvo gaminami geležiniai strypai, medinės kuokos. Ir gavus eilinį 
siuntinį, priėjo prisistatė jau grasi grupė vagių. Bet buvo laukia
ma, visi “kontrikai” pašoko su lazdomis, vagišiai šoko per duris ir 
langus laukan, bet ten jų irgi laukė, vienas buvo užmuštas. Viskas 
vyko nakties metu, buvo peršukuoti visi dvylika ar šešiolika bar
akų, pastebėti “teisėti vagys” ir jų “šestiorkos” buvo beatodairiš
kai mušami. Keliasdešimt jų iššokinėjo į draudžiamas zonas, pa
sislėpė apsaugos patalpoje prie vartų, o tai vagiui tolygu mirčiai, 
nes jis jau pereina į šukų kategoriją. Ypač aktyviai ir svariai šiame 
mūšyje dalyvavo kretingiškis milžinas Adomas Drungilas. Taigi 
šiame lageryje valdžia priklausė “kontrikams”, didžioji dalis kali
nių - “mužikų” tuo buvo labai patenkinta, atsikračius recidyvistų 
teroro. O toji “kontrikų” valdžia irgi buvo labai kieta - bet koks 
vagystės, prievartavimo atvejis buvo sprendžiamas lazdų pagal
ba.

Gali kilti klausimas, kaip į visas tas valdžias reaguodavo 
lagerių administracija? Ogi ji buvo bejėgė ką nors radikaliai 

(nukelta į 4 psl.)
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■ Rusijos Generalinio štabo 
viršininko pirmasis pavaduoto
jas V. Manilov, savaitraščiui 
“Interfax vremia” komentuoda
mas naują Rusijos karinę dok
triną, kurios projektą netrukus 
svarstys Rusijos Federacijos 
Saugumo taryba, pareiškė, kad 
Rusija “gali panaudoti branduo
linį ginklą, kai iškils grėsmė 
valstybės egzistavimui, neprik
lausomybei ir teritoriniam vien
tisumui”. Pasak jo, “praktiškai 
NATO karinės struktūros plėti
mas ir naujų narių į ją įtrauki
mas reiškia naujų skiriamųjų 
linijų Europoje sukūrimą. O tai 
objektyviai sudaro potencialią 
grėsmę, kadangi tos linijos vi
siškai arti priartėja prie mūsų”.
■ Rusijos federalinės pajėgos 

spalio 16 d. užėmė strateginę 
automagistralę Džochargala- 
Nazranė, - pranešė RF federali- 
nių pajėgų Š. Kaukaze spaudos 
centras. Agentūros dpa-ELTA 
teigimu, Rusijos federalinės pa
jėgos užėmė strategiškai svar
bias aukštumas, nuo kurių jau 
matosi už 20 kilometrų esanti 
sostinė Džochargala. Čečėnijos 
pusės teigimu, Rusijos armija 
spalio 17 d. apšaudė Džochar
galos apylinkėse esančias vie
toves bei pramonės įmones. Ru
sijos premjeras Vladimir Pu- 
tin žiniasklaidai pareiškė, kad 
federalinės pajėgos Čečėnijoje 
nenaudos plataus masto karinių 
veiksmų taktikos. Jo teigimu, 
galutinis operacijos Čečėnijoje 
tikslas - “teroristų bazių sunai
kinimas”. Tuo tarpu Rusijos ka
rinės grupuotės S.Kaukaze va
das Viktor Kazancev žurnalis
tams sakė, kad antrajame ope
racijos Čečėnijoje etape pagrin
dinį vaidmenį iš kariuomenės 
turi perimti VRM. Pasak jo, fe
deralinės pajėgos nesudavė “nei 
vieno smūgio taikiems kai
mams” - yra provokacijų atve
jų, kai “bojevikai” patys smo
gia kaimams smūgius, apkal
tindami federalines pajėgas”.
■ Čečėnijos prezidentas Aslan 

Maschadov spalio 17 d. spaudos 
konferencijoje Džochargaloje 
pareiškė, kad Rusijos kariuo
menė slepia savo nuostolius Če
čėnijoje. Pasak jo, iki šiol nužu
dyta daugiau kaip 1500 karei
vių ir karininkų, numušti 4 lėk
tuvai, 10 sraigtasparnių ir 62 
šarvuočiai. Tuo tarpu rusai tvir
tina netekę 47 žmonių. A.Mas
chadov pažymėjo, kad “tarp 
čečėnų generolų kyla nepasiten
kinimas jo bandymais suregu
liuoti santykių su Rusija prob
lemą taikių derybų keliu”.

Centrinės Europos šalys: 
ar verta skubėti į Europos Sąjungą?

Entuziazmas blėsta
Centrinės Europos šalys 

pradėjo derybas dėl narystės 
Europos Sąjungoje (ES), tačiau 
regione girdima žmonių būgš
tavimų - ar jų kompanijos pa
kankamai geros išgyventi atvi
roje rinkoje kartu su kur kas 
galingesniais varžovais?

Vis daugiau Centrinės Euro
pos gyventojų mano, kad tikė
jimas ES atnešama gerove yra 
apgaulingas, kad turtingų, bet 

Europos Sąjungos (ES) komisaras ES plėtojimui Guenter Ver
heugen (deš.) 1999 m. spalio 7 d. susitikime su Užsienio reikalų 
ministru Algirdu Saudargu EPA-ELTA nuotr.

visų pirma savo tikslus ginan
čių ES lyderių pirmasis intere
sas yra naujų rinkų įgijimas, ir 
tik po to demokratijos tvirtini
mas bei gerovės skleidimas nau
josiose ES narėse.

Nepaisant to, kelyje į ES pir
maujančios Lenkija, Vengrija, 
Estija, Slovėnija ir Čekija jau 
pradėjo oficialias derybas su 
Briuseliu, ir nori narystės (bent 
jau viešai) kiek įmanoma ank
sčiau. Bet tarp paprastų žmonių 
entuziazmas blėsta. 1989 metų 
revoliucijos metu grįžimas į Eu
ropą buvo kertinis akmuo, ku
riuo buvo grįstas noras atsiribo
ti nuo marksistinės sistemos. 
Praėjus dešimtmečiui žmonės 
vis dar tvirtina norintys prisi
jungti prie Vakarų Europos, ta
čiau kartu vis daugiau pastebi 
tame slypinčių realių problemų.

“Atidėti stojimą, kol 
būsime pasirengę”

Netgi didieji euroentuziastai 
reiškia abejones dėl greito sto
jimo. Čekijos užsienio reikalų 
ministras Janas Kavanas, tikrai 
nesantis euroskeptiku, neseniai 
suabejojo beatodairiško Cen
trinės Europos skubėjimo į ES 
teisingumu bei atsiliepė į nuo
saikių ES rėmėjų nerimą. “Mes 
nesakome, kad mes būtinai 
privalome įstoti į ES 2003 m., 

gali būti, kad bus naudingiau 
-atidėti stojimą, kol mes tinka
mai tam pasirengsime”, - teigė 
jis viename interviu. Pono Ka- 
vano nuomonė pagrįsta liūdna 
Graikijos pramonės patirtimi, 
šaliai įstojus į ES (1981 m.). Tuo 
metu panaikinus prekybos ta
rifus ir vietos kompanijoms su
tikus konkurentabilesnes ir 
paslankesnes naujos rinkos ly
deres, Graikijos verslas patyrė 
šokiruojantį smūgį.

Prekybinė kova vyksta ir da
bar.

Nerimas paremtas patirtimi. 
Karingieji Lenkijos ūkininkai 
(bei tylesni jų kolegos čekai ir 
vengrai) skundžiasi, kad jų rin
ka žlugdoma subsidijuojamų ES 
produktų importo. Lenkų ir če
kų geležies gamintojai teigia, 
kad ilgą laiką dėl protekcinių 
barjerųjie negalėjo laisvai pre
kiauti su ES. Europos pusėje 
spaudimas kyla iš ispanų, pran
cūzų ir italų įmonių, kurios sten
giasi pasiekti ilgalaikio Centri
nės Europos geležies gamybos 
apimties sumažėjimo, iki šios 
šalys bus priimtos į ES.

“Painu, kai ir vokiečiai, ir 
čekai baiminasi vieni kitų kon
kurencijos, abi pusės negali 
būti teisios”, - teigia Jim Rowl, 
Sussex Europos instituto 
(D.Britanija) direktorius.

Vakarų Europa baiminasi ga
limos pigaus importo ir darbo 
jėgos bangos iš Č.Europos, tuo 
tarpu C. Europos šalys sune- 
rimusios galimu griaunamu na
rystės poveikiu silpnesnėms sa
vo ūkio šakoms.

O kol kas abi pusės gali 
laimėti atidedamos šalių pri
ėmimą į ES, tuo metu spren
džiant skirtumus tarpušaliais 
sandėriais ir kitokiu bendradar
biavimu.

Kas lems sėkmingą 
narystės pradžią?

ES entuziastai neigia eko
nominį pavojų, teigdami, kad 
šalys laikysis padedamos iner
cinių jėgų. Tikroji dilema, 
pasak jų, ar kandidatės gali de
rėtis dėl atitinkamų lygių ir 
garbingų priėmimo sąlygų? 
Norint tai pasiekti, kiekviena 
iš kandidačių turi surinkti ge
rą derybininkų komandą, lai
kančią gerus ryšius su minis
terijomis ir skirtingų ūkio ša
kų atstovais. Šalys taip pat tu
ri nuspręsti, ar išskirti esminius 
klausimus, kuriuose jos negali 
daryti kompromisų, ar iškelti 
narystę ES aukščiau visko ir būti 
pasiruošus dėl to prireikus daryti 
ir dideles aukas (Ignalinos AE 
atvejis Lietuvoje).

Tačiau narystės poveikis 
didele dalimi priklausys nuo 
pačios šalių verslo būklės. Net
gi nepatenkinamai susiklosčius 
deryboms, regiono kompanijų 
likimas didžiąja dalimi prik
lausytų nuo to, ar jos sugebės 
konkuruoti su savo Vakarų kai
mynais.

Yra keli platesni atsakymai. 
Regiono šalys kai kuriose sri
tyse atsilieka, tačiau laimin- 
čiųjų irgi turėtų būti. Bendroje 
konkurencijoje geriausiai sek
tis turėtų Vengrijai ir Slovėni
jai, kurių farmacijos, kai kurių 
paslaugų ir gamybos šakų 
įmonės atrodo pakankamai pa
jėgios, teigia olandų Raboban- 
ko, investavusio į Lenkijos ir 
Čekijos sunkiosios inžinerijos ir 
žaliavų gamybos įmones, stra
tegijos vadovas R.Monsonas.

Kokybės kaina
Kitas aspektas yra tas, kad 

Centrinės Europos šalys kartais 
daugiau nerimauja dėl regulia
cijos normų nei dėl konkuren
cijos. Paklaustos įvertinti gali
mus priėmimo į ES kaštus, di
džioji dalis regiono kompani
jų su nerimu paminėjo išlaidas 
dėl ES taisyklių pritaikymo.

Tai išties bus brangu. Ati
tinkamos ES finansuotos stu
dijos chemijos pramonėje pa
rodė, kad taisyklių suderini
mas firmoms gali kainuoti iki 
3 proc. jų [metinės] apyvartos. 
Tačiau jaudina tai, kad kom
panijos neatrodo suprantančios, 
kad tikrieji kaštai iškils prirei
kus iki tarptautinių standar
tų pakelti produktų kokybę. 
Pasak tai patyrusių ispanų 
verslinininkų, kovoti atviroje 
rinkoje atsieina kur kas bran
giau nei ES taisyklių pritai
kymas.

Viltis - užsienio kapitalas
Centrinė Europa yra inten

syviame vystymosi kelyje. Ru

munų ir lenkų firmų vadovai 
kovoja dėl būtinų reikmių vys
tymuisi. Jie viliasi, kad narys
tė ES padės išspręsti pagrin-

Naujoji Europos Sąjungos 
valiuta

dines problemas, kaip gauti 
pigesnį kreditą ar įsigyti naujas 
technologijas. Lengviausias bū
das Centrinės Europos kom
panijoms įsigyti naujų techno
logijų ir gauti finansinę paramą 
- susirasti užsienio partnerius. 
Tai teigia Ispanijos atvejis. Už
sienio kapitalas gausiai įtekė
jo į Ispanijos ekonomiką po jos 
priėmimo (1986 m.). Tą pat 
liudija ir kitos naujesnės narės, 
pavyzdžiui, Austrija, kurios di
džiuma kompanijų dabar val
domos vokiečių kapitalo.
. Sunkiai vykdanti reformas 
Čekija taip pat laukia Vakarų 
paramos. Čekijos analitikas 
Londone M.NosaĮą's teigia, kad 
jeigu ne vyriausybės kišimasis, 
Čekijos ekonomikai beliktų 
tikėtis, kad viskas, kas vertin
gesnio, bus nupirkta užsienie
čių per artimiausius penkerius 
metus.

R.Monsonas sutinka su šia 
liūdna nuomone. Jis mano, kad 
nedaug netgi pripažintų Čeki
jos lyderių patys išsilaikytų 
ES rinkoje. Jis taip pat pažymi, 
kad daugelis kompanijų neži
no, kaipgi įsiskverbti į ES rin
ką. Galima surinkti dauevbe 
pavyzdžių: geležies, sunkiosios 
inžinerijos bei žemės ūkio sek
toriai neranda savo vietos nau
jose rinkose, ir jų ateitis šiuo 
metu atrodo miglotai.

Vyriausybės politikos 
reikšmė

Būtų lengva čia kaltinti silp
ną verslo valdymą, tačiau dau
guma problemų iškyla iš vy
riausybės pusės. Lenkai ir ru
munai skundžiasi nenuspėja
momis, prieštaringomis ir su
dėtingomis mokesčių sistemo
mis. Šie ir kiti faktai rodo, kaip 
toli dar Centrinė Europa atsi
lieka nuo ES, ne tik turto, bet ir 
daugeliu kitų konkurentabilu- 
mo aspektų.

Tačiau yra ir kita nuomonė. 
Tai nebūtinai turi būti priežas
tis atidėti narystę. Priėmimą į ES 
bet kokiu atveju lydės nepaten
kintų atsilikėlių ir pokyčių 
bijančių gyventojų protestai. 
Vėl prisiminkime Graikijos 
atvejį. Džimas Roulas priešta
rauja Kavano interpretacijai: 
“Graikai nenukentėjo nuo 

narystės ES, jie nukentėjo dėl 
blogos savo vidaus politikos”. 
Tais metais ES BVP augo 7 
proc. per metus, o Graikija įk
limpo į biudžeto skolas. Paž
velkime į Portugaliją - ji lai
mėjo, nes turėjo gerą strategi
ją ir vykdė tinkamą politiką.

Roulas teigia, kad debatai 
vyksta tiek dėl vidutinio laiko
tarpio ekonominių klausimų, 
tiek ir dėl artimojo laikotarpio 
politinių lūkesčių. Ką gi jis 
siūlo šalims kandidatėms? 
“Derėkitės dėl ilgų pereinamų
jų laikotarpių ir kovokite kaip 
velniai už savo teises, kai pa
kliūsite į vidų.” Jis perspėja, kad 
prieš įstodamos, Centrinės Eu
ropos šalys turės labai mažai 
balso galios derybose.

Derybose svarbus 
verslininkų vaidmuo

Jeigu naujieji ES kandidatai 
norės lygių teisių, jie turės 
smarkiai derėtis. Pavojus kiek
vienai pretendentei yra tas, kad 
tiesioginiai derybininkai ir tų 
šalių kompanijos nepakanka
mai tariasi tarpusavyje. Pralei
dus svarbius punktus derybose 
kompanijos ar ištisos ūkio ša
kos vieną dieną staiga gali 
suvokti pardavusios savo gy
vybines teises.

Čekijos derybų vadovas 
Pavelas Telieka atsakingas už 
esminę sutartį savo šaliai, jis tu
ri kviesti savo šalies verslo at
stovus aktyviai dalyvauti de
rybose. Nors šiuo metu Telie
ka savo pagrindiniu uždaviniu 
įvardija derybų eigos derinimą 
su vyriausybe ir parlamentu, 
bet administracija daro ūkio ir 
atskirų jo šakų analizę, na- 
grinėdama stipriąsias ir silpną
sias ūkio puses.

Nors kompanijos nėra tiesio
giai pristatomos 33 vyriausybės 
darbo grupėms, dirbančioms 
stojimo į ES srityje, tačiau ver
slininkų balsas girdimas tri
šaliame integracijos komitete, 
kuris Įtraukia vyriausybės atsto
vus, darbdavius ir prekybines 
sąjungas.

“Mes darome pakankamai, 
kad išgirstume verslo balsą, - 
tikina P.Telička. - Be to, mums 
patiems tai naudinga, mes ga
lime palyginti jų ir ministerijų 
požiūrį daugeliu aktualių klau
simų”.

"Business Centrai Europe ”

Kiekviena Lietuvos 
karvė turės dokumentą

Spalio pradžioje pagal Euro
pos Sąjungos reikalavimus pra
dėti žymėti Lietuvos ūkininkų 
galvijai. Kiekvienam galvijui į 
ausį įsegama kortelė, o jo šei
mininkas gauna atitinkamą do
kumentą. Galvijams ženklinti iš 
Kaimo rėmimo fondo skirta 12 
mln. litų. Ūkininkams tai nieko 
nekainuos ir netgi nereikės rū
pintis ženklinimu - specialistai 
patys pas juos atvyks.

Lietuvos aidas

Vytenis Rimkus
Atsiminimai 3

(atkelta iš 3 psl.)
pakeisti, o gal ir sąmoningai nesikišdavo: vis tik geriau šiokia ar 
tokia valdžia, negu absoliutus chaosas.

Lageriuose būta dar ir kitokių partijų partijėlių. Visiškai ats
kirai egzistavo čečėnų-ingušų grupės. Juos galima buvo laikyti 
tik atskirose brigadose, “vagių” ir “šukų” lageriuose tarp jų vyk
davo nuolatinės pjautynės, todėl juos dažniausiai talpindavo po
litiniuose lageriuose, nors jie bausti būdavo už muštynes ir 
plėšikavimus.

Čečėnai ir ingušai, ištremti iš Kaukazo, sunkiai prigydavo nau
jose vietose, visus kitus laikė savo priešais, laikė, kad ne gentai
nio apiplėšimas ar sumušimas nėra joks nusikaltimas, o gal tai ir 
kerštas už skriaudas; tokiu būdu daugybė jų jaunų vyrų ir atsidūrė 
lageriuose.

Buvo toks atsitikimas. Politiniame lageryje Malinovkoje mū
sų brigadoje buvo vienas senukas čečėnas, politinis kalinys. 
Atskiroje barako sekcijoje gyveno ir čečėnų-kriminalistų brigada, 
kuri niekur kitur negalėjo pritapti. Ir štai keli jų tarpusavyje susi
pešė, o teisybės atėjo ieškoti pas senuką. Šis išklausė ir vieną iš 

jų, jauną stiprų vyruką, čia pat išsivedęs į koridorių, aptvojo savo 
lazda. O tas nė žodžio nepratarė. Senuolių kultas čečėnų tarpe 
nuostabiai stiprus.

Lageriuose būta ir kitų grupių, bet tai jau daugiau lokalinių in
teresų bendrumas, o ne valdžios siekiai ir užgrobimai. Buvo buria
masi pagal tautinius požymius. Susidarydavo ukrainiečių, lietu
vių, latvių, estų ar ir bendros pabaltijiečių grupės. Būta gruzinų, 
buriatų ir kitų grupių, priklausomai nuo to, kiek tos tautos atstovų 
atsirasdavo. Žydai linkdavo prie pabaltijiečių. Ir įdomiausia tai, 
kad rusai, bendru skaičiumi viršydami visus kitus, nesusijungda
vo tautiniu pagrindu, jautėsi gana vieniši, o kai kurie, ypač in
teligentai, prisišliedavo prie tos ar kitos tautinės grupės, pvz., buvo 
polinkis šlietis prie lietuvių. Jau tada pagalvojau - o dabartiniai 
įvykiai patvirtina - kad tautiškumo požiūriu rusai, ko gero, yra 
labiausiai pažeisti. Atsidūrę imperinių kėslų vykdytojų pilkosios 
masės rolėje, jie prarado tarpusavio ryšius, tautinio savitumo ir 
bendrumo jausmą. Kliudė ir tai, kad represinis aparatas, lagerių 
administracija ir apsauga taip pat buvo iš esmės rusiška. Beje, tai 
platesnių tyrumų ir samprotavimų tema.

Buvo buriamasi ir konfesiniu pagrindu. Išskirtinai laikydavosi 
Vakarų Ukrainos sektantai: babtistai, Jehovos išpažintojai, “sub- 
otnikai” ir dar kokie tai. Jie patraukdavo į save ir kitus pirmiausia 
tuo, kad jų tarpe buvo labai stipri ir privaloma savitarpio pagalba.

Represiniams ir apsaugos organams trūkdavo darbuotojų, ka
reivių, ypač tolimuose neapgyvendintuose rajonuose. Buvo su

galvota “savisauga” - “samoochrana”. Dalis buitinio pobūdžio 
kalinių buvo verbuojama lagerių apsaugos tarnybon. Į tą katego
riją pakliūdavo nedidelėmis bausmėmis bausti išeikvotojai, chuli
ganai, buvę milicininkai. Jie gyveno už zonos, ginklus gaudavo 
tik eidami į postus. Beje, jų skaičius negalėjo viršyti reguliario
sios tarnybos kareivių, juos tiesiog pamaišydavo kas antru, kas 
trečiųjų tarpe. “Samoochranikai” kalinių tarpe buvo nekeičiami, 
jų įzonąuž prasižengimus negalima buvo grąžinti, nes jiems grėsė 
nužudymas. Mažai tepagelbėdavo ir išbarstymas po kitus lage
rius, todėl būta specialių lagerių buvusiems represinių organų 
nusikaltusiems darbuotojams - milicininkams, teisėjams, prokuro
rams, “samoochranikams”.

Lagerių administracija stengdavosi kalinių tarpe turėti savų in
formatorių, taip vadinamų “seksotų” (sekretnyj sotrudnik - slap
tas bendradarbis). Jei kaliniai išaiškindavo tokį žmogų, praktiškai 
jam būdavo pasirašytas mirties nuosprendis. Deja, į tą kategoriją 
galėjo pakliūti (ir pakliūdavo) kerštaujantys, tiesiog apšmeižti 
žmonės, neįrodžius bendravimo, skundimo pobūdžio ir masto 
(koks gali būti tyrimas lagerio sąlygomis..?)

Viskas kinta, šiuo metu kalėjimuose ir lageriuose formuojasi 
nauji santykiai, atsiranda naujos “partijos” ir jų valdžios formos. 
Ir visa tai - taip pat visuomeninio gyvenimo bruožai, paliečių visus. 
Nors dabar lyg ir nėra politinių kalinių kategorijos, bet liaudies 
patarlė sako “neatsižegnok nuo tarbos ir turmos”.

■ (bus daugiau)
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Rytmetis kaime V. Kelero nuotr.

Didysis Vaižganto rūpestis
(130-osioms gimimo metinėms)

Naujas baltistikos žurnalas 
jau penkiametis

1995 m. pasirodė naujojo bal
tistikos žurnalo Rcs Balticae 
pirmas tomas. Žurnalas re
daguojamas Italijoje, atsakingi 
redaktoriai - prof. Pietro U. Di- 
ni (Pisa) ir prof. Nikolai 
Mikhailov (Udine). Visa aukš
to lygio medžiaga suskirstyta į 
tokius skyrius: Baltistica, Pru- 
tenistica, Lituanistica, Letto- 
nistica. Redaktorių pastangomis 
buvo įmanoma paskelbti straip
snius, parašytus žymiausių pa
saulio baltistų.

Neseniai pasirodė jau penk
tas šio žurnalo tomas. Skyriuje 
Baltistica yra Sauliaus Amb- 
razo svarbus darbas “Lietuvių ir 
prūsų kalbų santykiai žodžių

Lietuvos knygos -
Vokietijos mugėje

Vokietijoje spalio 13-18 die
nomis vyko 51-oji Frankfurto, 
knygų mugė. Šioje svarbiau
sioje tarptautinėje knygų mu
gėje antrą kartą dalyvavo ir 
Lietuvos leidyklos, kurias 
pristatė viešoji įstaiga “Lietu
viškos knygos”.

Lietuva šįsyk pirmą kartą tu
ri didelį, 82 kvadratinių metrų, 
ekspozicijos plotą, kuriame 
pristatoma tema - dešimt lais
vės metų, dalyvauja 15 Lietu
vos leidyklų. Knygų atranka 
bei išdėstymu, apipavidalini
mu rūpinosi žymių Lietuvos 
dailininkų, literatūrologų, bib

Donato Saukos jubiliejus
Prezidentas Valdas Adamkus 

išsiuntė sveikinimo telegramą 
ilgamečiam Vilniaus universi
teto Lietuvių literatūros ka
tedros profesoriui, tautosakos ir 
literatūros monografijų, auto
riui, Nacionalinės premijos lau
reatui Donatui Saukai 70 metų 
jubiliejaus proga.

V. Adamkus padėkojo D. 
Saukai už ilgametę sąžinin
gą tarnystę savajam pašauki
mui ir gimtajam kraštui, pa
linkėjo stiprios sveikatos, nau
jų gimtajai kultūrai reikšmin
gų darbų, kolegų supratimo bei 

darybos požiūriu ”. Ypač pa
žymėtina šiam tomui specifinė 
sekcija, pavadinta Archivum I, 
skirta vokiečių baltistui Eber- 
hard Tangl (1897-1979) ir jo 
darbams.

Džiaugiamės, kad kolegos 
iš Italijos taip gražiai tęsia 
tradiciją, pradėtą žurnalu Studi 
Baldei 1931 metais. Linkime 
jau penkiamečiam žurnalui vi
sokeriopos sėkmės.

Aes Balticae, 5, 1999: Mis- 
cellanea Italiana Di Studi Bal- 
tistici, Citra e preparazione di 
P. U. Dini & N. Mikhailov.

Casalini Libri, via Benedet- 
to da Maiano 3, 50014 Fiesole, 
Italija.

Alfred Bammesberger
Eichstaett, Vokietija 

liografų meno taryba.
Kai kurios leidyklos - “Va

ga”, “Baltos lankos”, “Šviesa” 
ir “Mūsų knyga” - turi savo 
atskirus stendus.

Mugei parengtas ir didesnės 
apimties negu pernai Lietuvos 
leidyklų katalogas. Jame pris
tatoma apie 40 mūsų šalies 
leidėjų.

Lietuvos leidyklų dalyva
vimui Frankfurto knygų mugė
je 50 tūkst. Lt skyrė Kultūros 
ministerija, 40 tūkst. Lt - prie 
Ūkio ministerijos veikianti Ver
slo plėtros taryba.

Mūzų malūnas

artimųjų meilės, rašoma Prezi
dento spaudos tarnybos prane
šime.

Menininkų rūmai Miesto 
rotušėje spalio 9 d. surengė 
D. Saukos jubiliejinį vakarą 
“Literatūros faustiškoji prieder
mė”.

Apie šiuolaikinę literatūrą 
vakare su solenizantu D. Sau
ka diskutavo jo kolegos Vilniaus 
universiteto profesoriai Vikto
rija Daujotytė, Kęstutis Nas
topka ir docentas Marijus Šid
lauskas.

ELTA

Juozas JASAITIS

Tautos atmintyje Vaižgantas 
pirmiausia išlieka kaip liter
atūros klasikas - jo proza ža
vimės jau mokyklos suole, 
leidžiame ją didžiuliais tiražais, 
jo veikalus vaidiname, insce
nizuojame, filmuojame. Tačiau 
gyvasis Vaižgantas labiau gar
sėjo ne kaip rašytojas, o kaip 
visuomenės veikėjas, oratorius, 
publicistas, aštriai jutęs, gyvą
ją laiko dvasią. Iš daugybės dar
bų ir pareigų (vienu metu 
Vaižgantas buvo net dvidešimt 
trijų draugijų, komitetų pirmi
ninkas ar narys) pati įspūdin
giausia žurnalistinė jo veikla. 
Vaižgantas įkūrė ar redagavo 
“ Tė vyn ės sargą’’, " Žinyči ą' ’, 
“Vilniausžinias”, “Viltį”, “Ry
gos garsą”, “Tautą”, “Tri
mitą ”, “Mūsų senovę ”, o spau
dinius, kuriuose jis bendradar
biavo, sunku suskaičiuoti. 1890 
metais paėmęs žurnalisto plunk
sną, Vaižgantas nepaleido jos 
iki gyvenimo pabaigos. Tie per 
keturiasdešimt metų spaudoje 
išskleisti rašiniai sudaro ne tik 
didžiąją jo palikimo dalį, bet 
sykiu yra turiningas epochos 
dokumentas, nutviekstas ryškia 
asmenybės šviesa.

Savo rašiniais Vaižgantas tar
tum plačiu glėbiu aprėpė ano 
meto Lietuvos žmonių gyve
nimą: rašė apie ūkininkavimą 
ir išeivystę, apie blaivybę ir 
higieną, net “Apie sėdėjimą už 
stalo ir valgymą”. Bet jo pub
licistikos šerdis buvo lietuvy
bės likimas. 1917 metais atsi
gręžęs į savo nueitą veiklos ke
lią, sakė: “Per visą tą laiką aš 
tebuvau gyvas - lietuvių reika
lais. Nebuvo dienos nė valan
dos, kad aš juos būč užmiršęs. 
Jei ne dirbau, tai bent sielojaus 
ir šnekėjau, riedamasis dėl 
menko daugio su priešininkais”. 
Po Kudirkos mirties Vaižgan
tas buvo bene iškiliausias pub
licistas, savo rašiniuose kėlęs 
ir sprendęs gyvybinius lietuvių 
tautinio judėjimo klausimus.

Svarbiausiu tautos budimo 
ir brandos veiksniu Vaižgan
tas laikė žmonių švietimą, 
kultūrinimą. Šią nuostatą savo 
straipsniuose jis nuolat kartojo: 
“Dėl Dievo meilės, kas gi šian
dien gali mums labiau rūpėti 
už apšvietimą? Kokį gi kitą 
padėsime pamatą statydami 
mūsų gerovės rūmą?” “Šviesk 
žmogų: apsišvietęs ir pats mo
kės išsirinkti kelią, geriausia 
ir sparčiausia nuvedantį į lais
vę”. Didžioji dalis ikinepriklau- 
somybinio laikotarpio Vaiž
ganto straipsnių ir ypač kores
pondencijų yra apie Lietuvos 
mokyklas.

Kova už lietuvišką pra
dinį mokymą sudaro šios temos 
Vaižganto publicistikos pato
są. Lietuvių kalbos teisių rei
kalavimas mokykloje jo straips
niuose išeina į platesnę tautinės 
kultūros gynimo ir ugdymo er
dvę.

Kalbą Vaižgantas laiko 
svarbiausiu prigimtiniu tautos 
bruožu. “Kalba tai didžiausias 
tautos turtas. Jei kokia kalba 
graži ir turtinga, tai iš to gal 
pažinti, kad ją vartojančiai tau
tai Dievas nepagailėjo dvasiš
kų pajėgų. Mes, lietuviai, ga
lime pasigirti su savo kalbos 
dailumu ir turtingumu”. Gim
tąją kalbą publicistas sieja su 
namų tradicija, dvasia, kuri yra 
asmenybės atrama, todėl “Ne
tekus meilės ir prisirišimo prie 
savo kalbos, savo tėvų tėvučių, 
jų palikimų, jų žemelės, jų so
dybų, viso to, kas jiems buvo 
brangu, už ką jie savo galvas 
guldė, - nebtenki kaip kad vi
so vidurio”. Kalba ne tik atve
ria savosios kultūros turtus, bet

* * *

ir padeda juos gausinti: “Kalba 
- tai raktas, kuriuo vėliau at
sidarai duris į kultūros rūmą. 
Kur lietuviškai kalbės, ten lie
tuvių kultūra kils”.

Ne mažesnė Vaižganto šird
perša buvo lietuvių kalbos pa
dėtis katalikų bažnyčiose. Pub
licistas laikėsi nuostatos, kad 
“Kožnas turi garbinti Dievą 
močios kalboje”, tuo tarpu 
Lietuvoje tebesiplėtė nuosekli 
tikinčiųjų polonizacija, lietu
vių kalbos reikalai bažnyčiose 
buvo nė kiek ne geresni nei 
viešajame tautos gyvenime. 
Straipsniuose ir koresponden
cijose Vaižgantas rašė apie su
lenkėjusių klebonų pastangas 
siaurinti ar visai užgniaužti 
lietuviškas maldas. Jį ypač skau
dino padėtis Vilniaus baž
nyčiose. “Gyvendamas Vilniu
je ir norėdamas įkurti Gedi
mino pilėje lietuvišką parapi
ją, šįmet per Sekmines Vilniu
je tyčia aplankiau kelias 
bažnyčias ir niekur negirdė
jau, kad nors Evangelija būtų 
lietuviškai perskaityta, o tai 
pirmiaus būdavo daryta: nes 
per Sekmines pilnos bažnyčios 
esti prisikimšusios vienų so
diečių lietuvių”. 1903 metais 
straipsnyje “Lenkiški pelėsiai 
ant Lietuvos” jis alegoriškai 
apibendrino: “Ir plečias tas 
voratinklis iš pat vidurio Lie
tuvos į visas šalis: mažne mū
sų akyse pelėja Lietuvos kraš
tas, o nėr tokio mazgolio, kurs 
nutrintų ir ištvilkytų Vaiž
gantas suvokė, kad prievarti
nis svetimos kalbos brukimas 
tikintiesiems darko pačias mal
das; pateikęs tokio žargono pa
vyzdį publicistas staiga surūs- 
tėja: “ Dievas yra kantrus, betas 
Jo vietoje būdamas, duočia per 
snukį už tokį prašymą arba pa
garbinimą ”.

Lietuvių kalbos, švietimo, 
kultūros vaizdas Vaižganto XX 
amžiaus pradžios publicistiko
je atrodo niūrus, dramatiškas, 
bet sykiu yra viltingas. Raši
nius persmelkia karštas auto
riaus tikėjimas lygia prigimtine 
lietuvio teise gimtąja kalba 
mokytis, skaityti, melstis, kal
bėti su valdininku. Neteisybė 
yra bejėgė prieš tiesą, dora 
įveiks visus nelabumus. Jis at
siremia į savo pirmtako Va
lančiaus žodžius: “Dvasios ga
lybės niekas nepajėgia sulau
žyti: prieš ją nėra ginklų”.

Nuėjęs su savo tauta gana il
gą ir akmenuotą priespaudos 
kelią, pats nešęs tuo keliu aukš
tai iškeltą dvasinių, kultūrinių 
siekimų vėliavą, Vaižgantas 
džiaugėsi pagaliau sulaukęs iš

Laisvė V. Magio nuotr.

svajotosios laisvės. 1917 me
tais Petrograde Rusijos lietuvių 
seime išgirdęs Lietuvos ne
priklausomybės idėją, jis kal
bėjo: “Šios valandos aš kol gy
vas būsiu neužmiršiu. Ji seks 
mane it muzika į senatvės di
misiją, ir testamente paliksiu 
tą vienatinę per visą amžių 
laimėtą brangenybę”. Žinojo, 
kiek prie šio laimėjimo ir pats 
yra prisidėjęs. Į savo žurna
listinę veiklą žiūrėjo kaip į pa
reigą Lietuvai, publicistiką 
vadino “pareiginiu laipsniu”. 
Tą pareigą vykdė nepaisyda
mas pavojų, daugybės asme
ninių nemalonumų, su didžiu
liu atsidėjimu ir energija, nes, 
jo paties žodžiais tariant, “Tau
ta auklėti - tai ne vyžos pinti”. 
Žurnalistinio darbo pagrindu 
laikė ištikimybę tiesai ir dorai. 
Poleminiai Vaižganto straips
niai paremti gausiais faktais, 
vietomis mirga skaičiai, len
telės. O iš jų jau išnyra idėjos 
bei išmintis: “Gyvenimas eina 
ne taip, kaip knygose parašyta. 
Tai knygos rašomos taip, kaip 
gyvenimas rodo ”.

Jausdamas krūtinėje ir me
nininko kibirkštį, Vaižgantas 
suvokė, kad publicistika ją 
stelbia. Spaudą nusineša laiko 
upė, o meno kūriniai išlieka 
amžiams. Tai drumstė Vaiž
ganto dvasią: “Kaip lingė van
dens iš debesų trokštu, kad kas 
paliuosuotų ir mane nuo kas
dieninio darbo publicistikoje, 
nuo to perleidimo per protą ir 
širdį visų dienos mažmožių. 
Tame darbe gimdai daug, o 
apgėlų niekas neatneša, tavo 
darbai, ištisomis dienomis ir 
naktimis atsidėjus, - tik vienas 
kvapo patraukimas į vystan
čius plaučius”. Prieš akis buvo 
didžiojo Varpininko pavyzdys: 
“Vincas Kudirka buvo puikus 
publicistas ir įtaką darė. Bet tik 
anomis dienomis... Dainius jis 
buvo menkokas, muzikas ir vi
sai nekoks. O tačiau tais daly
kais tebekalba į mus ir dar il
gai ilgai kalbės ”.

Tą patvirtina ir paties Vaiž
ganto palikimas: jo alegorijos, 
apysakos virto mūsų prozos 
klasika, o dabar storais tomais 
leidžiama jo publicistika sudo
mina nebent istorikus. Bet tai 
nepilna tiesa. Ugningas, doras, 
tiesus Vaižganto žodis anuo 
metu krito į tokio žodžio ištroš
kusias lietuvių širdis jas už
degdamas ir per jų darbus, žy
gius virto gyva jėga, pakeitu
sia Lietuvos gyvenimą. Mū
sų dvasios, kultūros laisvės rū
me visada išliks ryškus Vaiž
ganto publicistikos ženklas.

- Apie rašytoją Algirdą 
Landsbergį, š. m. birželio 23 d. 
šventusį savo 75-tąjį gimta
dienį, 1999 m. birželio “Me
tų” numeryje rašo Juozas Apu
tis. Straipsnis pavadintas “Li
teratūros psichiatras beletristi
kos pienių lauke... ” Pasak J. 
Apučio, apie A. Landsbergio 
iki 1990-tųjų kūrybą Lietuvoje 
šis tas buvo žinoma, daugiausia 
kalbėta apie 1957 m. pasiro- 
džiusiąjo dramą “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”. Nevienodai 
šis veikalas buvęs aptartas iš
eivijoje, tačiau šiandien Lietu
voje pripažįstama, kad tai rim
tas kūrinys, visų pirma dėl jo 
“ganėtinai išmintingo ir net to
liaregiško žvilgsnio, (...) net dėl 
politinio įžvalgumo”.

- Rašytojas Grigorijus Ka
novičius š. m. birželio mėn. 
šventė savo 70 metų sukaktį. 
Tą proga Vilniuje, Rašytojų 
klube rugpjūčio 19 d. buvo su
rengtas sukaktuvinis jo kūrybos 
vakaras. Vadovavo ir apie su
kaktuvininką kalbėjo literatū
ros kritikas P. Bražėnas. Rašy
tojas nuo 1993 metų gyvena Iz
raelyje, bet dažnai lanko Lie
tuvą. Pernai Lietuvoje buvo pri
statytas Izraelyje premijuotas 
naujas jo romanas “Žydų par
kas” kaip geriausias rusų kalba 
Izraelyje išleistas kūrinys. Lie
tuvoje G. Kanovičius buvo ak
tyvus Sąjūdžio dalyvis, išrink
tas į Aukščiausiąją Tarybą.

- Grafikei V. Daniliauskai- 
tei ir skulptoriui V. Gylikiui Lie
tuvos dailininkų sąjungoje Vil
niuje įteiktos dr. G. Kazokienės 
vaizduojamojo meno fondo pre
mijos. Šiemet 41 autorius pa
teikė konkursui 123 tapybos, 
grafikos, skulptūros bei taiko
mosios dailės darbus. Šio fon
do premijos už geriausius dar
bus lietuviška tema Lietuvos 
dailininkams įteikiamos jau an
trą kartą. Pirmą kartą jos buvo 
įteiktos prieš dvejus metus, mi
nint M.K.Čiurlionio gimtadienį.

- “Kojų trio” - taip vadinasi 
kūrinys, atliktas vasaros festiva
lyje Mikieriuose, Anykščių ra
jone. Šešiais būgnais Šventosios 
slėnyje jį atliko B. Sterblaitė- 
Kcngūrova, V. Kisielius bei 
prof. A. Levadzės gnaibomųjų 
instrumentų ansamblis “Patsu- 
ko”. S. Levadzaitė birbynėliu 
pagrojo J. Arklevičiaus harmo
nizuotą olandų dainą “Kur kurk- 
liai nusamanoję”. Premjeroje 
dalyvavo ir autorius, danų kom
pozitorius G. Vesticijus-Bazu- 
kovas.

- Nidoje liepos 15 d.-24 d. 
vyko Thomas Mann’o festi
valis. Šventės programoje - kla
sikinės muzikos, dailės, lite
ratūros vakarai, kino filmų bei 
naujųjų mokslo veikalų prista
tymas. Kadangi Thomas Mann 
labai mėgo R. Vagnerį, festi
valyje skambėjo nemažai šio 
kompozitoriaus kūrinių. Šiai 
šventei, panaudojęs R. Vagne
rio temą, nedidelį kūrinį pa
rašė M. Urbaitis. Vienas kon
certas buvo skirtas T. Mann’o 
amžininkui M. K. Čiurlioniui 
prisiminti (abu gimę 1875 m.). 
Šventė baigta Tylos slėnyje di
džiuliu orkestro, choro, solistų 
koncertu, kuriame skambėjo R. 
Vagnerio bei G. Verdi kūriniai. 
Prisimintina, kad Thomas Mann 
1930-32 m. atostogavo ir kūrė 
Nidoje. Nobelio premijos laure
atas, pagarsėjęs romanais “Bud- 
denbrokai”, “Užburtas kalnas”, 
“Lota Veimare” ir kt. Nepritapęs 
prie nacių režimo, ilgiausiai 
gyveno užsienyje, mirė Šveica
rijoje 1955 m.
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“Į laisvę” fondo prašymą paskaičius
“Į laisvę” fondo lietuviškai kultūrai ugdyti studijų savaitės da

lyviai per spaudą {Darbininkas, 31 nr.) kreipiasi į dabartinę Lie
tuvos vyriausybę ir į Lietuvos visuomenę Tėvynėje ir išeivijoje, 
ragindami atkreipti dėmesį ir atitinkamais teisiniais aktais įvertinti 
1941 m. atkurtąją Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos Laikinąją 
vyriausybę. Į tokį prašymą anksčiau buvusioji vyriausybė neatsi
liepusi. Pateikiami prašymo motyvai, bet prasilenkiama su tiesa.

Teisingumo valdyba rotatorine spauda išleido knygą: “Lietu
vos Laikinosios vyriausybės įstatymai, nutarimai ir potvarkiai”. 
1943 m. išsiuntinėjo teisinio darbo įstaigoms, advokatus įskaity- 
tinai. Per karą rinkinys nežuvo. Bolševikai juo pasinaudojo iš
eiviją dergdami.

“Į laisvę” fondo sakoma, jog Laik. vyriausybė “grąžino iki so
vietų okupacijos veikusios Konstitucijos galiojimą”. Tačiau vy
riausybės darbų knygoje nėra įstatymo ar nutarimo, grąžinančio 
Lietuvos konstituciją gyveniman. Mečys Mackevičius, buvęs toj 
vyriausybėj teisingumo ministeriu, 1978 m. Naujienų dienrašty
je, 122 nr., rašinyje “Kritika ir tikrovė”, aiškina, jog Laik. vy
riausybė “bazavosi N. Lietuvos konstitucija ir tuo reikalu skelbti 
potvarkį nekonsekventiška ir nelogiška”.

“Į laisvę” fondo prašyme sakoma, jog Laik. vyriausybė “panai
kino neteisėtus okupacinės sovietų valdžios įstatymus”. Ne visai 
taip. Lietuvos žmones apiplėšusio nacionalizacijos įstatymo ne
panaikino, tik atskirais potvarkiais kai kuriems savininkams nuo
savybę grąžino. Mečys Mackevičius Naujienose pripažįsta, jog 
denacionalizacijos įstatymas nebuvo paskelbtas, nes “tragiškai 
komplikuota, be precedento istorijoj, buvo žydų turto problema”. 
Analogija kelia klausimą, gal dėl tos problemos nepasisakyta, ku
ria konstitucija vadovausis, nes visos buvusios Lietuvos kons
titucijos pripažino piliečių lygybę?

Laik. vyriausybės Lietuvai gero norėta, bet bedirbant prastoji 
pusė iškilo į viršų. “Į laisvę” fondo sakoma, jog Laik. vyriausybė 
buvo “plačios koalicijos”. Toj koalicijoj tautininkų nebuvo.

Kazys Januta 
Los Angeles, CA

. * * *

Kaip apsisaugoti nuo 
“kalkinės” rašliavos?

Gan nemažai rašalo išlieta beaimanuojant apie “kalkinius” ra- 
širiius, teršiančius mūsų spaudą, kurie padauginus išsiuntinėjami 
į kelis laikraščius.

Apie tą negerovę rašė “Draugas”, “Dirva”, “Tėviškės žiburiai”, 
“Pasaulio lietuvis”. Deja, tuo opiu reikalu nieko neteko skaityti 
“Darbininke”. Nežiūrint to, “kalkiniai” rašeivos turbūt nieko kito 
neskaito, išskyrus savo rašinius, ir didžiuojasi savo pavardę po 
tuo pačiu rašiniu matydami keliuose laikraščiuose. Tik reikia 
pažvelgti ir į “Darbininką”. Ten tų “kalkinių” rašinių galima pas
tebėti beveik kiekviename jo numeryje. O kartais viename nu
meryje jų būna ne vienas, bet du. Tegyvuoja garbėtroškos!

Tų rašinių autoriai redaktoriams yra gerai žinomi. Todėl, kad 
mūsų spauda nebūtų susinama, apsisaugant nuo tų garbėtroškų, 
manau, redaktorių pareiga būtų juos įspėti, kad jie savo rašinius 
siųstų tik į vieną laikraštį.

P. Palys

Lietuvių kalbos “perliukai”
Daugelis lietuvių tėvynėje ir išeivijoje sielojasi dėl darkomos 

lietuvių kalbos. Lietuvoje “priviso” daug naujadarų, žodžių, paim
tų iš anglų kalbos. Tik naujadarai visiškai nereikalingi vartoti, nes 
esamų lietuvių kalbos žodžių pilnai pakanka išsireikšti lietu
viškų žodžių formoje. Išeivijos lietuviai kritikuoja nereikalingus 
“padarus” Lietuvoje, tačiau nekreipia dėmesio, kad ir jie patys čia 
rengia “blusų turgus”. “Darbininkas” rugsėjo 24 d. paskelbė: 
Brooklyno Lietuvių Atletų klubas spalio 2-3 d. rengia ir kviečia 
visus maloniai atsilankyti į “Blusų turgų”. Gyvenant Amerikoje, 
kiekvieną savaitgalį tenka ant gatvės stulpų skaityti gyventojų 
skelbiamų vartotų daiktų išpardavimus. Jų yra įvairių pavadi
nimų: Garage Sale, Moving Sale, Good Buys, Low Praises, Used 
Home Goods Sale ir t. t. Tačiau niekur neteko pastebėti, kad 
amerikiečiai skelbtų “Flea Sale”.

Ar neatėjo laikas ir N.Y. Atletų klubui Brooklyne “Blusų tur
gaus” pakeisti į tinkamesnį žodį daiktų išpardavimui? Šios “Blu
sos” jau daug metų neišnyksta iš “Darbininko” skelbimų sky- 
naus- Vytautas Šeštokas,

_____________ Los Angeles

RigaVen Travel Ine
• Complete Travel Service •

• Ali Inclusive Vacation? •
• Cruises and Tours • 

and alvvays 
Competitive Fares to

Riga • Tallinn • Vilnius 
with

"Call for Details"

Call
INESE ZAKIS

136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven@worldnet.att.net

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

CHRISTMAS CONTAINER TO LITHUANIA
LEAVES NOVEMBER 1

PRADŽIUGINKITE GIMINES IR DRAUGUS 
ŠVENTINIŲ SIUNTINIŲ KALĖDOMIS!

October Pickup Schedule
Likusios spalio mėnesio paėmimo datos

Redakcijos atsakymas:
Atidesni skaitytojai turbūt pastebės, kad visoje išeivijos 

žiniasklaidoje naudojami tie patys žinių šaltiniai (ELTA, BNS, AP 
ir kt.) bei ne tokie gausūs (deja!) autoriai, kurių pateikiama 
medžiaga (informacija) yra suredaguojama pagal individua
lius laikraščio reikalavimus. Tad jei, tarkim, p. E. Šulaitis visai 
spaudai praneš, kad Chicagoje lankėsi prez. Valdas Adamkus, tai 
nebus “kalkinis” rašinys, o tik naudotina informacija, kuri šiuo 
ir kitais panašiais atvejais neišvengiamai kartojasi. Informacija 
yra tai, kas, pagal savo visuomeninę prigimtį, privalo kartotis, 
skleisdama žinias ir naujienas skaitantiesiems. Ar įsivaizduotume 
“nekalkinius” būsimų sporto rungtynių, Lietuvos Ambasados pra
nešimus ir pan.? Čia originalumas neatlieka ir negali atlikti jo
kio, net menkiausio vaidmens. Nesuprasti šito, vadinas, nesupras
ti spaudos tikslo.

* * *

Vietovardžių žalojimas
Kai į vieną mūsų spaudos leidinį pasiunčiau straipsnį, kuria

me buvo pakartotinai minimas mano gyvenamo miesto vardas 
“Clevelandas”, buvau labai išbarta už “užgavimą” lietuviško rai
dyno ir viskas buvo “ištaisyta”. Gyvename krašte, naudojamės 
visomis teisėmis ir privilegijomis, tačiau negerbiame vietovardžių, 
nors patys reikalaujame, kad būtų teisingai rašoma “Vilnius” ar 
kiti Lietuvos miestai. Tarptautinio prestižo “Encyclopedia Britan- 
nica” turi viso žemės rutulio žemėlapius, kuriuose visų kraštų 
vietovardžiai yra teisingai parašyti, tai Lietuvos žemėlapyje yra ir 
“Šiauliai”, ir “Panevėžys”, lygiai teisingai rašomi Lenkijos ir ki
tų kraštų vietovardžiai.

Ar gaučiau laišką, jei man būtų adresuotas “Klevelendas, 
Ohajo”? Clevelando lietuviško savaitraščio adresas yra “Chero- 
kee” gatvėje. Tai kodėl nerašyti “čeroky”? O kaip su Nevv Yorko 
miesto pavadinimu “lietuviškai”? Ar neturėtume rašyti “Niujor
kas”?

Mano gyvenamo miesto pagrindinė gatvė yra Euclid Avenue, 
bet, atvykus iš Lietuvos ir pasisamdžius taksistą, jei jam rašteliu 
nurodoma, kad reikia važiuoti “Juklid aveniu” iki “Hailand rod”, 
jis nesusigaudys. Tuo tarpu Lietuvoje svetimžodžiai jau baigia 
šalinti senus lietuviškus žodžius, tai atsirado ir “fermos”, ir “in
dustrija”, ir “organų transplantavimas”, dantų gydytojai tapo “sto
matologais”, o atvykėliai iš Lietuvos “taiso” mūsų kalbą, kurios 
grynumą mums pavyko išlaikyti, nes jos nepalietė sovietmečio 
primesti išsireiškimai ar “taisymai”.

Puikiai prisimenu tą sensacingą ir mane giliai sujaudinusią 
televizijos programą, kurios metu buvo skelbiama nepaprastai 
didelė naujiena: Lietuva pasiskelbė nepriklausoma! Buvo rodoma, 
kaip parlamento rūmuose kalbėjo Vytautas Landsbergis, o jauni 
vyrukai nuo sienų plėšė sovietiškas emblemas. Deja, ekrano 
apačioje buvo stambiomis raidėmis užrašyta: Wilna, Lithuania... 
Netrukus pranešėjas įstiterpė sakydamas, kad gauta daugybė 
protesto balsų iš žiūrovų dėl neteisingo Lietuvos sostinės vardo, 
tai nuo to karto buvo rašoma “Vilnius”. Turėtume ir mes to pasi 
mokyti, todėl nedera rašyti “Klyvlendas”, ar “Teksas”, ar “Maja
mis”...

Aurelija M. Balašaitienė
•k -k k

Redakcijos pastaba: Už kalbą skelbimuose redakcija neat
sako. Be to, šmaikštesni ir prigiję pavadinimai ar vertiniai (plg. 
Flea Market) ne tik nedarko kalbos, bet dargi ją puošia...

VILNIUS
Žiemos kainos pirmyn ir atgal

spalio 1 - kovo 31 
išskyrus kalėdinį laikotarpį '

Nevv York $406
Chicago S450
Seattle $560

Plius mokesčiai 
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax: 718-423-3979

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
web site: www.vytistours.com

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 914- 258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
PICK-UP SCHEDULE 

FOR OCTOBER AND NOVEMBER OF 1999

Norwood, MA Oct. 26 6-7 PM
Albany, NY Oct. 28 7-8 PM
Binghamton, NY Oct. 29 9-10:30 AM
Scranton, PA Oct. 29 12-2 PM
Frackville, PA Oct. 29 5-6 PM
Philadelphia, PA Oct. 30 10:30 AM-12:30 PM
Brooklyn, NY Oct. 30 12-4 PM
Baltimore, MD Oct. 30 6-7 PM
Washington, DC Oct. 31 1:30-4 PM
Bridgeport, CT Oct. 31 8-9 PM

November Pickup Schedule
Lowell, MA Nov. 4 12-1 PM
Lawrence, MA Nov. 4 2-3 PM
Nashua, NH Nov. 4 4-5 PM
Brockton, MA Nov. 5 3:30-5:30 PM
Worcester, MA Nov. 6 12-3 PM
Waterbury, CT Nov. 8 10-11 AM
Hartford, CT Nov. 8 12-1:30 PM
Centerville, MA Nov. 10 3:30-5 PM
Putnam, CT Nov. 11 1-2 PM
Providence, RI Nov. 11 4-5:30 PM
Binghampton, NY Nov. 12 11 AM-12 PM
Scranton, PA Nov. 12 1-2:30 PM
Frackville, PA Nov. 12 5:30-6:30 PM

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:

•Taupymo sąskaitas *Taupymo certifikatus 
*IRA sąskaitas

•Asmeniškas ir komercines čekių sąskaitas 
•Tiesioginį pinigų deponavimą

•Namų paskolas •Automobilių paskolas
• Namų remonto paskolas ‘Sąskaitų paskolas 

•Namų (Home Equity) paskolas
Naujos, patogios darbo valandos ir draugiškas 

patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

Mūsų adresas:
24 Davis Avenue
Kearny, NJ 07032 
(201)991-0001 
arba skambinkite nemokamai: 
1-888-SCHUYLER
(1-888-724-8953)

For more information please call:
1 800-775-7363 or 914-258-5133

October 22 Kearny, NJ 11-12 noon
October 23 Brooklyn, NY 10-11 am
November 1 Paterson, NJ 11-12 noon
November 2 New Britain, CT 11-12 noon

Nevv Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

November 3 Philadephia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

November 4 Elizabeth, NJ 11-12 noon
November 5 Kearny, NJ 11-12 noon
November 6 Broooklyn, NY 11-12 noon
November 9 Putnam, CT 2-3 pm
November 15 Paterson, NJ 11-12 n6on
November 16 Nevv Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
yVaterbury, CT 4-5 pm

November 17 Philadelphia, PA 11-12 noon
November 18 Elizabeth, NJ 11-12 noon
November 19 Kearny, NJ 11-12 noon
November 20 Brooklyn, NY 11-12 noon
November 29 Paterson, NJ 11-12 noon

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $406r.t.

One way to Vilnius S 400

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:Ven@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Vasaros darbai Putnamo 
seselių sodyboje

(pradžia praeitame numeryje)

Rekolekcijos, įžadai

Vienuolija, malda ir darbu, 
per visus metus vykdo savo 
apaštalavimo misiją. Metinių 
rekolekcijų metu, per 8 dienas, 
turi laiko pasvarstyti: kas buvo, 
kas yra ir kaip turėtų būti, pa
lyginant visa su krikščionio ide
alu - Kristumi. Tom svarbiom 
dienom vadovavo kun. Liongi
nas Virbilas, SJ, Vilniaus kuni
gų seminarijos profesorius. Po 
rekolekcijų seserys atnaujino 
įžadus. Prieš altorių išsirikia
vę, jos buvo kalbantis ženklas 
pasauliui, kad yra aukštesnės

Keturios jaunosios seselės iš Lietuvos Laimutė, Daiva, Gertrūda ir Aušrelė prie Ma
tulaičio Slaugos Namų su Š. Amerikos provincijos (vyriausiomis amžiumi) seselėmis 
Augusta (sėdi) ir Bonifacija A. P. nuotr.

Šiaurės Amerikos Ateitininkų 
Tarybos rinkimai

Pranešame, kad šį rudeni įvyks Šiaurės Amerikos Ateitininkų 
(SAA) Tarybos rinkimai. Iš viso i Tarybą bus renkama 12 asmenų.

Rinkiminė komisija
Šiaurės Amerikos Ateiti

ninkų Tarybos rinkimus praves 
Sąjungos valdybų sudarytoji 
Rinkiminė komisija, kurią su
darys: Pranas Razgaitis (pirmi
ninkas), Stasė Kazlauskienė ir 
Rimantas Laniauskas. Rinki
minės komisijos adresas, yra 
6755 Parkgate Ovai, Seven 
Hills, O H 44131. Rinkiminė 
komisija padeda surasti kandi
datus, išsiuntinėja balsavimo 
lapelius bei balsavimo infor
maciją visiems balsuojantiems 
ateitininkams, suskaičiuoja bal
sus ir paskelbia rezultatus.

Rinkiminės taisyklės
ŠAA Tarybos rinkimuose ga

li dalyvauti Šiaurės Amerikoje 
gyvenantieji Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos (ASS) nariai, 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
(SAS) ir Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos (MAS) įžodį da

vVorcester, MA

Naujosios Anglijos šauliai
minės L.Š.S

Šiais metais Lietuvių Šaulių 
Sąjunga švenčia savo įsteigimo 
aštuoniasdešimtmetį. Šis ju
biliejus jau paminėtas Lietuvo
je ir kai kur išeivijoje.

Naujoje Anglijoje šis ypatin
gas jubiliejus bus minimas šių 
metų spalio 31 d., sekmadieni, 
Maironio Parke, 52 S. Quinsi- 
gamond Avė, Shrewsbury, MA. 
Pradžia 1 vai. p. p. Į minėjimą 
pakviesti vadai iš Lietuvos ir iš
eivijos. Numatyta programa:

1. Iškilmingoji dalis - invo- 
kacija ir trumpa apžvalga. 

vertybės nei turtai, aistra val
dyti ir kiti žemiški malonu
mai.

Sekančią dieną, per Marijos 
Dangun ėmimo šventę - Žolinę, 
oficialius įžadus davė sės. Ger
trūda - Ona Vitkauskaitė ir 
sės. Magdelena - Aušra Ado
maitytė. Pirmoji studijavo jė
zuitų kolegijoje Bostone ir ga
vo teologijos magistrės laipsnį, 
o antroji dirbo Lemonte, Ma
tulaičio Namuose Putname ir 
Neringos stovykloje. Po poros 
dienų jos grįžo į namus: sės. 
Gertrūda-Ona ruošti katechetus, 
sės. Magdelena-Aušrelė, būda
ma slaugė, - į seselių slaugos 

vusieji nariai.
ŠAA Tarybos nariu gali būti 

renkamas kiekvienas ateitinin
kas, sulaukęs 18 metų amžiaus 
ir išbuvęs ateitininku ne mažiau 
kaip penkerius metus be per
traukos. Tarybos narys gali eiti 
ir kitas pareigas ateitininkų or
ganizacijose, išskyrus ŠAA val
dybos pirmininko pareigas. 
ŠAA tarybos nario kadencija - 
treji metai.

Kandidatus į ŠAA Tarybą 
gali pasiūlyti kiekvienas ateiti
ninkas, atsiųsdamas laišką Rin
kiminei komisijai ir pridėdamas 
siūlomo kandidato raštišką su
tikimą. Siūlomas raštas turi 
trumpai apibūdinti siūlomo kan
didato veiklą ateitininkijoje, 
profesiją, amžių, gyvenvietės 
adresą bei telefono numerį ir 
nuo kada yra ateitininkas. Jei
gu kandidatų skaičius trigubai 
viršytų renkamų narių skaičių, 
kandidatų sąrašas uždaromas.

■gos įkūrimą
2. Meninė dalis, kurią atliks 

sol. Marytė Bizinkauskaitė iš 
Brocktono ir aktorius Feliksas 
Kontautas iš Bostono.

3. Lietuviškų patiekalų vai
šės, kurias paruoš sesės šaulės.

Taip pat yra daroma atmi
nimui knygelė-programa su 
sveikinimais, skelbimais ir ki
tomis įvairenybėmis.

Kviečiame Worcesterio ir 
apylinkės visuomenę gausiai 
dalyvauti, nes kitos tokios 
šventės teks laukti dar dešimt 
metų.

namus Marijampolėje. Išlei
dome ir kitas jaunąsias įvai
riems darbams į Lemontą ir į 
Montrealį. Kažkaip tuščia be 
jų... Liūdnoka, bet tikime, kad 
sulauksime naujų.

Šiluvos atlaidai - maldos 
diena

Susirinko 100 maldininkų! 
Putnamui tai daug. Atlaidams 
vadovavo vienuolijos kapelio
nas kun. A. Diškevičius. Pras
mingas pamokslas šv. Mišių 
metu, paskaita per konferenci
ją koplyčioje, procesija, skirta 
Rožančiaus garbingajai daliai - 
buvo tos maldingos valandos, 
naujai įprasminę mūsų širdyse 
Marijos dangun paėmimo pas
laptį ir reikšmę mūsų gyve
nimui. ari

Rinkiminė komisija paruo
šia balsavimo lapus surašydama 
kandidatus alfabetine tvarka.

Rinkimų pravedimas
Rinkiminė' komisija praveda 

rinkimus korespondenciniu bū
du. Balsavimo lapus su bendra- 
laiškiu ir balsavimo taisyklėmis 
komisija išsiuntinėja kiekvie
nam Šiaurės Amerikoje gyve
nančiam ASS nariui ir kiekvie
nam SAS, įžodį davusiam, na
riui. MAS nariams balsavimo 
lapai, bendralaiškis ir rinki
minės taisyklės bus išsiuntinė
jamos per MAS kuopų valdy
bas. Narių ir kuopų sąrašus 
rinkiminei komisijai pristato 
ASS ir SAS centro valdybos ir 
MAS kuopų valdybos.

Nariai, kurie gyvena toliau 
nuo lietuviškų telkinių, yra 
prašomi kreiptis į ASS ir SAS 
centro valdybas bei į arčiausiai 
esančią moksleivių kuopą, kad

Lietuvos Vyčių centro valdybos 
suvažiavimas

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos posėdis š. m. spalio 2 d. 
vyko Los Angeles, Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Daly
vavo centro valdybos nariai iš 
Illinois, Maryland, Michigan, 
Ohio, Pennsylvania, New Jersey 
ir New Yorko valstijų. Suva
žiavimą globojo Los Angeles 
vyčių 133 kuopa, veikianti prie 
Šv. Kazimiero parapijos.

Susirinkimo pradžioje proto
kolų sekretorė seselė vienuolė 
Johanna Marie Shainiauskas 
sukalbėjo maldą. Lietuvos 
Vyčių 133 kuopos vardu pas
veikino k-pos pirmininkė Ma
rytė Šepikaitė. Posėdžiui va
dovavo pirmininkas Jonas

N. Pr. S. koplyčioje, Putname, dalis atvykusiųjų į Šiluvos atlaidus klausosi kun. A. 
Diškevičiaus paskaitos A. P. nuotr.

“Ką padarėt vienam iš mažiausių 
brolių, tą padarėte Man99

Spalio mėnuo yra BALFO 
šalpos mėnuo. Vasara baigėsi, 
ruduo prasidėjo, žiema ateina. 
BALFO darbuotojai ištisai per 
visą Ameriką vėl atnaujina savo 
darbą; rūpinasi tais, kurie yra 
alkani - kad būtų pasotinti, ku
rie nuplyšę - kad būtų apreng
ti, kurie sušalę - kad būtų 
sušildyti. Iš tikrųjų mūsų visų 
rūpestis - padėti vargstantiems, 
juos sušelpti, parodyti savo ge
rą širdį, nušluostyti ašarą. Tą 
mes galime padaryti neati
dedami dar šiandien, duodami 
savo kuo dosnesnę auką BAL- 
FUI. Clevelando skyrius jau iš
siuntinėjo savo nariams voke
lius. Gal ne visi juos gaunate, 

butų įtraukti į balsuojančiųjų 
sąrašą.

Balsavimo eiga bus tokia:
1. Balsuojančiųjų sąrašai 

pristatomi Rinkiminei komisijai 
iki 1999 m. spalio mėn. 31 d.

2. Kandidatai Rinkiminei 
komisijai pasiūlomi iki 1999 
m. lapkričio mėn. 15 d.

3. Netrukus po kandidatų są
rašo uždarymo, Rinkiminė ko
misija išsiuntinėja balsavimo 
lapus ir nurodo iki kada balsa
vimo lapai turi būti sugrąžinti 
(pagal pašto antspaudą).

4. Balsavimo rezultatai pas
kelbiami dvi savaitės po bal
savimo termino.

Balsavimo rezultatus Rin
kiminė komisija praneša Są
jungų centro valdyboms, išrin
ktiesiems Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų Tarybos nariams ir 
paskelbta spaudoje.

Onutė Daugirdienė, JAS pir
mininkė, 15W560 89 St, Hins- 
dale, IL 60521
Marius Polikaitis, SAS pirmi
ninkas, 1209 Country Lane, 
Lemont, IL 60439
Algis Norvilas, ASS pirminin
kas, 4036W91st. PI, OakLavm, 
IL 60453.

Mankus. Jis pasveikino naujus 
išrinktus c.v. narius, komitetų 
pirmininkus ir svečius.

Komitetų pirmininkai padarė 
savo pranešimus. Iždininkas 
Richard Niedvares išsamiai ap
tarė iždo stovį. Kultūros/lietu- 
vių kalbos komiteto pirminin
kas garbės narys muz. Faus
tas Strolia išvertė Lietuvos Vy
čių ketvirtojo laipsnio žymenį 
(kuris rašytas lietuvių kalba) į 
anglų kalbą. Garbės narystės 
pirmininkė Loretta Stukienė 
apibūdino 2000 m. garbės na
rystės kandidatus. Vyko disku
sijos apie ateities darbus ir 
metinį suvažiavimą.

Regina Juškaitė-Švobienė 

kai kurių adresai yra pasikeitę, 
kitų gal ir neturime adresų, bet 
kviečiame visus aukoti BAL- 
FUI. Tenebūna nė vieno, kuris 
savo auka pagal išgales nepa
remtų vargšų. Jūsų aukos per 
BALFĄ tiesiogiai pasiekia tuos, 
kuriems pagalba yra būtinai 
reikalinga, ypač mūsų brangio
joje Tėvynėje. BALFAS turi ten 
savo atstovus ir palaiko tiesio
ginį ryšį, kad jūsų aukos nueitų 
ten, kur jų labiausiai reikia. 
Prisiminkite BALFĄ, kuri yra 
seniausia ir patikimiausia ben
dros šalpos organizacija, vei
kianti nuo 1944 metų. Prisimin
kite tą šalpą, kurią ir mes pa
tyrėme, dar būdami DP stovy

Pasikeitimai JAV LB 
Vakarų Apygardoje

Š. m. birželio mėn. JAV LB Vakarų Apygardos valdyboje 
pasikeista pareigomis. Buvusiam pirmininkui Zigmui Viskanai 
atsistatydinus, valdybos nariams pageidaujant, Angelė Nelsienė 
sutiko perimti pirmininkės pareigas ir buvo vienbalsiai patvirtin
ta.

Dabartinė JAV LB Vakarų Apygardos valdyba:
Angelė K. Nelsienė (pirmininkė) - telef.: (714) 526-3648, E- 

mail: NELSAS@worldnet.att.net
Vytautas Vidugiris (vykd. vicepirm.) - telef.: (310) 377-3192, 

E-mail: VIDUGIRIS@earthlink.net
( Monte Sodeika (iždininkas) - telef.: (310) 326-9219, E-mail: 
MSODIS@aol.com

Violeta Gedgaudienė (informacija) - telef.: (805) 259-0258
Danguolė Varnienė (švietimas) - telef.: (818) 249-7574
Amandas Ragauskas (kultūra) - telef.: (818) 349-8133, E-mail: 

AMANDASR@earthlink.net
Albinas Sekas (jaunimo reikalai) - telef.: (818) 957-3670, E- 

mail: ALBINAS@earthlink.net
Vytautas Burokas (socialiniai reikalai/ryšiai su naujais emi

grantais) - telef.: (310) 474-0211
Zigmas Viskanta (ypatingieji reikalai) - telef.: (310) 541-5825, 

E-mail: ZVISKANTA@aol.com
Antonija Petrulienė, Phoenix, Arizona (visuomeniniai ir poli

tiniai reikalai) - telef.: (602) 263-5197

Chicagos “Lituanica” įveikė
i

kroatus 5:1
Spalio pirmasis sekmadienis 

gražiu oru tikrai nepasižymėjo: 
lijo visą dieną. Tačiau “Litua
nicos” futbolininkams kitos iš
eities nebuvo, nes reikėjo rung
tyniauti prieš kroatų vienuolikę.

Tai buvo penktasis šio rato 
pirmenybių susitikimas, kuris 
buvo sėkmingiausias iš visų 
rungtynių: varžovai įveikti net 
5:1.

Nuo pat rungtynių pradžios 
šiek tiek lijo, o iki rungtynių pa
baigos likus 15 minučių, įsili
jo kaip reikiant. Tada net 
prisiekę žiūrovai jau bėgo į pas
togę, tačiau futbolininkams 
tokios galimybės nebuvo.

Žaidžiant savojoje aikštelė
je, Lemonte, mūsiškiai, ypač 
pirmame kėlinyje, buvo pa
dėties viešpačiai. Įvarčių seriją 
pradėjo buvęs kaunietis Danas 
Smulkys. Po jo sekė sėkmingi 

klose. Atiduokime savo duok
lę vargšų šalpai. Prisiminkime 
taip pat BALFĄ savo paliki
muose, kad galima būtų tęsti 
šalpos darbą ir toliau. BALFAS 
tiesiogiai šelpia Lietuvoje bu
vusius kalinius, tremtinius, naš
laičius, senelius, gausių vaikų 
šeimas bei visus į vargą papuo
lusius žmones. Šelpdami per 
BALFĄ visuomet jūs gausite 
pakvitavimą ir visos Balfui skir
tos aukos yra nurašomos nuo 
mokesčių. Pavalgydinti išalku
sį, aprengti kalinį, sušildyti se
nelių ar vaikučių širdis yra lab
daros darbai. Neatsisakykime, 
įsijungime į bendrą šalpos dar
bą, tuomet ir mums bus šilčiau 
širdyje, kad mūsų dėka kas nors 
geriau pasijaus... Tuo pačiu ir 
mums įvyks Pažado išsipildy
mas: “Pas Mano Tėvą tavęs 
laukia džiaugsmas”.

Dana Čipkienė

Virgio Žuromsko ir Bryant Mil- 
lerio spyriai. Pirmo kėlinio pa
baigoje tas pats Smulkys pasi
žymėjo darsyk.

Po pertraukos iš Gyčio Ka
valiausko padavimo Jorge Es- 
pinoza pridėjo ir penktąjį įvartį. 
Kaip atrodė, lietuviai vėliau ir 
nelabai stengėsi, o daugiau 
laukė, kada galės nusivilkti per
mirkusias uniformas. Tada 
“Zrinski” vardu pasivadinę 
(Kroatijos miesto pavadinimas) 
futbolininkai įstengė pasiekti 
bent garbės įvartį.

Po šios pergalės “Lituanica”, 
su dviem pergalėm, dvejomis 
lygiosiomis ir vienu pralaimė
jimu, pirmenybių lentelėje stovi 
antroje vietoje savo grupėje. 
Šiemet dar yra likusios 3 pir
menybių rungtynės, bet jos vi
sos bus žaidžiamos išvykose.

Edvardas Šulaitis

mailto:NELSAS@worldnet.att.net
mailto:VIDUGIRIS@earthlink.net
mailto:MSODIS@aol.com
mailto:AMANDASR@earthlink.net
mailto:ALBINAS@earthlink.net
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Misijų sekmadienis - spa
lio 24 d. Visose katalikų bažny
čiose tą dieną renkamos aukos 
paremti viso pasaulio misijas, 
kurių yra tūkstantis su viršum.

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, spalio 25 d. dalyvauja Uni- 
ted Nations, NY, Palestinos Pon-, 
tifikalinės misijos 50 m. sukak
ties minėjime.

Kun. dr. Hans F. Fischer, 
Vilniaus Kunigų seminarijos rek
torius, būdamas New Yorke spa
lio 15 d. lankėsi pas vyskupą 
Paulių Baltakį, OFM, svečiavosi 
pranciškonų vienuolyne, ap
lankė "Darbininko" įstaigas ir 
turėjo pokalbį su "Darbininko" 
redaktorium Julium Keleru. Pla
čiau kitame numeryje.

BALF'o New Yorko sky
riaus valdyba (Vitas Katinas, 
Zigmas Dičpinigaitis, Antanas 
Pumputis) spalio mėn. pradžioje 
pradėjo metinį aukų rinkimo 
vajų. Nariams ir buvusiems auko
tojams išsiuntinėti laiškai. Ten 
rašoma, kad 1998 m. vajaus metu 
surinkta ir į BALF'o centrą Chi
cagoje nusiųsta 5,100 dol. Au
kas siųsti: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine., P. 
O. Box>210081, VVoodhaven, NY 
11421. Aukas galima nukreipti:
1. Bendrai BALF'o šalpai; 2. Va
sario Šešioliktosios gimnazijai; 3. 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungai; 4. Suvalkų 
lietuvių paramai. Aukos atlei
džiamos nuo pajamų mokesčių.

Apreiškimo par. žinios
Kun. Jono Pakalniškio, 

mūsų klebono emerito, 60 metų 
kunigystės sukaktis bus paminė
ta mūsų par. salėje spalio 24 
d. 11 vai. mišios bažnyčioje; 
12:30 vai. parapijos salėje pager
bimo pietūs. Programoje: Geri
mantas Penikas parodys vaizda
juostę su montažu iš jubiliato 
veiklos; dainuos sol. Danielius 
Sadauskas, akomp. Gabrielius 
Alekna. Apreiškimo par. choras 
(vad. Asta Barkauskienė) išpildys 
muzikinę programą. Sveikinimus 
galite atsiųsti per internetą adre
su SID100@aol.com

Ričardas Simonaitis, Žal
girio mūšio fondo Lietuvoje stei
gėjas, spalio 3 d. po mišių par. 
salėje pasakojo apie šį fondą. 
Fondas dabar renka lėšas pasta
tyti Vytauto Didžiojo paminklą 
Trakuose. Fondo atstovas yra 
Robertas Urbanas, tel. 718-441- 
8467.

Kun. dr. Hans F. Fischer, 
Vilniaus Kunigų seminarijos rek
torius, spalio 10 ir 17 d. aukojo 
11 vai. mišias. Jis yra vokietis, 
labai gražiai kalbąs lietuviškai.

Tarybos pirmininkas VL Si- 
das, iždininkas Bill Kučinskas ir 
parapijos administratorius mons. 
David Cassato spalio 30 d. daly
vaus Brooklyno vyskupijos kon
ferencijoje Stewardship Day.

Brooklyno Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos Taryba 
rengia klebonui emeritui

Kun. fonui Pakalniškiui
jo 60-ųjų kunigystės metinių proga 

PAGEDBIMĄ - PIETUS 
sekmadienį, spalio 24 d.

Šv. Mišios - 11 vai. Apreiškimo bažnyčioje - 
kampas No. 5th St. ir Metropolitan Avė., Brooklyn, NY 

Po Mišių, 12:30 vai. pietūs parapijos salėje.
Bilieto kaina 20 dol.

Vietas užsisakyti iš anksto skambinant Malvinai Klivečkienei 
718 296-0406 arba sekmadieniais po 11 vai. mišių parapijos 
kavinėje.

Kviečia
PARAPIJOS TARYBAv

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios 
Religijos ir katekizacijos 

klasės prasidėjo spalio 10 d. Į 
naujai atremontuotą CCD 
pastatą studentai renkasi pamo
koms kiekvieną sekmadienį nuo 
11:15 v. r. iki 12:15 v. p.p. Šiuo 
metu yra 86 studentai. Esame 
dėkingi religijos mokytojams, 
kurie moko mūsų jaunimą.

Spalio 23 d. nemažai mūsų 
parapijos narių dalyvaus semi
nare "Kaip pasauliečiai gali padėti 
parapijai aptarnauti kaimynystėje 
gyvenančius vyresnio amžiaus 
tikinčiuosius". Šis seminaras vyks 
Our Lady of Hope parapijos sa
lėje 9 vai. r. - 3 vai. popiet.

Spalio 30 d. parapijos klebo
nas kun. James (Ted) Rooney, 
vikaras kun. Vytautas Volertas ir 
eilė parapijiečių dalyvaus "Ste- 
wardship Day" konferencijoje, 
kuri vyks vyskupijos patalpose 
Douglaston, NY, nuo 9 vai. r. iki 
3 vai. popiet.

Auksinio Amžiaus draugi
jos nariai renkasi į salę spalio 27 
d. tuojau po 12 vai. mišių.

Spalio 31 d. Lietuvos Vyčių 
110 kuopos nariai rengia pietus 
- šokius tuojau po 11:15 vai. 
mišių. Gros Joe Thomas. Bilietų 
kaina 25 dol. Dėl daugiau ihfor- 
macijų skambinti Juozui Stel
mokui, 516-485-1073; Bruno 
Rutkūnui, 516-628-2292; arba 
Elenai Matulionytei 718-326- 
3398.

Kraujo davimo vajus mūsų 
parapijoje vėl bus lapkričio 9 d. 
nuo 4 vai. p.p. iki 9 vai. vak. 
Kraujo bankuose yra kraujo trū
kumas, todėl tikimės, kad šis va
jus bus sėkmingas.

Angelika Roževičiūtė, 
gyvenusi Woodhaven, NY, o 
vėliau - Webster, NY, po ilgos 
ligos mirė rugpjūčio 27 d. savo 
sesers Danguolės De Maria na
muose, Batavia, OH. Laidotuvių 
mišios buvo rugpjūčio 29 d. Šv. 
Veronikos bažnyčioje Batavia, 
OH. Palaidota Cypress Hills ka
pinėse, Brooklyn, NY, šalia savo 
anksčiau mirusių tėvų.

Kun. Vytas Memenąs, buv. 
Šv. Antano par. klebonas Frank- 
fort, IL, dabar gyv. Riverside, 
IL, apmokėjo prenumeratą, kaip 
kasmet, atsiųsdamas 100 dol. 
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę dosnią paramą.

Juozas Rasys, Cambridge, 
MA, apmokėjo prenumeratą už 
du metus iš anksto, atsiųsdamas 
160 dol. čekį. Jis kasmet pare
mia mūsų spaudą visa šimtine. 
Nuoširdžiai dėkojame jam už ne
nutrūkstamą nuolatinę paramą.

"Aš savo dalį atlikau..."
Kun. Jono Pakalniškio 60 metų kunigystės sukakti minint

Spalio 24 d., sekmadie
nį, Apreiškimo parapijoje, 
Brooklyn, NY, yra ruošia
mas viešas pagerbimas kle
bonui emeritui kun. Jonui 
Pakalniškiui jo 60-ties me
tų kunigystės sukakties 
proga. Pagerbimą rengia 
parapijos taryba drauge su 
buv. klebonu kun. Vytau
tu Palubinsku ir adminis
tratorium monsinjoru Da
vid Cassato. Šv. Mišios bus 
aukojamos 11 vai. Ap
reiškimo bažnyčioje. Po 
mišių, apie 12:30 vai. 
parapijos salėje bus iš
kilmių pietūs. Programoje 
Gerimantas Penikas paro
dys vaizdajuostę su mon
tažu iš jubiliato veiklos; 
solistas Danielius Sadaus
kas dainuos su pianisto 
Gabrieliaus Aleknos palyda; 
Apreiškimo par. choras, vad. 
Astos Barkauskienės, išpildys 
muzikinę programą. Bus ir svei
kinimai.

Tikroji kunigystės šventimų 60 
metų sukaktis jau praėjo - tai 
birželio 3 d. Dėl susidėjusių 
aplinkybių ši šventė buvo nukel
ta į rudenį.

- o - •
Kun. Jono tėvai - Jonas ir Ona 

Pakalniškiai, žemaičiai, abu gimę 
Lietuvoje, prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą gyveno New Yorke, Man- 
hattane, netoli Aušros Vartų 
parapijos. Jonukas buvo trečias 
vaikas septynių vaikų šeimoje. 
Pakrikštytas Aušros Vartų parapi
joje. Paaugęs, artimoje mokyk
loje lankė vaikų darželį. 

. Pasibaigus karui ir Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, 1921 
metais Pakalniškių šeima grįžo į. 
Lietuvą ir apsigyveno Malagių 
kaime, Veiviržėnų par. Paveldė
jo gražų ūkelį. Jonukas pradžios 
mokyklą lankė Veiviržėnuose. Į 
gimnaziją įstojo Švėkšnoje, o po 
kelių metų persikėlė į Klaipėdos 
Vytauto Didžiojo gimnaziją. 
Baigęs septynias klases, 1933 m. 
įstojo į Kauno kunigų seminari
ją. Baigęs studijas seminarijoje, 
dar studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete teologiją ir filosofi
ją. 1939 m. birželio 3 d. Kauno 
arkikatedroje bazilikoje buvo 
įšventintas kunigu.

Netrukus kun. Jonas buvo 
paskirtas vikaru į Kauno arkika
tedrą. Aplinka jaunam toliau 
mokslo siekiančiam kunigui bu
vo šviesi ir patraukli. Įsitraukė ir 
į švietimo darbą - buvo paskirtas 
kapelionu "Saulės" pradžios mo
kykloje.

1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą, persikėlė į provinciją - į 
Pagirio parapiją, kurios klebonu 
tuo metu buvo kun. V. Dabušis. 
1942 m. vėl grįžo vikarauti į 
Kauno arkikatedrą. Paskiriamas 
kapelionu "Aušros" mergaičių 
gimnazijai,

1944 m. vasarą, sovietų armi
jai artėjant prie Kauno, pasi
traukė į Vakarus. Po kurio laiko 
atsidūrė Bavarijoje - Muenchene, 
kur buvo paskirtas seselių moky
tojų kapelionu. Privažiavus į šį 
miestą daugiau lietuvių 
pabėgėlių, vadovavo jų religi
niam gyvenimui. Haendelio kon- 

/T—"

Kun. Jonas Pakalniškis

servatorijoje studijavo muziką. 
1947 m. birželio 7 d. sugrįžo į 
savo gimtą New Yorką. Po metų 
buvo paskirtas vikaru į Apreiški
mo parapiją Brooklyne, kur išbu
vo iki 1966 m., kai buvo perkel
tas vikarauti į Viešpaties Atsi
mainymo parapiją Maspeth, NY. - 

Apreiškimo par. klebonui kun. 
Pr. Raugalui mirus, jo vieton 
vysk. Fr. Mugavero klebonu pas
kyrė kun. Joną Pakalniškį, kurį 
1977 m. liepos 16 d. Apreiškimo 
parapijiečiai su nuoširdumu 
iškilmingai sutiko, kaip savo aš
tuntąjį kleboną.

Apie 18 metų vikaraudamas 
Apreiškimo parapijoje, kun. Jo
nas reikšmingai prisidėjo prie 
parapijos religinio ir lietuviško 
judėjimo. Į parapiją prisirašė 
daug naujų ateivių ir jų jauni
mo. Vikaras padėjo suorganizuo
ti Maironio šeštadieninę litua
nistinę mokyklą, kurioje pats 
dėstė religiją ir buvo kapelionu. 
Jis pagelbėjo Apreiškimo parapi
joje atkurti jaunimo organizaci
jas: skautus ir ateitininkus. Kun. 
Jonas pats nuo jaunystės pri
klausė toms organizacijoms, o 
dabar buvo jų dvasinis vadovas. 
Jo vikaravimo metais parapija 
išsugo parapiečių skaičiumi ir at
jaunėjo.

O kai kun. Jonas Pakalniškis 
sugrįžo į Apreiškimo parapiją 
klebonu, visi parapijiečiai en
tuziastingai jį priėmė ir visokeri
opai jo veiklą rėmė. Visas parapi
jos gyvenimas pagyvėjo. Buvo 
atgaivinta LKM 29-oji kuopa, su
siorganizavo parapijos taryba, 
pagyvėjo didžiausio šioje apy
linkėje choro veikla.

1986 m. klebono rūpesčiu ir 
parapijiečių dosnumu buvo at
naujinta bažnyčia (darbai kaina
vo 140,000 dol.), o 1988 m. - 
atremontuoti vargonai (kainavę 
32,000 dol.).

1989 m. gegužės 21 d. iškil
mingai atšvęstos dvi sukaktys: 
parapijos deimantinis ir kun. 
Jono Pakalniškio kunigystės 
auksinis jubiliejus. Pamaldos 
vyko Apreiškimo par. bažnyčioje, 
banketas - Kultūros Židinyje.

Klebonas kun. Jonas Pakal
niškis išėjo į pensiją 1989 m. 
liepos 1 d. ir apsigyveno Bishop 
Mugavero kunigų rezidencijoje, 
Douglaston, NY. Pensijoje bū
damas pradžioje daug padėdavo 
— 

K

TAUTOS FONDAS
Lithuanian National Foundation, Ine. 

351 Highand Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

suprasdamas sunkią lietuviškų laikraščių leidimo 
padėti ir įvertindamas gilų DARBININKO laikraščio 
įnašą lietuvybės išlaikymui ir skleidimui išeivijoje, 
1999 m. birželio 12 d. paskyrė 2,000 dol. parama.

DARBININKO leidėjai
ir administracija nuoširdžiai dėkoja už paramą

y

savo buvusioje parapijoje, ar tai 
pavaduodamas atostogaujantį 
kleboną kun. V. Palubinską, ar 
šiaip savaitgaliais atlikdamas re
ligines apeigas. Bet sveikata pra
dėjo šlubuoti; nors kun. Jonas 
turi gerų norų ir širdyje yra pri
sirišęs prie Apreiškimo parapi
jos, bet jau vis rečiau pasirodo 
parapijos bažnyčioje, nes vaikš
čioti pasidarą nelengva. Kiek 
įstengia, dalyyauja lietuviškame 
gyvenime, remia spaudą, įvai
rias organizacijas.

Švenčiant šią garbingą 60-ties 
metų kunigystės sukaktį, tikrai 
bus pasakyta daug sveikinimų ir 
gražių linkėjimų. Prie jų jungia
si ir "Darbininko" laikraštis, kurį 
kun. Jonas taip nuoširdžiai palai
ko ir remia.

Šio straipsnio antgalvei pa
rinkome šv. Pauliaus žodžius 
"Aš savo dalį atlikau..." todėl, kad 
kun. Jonas Pakalniškis, visą savo 
gyvenimą pašentęs Dievo tarny
bai, savo dalį atliko su kaupu. 
Tegul Viešpaties palaima ir glo
ba lydi jį kiekviename žings
nyje.

PHILADELPHIA

a.d.

VINCO KUDIRKOS 
MINĖJIMAS

Vinco Kudirkos šimto metų 
mirties sukakčiai paminėti Lie
tuvoje ir išeivijoje vyksta įvai
raus pobūdžio minėjimai. Phila- 
delphijos Lietuvių Bendruome
nės valdyba ruošia minėjimą, 
pasitelkdama Lietuvos ir išeivi
jos meninius bei kultūrinius 
talentus sekmadienį, spalio 31 
d. tuojau po 10:30 vai. lietu
viškų mišių Šv. Andriejaus par. 
salėje. Įvadą apie Vincą Kudirką 
padarys rašytojas visuomeninin
kas Vytautas Volertas. Mu
zikinę programą išpildys Lietu
vos Filharmonijos solistas Da
nielius Sadauskas, jam akom
panuos newyorkietė D. Sakaitė.

D. Sadauskas gimė 1940 m. 
birželio 15 d. Augant vienintelis 
troškimas buvo išmokti dainuo
ti; tai pasisekė, nes Valstybinėje 
konservatorijoje turėjo puikius 
mokytojus, profesorius. Per 25 
metus dirbdamas Lietuvos na
cionalinėje filharmonijoje solis
tu, paruošė apie 1500 įvairių sti
lių ir epochų kūrinių, įdainavo 7 
plokšteles, išleido CD. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, turė
jo progos dainuoti užsienyje: 
JAV, Australijoje, Suomijoje, 
Švedijoje ir kt. "Mūsų pastogė", 
Australijos lietuvių laikraštis, 
1989 m. taip rašė apie Sadauską: 
"...Balsas - lyrinis baritonas, pla
tus, sodrus, galingas, labai išla
vintas, pajėgus išreikšti drama
tinę pergyvenimų audrą ir švel
nius, subtiliausius jausmo niuan
sus".

V. Kudirkos minėjime Phila- 
delphijoje Danielius Sadauskas 
pristatys Vinco Kudirkos poezi
jos ir muzikinę kūrybą bei 
aplinką, kurioje Kudirka kūrė. 
Tikimasi, kad Philadelphijos 
apylinkių lietuviai pasinaudos 
proga dalyyauti šioje retoje 
kultūrinėje šventėje.

Teresė Gečienė

HALLOWEEN^

KAUKIŲ

DISKOTEKA
penktadienį, spalio 29 d.

Kultūros Židinyje
361 Highland Blvd.,

Pradžia 8 vai. vak.

Įėjimas 3 dol.
Kviečiame atvykti su 

kaukėmis

N.Y. Lietuvių Atletų Klubas
Tel. 718-805-3893

V (Aldona Augylienė) JZ

į SKELBIMAI "H
Tik 33 centai už minutę 

skambinant į Lietuvą; 8,9 cen
to -JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tarptautinė telefono bendrovė IE 
COM aptarnauja lietuvius nuo 
1983 metų. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. (sk.).

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel. (516) 377-1401. (sk.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, Washington, DC, 
ieško dvieju darbininku, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros dar
bus. Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - 
130 dol.mėnesiui. Tel. (202) 244- 
2373. _______ (sk.)

Dirbanti moteris ieško ne
didelio buto. Skambinti tel. 
718-846-3684. (sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo prižiūrėti ligonius. 
Turi gerą patyrimą. Skambinti 
(718) 348-4709. (sk.)

LIETUVOS STUDENTU 
CENTRAS 

patikimai ir garantuotai 
** keičia vizas JI, BĮ -.B2 į Fl 

arba Ll;
** padeda gauti Sočiai Security 

su leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo do

kumentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomos informaci

jos teiraukitės telefonu nuo 13 
vai.: 212-725-8807.

_______ (sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vil
niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
7 dienas. Išaugus pašto ir leidy
bos išlaidoms, "Lietuvos aido" 
metinė prenumerata JAV kai
nuoja: metams - 360 dol.; pusei 
metų - 180 dol. Čekiai rašomi 
"Lietuvos aido" vardu ir siun
čiami "Lietuvos aidas", Mairo
nio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 610-544, Fax. 224-876.

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

Aldona V. Valiukonienė, Glen- 
dale, CA - 50.00 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.

VILTIES siuntinių agentū
ra praneša, kad į Brooklyną Vil
ties atstovai atvyks š. m. spa
lio 30 d. ir nuo 12 iki 4 vai. p.p. 
priims siuntinius Kultūros 
Židinio kieme, buv. spaustuvės 
patalpose. Brooklyne mūsų ats
tovas yra Alg. Jankauskas, 
tel. (718) 849-2260. Susita
rus paims siuntinius iš namų.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
lapkričio 6 d., šeštadienį, nuo 
11 vai. Iki 12 vai. ryto Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. (914) 258-5133.

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:Darbininka@aol.com
mailto:SID100@aol.com
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