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servatorių frakci
jos seime seniūnas 

Andrius Kubilius gruodžio 18 d. 
paragino valdančiąją koaliciją 
rengti parlamentinių partijų su
sitarimą, kad Seime būtų sklan
džiai priimti integracijai į Euro
pos Sąjungą (ES) būtini teisės 
aktai. Neseniai pasibaigęs ES 
viršūnių susitikimas Nicoje, A. 
Kubiliaus teigimu, suteikė vil
ties, kad Lietuva gali įstoti į ES 
per artimiausią plėtros bangą 
kartu su anksčiau pakviestomis 
šalimis kandidatėmis.

- Lietuvos premjeras Ro
landas Paksas gruodžio 18 d. 
priėmė naująjį užsienio reikalų 
ministrą Antaną Valionį. Pasi
tarime, be kita ko, buvo kalbėta 
apie Lietuvos vyriausiojo dery
bininko dėl narystės Europos 
Sąjungoje, karjeros diplomato 
Vygaudo Ušacko, tolesnį profe
sinį likimą.

- Austrija remia Europos Są
jungos (ES) plėtrą ir greitą Lie
tuvos narystę šioje organizaci
joje, teigia Austrijos vyriausy
bės įgaliotinis ES plėtros klausi
mais, buvęs vicekancleris Er- 
hard Busek. Tai jis sakė gruo
džio 18 d. vykusiame susitiki
me su Lietuvos prezidentu Val
du Adamkumi, pranešė prezi
dento spaudos tarnyba.

- Buvęs Lietuvos susisieki
mo ministras marijampolietis 
Algis Žvaliauskas nerado jam 
tinkamo “valdiško darbo” ir im
sis privataus verslo. Kaip pra
nešė Marijampolės informaci
nis reklaminis savaitraštis “TV 
savaitė”, buvęs Seimo narys, 
1996-1998 m. Gedimino Vag
noriaus Vyriausybės eksminis
tras A. Žvaliauskas svarsto gali
mybę įkurti privačią verslo kon
sultavimo įmonę.

- Busimoji Lietuvos kari
uomenės spaustuvė žemėla
pius spausdins ne tik savo šalies 
kariškiams, bet ir latviams bei 
estams, teigia dienraštis “Lietu
vos rytas”. Spaustuvė taip pat 
ketina vykdyti ir komercinius 
užsakymus spausdinti karto
grafinius lapus. Krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius tei
gė “labai gerai” vertinąs jo va
dovaujamos žinybos spaustu
vininkų ketinimus verstis ir ko
mercija.

- Už paramą Lietuvos Nau
josios sąjungos (socialliberalų) 
ir liberalų koalicijai Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijai (LLRA) 
pažadėtas švietimo ir mokslo vi
ceministro postas jau kelia rū
pesčių valdančiosios koalicijos 
vadovams, teigia dienraštis 
“Lietuvos rytas”. Kaip rašo 
dienraštis, Seime artėjant bal
savimui dėl kitų metų biudžeto 
įstatymo, skaičiuojamas kiek
vienas balsas.

- Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus nepritaria Seimo 
priimtam įstatymui dėl Mokslo 
ir švietimo ilgalaikio finansavi
mo, gruodžio 18 d. pranešė 
“Kauno diena”. Anot dienraš
čio, prezidentas tikriausiai ne
pasirašys šio teisės akto, bet ir 
nevetuos jo, parašo teisę palik
damas Seimo Pirmininkui Artū
rui Paulauskui. Tai būtų pirmas 
atvejis, kai Prezidentas nepasi
rašo dabartinės kadencijos Sei
mo priimto įstatymo.

LIETUVOS LITUANISTIKOS INSTITUTŲ LAUKIA 
BENDRI MOKSLO DARBAI

Į lituanistikos institutų asoci
aciją susibūrusių trijų lituanis
tiką tyrinėjančių mokslo institu
tų vadovai tikisi, kad suvienijus 
jėgas bus racionaliau naudoja
mi mokslo ištekliai, kvalifikuo
čiau ir sparčiau įveikiami svar
būs lituanistikos tyrimo darbai.

Lituanistikos institutų asoci
acijos sutartį gruodžio 18 d. pa
sirašė Lietuvos istorijos, Lietu
vių kalbos bei Lietuvių litera
tūros ir tautosakos institutų di
rektoriai.

Kaip Eltos korespondentei 
sakė Lietuvių kalbos instituto 
direktorius dr. Artūras Judžentis, 
bendra mokslo raida verčia hu
manitarinės pakraipos institutus 
vienytis. Be to, asociacijos stei
gimą paspartinę gandai, jog

VALDAS ADAMKUS PABRĖŽĖ SVARBIAUSIUS 
LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS SIEKIUS

Metiniame Lietuvos diplo
matų susitikime Prezidentas 
Valdas Adamkus teigė, kad in
tegracija į Europos Sąjungą ir 
NATO bei geri santykiai su 
kaimynais yra ir bus svarbiausi 
Lietuvos diplomatijos siekiai.

Lietuvos vadovas sakė, kad 
mūsų šalis turi istorinį šansą 
2002 metais būti pakviesta tap
ti NATO nare. Prezidentas 
paragino diplomatus, dirban
čius JAV, Vokietijoje, Prancū
zijoje ir kitose Šiaurės Atlanto 
sutarties valstybėse, skirtį šiam 
tikslui visas įmanomas prie
mones ir galimus resursus.

V’Adamkus priminė, kad ki
ti metai bus lemtingi ir integra
cijos į Europos Sąjungą srityje.

“Būtina išnaudoti sėkmingą 
derybų startą ir siekti, kad Lie
tuva ir ES toliau derėtųsi ne tik 
intensyviai, bet ir rezultatyviai”.

Pasak Prezidento, spartėjant

SANTARVĖS PREMIJA - DONATUI BANIONIUI
Lietuvos santarvės 2000 metų 

premija už tolerancijos ir san
tarvės puoselėjimą tautoje pa
skirta aktoriui Donatui.Banio- 
niui. Šis apdovanojimas bus 
įteikiamas gruodžio 26 d. Pane
vėžio dramos teatre.

Kandidatus Santarvės premi
jai buvę pateikę pavieniai gy
ventojai bei kolektyvai, gauta 
pasiūlymų ir iš Santarvės sve

LIETUVOS MEDICINA: Į NAUJĄ 
TŪKSTANTMETĮ SU NAUJOMIS VILTIMIS

Nors šalies biudžeto lėšos, 
skiriamos sveikatos priežiūrai, 
2001-aisiais bus kiek mažes
nės, ligoniams teikiama pagal
ba dėl to nepablogės - pinigai 
bus racionaliau naudojami. Tai, 
kaip informuoja ELTA, užtik
rino Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkas Kęstutis 
Kuzmickas gruodžio 18 dieną 
surengtoje spaudos konferenci
joje:

Jis priminė, kad sveikatos ap
saugos reformai būtini juridi
niai dokumentai priimti jau se
niai, tačiau pati reforma praktiš
kai pradedama tik dabar. Taupy
ti lėšas, pasak K.Kuzmicko, pa
dės antrojo lygmens sveikatos 
priežiūros įstaigų restruktūriza- 
vimas. Nors tikimasi susilaukti 
kai kurių medikų nepasitenki
nimo, tačiau ir jie turėtų supras
ti, kad išlaikyti ligonines su apy
tuščiais skyriais yra visiškai ne
racionalu, nuostolinga. Ligo

mokslo institutus siekiama jun
gti prie universitetų. Nors visi 
trys institutai išaugo iš 1939 me
tais įkurto Lituanistikos institu
to ir dirba lietuvių kultūros kūri
mo bei aptarnavimo srityje, 
tačiau šiam bendradarbiavimui 
trūko juridinio pagrindo. Pasak 
A.Judženčio, mokslo institutai 
ir anksčiau kurdavo asociacijas 
su aukštosiomis mokyklomis, 
taip pat ūkiniais tikslais, tačiau 
bendrai dirbti mokslo darbą jie 
susibūrė pirmą kartą.

Dr.A.Judžentis tikisi, jog aso
ciacija pagerins institutų leidy
binę veiklą, leis imtis didelių 
mokslo projektų, kurių pavie
niai institutai nepajėgtų įveikti. 
Pavyzdžiui, numatoma, kad ki
tąmet Lietuvių kalbos ir Lietu

euroatlantinei integracijai, dau
giau konkrečių iniciatyvų reikės 
santykiuose su kaimyninėmis 
valstybėmis, todėl paragino dip
lomatus išplėsti 1998 metais 
Lietuvos pateiktus siūlymus dėl 
santykių su Rusija plėtros, ak
tyviau spręsti sienos su Rusija 
ratifikavimo klausimą.

Kaip Eltai pranešė Preziden
to spaudos tarnyba, V. Adamkus 
parėmė užsienio reikalų minis
tro ryžtą daugiau dėmesio skirti 
“rinkų diplomatijai”.

“Labai svarbu, kad šiame 
procese kuo aktyviau dalyvau
tų visa Vyriausybė. Ambasados 
turi būti laiku informuojamos, 
kas trikdo Lietuvos eksportą ir 
kokiose srityse planuojami in
vesticiniai projektai. Aktyvi 
Vyriausybės ir ambasadų sąvei
ka pagyvintų visą Lietuvos pri
vatizavimo procesą ir padarytų 
jį konkurencingesnį”, - sakė 

tainės žmonių sueigų. Santarvės 
premiją siūlyta suteikti Vilniaus 
universiteto Kardiologinės ir 
kardiochirurginės klinikų vado
vams, profesoriams Aleksand
rui Laucevičiui ir Vytautui Sir
vydžiui, pirmajai nepriklauso
mybę atkūrusios Lietuvos Vy
riausybės vadovei Kazimierai 
Prunskienei, Sveikuolių judėji
mo vadovui Dainiui Kepeniui, 

ninės bus jungiamos ir ligoniai 
dėl to tikrai nenukentės, prie
šingai, sumažinus administravi
mo išlaidas, liks daugiau lėšų 
gydymui.

Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkas suteikė viltį, kad 
pagaliau bus išspręsta ir viena 
didžiausių privačios medicinos 
problemų - panaikintas jos nely- 
giateisiškumas. Ketinama įtei
sinti galimybę privačioms įstai
goms, norinčioms sudaryti su
tartis Su ligonių kasomis, už su
teikiamą pagalbą imti iš paci
entų papildomą priemoką. Tai, 
visų pirma, būtų efektyvi pagal
ba apsidraudusiems ligoniams, 
norintiems pasinaudoti pri
vačios medicinos paslaugomis. 
Ligonių kasa privačiai įstaigai 
sumokėtų pagal patvirtintus 
įkainius, o pacientui liktų sumo
kėti tik priedą už geresnes sąly
gas.

Papildomas priemokas, sakė 

vos istorijos institutai pradės 
rengti istorinių Lietuvos vieto
vardžių žodyną. Lietuvių kalbos 
bei Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institutai svarstė galimy
bę kartu parengti senosios lietu
vių raštijos enciklopediją arba 
žinyną.

Lituanistiką tyrinėjantys ins
titutai yra numatę kartu tyrinėti 
tarybinio laikotarpio Lietuvos 
kultūrinio pasipriešinimo, kilu
sio septintajame dešimtmetyje, 
istorinius, kalbinius ir literatū
rinius aspektus. Į šį projektą 
būtų įtrauktos ir kitos Lietuvos 
bei užsienio mokslo institucijos. 
Lituanistikos institutų asociacija 
ieškotų papildomo finansavimo 
jungtiniam mokslininkų kolek
tyvui. ELTA

Prezidentas.
Valstybės vadovo teigimu, 

užsienio politikoje būtina dieg
ti tokius darbo metodus, kurie 
skatintų efektyvesnę, labiau ko
ordinuotą veiklą.

“Užsienio politikos sprendi
mus turi lemti valstybės strate
gija, o ne asmeninės diplomatų 
improvizacijos”, sakė Preziden
tas.

V. Adamkus atkreipė dėmesį, 
kad plečiantis Lietuvos tarptau
tiniams įsipareigojimams rei
kėtų apsvarstyti jaunų tarptau
tinių diplomatų ugdymo klau
simą.

“Aiškus poreikių formulavi
mas ne tik pagyvintų dialogą su 
šalies universitetais, bet ir pa
čiai Užsienio reikalų ministeri
jai padėtų efektyviau spręsti 
kadrų klausimus”, - pažymėjo 
Prezidentas.

ELTA

olimpiniam čempionui Virgili
jui Aleknai, aktoriui Donatui 
Banioniui, Olimpinio komiteto 
pirmininkui Artūrui Poviliūnui, 
Lietuvos olimpinei krepšinio 
rinktinei. Fondo valdyba papil
domai buvo pasiūliusi Seimo 
nario Kazio Bobelio kandida
tūrą. Už pateiktas kandidatūras 
Santarvės fondo valdybos na
riai balsavo slaptai. ELTA

K. Kuzmickas, ketinama įtei
sinti ir valstybinėms įstaigoms.

Pavyzdžiui, sakė jis, jei ligo
nis, siunčiamas į antro lygio li
goninę, nori gydytis trečio, lygio 
- universitetinėje klinikoje, jis 
turėtų už tai papildomai su
mokėti.

Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkas taip pat sakė, kad 
pavyko “surasti” šešis milijonus 
litų priklausomybės ligų preven- 
cijai ir gydymui. Jos bus skiria
mos Sveikatos apsaugos minis
terijai steigti priklausomybės li
gų centrus Kaune, Šiauliuose ir 
Panevėžyje, taip pat kitoms ži
nyboms - įgyvendinti narko
manijos prevencijos programas.

2001-aisias taip pat numaty
ta skirti lėšų įrengti vaikų kaulų 
čiulpų persodinimo operacinę 
jau veikiančiame Vilniaus uni
versiteto ligoninės Santariškių 
klinikų Kaulų čiulpų transplan
tacijos centre. ELTA

A. Kašubienė. Madona

GEORGE W. BUSH LAIMĖJO 
JAV PREZIDENTO RINKIMUS

Respublikonų kandidatas 
George W. Bush taps 43-iuoju 
JAV prezidentu. Rinkimų baig
tis buvo nulemta po penkias sa
vaites trukusio ginčo. Demokra
tas Al Gorc gruodžio : 3 d. nak
tį pripažino savo pralaimėjimą 
ir pasveikino buvusį varžovą su 
pergale. Abu politikai po ilgai 
trukusios įtampos paragino res
publikonų ir demokratų šali
ninkus susitaikyti.

PASKELBTI LIETUVOS 
NACIONALINĖS PREMIJOS LAUREATAI

Paskelbti devyni šių metų N > 
cionalinės premijos laureatai. 
Tai dailininkai Eugenijus Cu- 
kermanas, Adomas Jacov skis ir 
Dalia Kasčiūnaitė, rašytojai To
mas Venclova TTijolė Miliaus
kaitė ir Romualdas Granauskas, 
dirigentas Juozas Domarkas, 
operos dainininkė Irena Milke
vičiūtė ir aktorius Vladas Bag
donas. Premijos paskirtos už

KAUNO FUNIKULIERIUI - 65 METAI
Vienam iš dviejų Kaune 

veikiančių funikulierių sukako 
65 metai. Ta proga kauniečiai į 
Aleksoto kalną buvo keliami 
nemokamai. Šis funikulierius 
yra ir istorinis paminklas, nes 
toks pat yra tik Italijoje. Iki šiol 
Aleksoto funikulierius yra ne
pasikeitęs: išlikusi keltuvo iš
vaizda, šveicariška įranga, tvo
ros, vienbėgis kelias, išsišako- 
jantis trasos viduryje vagonams 
prasilenkti. Dabar funikulie
riumi naudojasi nedaug kelei
vių, tačiau tikimasi, kad jį pa
mėgs turistai. Funikulieriaus sa
vininkė bendrovė “Autrolis”, ki
tąmet žada įrengti autobusų

PANEVĖŽYJE
ĮRENGTI VAIZDO KAMERAS

Panevėžys bus pirmasis Lie
tuvos miestas, kurio judriausias 
gatves, žmonių susibūrimo vie
tas ir išvažiavimo kelius per 
vaizdo kameras stebės policija. 
Šiam projektui subrendo ir 
miesto valdžia, ir policija. Para
mą žada ir miesto verslininkai. 
Dalį lėšų skirs Panevėžio savi
valdybė, tikimasi ir Vyriausybės 
paramos. Brangiai kainuosian

Tapęs šalies prezidentu G. W. 
Bush paragino amerikiečius vie
nytis ir pamiršti nuoskaudas, ku
rios galėjo likti po istorinės jo 
kovos su demokratų kandidatu 
A.Gore. “Žinau, kad amerikie
čiai nori susitaikymo ir vieny
bės. Žinau, kad amerikiečiai no
ri pažangos. Mes turime pasi
naudoti proga ir tai pasiekti”, - 
sakė G.W.Bush Atstovų rūmuo
se Austin, TX. AP, Reuters

reikšmingus pastarųjųpenkerių 
metų darbus. Deja, Romualdas 
Granauskas ir Juozas Domarkas 
pastaruoju metu sunkiai serga. 
Premijos bus įteikiamos pėr Lie
tuvos valstybės atkūrimo iš
kilmes - kitų metų Vasario 16- 
ąją. Šiuo metu nacionalinės 
premijos dydis - 42.5 tūkst. 
litų.

Lietuvos rytas

aikšteles, sutvarkyti laiptus, vir
šuje įrengti apžvalgos aikštelę 
su nedidele kavine. Pakilimas ir 
nusileidimas funikulieriumi, ku
riame telpa 25 keleiviai, kai
nuoja 50 lietuviškų centų. Prieš 
karą nusileidimas funikulieriu
mi kainavo dvigubai pigiau. 
Stengiantis, kad kauniečiai vi
siškai nepamirštų funikulie
riaus, kitąmet tikimasi taip pat 
atpiginti nusileidimo bilietus. 
Prieš 65 metus funikulieriaus 
įrengimas Kauno savivaldybei 
kainavo 258 tūkst. litų. Per die
ną keltuvas pakildavo ir nu
sileisdavo daugiau kaip 220 
kartų. Respublika

RUOŠIAMASI

čią tačiau geros kokybės ir nu
sikaltėliams itin neparankią 
įrangą verčia rengti didelis nu
sikalstamumas mieste. Panevė
žio policijos ir savivaldybės pa
reigūnai buvo nuvažiavę pasi
semti patirties į Estijos sostinę 
Taliną. Estijos kolegos teigia, 
kad Taline, įrengus stebėjimo 
kameras, nusikalstamumas su
mažėjo 30%. Respublika
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Penkių su puse milijonų dolerių sprendimas
—Kultūros Židinio bylos išdava—

Apie šį netikėtą teisino pa
skelbtą sprendimą, sukėlusį 
įvairius vertinimus, buvo pra
nešta birželio 29 d., 2000, o rug
pjūčio 15 dienos “Drauge” bu
vo atspausdintas vertimas į lie
tuvių kalbą.

Emigracijai į JAV prasidėjus, 
Brooklyn, N.Y. pavirto didžiau
sia naujai atvykusių lietuvių su
sitelkimo vieta. 1951 metais tė
vai pranciškonai nutarė prie 
Brooklyno vienuolyno steigti 
lietuviškos spaudos ir kultūros 
centrą ir tuo atremti sovietų iš
laikomo savaitraščio “Laisvė” 
propagandą. Iš Bostono buvo 
atkeltas “Darbininkas”, prijung
tas savaitraštis “Amerika” ir 
Pittsburgo “Lietuvių Žinios”. 
Apie šią naują įstaigą tuoj pra
dėjo spiestis mokslo ir spaudos 
žmonės.

Netrukus paaiškėjo, kad už
sibrėžtam tikslui atsiekti esamos 
vienuolyno patalpos yra per 
ankštos, o vieta nepatogi. Buvo 
nuspręsta kurtis Brooklyno 
aukštumoje, Highland parko pa
kraštyje. Sužinoję apie pranciš
konų statybos planus New Yor
ko lietuviai prašė pranciškonų į 
savo planuojamą Lietuvių Kul
tūros Centro pastatų junginį 
numatyti ir patalpas lietuviškai 
veiklai. Pranciškonai su tuo su
tiko, o lietuviai už tai pažadėjo 
aktyviai talkinti pranciškonų 
aukų rinkimo vajuje.

Highland bulvare tėvai pran
ciškonai nupirko 5 greta vienas 
kito buvusius namus, kai ku
riuos nugriovė, žemės sklypus 
sujungė greta vienas kito į vie
ną žemės vienetą ir pastatė nau
ją, šešių pastatų junginio Lietu
vių Kultūros Centrą o paskirtą 
lietuviškai veiklai pastatą pra
minė Kultūros Židiniu.

Tam projektui duoti eigą tėvai 
pranciškonai išleido daugiau 
pusės milijono dolerių. Be to, 
kad atskirti Brooklyno vienuo
lyno žinioje kuriamą Lietuvių 
Kultūros Centrą nuo Pranciš
konų Ordino provincijos cen
tro, esančio Maine valstijoje, 
administracinės atsakomybės, 
sudarė atskirą $300,000 “The 
Lithuanian Cultural Foundation, 
Ine.” (nesumaišyti su “The Lit
huanian Cultural Center, Ine. ”) 
statybos fondą su teise rinkti 
aukas. Kaip neoficialiuose pasi
tarimuose buvo žadėta, į talką 
atėjo iš lietuvių organizacijų ir 
atskirų asmenų sudarytas komi
tetas, kuris įsijungė į fondo veik
lą ir aktyviai dalyvavo talkoje 
renkant aukas Lietuvių Kultū
ros Centro pastatų statybos iš
laidotais apmokėti, pareikšdami: 
“likusią sumą mums sudėti yra 
privilegija, mūsų ambicijos ir 
garbės reikalas”.

DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 16 < 

JONAS P. LENKTAITIS
Vienuolyno projektas buvo 

užbaigtas, o Kultūros Židinio 
pastatas oficialiai buvo dedikuo
tas 1974 m. vasario 10 dieną 
"Nepriklausomai Lietuvai ir lie
tuvių tautai.”

Dvylika metų Kultūros Ži
dinį administravo vienuolyno 
statybos komiteto pirmininkas, 
Tėvas Paulius Baltakis, OFM. 
Sąlygoms nuolat keičiantis, o 
vienuolyno nariams mažėjant, 
buvo nutarta ieškoti galimybių 
už vienuolyno ribą susitarti su 
prekybine firma, kuri apsiimtų 
Kultūros Židinio pastatą admi
nistruoti.

Pastatą administruoti sutiko 
tam tikslui naujai sukurta firma 
”The Lithuanian Cultural Cen
ter, Ine.” už vieną dolerį nuo
mos trejų metų administravimo 
laikotarpiui ir 1983 metų gruo
džio 17 dieną pasirašė nuomos 
sutartį.

Nuomos sutarties 22 paragra
fas numatė, kad sutartis automa
tiškai prasitęs tokiomis pat są
lygomis sekantiems trims me
tams, jeigu viena iš šalių nepra
neš raštu atsisakanti vykdyti su
tartyje išreikštus pasižadėjimus 
90 dienų prieš sutarties pasi
baigimą. Remiantis tuo paragra
fu sutartis automatiškai prasiil- 
gino penkis (5) kartus iki 1998 
metų spalio 31 dienos.

Tada tėvai pranciškonai, pil
dydami sutarties 22 paragrafo 
sąlygas, per Tėvą Pranciškų 
Giedgaudą, OFM, nustatytu 
laiku, raštu pranešė “The Lit
huanian Cultural Center, Ine.” ir 
tos firmos tarybos pirmininkui 
dr. Jonui Bilėnui, kad ateinan
tiems trejiems metams nuomos 
sutartis nebus atnaujinta. Tą pra
nešimą pakartojo ir tėvų pran
ciškonų advokatas.'

Užuot atsakę tėvams pranciš
konams ar jų advokatui į jų pa
siųstus pranešimus, dr. Jonas Bi
lėnas, “The Lithuanian Cultu
ral Center, Ine.” ir savo, tos fir
mos tarybos pirmininko, vardu, 
New Yorko valstijos Aukščiau
siame teisme pradėjo civilinę 
bylą prieš tėvus pranciškonus, 
kaltindamas juos sulaužius nuo
mos sutartį ir reikalaudamas 
teismą jo vadovaujamai firmai, 
LCC, In., pripažinti nuosavybės 
savininko teisę į ligi tol admi
nistravimo tikslu nuomotą pa
statą ir po juo esančią žemę ir 
keturis (4) milijonus dolerių 
nuostolių ieškinį.

Toks nerealus reikalavimas 
atkreipė teismo administracijos 
asmenų ir bylos svarstymui pa
rengti ir prižūrėti paskirto teisė
jo dėmesį ir sukėlė abejones 
apie skundėjo, dr. Jono Bilėno, 
teismo įstaigų realybės ir teis
mo proceso supratimą.

Nekreipiant dėmesio, kad ra
šinyje rugpjūčio 15 d. “Drauge” 
įdėjau svarbiausios sprendimo 
dalies teksto vertimą į lietuvių 
kalbą kuriame teismas nusako 
svarstymo eigą ir priežastį, ko
dėl toks sprendimas buvo pa
darytas, anksčiau pradėti šmeiž
to ir melo veiksmai prieš tėvus 
pranciškonus dar labiau sustip
rėjo.

Teismo dokumentus teisingai 
įvertinti reikia būti susipažinu
siam su JAV Civilinių teismų 
proceso sistemomis. Jos viena 
nuo kitos mažai skiriasi, tačiau 
valstijos įstatymais ar potvar
kiais nustatyta tvarka kiekvie
nam piliečiui yra privaloma ir 
griežtai prižiūrima.

Kad asmenims, kurie domisi 
dr. Jono Bilėno bylos spren
dimu, būtų lengviau suprasti, čia 
aptarsiu bylos užvedimo pir
muosius veiksmus, pradedant 
skundo ar ieškinio užregistra
vimu ligi teismo administracija 
ar administracinis teisėjas 
paskiria teisėją pradžioje pri
žiūrėti tolimesnį bylos eigos 
vystymąsi, o laikui pribrendus, 
bylą svarstyti ir spręsti. Teisėją 
paskyrus, prasideda dokumentų 
pasikeitimas tarp abiejų šalių, 
advokatų vadinamas “litiga- 
tion”.

Tokiame stovyje dabar randa
si “Lithuanian Cultural Center, 
Ine.” bei dr. Jono Bilėno byla.

Civiliname teisme byla pra
sideda apskrities įstaigoje 
(County Clerk’s Office”), skun- 
dėjui-ieškovui sumokėjus tam 
tikrą mokestį ir įteikus du kal
tinimo egzempliorius, ant kurių 
yra užspaudžiamas laiko ants
paudas, nurodantis metus, mė
nesį, dieną valandą minutę ir 
sekundę, kada tas dokumentas 
buvo užregisruotas, ir užrašo
mas bylos numeris.Tada doku
mentas perduodamas teismo ad
ministracijos naujų bylų peržiū
rėjimo skyriui patikrinti, ar nau
jai bylai priimti visi reikalavi
mai yra išpildyti, ir įdėti į tai by
lai paskirtą specialų voką vadi
namą “docket”. Čia byla laiko
ma iki bus gautas kaltinamojo 
atsakymas.

Nustatytas laikas atsakyti į 
kaltinimąyra apribotas ne ilgiau 
kaip 30 dienų, įskaitant šven
tadienius, ir griežtai teismo ad
ministracijos stebimas.

Antrasis skundėjo egzem
pliorius su tokiu pat laiko ant
spaudu turi būti skundėjo nusių
stas registruota siunta ar pasi
untinio asmeniškai įteiktas kal
tinamajam, o gautas pašto pa
kvitavimas ar pasiuntinio raštiš
kas ir notaro patvirtintas pareiš
kimas turi būti saugojamas. 
Teismo eigai vystantis jis gali

būti pareikalautas.
Kaltinamasis, gavęs kaltini

mo dokumentą laike nustatyto 
termino privalo atsakyti į klausi
mus, vienus paneigiant, kitus 
paaiškinant, ir parengtą atsaky
mo dokumentą panaudojant tą 
patį kelią per County Clerk 
įstaigą pasiųsti kaltintojui.

Tėvų pranciškonų advokatas, 
gavęs skundą kuriame buvo iš
vardinta kelios dešimtys kalti
nimą pripažino tik vieną kad 
teismas, kuriame skundas yra 
užregistruotas, turi kompetenci- 
ją(jurisdiction), tą bylą svarsty
ti.

Teismo administracijos bylų 
skundų įvertintojai atkreipė dė
mesį, kad visi skundėjo kaltini
mai yra paneigti, pasiuntė abie
jų šalių advokatams raginimus 
nustatytą dieną atvykti į teismo 
administraciją kad dokumen
tuose šalių išreikštas nuomones 
būtų galima išsiaiškinti ir su
derinti. Nustatytu laiku atėjo tik 
tėvų pranciškonų advokatas. 
Nei “The Lithuanian Cultural 
Center, Ine.” advokatas, nei dr. 
Jonas Bilėnas neatėjo, nei raštu 
pasiaiškinimo neatsiuntė.

Tėvų pranciškonų advokatas 
sutiko su teismo administracijos 
pasiūlymu paskirti kitą atvyki
mo datą už keturių ar penkių 
savaičių.

Tame laikotarpyje tėvų pran
ciškonų advokatas paprašė vie
nuolyno administraciją sudary
ti visų Kultūros Židinio pastato 
nuomos sutarties penkių trime
čių pratęsimų laikotaryje vie
nuolyno nuosavybei padarytų 
nuostolių sąrašą surašyti visų 
nuomos sutartyje išvardintų są
lygų neišpildymus bei kitą at
skirai padarytą susitarimų ne
silaikymus, savivaliavimą fi
nansiniuose reikaluose, be atsi- 
klausimo keičiant bankų sąskai
tas, neteisėtai pervedant pinigus 
iš vienos abiem šalims priklau
sančios sąskaitos į kitą.

Tėvų pranciškonų vicepro- 
vincijolas Tėvas Placidas Ba
rius, OFM, viską surašęs teis
mui priimtinoje “Affidavif ’ for
moje ir notaro akivazdoje pasi
rašęs, persiuntė advokatui. Šis 
tą parodymą pavertęs prieš- 
skundžiu (Counter Claim), už
registravo County Clerk’s įstai
goje, prijungė prie tik pradėtos 
bylos, o antrąjį egzempliorų į- 
statymų nustatyta tvarką nusi
untė dr. Jono Bilėno advokatui. 
Tokiu ėjimu tėvai pranciškonai 
ne tik paneigė skunde išvardin
tus kaltinimus, bet ir iš savo iš
eities taško skundė “TheLithua- 
nianCultural Center, Ine.” firmą 
ir jos tarybos pirmininką dr. 
JonąBilėną atsakingą už jo va
dovaujamos firmos padarytus 
nuostolius, ir jį patį už iš anksto 
planuotus veiksmus, žalingus ir 
nuostolingus tėvų pranciškonų 
vienuolyno nekilnojamai nuo
savybei ir pranciškoną ordino 
garbei. (nukelta į 8 psl.)

Pirmasis sniegas Vilniuje V. Kelerienės nuotr.

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje New Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mail jbanyte97@hotmail.com Profesionalus ap
tarnavimas garantuotas !!!

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

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 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

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

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

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

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

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

Pranciškonų vienuolynas. Tai pirmoji Tėvų Pranciškonų įsigyta nuosavybė Highland bulvare. Ligi vienuolyno 
kultūros centro pastatų komplekso užbaigimo čia nemokamai šešeris metus rinkosi New Yorko lietuviai ir čia 
vykdavo jų renginiai.

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš 
WPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. E-mail: 
laisvesziburys@aol.com

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Kalėdos internete
Kalėdos - viena populiariausių ir numylėtų švenčių pasaulyj e. 

Tereikia [dėmiau apsidairyti gatvėje, kurioje gyvenate, ir pa
matysite, kaip jos yra laukiamos. Išgražintos bažnyčios, išpuošti 
namai, tviskančios įvairiaspalvės lemputės, Kalėdų simbolika pa
puoštos durys, langai, kiemai. O kaip Kalėdas sutinka ir joms ruo
šiasi internetinė bendruomenė?

Pasidomėję galime rasti pačių netikėčiausių ir įdomiausių da
lykų. Labiausiai paplitę kompiuteriniai serveriai, kuriuose gali
ma pasiųsti laišką Kalėdų seneliui ir gauti atsakymą elektroniniu 
paštu. Yra ir tokių, kuriuose galima paruošti asmenini laišką nuo 
Kalėdų senelio. Jis gali būti adresuotas jūsų vaikui, draugui ar 
giminaičiui ir bus atsiųstas Kalėdų išvakarėse ant specialaus po
pieriaus specialiame voke. Visa reikiama informacija užpildoma 
užsakymo lape: httn://santa.netiv. com Už elektroninio pašto 

laiškus mokėti dažniausiai nereikia, paprastų laiškų siuntimas 
kainuoja apie 5 dolerius.

Jei jūs nenorite patikėti savo artimųjų pasveikinimo niekam ir 
norite pats atlikti Kalėdų senelio vaidmenį, reikiamą rekvizitą 
galėsite įsigyti elektroninėse parduotuvėse. Pavyzdžiui, http:// 
www. deeppool. com/ galite rasti Kalėdųsenelio kostiumus po 59.95 
dol., sintetinių barzdų ir perukų (32 ir 59 dol.), baltas pirštines 
(11 dol.), kalėdinį varpelį, maišą dovanoms... Telieka tik praeiti 
nedidelį apmokymą. Tai galima padaryti slaptame Santa Klauso 
kaimelyje: httv://www.northvole.com/ Tai vienas simpatiškiausių 
kalėdiniųpuslapių. Juose galima aplankyti Kalėdųsenio dirbtuves, 
paskaityti pasakiškų istorijų, užsukti į paštą ir parašyti Kalėdų 
seneliui laišką, ar užeiti į ponios Santa Klaus virtuvę.

Verta aplankyti ir Christmas.com puslapį: http://christmas. com/ 
Jame galima rasti daug reikiamos informacijos. Galima rasti 
nemaža vietų, kuriose aprašoma, kaip švenčiamos Kalėdos vienoje 
ar kitoje šalyje: http://www. santaclaus. comAvorld. html, paskaityti 
su Kalėdų seneliu: http://www. rtis. com/reg/roundtop/santa. html. 
paklausyti Santa radijo laidų http://www/nettiradio.fi/test/santa/ 
saneng.html. Vėl galima pasiųsti elektroninį sveikinimą savo 
draugams: htto://wyvw. litnet. lt/info/ecards_lt. htm ar norų sąrašą 
Seniui Šalčiui: htty://www, tdd. lt/saltis/

X-ojo teatro festivalio 
Chicagoje įspūdžiai

Edvardas Šulaitis

Padėkos šventės savaitgalio 
metu Chicagoje ir apylinkėse 
gyvenantieji tautiečiai valgė ne 
tik tradicinį kalakutą, bet taip 
pat “paragavo” keturių lietuvių 
teatrų pastatymų - Jaunimo Cen
tro scenoje praūžėjau dešimta
sis Š. Amerikos lietuvių teatro 
festivalis.

Sceniniai kolektyvai iš Los 
Angeles, Toronto ir Hamiltono 
miestų, pridėjus ir chicagiečius 
vaidintojus, jų išalkusiai publi
kai pateikė net keturis veikalus.

Festivalio rengėjai - JAV Kul
tūros taryba - turbūt nujautė, kad 
vien mėgėjiškų teatro spektak
lių gali nepakakti, todėl pakvie
tė iš Kauno profesionalų aka
deminio valstybinio teatro ak
torių Petrą Venslovą. Jis čia ne 
vaidino, o vykusiai deklamavo 
lietuvių poetų kūrybą, kuo jis 
Lietuvoje labiausiai pasižymi.

P. Venslovo pasirodymu buvo 
pradėtas šis X-sis teatro festiva
lis lapkričio 22 d. Jaunimo Cen
tro kavinėje. Čia festivalio ren
gimo komiteto pirmininkas Le
onas Narbutis tarė festivalio ati
daromąjį žodį, o prieš aktoriaus 
poezijos skaitymą klausytojus 
(jų, beje, buvo gal tik šimtinė) 
kanklių muzika pradžiugino 
Genovaitė Razumienė.

Kaunietis aktorius, kaip tik
ras savo pasirinktos šakos meis
tras, publikos dėmesį sugebėjo 
išlaikyti arti dviejų valandų. Jo 
didžiausia stiprybė, turbūt, buvo 
tragiško likimo poeto Vytauto 
Mačernio lyrika, jo sonetai. Pui
kiai nuskambėjo ir Oskaro Mi
lašiaus “meilės ir vyno dainos”, 
Andriaus Vištelio-Višteliausko, 
Adomo Mickevičiaus, Justino 
Marcinkevičiaus, Paulio Širvio 
bei kitų kūrėjų eilėraščiai. Vie
na dalis buvo pašvęsta taip va
dinamam “lietuviškam šiupi
niui”, kur skaitovas atsipalaida
vimui pateikė ir linksmesnių 
posmų.

Pirmasis festivalio spektaklis 
įvyko penktadienio vakare, pa
sirodžius Chicagos “Žaltvyk
slės” teatro studijai (taip buvo 
atspausdinta programoje, nors 
anksčiau apie tokią studiją ne
buvo girdėta). Ši studija, reži
suojant anksčiau tik vaidyboje 
besireiškusiai Audrei Budrytei, 
suvaidino Lietuvoje gyvenančio 
autoriaus Mariaus Ivaškevičiaus 
pjesę “Kaimynas”. Tačiau gai
la, kad šis spektaklis daugumos 
žiūrovų buvo nesuprastas, nes 
nebuvo galima girdėti žodžių. 
Ypač tie, kurie sėdėjo tolėliau 
nuo scenos, liko visiškai nusk
riausti. Taigi, kiek buvo galima 

spėti iš publikos reakcijos, pir
masis festivalio blynas prisvilo.

Tačiau šeštadienio spektak
liai jau buvo sutikti su didesniu 
dėmesiu bei pagarba jų atlikė
jams. Popietėje pasirodė Hamil
tono lietuvių mėgėjų teatro 
“Aukuras” vaidintojai, parodę 
Vytauto Alanto komediją “Šia
pus uždangos” (rež. Elena Ku
dabienė). Vakaras buvo paskir
tas hamiltoniečių kaimynui - 
Toronto dramos teatrui “Ait
varas”, kuris atvežė irgi links
mą ir suprantamą komediją - T. 
Rutkausko “Audrą giedroje” 
(rež. A. Dargy-tė-Byskiewicz ir 
V. Žilinskas).

Paskutinę festivalio dieną, 
lapkričio 26-tą, savo sugebėji
mus rodė Los Angeles dramos 
sambūrio teatralai. Kalifornijos 
teatralų veikalas - chicagiečiams 
gerai pažįstamo rašytojo Antano 
Škėmos dviejų veiksmų drama 
“Žvakidė” (rež. Algimantas Že
maitaitis). Šis vaidinimas vaka
re įvykusiame festivalio užbai
gimo pokylyje ir žymenų įtei
kime buvo paskelbtas geriau- 
siuoju festivalio spektakliu.

Pokylio metu buvo paskelbti 
ir kiti laimėtojai (vertinimo ko
misiją sudarė svečias iš Kauno 
akt. Petras Venslovas, Julija 
Dantienė iš Philadelphijos ir 
chicagietė Nijolė Martinaitytė- 
Nelson).

Vyrų grupėje pagrindinio ak
toriaus žymuo atiteko Hamilto

Vytautas Mačernis

Muzikos autorius ir atlikėjas

Alfredas Kukaitis

27. A5 kidaio fentai. tikdjau meile
23. AS esu labai protautas- 
29. AS l.iitrinaa-į c&u

viiik.'u
31.
32.
33. A 5 pažinau fcara’tą tavyje

Skaito

Petras Venslovas

1. t/irLi kaip membrana
2. Pieną piltą ir r>alt<?- nrj.iukią
3. draugai
4. Vidunakti dažnai

Vii\i t . ii, k. H’Tiivr
C. 0 amžinasis nuodėmių Iltini!
7. ;’.iv<' t'irlj. jlk.mą kjip
6. Mc-»nozinomtfkam. bet-
9. Ateik, nuktyr, ir bvki mano ittylima!
10. Mano sunkiai serga
11. I jhu. tujinau j kur nurisiu
12. Atsiliepdamas geismo ritmam
13. Nėra pasauly nė vicmi
14. Liūdesys atėjo ynu mane kaip vėjas nakty
15. Kai pavargęs keleivis
16. A5 rsu ^itluaku j. palaidūnas
17. Linu. sustoju ir klausaus
15. buk. gyvenime. man neteisingas
15. Man neramu. As nerimą tvindau
20. Norėčiau jums kaip kr.ygą nuo pradžios aU4l#f>*i
21. Neatimki. Dieve, i$> manęs klydimu teisės
22. Už lango ir-gis vakaro dargus ugninis
23. kiekvieną rytą mylima, praeidama pro mano langą
24. <7y%rnimaš- tai geidžiamas apgavimas?
25. Asketas
26. Praeinančiam pasauly/* praeisiu

Taip atrodo ką tik išleistas kompaktinis diskas, kuriame neseniai JAV viešėjęs Petras 
Venslovas, padedamas muzikanto Alfredo Kukaičio, įskaitė Vytauto Mačernio 
eilėraščius

no ir Toronto teatrų aktoriuz Lai- 
sviui Širvinskui, kuris į Kanadą 
yra atvykęs prieš 10 m. iš Šiau
lių teatro. Moterų grupėje atžy- 
mėj imą gavo Los Angeles gru
pės vaidintoja Vaida Kiškytė, 
įtikinamai suvaidinusi Liuciją 
A. Škėmos dramoje “Žvakidė”. 
Ši pjesė 1955 m. “Darbininko” 
paskelbtame konkurse buvo 
laimėjusi I-ją premiją.

Taip pat buvo paskirti ir du 
atžymėjimo ženklai pagalbi
niams aktoriams - apdovanota 
chicagietė Giedrė Griškėnaitė- 
Gillespie, chicagiečiams gerai 
pažįstama iš Chicagos “Vaidilu
tės” teatro pastatymų. Vyrų tarpe 
buvo atžymėtas hamiltonietis 
Vytautas Teseckas, kuris “Ana
pus uždangos” komedijoje su
vaidino profesoriaus Jurgio 
Švilpos rolę. Šeštasis žymuo ati
teko perspektyviausiai jaunai 
vaidintojai - chicagietei Rimai 
Žukauskaitei. Ši scenos entuzi
astė “Kaimyno” pjesėje vaidino 
dukterį.

Žymenis įteikė Lietuvos Res
publikos gen. konsulas Chica
goje Giedrius Apuokas, prieš tai 
taręs sveikinimo žodį teatra
lams bei teatro mylėtojams. Dar 
vienas specialus žymuo atiteko 
išeivijos teatro veteranei, ilga
metei Hamiltono “Aukuro” re
žisierei Elenai Dauguvietytei- 
Kudabienei, mininčiai savo 50 
metų sceninio darbo išeivijoje 
sukaktį. Dabar jai pasakyta ne
maža gražių žodžių, o ji pati irgi 
pasivelijo kiek ilgiau pakalbėti 
- prisiminti praeitį ir dabartį. Ši 
scenos veteranė visų dalyvių bu
vo sutikta ir palydėta audringais 
plojimais. E. Kudabienės pager
bimas ir pristatymas buvo vienu

iš didžiausių festivalio akcentų.
Žymenų įteikimo vakarienėje 

buvo ir sveikinimų raštu. Čia 
perskaityti JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos 
pirm. Algimanto Gečio ir Lietu
vių Fondo valdybos pirm. Po
vilo Kiliaus sveikinimo žodžiai.

Oficialiosios dalies pabaigoje 
programos vedėjas, aktorius 
Petras Venslovas poeto žodžiais 
prašneko apie lietuvių kalbos 
svarbą, sakydamas: “O brangi 
lietuviškoji kalba prigimtoji...” 
Taip pat čia kalbėjo rengėjų var
du JAV LB Kultūros taiybos pir
mininkė Marija Remienė, kuri 
teigė, kad “kol gyvuos Lietuvių 
Bendruomenė, tol ir lietuvių 
kultūra užsienyje gyvuos”.

Pasibaigus šiai oficialiai da
liai į Jaunimo Centro mažosios 
salės sceną atėjo Stasės Jagmi- 
nienės vadovaujamos “Tėviš
kės” kapelos nariai, kurie susi
rinkusius dar kurį laiką linksmi
no. Nors iš tolėliau atvykusieji 
teatralai ir jų palydovai jau grei
tai pradėjo krautis daiktus kelio
nei atgal į namus.

Beje, sekmadienio spektak
lyje buvo pasirodęs ir šių teatro 
festivalių sumanytojas - rašyto
jas Anatolijus Kairys, dabar lie
tuviškuose subuvimuose dėl 
sveikatos jau rečiau matomas.

X-ojo teatro festivalio proga 
buvo išleistas kuklus 16 pus
lapių programinis leidinėlis. Jo 
viršelio autorius dail. Vincas 
Lukas.

Anksčiau festivaliai buvo 
rengiami kas 4 metai, nors da
bar nuo paskutiniojo buvo pra
ėję net šeši. Galimas daiktas, po 
ketverių metų vėl bus susirink
ta į sekantį, jau XI-ąjį festivalį.

VLADAS BRAZIŪNAS
Vermonto vertikalė, 3

arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
Įspūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

(pradžia nr. 43)
Taigi Londonas - ant liežuvio galo. Net šiurpiai buvo keista 

tame Londone, kai vežė mus autobusas iš vieno oro uosto termi
nalo į kitą! Ne, kad vairas dešinėj, tai dar pusė bėdos, su pusbroliu 
Arvydu po Pasvalį esam ir taip važinėj ę, net pusseserė Vitutė 
važinėj us; tik paskiau, persėdus į normalią mašiną, sakėsi bėgių 
pavarų ieškojusi už durų. Keisčiausia, kai siaurom ir labai vingiuo
tom lyg ir gatvikėm, dažnai dengtom, taigi visokiom landom, grei
tai važiuoji, o iš priekio tavo dešinėj, iš toliau būtinai atrodo - 
tavo juosta, irgi žvaliai lekia, iš už kampų viena po kitos nyra 
mašinos, visokios, daugiausia tokie pat dideli grėsmingi autobu
sai.

O toj “Londono” knygoj, pasirodo, esama senų pažįstamų! Pe
likanai. Va jie: “Šiandien, eidami pėstute iš rytuose esančio St 
James parko į Kensingtono sodus vakaruose, galite perkirsti 
nemažą centrinio Londono dalį. Žmonės ateina čia (tan parkan - 
V.B.) maitinti ančių arba pasižiūrėti pelikanų”.

Vaikščiodamas vis prisiminiau tuos pelikanus. Pernai rudenį sū
nus, grįždamas iš Fabijoniškių savo Middlebury’n, turėjo pusdie
nį pravaikščiot Londone. Paskambino jau parskridęs, jau pats iš 
Bostono parvairavęs, išsimaudęs.

- Kaip sekės kelionė?

Pirmi žodžiai:
- Londone mačiau, kaip pelikanas prarijo gyvą balandį.
O paskiau laiške:
Na, o tie pelikanai tai visiškai pateisino mano važiavimą į Lon

doną. Kaip ir visada, tiesiog vaikščiojau po St James parką, ten 
kur ir karalienės, Buckingham ’o rūmai stovi. Pasėdėjau ant suo
liuko kokią valandą, Lietuvos rytą perskaičiau. Parkas didelis, 
gražus, su tvenkiniais. Paukščius-žąsis, antis, gulbes - nuo šali
gatvio skiria kokio metro aukščio tvorelė. Taigi, pasivaikščiodamas 
ėjau toliau ir pamačiau kokius penkis pelikanus. Dideli, gražūs 
paukščiai, visaižmoniųnebijo, galimajiemsgalvąpaglostyti. Sna
po ilgis - kokie 40 cm.

Na, aš ir anksčiau žinojau, kad jie su tuo snapu žuvis pagauna 
ir į sterblę įsimeta. Tačiau tuomet pamačiau, kaip vienas peli
kanas captelėjo netoliese ramiai bevaikščiojusį balandį ir susi
metė į sterblę po snapu.

Vaizdas buvo ir įdomus, ir kraupus. Balandis plasnojo, stengė
si išlįsti. Pelikanas kartais praverdavo snapą, ir pasirodydavo tai 
balandžio galva, tai snapas. Taip jie kovojo kokias tris minutes - 
balandis, aišku, norėjo ištrūkti, o pelikanas jį norėjo nuryti. Vis
kas atrodė labai nenatūraliai - atrodė, tarsi pelikanas balandį 
pagavo netyčia, o dabar nežino, kaip jį paleisti. Galiausiai 
balandžiui pavyko pasprukti, ir jis, iš pažiūros visai nesužeistas, 
nuskrido tolyn.

Reginys greitai baigėsi, ir aš jau buvau benueinąs, kai pa
mačiau, kad kitas pelikanas (pats didžiausias iš visų) savo ster
blėje turi pasigavęs kitą balandį. Ir vėl kokias penkias minutes 
balandis stengėsi ištrūkti, kol pelikanui pagaliau pavyko jį visą 
nuryti. Tai buvo nepakartojamas reginys, nes atrodė, kad yra fi
ziškai neįmanoma sugrūsti visą gyvą balandį į tokio plonumo kaklą. 
Pelikano kaklas atrodė kaip smauglys iš Saint Exupery knygos 
(pirmame puslapyje), kur yra nupieštas smauglys, prarijęs dram

blį. Tai ir viskas. Pelikanas ir toliau kokias penkiolika minučių 
kratė kaklą, atrodė, kad jam jau paskutinioji, tačiau vėliau pasi- 
pešiojo plunksnas ir ramiai sau tupėjo. Aš tuomet ir nuėjau.

Paprasti stebuklai

Ferdinandas ir Izabelė gyveno vargingai ir nuolat skundėsi. Ir 
kuo labiau skundėsi, tuo blogiau gyveno.

Juozas Erlickas. Neišgalvotos istorijos

Iš dienoraštinių užrašų:
21, sekmad. - Priešpaskutinis gegužės sekmadienis. Didžioji 

koledžo diplomų teikimo ceremonija atvirame ore, plačiame pavė
singame Foresto rūmų (Forest Hali', kiekvienas koledžo statinys 
turi vis savo vardą, savo irto vardo istoriją) užnugary. Ėmė'krap
noti. Visiems buvo iš anksto priruošta mėlynų polietileno apsiaustų, 
daug kas apsisiautė, t.y. įjuos įsimovė, ir aikštė paliko šviesi mė- 
lynmargė. Toks koloritas: švytinti dargana, nelyg Piere Auguste 
Renoiro “Skėčiuose”. Jie iš ano amžiaus pabaigos, 1881-^886 
metų. Šiaip jau nereikėtų tenkintis pirmu atmintin atklyęĮisiu 
vaizdu, prisiminimu. Pavyzdžių čia derėtų paieškot senesnių:: ko
ledžas didžiuojasi savo žila senatve - įkurtas 1800-aisiais, taigi 
šiemet, 2000-aisiais, švenčia 200-metį. Amerikai toks metų 
skaičius - didelis didelis. Paprastutė aritmetika (2000 : 200 = 10) 
- magiška: koledžo amžius - lygiai dešimtadalis Kristaus pasaulio 
amžiaus. Švenčiama visus metus, bet ši diena - ypatinga. Visam 
su savo koledžu besisolidarizuojančiam Middlebury’ui: gatvės mė
lynuoja šventės juostomis.

Ir tas koloritas: švytinti dargana. Kaip šviežia žolės žaluma 
pro skaidrų rūką, taip visa šita nuotaika, atspindėta šviežio žyd
ro dangaus, grįžta lygiai miglos pasklaistyta - lygiai visiems.

(nukelta į 4 psl.)

httv://www.northvole.com/
Christmas.com
http://christmas._com/
http://www._santaclaus._comAvorld._html
http://www._rtis._com/reg/roundtop/santa._html
http://www/nettiradio.fi/test/santa/
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Kalėdiniai 

sveikinimai 

ir linkėjimai

Svečių antplūdis iš Lietuvos

MIELI LIETUVIAI IR LIETUVOS BIČIULIAI,

Lietuvos Ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose 
vardu širdingai sveikinu Jus su artėjančiomis Šventomis 

Kalėdom ir Naujaisiais Metais.
Su viltimi ir tikėjimu peržengiame dar vieną metų slenkstį 

į naujus užmanymus ir siekimus. Žvelgiant į praėjusius me
tus, noriu drauge su Jumis pasidžiaugti nuveiktais darbais, 
prasmingais renginiais, puoselėjamomis lietuviškomis 
tradicijomis, ženkliais Lietuvos pasiekimais. Ta proga dėkoju 
Jums už Jūsų nuoširdų tikėjimą ir rūpestį Lietuvos rytdie
na, už gražų ir sėkmingą bandradarbiavimą kurį nuoširdžiai 
kviečiu tęsti ateinančiais metais Lietuvos ir mūsų visų 
šviesios ateities labui.

Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms sveikatos, pasisekimo ir 
laimės. Te Šventos Kalėdos atneša Jūsų namams šviesią 

ramybę ir Dievo palaimą.
Nuoširdžiai Jūsų

Mieli
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimos nariai, 

Brangūs tėvynės Lietuvos sesės ir broliai!

“Be paliovos sruvena laikas.
Jisai atrodo
Tartum simfonija,
Kurią orkestras groja man. ”

M. K. Čiurlionis

Čiurlionis, kurio jubiliejų minime, jau šimtą metų moko 
mus gėrėtis pasauliu, moko mus žmogiškumo, jautrumo 
ir atvirumo.

Baigiame 2000-uosius metus. Vėl gaudžia Kalėdų ir 
Naujųjų Metų varpai, skatindami neprarasti vilteis, siekti 
taikos, ramybės ir džiaugsmo...

Užsienio lietuviai, susitelkę visus jungiančioje Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje, kurios stiprybė yra tautinis 
sąmoningumas ir organizuotumas, sveikina seses ir 
brolius lietuvius Švenčių proga, linkėdami bendrom jėgom 
padėti naštą nešt viens kitam ir vilties žiburį uždegti 
visiems!

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

Aurelija M. Balašaitienė

STASYS SAKALAUSKAS
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir įgaliotasis 

Ambasadorius Jungtinėse Valstijose

Linksmų Kalėdų švenčių 
Ir 

laimingų 2000-ųjų Naujųjų Metui

Laimės, džiaugsmo ir ramybės Jums, 
broliai ir sesės lietuviai, 

linki

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
NEVV YORKO APYGARDOS VALDYBA

Jau yra įsisenėjusi tradicija, 
kad atėjus rudens sezonui Ame
rikos lietuvių telkiniuose yra 
planuojamos pramoginės pro
gramos, t. y. koncertai, vaidini
mai ir kitokio pobūdžio rengi
niai. Šalia to, susinormavus tar
pvalstybiniams santykiams, pa- 
lengvėjus vizų gavimui atvykti 
Amerikon, šalia solistų, poezi
jos interpretatorių ar muzikų, 
taip pat atvyksta įvairių sričių 
specialistai ir net pavieniai as
menys. į Clevelando tarptauti
nio garso klinikas atvyko dvi 
kvalifikuotos medicinos gydy
tojos: dr. Eglė Lukauskienė ir dr. 
Virketienė. Joms sudarytos pa
lankios sąlygos atlikti reziden
cijos stažą. Tačiau bene didžiau
sią svečių skaičių sudaro pra
moginių menų atstovai. Spalio 
21 dieną Clevelando lietuvius 
linksmino koncerto metu akto
rė Virginija Kochanskytė, įspū
dingai perskaičiusi M.K. Čiur
lionio laiškus jo artimiesiems ir 
tarp Ritos Preikšaitės solo dainų 
išvaidindama įvairius poezijos 
kūrinius. Solistei akompanavo 
talentinga pianistė ir Kauno 
Muzikos Akademijos docentė 
Melitina Diamandidi Kuprienė, 
žinomo operos solisto Vincen
to Kuprio žmona. Tai buvo gra
žus ir emocingas vakaras. Lap
kričio 3 dieną 4 vai. po pietų 
Clevelando Dievo Motinos 
parapijos šventovėje vargonų 
muzikos virtuozas Gediminas 
Kviklys žavėjo klausytojus savo 
nuostabiu talentu. Koncertui pa
sibaigus, jam buvo sukeltos triu
kšmingos ovacijos. Sekmadie
nį, lapkričio 12 dieną, minint

Dievo Motinos parapijos audi
torijoje talentingas aktorius ir 
poezijos interpretuotojas Petras 
Venslovas žavėjo publiką ne 
skaitydamas, bet išvaidindamas 
ilgus poezijos kūrinius. Jo re
pertuare nebuvo pažįstamos 
Maironio, Brazdžionio ar Puti
no poezijos, bet jis parinko Os
karą Milašių, Vytautą Mačernį, 
Adomą Mickevičių. Publika ža
vėjosi jo veido išraiškomis, ran
kų ir kūno judesiais. Protarpiais 
jis prajuokino, mesdamas į pub
liką humoristiškas pastabas. Tai 
buvo labai originalus ir įdomus 
vakaras.

Š.m. gruodžio 2 dienos vaka
re Clevelando Lietuvių Namų 
salėje susirinko nepaprastai di
delis skaičius lietuviško jauni
mo, kuris atvyko net iš tokių to
limų miestų kaip Toronto, San 
Francisco, Columbus ir kitų. 
Juos patraukė Amerikon atvy
kęs lietuviško “roko” specialis
tas Andrius Mamontovas su tri
mis palydovais: būgnininku 
Mainardu Brazaičiu, gitaristais 
Romu Rainiu ir Seržu Grėjumi. 
Visi žinome, kad prieš daugelį 
metų naują muzikos “rock and 
roll” žanrą įkūrusį Elvis Presley 
pasekė visas pasaulis, nes jo 
naujoviška muzika, skatinanti 
“suptis ir ridinėti”, ypatingai pa
traukė jaunimą. Mamontovas 
septyniolika metų populiarina 
lietuvišką “roką” ir gastroliavo 
visoje Europoje, nuo Vokietijos, 
Italijos, Prancūzijos iki Skandi
navijos valstybių. Amerikoje jis 
bus 17 dienų, koncertuodamas 
Chicagoje, Columbus, Cleve
lande ir Bostone. Tai didelio ta-

Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato New 
Yorke darbuotojų vardu nuoširdžiai sveikinu 
“Darbininko” skaitytojus su Šv. Kalėdomis ir 

artėjančiais Naujaisiais Metais.
Gražių Jums švenčių ir laimingų 2001-ųjų Metų!

DR. RIMANTAS MORKVĖNAS
Generalinis konsulas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga 

nuoširdžiai sveikina Telšių kunigų seminarijos geradarius 
ir linki jiems

Kūdikėlio Jėzaus palaimos Naujuose Metuose

Telšių vyskupas Antanas Vaičius
Kun. dr. Adomas Pupšys
Kun. dr. Zenonas Smilga

6Lietuviai esame visi • 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th Streeet
Lement, IL 60439
Tel.: (630) 257-1616
Fax:(630)257-1647

UEmilL FONDAS / /^IIIIIUANIAN FOUNDAIlflN

šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
mielus LIETUVIŲ FONDO narius ir visuomenę. Dėko
jame už Jūsų teikiamą paramą ir pritarimą mūsų 
darbams, remiant išeivijoje ir Lietuvoje mums taip svarbų 
tautinį išlikimą.

Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.

LIETUVIŲ FONDAS

N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

sveikina visus sportininkus 
bei sporto bičiulius 

su Šventom Kalėdom 
ir linki 

laimingų Naujųjų Metų.

TAUTOS FONDAS
nuoširdžiai Imki savo nariams ir visiems lietuviams 

linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 2001-ųjų Metų.

Tautos Fondas remia šiuos svarbiausius projektus: 
-- Lietuvos mokyklų įdukrinimą
- Rytų Lietuvos mokyklas ir mokytojus
- Lietuvos abiturientų centrą
-A. P. L. L. E.
--Lietuvos jaunimo tautinį ir visuomeninį ugdymą

Šią reikšmingą paramą tautos Fondas pajėgia suteikti 
tik Jūsų, mieli tautiečiai, 

į Tautos Fondą plaukiančių aukų dėka. 
Mes dėkojame už Jūsų dosnumą.

Kviečiame jus visus prisidėti prie Tautos Fondo darbo.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

351 Highland Blvd., Brooklyn, NewYork 11207-1910 
tel.: (718) 277-0682 Fax: (718) 277-0682

Kauno Valstybinio Akademinio dramos teatro aktorius 
Petras Venslovas___________________

SLA sveikina savo narius Ir visame pasaulyje 
gyvenančius tėvynainius!

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE,

dešimtmečiais žėręs lietuvybės spindulius, per 114 veik
los metų (1886-2000) pelnęs seniausios pasaulyje lietuvių 
organizacijos vardą, kartu su 104 metus sulaukusiu (1896- 
2000) "TĖVYNĖS'1 laikraščiu, sveikina SLA kuopas ir visus 
narius bei visame pasaulyje išsisklaidžiusius tėvynainius Šv. 
Kalėdų proga ir linki kelyje į 2001 metų šventę, į XXI-jo 
amžiaus iškilmes ateiti visiems didžiuoju Lietuvos keliu, 
simboliškai rankomis susikabinusius, su gyvybinga SLA 
puoselėta ir įgyvendinta vienybės idėja, širdimis susijungu
sius, vertai didžiuojantis savo paveldėta tautybe.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
VYKDOMOJI VALDYBA:

Vytautas Kasniūnas - prezidentas 
Adv. John J. Lapinskas - viceprezidentas 
Genovaitė Meiliūnienė - sekretorė 
Loretta I. Stukas - iždininkė 
Nellie Bayoras-Romanas - iždo globėja 
Lionginas Kapeckas - iždo globėjas 
Dr. Aldona J. Skripkus - daktarė kvotėja

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street
New York, NY 10001 

(212) 563-2210

M.K. Čiurlionio gimimo 125 
metų sukaktį, buvo surengtas 
ypatingas koncertas prestižinėje 
Severance salėje. Sudėtingą re
pertuarą, kurį sudarė Čiurlionio 
kompozicijos, atliko Vilniaus 
styginio kvarteto nariai: Audro
nė Vainiūnaitė, Artūras Šilalė, 
Girdutis Jakaitis ir Augustinas 
Vasiliauskas. Šalia jų, vietiniai 
Amerikos lietuviai, pianistai 
Rokas ir Sonata Zubovai, pia
ninu atliko dalį repertuaro. Svar
bu pabrėžti, kad Rokas Zubovas 
yra M.K. Čiurlionio provaikai
tis. Koncertas praėjo su dideliu 
pasisekimu, o milijoninio tiražo 
dienraštis “The Plain Dealer” 
patalpino nepaprastai palankią 
recenziją.

Lapkričio 19 dienos vakare

lento asmenybė, nes jis visoms 
savo dainoms sukūrė žodžius, 
išskyrus “Palangos jūroj nus
kendo mano meilė”. Nepaprast
ai jausminga jūreivio daina 
“Manęs nemylėjo niekas” pub
likoje sukėlė ovacijas. Tačiau 
didžioji repertuaro dalis buvo 
skirta “roko” tipo šokiams, tad 
šokių aikštelėje šalia scenos su
sirinkęs jaunimas trypčiojo ir 
šokinėjo, muziką pabrėždamas 
rankų judesiais ir po daugelio 
dainų reikalaudamas “pakarto
ti”. Protarpiais buvo ir tango bei 
valso ritmų muzikos. Koncertą 
surengė prieš kelis metus įsistei
gusi naujųjų ateivių draugija 
“Gija”, o jai talkininkavo lietu
vių taupos kooperatyvas “Tau
pa”. (nukelta į 7 psl.)

Nuoširdžiai sveikiname Jus su 

Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais!

Tegul jie būna prasmingi kūrybiniais sumanymais ir 

kilniais darbais Lietuvai ir lietuvybei išeivijoje.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų teikiamą pasitikėjimą 

ir paramą Lietuvių Bendruomenei.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA
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Sveikatos kertė
Ar sveika nevalgyti mėsos?

(pradžia nr. 47)
Ar protinga vaikus 
maitinti vegetariškai?

“Ir mūsų dienomis daug žmo
nių miršta dėl baltymų stokos. 
Man pačiam teko matyti Viet
name vaikus išsipūtusiais pilvu
kais, rachito susuktam kojom, - 
tai yra baltymų stokos pada
rinys. Jei žmogus sugeba idea
liai prisitaikyti maistą, tai gali 
maitintis kaip tinkamas. Tačiau 
ėjimas savęs pažinimo link yra 
ilgas procesas. O tėvai vegeta
rai, taip maitinantys vaiką, gali 
sugadinti jo imuninę sistemą”, 
- mano gydytojas.

Taigi vegetarizmas negali

“Venona” ryškina išdavystę:
Prezidento patarėjas buvo Sovietų agentas

Vilius Bražėnas
Anądien miesto bibliotekoje 

užsisakiau knygą “Venona Se- 
crets”. Tikiuosi, kad ta knyga 
padės išspręsti daugiau Antrojo 
Pasaulinio karo paslapčių, ne
gu man padėjo tos knygos au
torius, neseniai kalbėdamas 
vienoje TV programoje.

Stebėtina, kad net dar dabar, 
kai tiek daug faktų išviešinta 
Vakarų ir Sovietų bylose, lie
tuviškoje spaudoje vis dar pa
sirodo išdidžių pareiškimų apie 
Vakarų vyriausybių naivumą, 
klaidas, kvailumą santykiuose 
su Sovietais.

Prieš kiek laiko pasirodė 
žinios apie “Venona popierius”. 
Pagaliau iškilo viešumon ilgai 
paslaptyje laikytas faktas, kad 

Mask

Kainos

*LOT bendrauja su Amerlcan Alrllnes, taigi, galite patogiai susisiekti su dar 14 JAV miestų.

Skambinkit* mums arba savo kelionių agentūrai, o taip pat aplankykit* mūsų internetin* svetainę www.lot.com

-LOT skrydžiai žymiai priartino Centrinę ir Rytų Europą. —
Naujas tvarkaraštis įgalina keliauti greičiau ir maloniau.
/ Persėdimas - tarsi lengva mankšta kojoms. \ 

ičios žemiausios, taigi, skrisdami LOT, nenuskriausite savo piniginės.

Lenkijos Avialinija LOT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to, aptarnaus aukščiausiu lygiu/Neveltui jau 
eilę metų LOT pelno geriausios Centrinės ir Rytų Europos avialinijos vardą. Mes garsėjame mandagiomis 

stiuardesėmis, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iš Niujorko, Niuarko, Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai į Varšuvą. Lengvas, malonus persėsimas 

/ šiuolaikiniame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matosi Vilniaus bokštai. \ 
/ Su LOT - ir arčiau, ir pigiau. \

Niuarkas Q 
Niujorkas Q

\ SAiSankt-Peterburgas
/.Talinas 
rfyga

<Vilni‘

P O L! 5 H AtRUNES

Informacija ir rezervacijos:

1 -800-223-0593

būti masinis reiškinys. Tai yra 
Jam tikras egzistencijos būdas, 
kuris yra labai individualus. Gy
dytoj o A.Cikanavičiaus nuo
mone, nereikia išradinėti naujų 
teorijų, o reikia išmokti skaityti 
gamtos knygą, teisingau suprasti 
ir prisitaikyti tai, kas mums tin
ka. Nes gamta turi laiko marias, 
o mūsų gyvenimas daug trum
pesnis. Visi eksperimentai ir 
drąsūs žingsniai turi savo gerųjų 
ir blogųjų pusių. Lietuvis turi iš
mokti taip rūpintis savo sveika
ta, kaip vokietis nuo mažens ži
no, kad jam reikės mokėti mo
kesčius - tam nereikia jokių 
svarstymų.

Dr. Raimundas Berkmanas

JAV slaptų kodų tyrinėtojai 
buvo iššifravę Sovietų kodą, 
kurį Sovietų ambasados nau
dojo ryšiams su Kremlium. Tos 
komunikacijos dalinis išvieši
nimas parodė, jog Sovietams 
buvo pavykę užangažuoti apie 
200 įtakingų agentų svarbiuose 
postuose. Gaila, kad tik dalis jų 
išaiškinta be jokių abejonių, su
rišant agentų slapyvardes su 
tikromis pavardėmis.

Man keliaujant su paskai
tomis amerikiečiams, ne kar
tą tekdavo išgirsti pašaipų 
priekaištą: “Jūs berčininkai ieš
kote komunistų paloviuose...” 
Tai dažniausiai pasitaikydavo 
telefoninėse TV ir radijo 

(nukelta į 5 psl.)

Keptas ešerys

1 kg ešerio arba starkio, lydekos, pūžlių,
2 kiaušiniai,
3 šaukštai miltu,
50 g sviesto,
50 g taukų, 
pyrago džiūvėsėlių, 
druskos.

Paruoštus ešerius iš abiejų 
pusių keliose vietose įpjaukite 
skersai, pasūdykite ir palaikykite 
30 min. Stambesnes žuvis, per
pjovę ties stuburu išilgai, sup
jaustykite gabalais. Žuvytes ar 
žuvų gabalus pavoliokite su
plaktame kiaušinyje, paskui mil

Tortas “Mariola”

7 kiaušiniai,
14 šaukštų cukraus,
250 g margarino,
9 šaukštai želatinos,
3 šaukštai kakavos,
1 pakelis citrinų želė, 
kelios apelsinų skiltelės.

Paruošti 3 stiklines. Į kiekvie
ną įpilti po 3 šaukštelius želati
nos, ištirpdyti trupučiu šalto van
dens ir iki pusės stiklinės pripil
ti verdančio vandens. Ištirpdyti 
margariną ir lygiomis dalimis 
supilti į stiklines, atšaldyti. 7 try

Olimpiadą rengti norintis Pekinas pasiryžo
Olimpiadą rengti norintis Pe

kinas pasiryžo iškuopti tuale
tus. Pekinas, siekiantis teisės 
rengti 2008-ųjų olimpiadą, nu
sprendė sutvarkyti viešuosius 
tualetus, gruodžio 4 d. rašo laik
raštis “China Daily”. Tualetams 
bus suteiktos kategorijos, žy
mimos nuo vienos iki keturių 
žvaigždučių. Keturių žvaigž
dučių tualete bus granitinės 

tuose ir džiūvėsiuose. Kepkite 
taukuose su ištirpintu sviestu.

Pakaitintame aliejuje virtos 
žuvys bus dar skanesnės.

Tiekdami stalan, žuvį api
barstykite smulkiai supjaustytu 
kietai virtų kiaušiniu. Valgoma 
su pievagrybių padažu.

nius ištrinti su 7 šaukštais cuk
raus ir supilti pirmos stiklinės 
turinį. Šaukštu išmaišyti, supilti 
į tortinę ir įdėti į šaldytuvą. Bal
tymus išplakti, padalyti pusiau. 
Į vieną įberti 3 šaukštus kaka
vos, supilti antros stiklinės turi
nį, išmaišyti, supilti ant tortinėje 
sustingusios masės ir vėl įdėti į 
šaldytuvą. Antrą išplaktų bal
tymų dalį sumaišyti su trečios 
stiklinės turiniu, užlieti ant su
stingusios kakavos masės ir įdė
ti šaldytuvą. Tortą užpilti stings
tančia želė ir papuošti vaisiais.

grindys, pakankamas apšvie
timas, muzika, kriauklės ran
koms plauti, rankšluosčiai, au
tomatinis vandens nuleidimas, 
rankų džiovintuvai ir kabinos 
neįgaliems bei senyviems žmo
nėms, rašė laikraštis, kuria
me nebuvo užsiminta apie vie
nos, dviejų ir trijų žvaigždučių 
tualetus.

Omnitel laikas

TicketsOnLine®
www.lot.com

Anglų kalbos 
pamokėlės

Substitute for - pakeisti 
(vietoje ko nors)

We mušt substitute a new 
chair for the broken one.

Can you substitute for me at 
the meeting?

Argue about - ginčytis dėl
IPe argued with the yvaiter 

about the price of the meal.
Don ’t argue with your mo- 

ther about it!

Excitedabout - susijaudinęs 
dėl

It’s nothing to get excited 
about.

She felt excited about her 
journey to Spain.

Live on - pragyventi
She lived on for many years 

after her husband died.
You can ’t live on 200 dollars 

a week.

“Ąžuoliuko” choras 
pakviestas į Ameriką

Gruodžio 8 d. Lietuvos ber
niukų ir jaunuolių choras 
“Ąžuoliukas” gavo JAV Lietu
vių Bendruomenės Kultūros 
tarybos pakvietimą atvykti kon
certuoti į Ameriką, pranešė Už
sienio reikalų ministerijos Spau
dos skyrius.

Koncertinė kelionė į kitą At
lanto pusę planuojama 2001 m. 
rudenį, spalio 11-21 dienomis.

“Ąžuoliuko” koncertus JAV 
Lietuvių Bendruomenė yra nu
mačiusi surengti New Yorke ir 
Chicagoje.

Viešėdamas Amerikoje Lie
tuvos berniukų ir jaunuolių cho
ras “Ąžuoliukas” taip pat daly
vaus vaikų chorų konkurse Salt 
Lake City.

Vida Gavelienė

Šiauliuose 
atidaryta nauja 

turgavietė
Šiauliuose atidaryta didžiau

sia Lietuvoje dengta turgavietė. 
Baltijos valstybėse didesnė tur
gavietė yra tik Rygoje. “Dvaro” 
vardu pavadinta turgavietė už
ima apie 7 tūkst. kv. m ir yra 
originalios architektūros. Tai 
ypač pastebima, nes šalia stovi 
ir senoji sovietmečiu statyta tur
gavietė. Erdvi, moderni “Dva
ro” turgavietė įrengta pagal nau
jausius sanitarijos ir higienos 
reikalavimus. Turgavietėje bus 
prekiaujama ir daržovėmis, ir 
mėsa, ir pienu, ir žuvimi, ir pra
moninėmis prekėmis. Prekybos 
salėje iš viso yra 730 prekybos 
vietų, 180 šaldymo vitrinų, 4 
šaldymo kameros. Turgavietėje 
yra ir kavinė, ir kirpykla, ir vais
tinė. 80% prekybos vietųjau už
imta, nuo Naujųjų metų likusios 
vietos ūkininkams bus siūlomos 
su 20% nuolaida. Įdomu tai, kad 
pigesnės prekybos vietos naujo
joje turgavietėje penktadaliu 
sumažino kainas ir kitose Šiau
lių prekyvietėse. Per 7 mėn. pa
statyta naujoji turgavietė kaina
vo 4.5 mln. litų, dar 1.5 mln. litų 
kainavo įrengimai. Tikimasi, 
kad turgavietė, kurią statė 64 
bendrovės, atsipirks per 4-5 
metus. Lietuvos aidas

Kauno rajono 
mokykloms perkami 

kompiuteriai
Kauno rajono taryba paėmė 

300 tūkst. litų paskolą ir nutarė 
aprūpinti visas Kauno rajono 
mokyklas kompiuteriais. Pirma
sis kompiuteris jau įdiegtas 
Zapyškio mokykloje. Įgyvendi
nus šį projektą. Kauno rajone 
vienas kompiuteris teks 25 mo
kiniams. Lietuvoje vienas ko
mpiuteris tenka 76 mokiniams.

Lietuvos radijas

Pasaulyje dėl maiste esančių 
mikrobų ar užkrėsto vandens su
serga 1,5 mlrd. žmonių. Skran
dį ir žarnyną klastingai puola 
būriai bakterijų, virusų ar gry
belių, kurie dauginasi maiste. 
Jų veiklos padariniai - nuo vi
duriavimo iki nervų ligų, 
paralyžių, kraujo užkrėtimo ir 
net mirties. Prof. Ekehard Veize 
iš Berlyno aiškina, kur dažniau
siai tyko pavojai: palikite sviestą 
aliuminio folijoje, ir tada jį 
šaldytuve galima laikyti 2-4 
sav.; nevirintą pieną 8 laips
nių temperatūroje galima lai
kyti vieną dieną. Riebų paste
rizuotą pieną - 2-3 dienas; 
kiaušinius kambario tempe
ratūroje galima laikyti daugiau
sia 18 dienų. Paskui juos rei
kia atšaldyti iki 8 laipsnių ir 
suvalgyti per keletą dienų; aly
vų aliejų reikia suvartoti per 
mėnesį, vėliau jame susidaro 
nuosėdų ir dingsta aromatas; 
daržoves šaldytuve galima lai
kyti savaitę. Jose bakterijų be
veik nebūna, tačiau šaldytuve 
dingsta vitaminai; plastiko fo
lijoje makaronus galima lai
kyti metus; kuo kietesnis sūris, 
tuo ilgiau jį galima laikyti; 
šviežią žuvį šaldytuve galima 
laikyti dvi dienas. Rūkyta la
šiša šaldytuve nesugenda 4-5 
dienas; jautiena ar aviena šal
dytuve gali išbūti 3 dienas, 
kiauliena - dvi. Faršas (malta 
mėsa) yra bakterijų rojus: padė
kite jį kuo šalčiau ir per pusdi
enį išvirkite ar iškepkite.

Agurkai natūraliai pašalina 
iš organizmo susikaupusius šla
kus ir kenksmingas medžiagas. 
Taigi norint efektyviai ir greitai 
išvalyti organizmą, pagerinti 
inkstų veiklą, numalšinti poda
grinius bei reumatinius skaus
mus, reikia kasdien suvalgyti po 
pusę šviežio žalio agurko. Agur
kų sultis su medumi patariama 
gerti nuo kosulio.

Nesena studija parodė, kad 
geriant daug vandens po to, kai 
nuryta “Ecstasy” tabletė, gali 
turėti tragiškų pasekmių. Moks
lininkai nustatė medžiagą, ku
ri, jų nuomone, sukelia narko
tikus naudojusiems žmonėms 
mirtiną “vandens intoksikaci
ją”. Nuo “Ecstasy” mirštama 
retai, bet keliais aprašytais at
vejais naktinių klubų lankytojai 
mirė net ir po nedidelių do
zių. Iki šiol dėl to buvo kaltina
mas širdies veiklos sutrikimas. 
Bet gydytojai dabar įtaria, kad 
būta kitos mirčių priežasties. 
Išgėrus “Ecstasy” žmonių kū

ne padidėja vasopresino kon
centracija. Kai šio hormono ly
gis išauga, kūnas užlaiko dau
giau vandens. Tas vanduo pra- 
skiedžia kraujyje esančias nat
rio ir kitas druskas. Tai gali 
pažeisti smegenų ir nervų ląs
teles, ypač jautrias natrio ly
giui. Londono Kings College 
mokslininkė Mary Forsling 
mano, kad rizikos laipsnis 
priklauso nuo to, kaip greitai 
atskiro asmens organizmas su
geba suskaldyti svarbiausią 
ingredientą MDMA (3,4-me- 
tilendioksme-thamfetaminą) į 
HMMA. Pastaroji medžiaga 
ir iššaukia didelį vasoprenino 
susidarymą. Šiuo atveju yra 
gerai, jei toks metabolizmas or
ganizme vyksta lėtai, bet pana
šią apsaugą turi vos 10 proc. 
žmonių. "Geriau “Ecstasy” ne
vartoti”, sako Forsling. “Bet jei 
kas nors tą daro, turi labai kreip
ti dėmesį į tai, kiek jis po to geria 
vandens”.

http://www.lot.com
http://www.lot.com
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Tiesos sakymo kaina

“Virš Veiverių lygumų, vyturių danguje spindi vasaros saulė. 
Jos spindulių glostomi išnoko javų laukai, prigėrę prakaito, ašarų 
ir brolių kraujo”, - tai žodžiai iš mano apybraižos “Priesaika mo
tinai”, parašytos 1990 m. (kn. “Išėjo broliai”, 9-44 psl., išleido 
“Spindulys”, Kaunas).

Toliau šioje apybraižoje rašiau:
“Juozas Lukša - Laisvės kovų aukuro kertinis akmuo. Jo bro

liai - Jurgis, Stasys ir Antanas Lukšos. Kas paneigs jų žygdarbius 
ir auką?” (“Visų? Ir Antano?” - paklausčiau šiandien, po 10-ties 
metų.)

“Tėvynę nešame širdy kiekvienas, - rašiau. - Nėra žodžių iš
reikšti jos meilei. Motinajų ir neieškojo. Jie tekėjo jos gyslomis ir 
švytėjo akyse. Juodbūdyje, senoje seklyčioje Ona Lukšienė su
klupdė visus keturis savo sūnus. Sugrubusiomis nuo darbų ran
komis palietė savo berniukų galvas. Tyliai apsiverkė.

- Laiminu jus šventai kovai. Jūsų žingsnius tesaugo Viešpats 
Dievas. Prisiekite nepasiduoti gyvi!

- Išpažįstame Lietuvą. Gyvi nepasiduosim!
Išeidami iš gimtųjų namų, vyrai nedainavo savo mėgstamos 

dainos apie žaliąjį klevą. Paliko raudančią motiną, skausmo sura
kintą tėvą, išgąsdintą ir sunerimusį Vincą. Jų laukė pavergta Mo
tina Lietuva. Gūdžiai ošė už kluono giria...”

Ir panašiai, ir taip toliau. Žygiai ir žygdarbiai, daugelis iš jų 
papasakoti Antano Lukšos, moksliniu kruopštumu įamžinti ma
no apybraižoje. Čia ir jis pats, grįžęs iš lagerių:

- Parėjau antrą valandą nakties. Švietė mėnulis. Atsiklaupiau 
prie kluono, pasimeldžiau. Pasibeldęs pravėriau duris, pamačiau 
mamą... Paėmiau ją ant rankų kaip plunksnelę, įsinešiau į kam
barį. “Dovanok, mama, priesaiką sulaužiau. Ir gyvas likau!”

“Kad visi Tautos sūnūs taip laikytų ant rankų Motiną Lietuvą! - 
rašiau apimta Atgimimo ekstazės. - Gal jai mažiau skaudėtų”.

Mažiau skaudėtų? Palaukite, gerbiamas skaitytojau, dar ne vis
kas... Ir vėl atverčiau savo apybraižą - pirmą, prisvilusį blyną... 
Baigiu skaityti savo ir tarsi ne savo žodžius:

“Broliai Lukšos!” - žodžiai kaip varpų aidai skamba plačiose 
Suvalkijos lygumose. Prie didelio kelio slepia Skausmą kalnelis.

O stiprus Antano baritonas drebina Veiverių bažnyčios skliautus, 
į tėviškės dangų kyla saulė. Ji lieja šviesią gyvybės versmę, ir 
sutemų laikas baigiasi.”

Atrodė - baigiasi. Deja, NE!
Nuo apybraižos parašymo praėjus 10-čiai metų, gyvenimas man 

atskleidė nebe didvyrišką apybraižos herojaus Antano Lukšos 
paveikslą.

Laisvę atgavusioje Lietuvoje apskritai vyko (ir vyksta) keisti 
dalykai. Vertybių mastai apsivertė aukštyn kojom, ir kai kurie gar
bės pertekę asmenys pasijuto turį prigimtinę neklystamumo teisę.

Padaręs man materialinę skriaudą, Antanas Lukša pradžioje 
žadėjo ją ištaisyti (žr. raštą B. Nainiui), paskui išsigynė ir dar la
biau tą skriaudą ėmė gilinti: negana to, kad jis, būdamas LPKTS 
pirmininku, per įgaliotą asmenį iš spaustuvės paėmė net 18,000 
egz. mano knygos “Išėjo broliai”, bet taip pat atsiėmė ir už tas 
knygas įsiūlytąjį popierių (apie 9 tonas), tuo padarydamas man 
10,000 Lt materialinę žalą. Kai aš šiuos faktus užkoduotai apra
šiau (žr. kn. “Tėvo vasara”, 245 psl. “Sic transit gloria mundi”; 
išleido “Aušra”, 1996 m., Kaunas), buvau paduota į teismąjo žento 
- paėmusio šį popierių iš sandėlio su A. Lukšos įgaliojimu - dėl 
garbės ir orumo įžeidimo, pareikalaujant iš manęs... 10,000 Lt.

Beje, atstovavo ieškovą visuose teismuose ir jam advokatavo 
signataras Povilas Varanauskas. Aiškiai žinomi ir dokumentais 
pagrįsti faktai buvo iškraipomi, remiamasi melagingais liudijimais.

Po pirmojo teismų rato ieškovas nieko nepešė, tad šį rudenį vėl 
pradėjo - antrąjį - teismų ratą. (Šįkart tariamai nuplėšta garbė at
pigo iki 5000 Lt.) O man, pensininkei, advokatų paslaugos jau 
kainavo 3500 Lt. Ar tai ne genocidas? Ir kas jį vykdo? Kodėl? 
(Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių - anot patarlės...)

Kadangi mano ligšiolinė rami ir pasyvi gynyba nedavė rezul
tatų, o juos tik padrąsino, būsiu priversta gintis teisiškai aktyviai. 
Neapsieisiu ir be visuomenės informavimo - spaudos pagalbos.

Beje, nesiimu nagrinėti ir spėlioti, kokios šių žmonių veiksmų 
priežastys. (Manau, tai išaiškins istorija.) Tik, mano manymu, 
Antanas nepateisino trijų savo brolių didvyriškos šlovės!

Ne paslaptis, kad savo kūrinį geriausiai gali įvertinti pats au
torius. Savikritiškai pažvelgti sugebu ir aš. Todėl savo apybraižą 
“Priesaika motinai” laikau ne dokumentiniu, o tik literatūriniu 
kūriniu, nes jame, - kalbant apie Antaną Lukšą ir jo patriotizmą, - 
manau, esama neteisybės, panegirikos ir baltų dėmių.

Labai atsiprašau gerbiamus skaitytojus jeigu apybraižoje “Prie
saika motinai” jus suklaidinau. (Prisimenate - visi tuomet buvome 
apimti euforijos.) Dar romėnai sakė: klysti yra žmogiška. Tik klai
doje pasilikti - negalima! Atleiskite.

Tokia yra tiesos sakymo kaina, kai šviečia saulė vyturių dan
guje, Lietuvoje.

Antanina Garmutė
Kaunas

laikė Hopkins’ą buvus SSRS 
draugu. Tačiau pirmą kartą teko 
patirti, kad jo būta Sovietų šni
pu JAV Prezidento pašonėje. 
Laukiu man rezervuotos kny
gos, kad geriau susigaudyčiau 
apie, anot Hamerstein’o trumpų 
pastabų, kito svarbaus SSRS 
agento JAV vyriausybėje - Har
ry Dexter White vaidmenį 
Amerikos įvėlime į karą su 
Japonija ir karo užtęsime. Ligi 
šiolei žinojau, ir esu ne kartą ra
šęs ir kalbėjęs, apie jo vaidmenį 
įsteigiant Tarptautinį Valiutų 
Fondą (IMF) ir Pasaulinį Ban
ką. Tačiau atrodo, kad jis yra 
padaręs daug daugiau žalos 
Amerikai ir pasauliui, negu ligi 
šiol manyta. Kadangi dar yra

daug pilnai neišviešintų, o gal 
tik nepaskelbtų Maskvos agen
tų, tenka spėlioti ir įtarti, kad ne 
vienas jų sėdi įtakingose vie
tose ir įtaigoja, gal Maskvai juos 
šantažuojant, Lietuvai nepa
lankią, gi Maskvai patogią JAV 
politiką. Tokių pirmiausiai tek
tų žvalgytis JAV globalistų tar
pe. Nes tai atitiktųjų globalinių 
planų liniją.

Ką jau ką, bet šios “Venona” 
sensacijos labiau paaiškina 
Jaltą, “besąlyginio pasidavi
mo” diktatą Vokietijai, “de- 
tentę”, na, ir dabartinį Raudono
sios Kinijos ginklavimą.

Gyveni ir mokaisi, anot pa
tarlės. Dar blogiau, kai gyveni 
ir net nebandai mokytis.

VILNIUS
Iš New Yorko 
Iš Nevv Yorko 
Iš Chicagos 
Iš Chicagos

$275 viena kryptimi 

$375 ten ir atgal

$317 viena kryptimi 

$435 ten ir atgal

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja Ir iš kitų JAV 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.comRigaVen Travel, Ine.

We provide comptete Travel Services 
VACATIONS - TO URS - CRUISES

WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 
and always competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS 
OR OTHER CARRIERS 

•Call for Details"

INESE ZAKIS
136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 631-665-4455 Fax 631-665-6164 

1-800-291-8311
E-mail: RigaVen@worldnet.att.net

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

• SIUNTINIŲ AGENTŪRA “VILTIS” PRANEŠA, 
kad konteineriai su jūsų šventinėmis dovanomis jau 
išsiųsti į Lietuvą. Jūsų giminėms, draugams ir pa
žįstamiems šios dovanos suteiks daug džiaugsmo per 
Šv. Kalėdas. Gruodžio mėnesį konteineris nebus siun
čiamas.

• JEIGU NESPĖJOTE paruošti siuntinio, nenusimin
kite. Galite pasiųsti dovanėlę Kalėdų proga pinigais. 
Pinigai bus pristatyti asmeniškai kartu su laišku arba 
kalėdine kortele. Galite įdėti ir kelias nuotraukas. Pi
nigus reikia pristatyti skubiam persiuntimui į “Vilties” 
įstaigą iki lapkričio pabaigos. Papildomos informaci
jos prašome skambinti telefonu: 617-269-4455.

• BESIDOMINTIEMS siuntinių persiuntimu ar 
kraustymusi iš Lietuvos į Ameriką. Sekantis kontei
neris iš Lietuvos į Ameriką planuojamas 2001 metų sau
sio viduryje. Informaciją galite gauti “Vilties” įstaigoje 
telefonu 617-269-4455.

• APIE KALĖDINĮ IŠPARDAVIMĄ parduotuvėje 
Amberland bus paskelbta artimiausiu laiku.

“Venona” ryškina išdavystę:
Prezidento patarėjas buvo Sovietų agentas

(atkelta iš 5 psl.) 
programose. į šį šablonišką pa
reiškimą turėjau šablonišką at
sakymą: “Nebūtų jokios bėdos, 
jei komunistai lindėtų paloviuo
se. Mums grėsmė yra ta, kad jie 
lindi laikraščių redakcijose, uni
versitetų katedrose, politinėse 
partijose, aukštuose vyriausybės 
postuose ir net bažnyčių sakyk
lose”.

Jau seniai buvo žinoma, kad 
Valstybės Departamente pla
nuotoju buvęs ir Jaltoje šalia 
JAV prezidento sėdėjęs Alger 
Hiss buvo Sovietų agentas. 
“Venona” dokumentai tai pa
tvirtino. Tačiau daug ką turi 
sukrėsti “Venona” išviešinimas 
sensacijos, kad Harry Hopkins 
(I) buvo Sovietų agentas. Apie 
tai neseniai sužinojo informa
cinio TV tinklo C-SPAN stebė
tojai klausydamiesi programos 
“Sovietų špionažas Amerikoje”.

Apie išdavikišką Prezidento 
F.D. Roosevelt artimiausio pa
tarėjo užsienio politikos klausi
mais ir asmeninio patikėtinio 
Harry Hopkins išdavikišką veik
lą toje programoje paskelbė JAV 
žvalgybininkas ir knygos “Ve
nona Secrets” autorius Herbert 
Hamerstein. Jis yra buvęs JAV 
Kongreso komiteto saugumo 
reikalais štabo nariu.

Lietuviams H. Hamerstein 
pavardė gali būti girdėta: “Rau
donojo Skorpiono Kongreso” 
rengėjams pavyko gauti tą ek
spertą Kongrese kalbėtoju apie 
“Sovietų-Nacių Sąjungą ir 
užsienio komunistų partijas”. 
Reta išgirsti žymius ameri
kiečius užsimenant, kad komu
nistai buvo Hitlerio sąjunginin
kai.

Grįžtant prie išdavystės Bal
tuosiuose Rūmuose prisiminti
na, kad JAV patriotai seniai

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu išteisto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-kerių metu sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, Įskaitant
* Taupymu sąskaitas, certifikatus ir IRA 

* Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines 
* Paskolas - namų, namų remonto, 

Home Eąuily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* t iesioginį pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Ko tbame lietuviškai...

Mūsų telefonai: (201) 991-0001
arba skambinkite mums nemokamai:

1-888-SCHUYLER (1-888-724-8953)

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 1-888-205-8851

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 
JANUARY PICK UP SCHEDULE

January 9 New Haven, CT 12-1 pm
New Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

January 11 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

January 12 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5pm

January 13 Brooklyn, NY 12-1 pm
January 15 Putnam, CT 1-2 pm
January 23 New Haven, CT 12-1 pm

New Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

January 25 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

January 26 Philadelphia, PA 11-12 noon
January 27 Brooklyn, NY 12-1 pm

Riverhead, NY 3-4 pm

For more information please call:
1- 888-615-2148 or 1-888-205-8851

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $499r.t.

One way to Vilnius S 325

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

&
i

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
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Pasakų šalis jungia
Atlanto rajono skautus
Čia dienos užburtos,
Čia legendos sukurtos,
Čia pasakų šalis!

Pusiau saulėtą sekmadienio 
rytą stovyklautojai ir vadovai 
atvyko į Lietuvių Skautų sąjun
gos Atlanto rajono vasaros 
stovyklą šiais metais pavadintą 
“Pasakų šalis”. Atvyko į tą 
užburtą Boston, MA, mišką 
prie gražaus pušim apsupto 
ežerėlio, kur susirenka Atlanto 
rajono skautai kiekvieną vasa
rą draugauti, stovyklauti, iš
dykauti ir pasisemti lietuviškos 
skautiškos dvasios.

“Pasakų šalis” sušaukė vai
kus ir suaugusius iš Bostono, 
Hartfordo, Worcesterio, Phila
delphijos, New Jersey, Floridos 
ir kt. (štabo pastovyklėje). Lau
mės ir slibinai (paukštytės ir 
vilkiukai), eglės ir žalčiai (skau
tės ir skautai), gyvūnai užburtoj 
karalystėje ir piliakalnyje (pri
tyrusios skautės ir skautai), 
miško deivės (vyr. skautės), lai
mingi;, auksiniai gaigalai (vy
čiai), ir maži gyventojai užbur
tam miške (jaunos šeimos) gy
veno, skautavo ir iškylavo drau
ge-

Prityrę skautai ir skautės, va
dovaujami s. Naidos Šnipaitės, 
ir s.v. Sauliaus Dambausko, iš
kylavo antradienį. Jie dingo 
miške ir nesimatė jų iki trečia
dienio. Vaikščiojo, klaidžiojo po 
mišką ir kūrė laužus vakarienei. 
Trečiadienį kėlėsi su aušra pa
irkluoti baidarėm... grįžo kaip 
tik prieš smarkią audrą.

Vilkai ir paukštytės, vadovau
jami ps. Ritos Štuopienės, ps. 
Tomo Štuopio, s.v. Leono Ber
noto, ir vyrs. sk. Debbie Pilei- 
kienės, trečiadienio rytą tuoj pat 
po pusryčių ir stipraus lietaus, 
sekdami kelio ženklus ir nau
dodami žemėlapius ėjo aplink 
ežerą. Kokie šaunuoliai - rado 
kelią per lietų, purvą ir nenus
tojo vilties.

Skautai ir skautės, vadovau
jami ps. Jono Bielkevičiaus ir 
s.v. Steve Neidhardt, vyrs. sk. 
Rūtos Mickūnienės ir vyrs. sk. 
Eglės Šukienės, iškylavo ket
virtadienį ir paruošė sau pietus 
lauko virtuvėje. Vyčiai kandi
datai, vadovaujami s.v. Kazio 

Adomkaičio, nudulkėjo į mišką 
trečiadienį vedami v.s. Gintaro 
Čepo ir s.v. Sauliaus Dambaus
ko. Iškylavo dieną ir naktį, ke
liaudami virš 20 mylių pėsčiom. 
Išvargę, su skaudančiom kojom 
ir nugarom, bet dar vis su di
deliu entuziazmu pasirodė nu
leidžiant vėliavas ir šokiuose.

Savaitės bėgyje vyrs. sk. Dai
va Neidhardt mokė visus orien
tacijos - kaip sekti žemėlapį ir 
naudoti kompasą. O jeigu tektų 
pasimesti miške, vyrs. skautės 
Dalia ir Audrė Mironaitės mo
kė “wildemess survival”. Skau
tai ir skautės statė “debris shel- 
ters”, t.y. pastoges iš lapų, šakų, 
spyglių ir t.t. Išmoko kaip suras
ti ir surinkti geriamą vandenį, 
net kokius vabalus ir augalus 
galima valgyti miške.

Trečiadienį buvo Pasakų die
na. Vakare vyrs. sk. Rita Saku
tė pravedė šaunų pasakų laužą. 
Kiekvienai pastovyklei buvo pa
skirta pasaka-uždavinys pritai
kyti tą pasaką stovyklautojams 
ir pristatyti ją per laužą. Kiek
viena pastovyklė paruošė už
duotos pasakos unikalią (ir 
dažnai labai juokingą) versiją. 
Vaidintojai įsijungė į šį uždavi
nį su energija ir kūrybingumu. 
Kostiumai, sukurti iš stovyk
linės aprangos, užtiesalų, puo
dą lazdų, žvakių ir t.t. žavėjo ir 
juokino žiūrovus.

Ketvirtadienį visi stovyklau- 
tojai pasiruošė spalvingais 
stovykliniais marškinėliais (su
projektuotais sesės Ritos Stuo- 
pienės ir brolio Vyto Dilbos) ir 
suėjo į didelę laužavietę įam
žinti fotografijose savo daly
vavimą Pasakų šalyje. Ketvir
tadienio vakaro tradiciniai šo
kiai pradžiugino visus. Keli bro
liai sklandžiai ir įdomiai pa
sirodė šokdami gyvatarą Ven- 
ga Boys grojant dainą“We Likę 
to. Party”. Penktadienio vakare 
naktiniai žaidimai išgąsdino 
visus. Vyčiai kandidatai ir jų 
vadovai suruošė užburtą siaubo 
mišką kuriame staugė ir bėgio
jo baidyklės, vyčių kandidatų 
talismanas Pranas ir kiti baisūs 
gyvūnai. Ketvirtadienį stovyk
la padidėjo, atvykus jaunoms 
šeimoms į jų pastovyklę. Kaip 
malonu matyti buvusius sto

vyklautojus, grįžtančius į Atlan
to rajono vasaros stovyklą su 
savo prieaugliu. Ps. Johanna 
Šimkienė ir ps. Paulita Alin- 
skienė paruošė įdomią progra
mą jaunoms šeimoms. Į vėlia
vų nuleidimą atžygiavo naujai 
atvykusios šeimos, stumdamos 
vežimukus ir visokiausius ratu
kus. Pasipuošė įdomiausiomis 
kepurėmis ir skrybėlėmis, už
burto miško gyventojai sveiki
no visus.

SkautoRama, paruošta Vy
tauto Bagdonavičiaus, įvyko 
saulėtą šeštadienio rytą. Veikė 
aštuonios stotys. Stovyklautojai 
turėjo progą pasimokyti pione- 
rijos, rišti mazgus, statyti pala
pines, atitaisyti apsivertusias 
baidares, pažinti kelio ženklus, 
išgelbėti sužeistą iškylautoją ir 
t.t. Daug išmokta! Daug atlik
ta!

Sporto diena, suruošta s. Li
nos Subatienės ir s. Gintaro Su
bačiaus su talkininkais, buvo 
visų labai laukiama. Įvairios ko
mandos - leopardai, apelsinai ir 
kt. - pasipuošė atitinkamom 
spalvom ir kariavo per visą po
pietį rinkdamos taškus. Mėtė 
balionus pripildytus vandens, 
traukė virves, bėgo, lenktynia
vo, lošė tinklinį, metė pupom 
pripildytus maišiukus, kol pri
rinko daug taškų. Laimėtojai 
buvo paskelbti ir rezultatai iš
kabinti valgykloje, kad visi ga
lėtų įvertinti komandų sėkmę 
įvairiuose užsiėmimuose.

Stovyklos metu daug dai
nuota, daug išmokta. Išlaikėm 
daug patyrimo laipsnių, pa
sisėmėm naujo skautamokslio, 
davėm įžodžius ir pasipuošėm 
naujais kaklaraiščiais. Sesė Si
mona Dambrauskaitė davė vyrs. 
skaučių įžodį. Vyčiai kandida
tai, paryčiui, saulei auštant, su
jaudino naują vyresniąją skau
tę, nuoširdžiai sudainuodami su 
užkimusiais balsais “Raudoną 
rožę” jos garbei.

Atidarėm stovyklą Šv. mi- 
šiom. Kunigas Steponas Žiū
kas, Šv. Petro parapijos (So. 
Boston) klebonas, atvyko įr at
nešė mums Dievo palaimos. Žo
linių ir stovyklos uždarymo mi
šias laikė prelatas Albertas Kon- 
tautas, Šv. Petro parapijos kle
bonas emeritas. Jis įdomiai 
įtraukė jaunimą į evangelijos 
aiškinimą. Lietuviškos giesmės 
praturtino mišių eigą.

Visą savaitę valgėm skaniai

Smagiai žygiuoja “Pasakų šalis”

Jaunos šeimos stovyklavo “Užburtame miške”

ir sveikai paruoštą s. Vandos 
Lescord maistą. Virtuvėje gū
žėjo talkininkai, kurie su humo
ru, kantrybe ir pasišventimu at
liko virtuvės darbus. Esame 
dėkingi Danutei Dilbienei, Ste
pui Zabuliui, Algiui Jalinskui, 
Mikui Banevičiui, Normai Šni- 
pienei, Danutei Wolosenko, Ge
mai Phillips, Zitai Krukonienei, 
Jonui Kriščiūnui ir Aidui Kup
činskui už jų įsijungimą į virtu
vės darbus.

S. Birutė Žiaugrienė viską 
fotografavo ir visus pradžiugino 

kasdien eksponuodama nuot
raukas valgykloje. Jos sumake
tuotas laikraštėlis, pilnas fo
tografijų, liks malonus Pasakų 
šalies prisiminimas. S. Alė Ma
čiūnienė ir s. Laima Bagdona
vičienė irgi prisidėjo prie šių 
darbų.

Pasakų šalyje ne tik pynėm 
pasakas, bet pynėm ir drau
gystes - lietuviškas ir skautiškas 
draugystes, kurios išsilaikyda- 
mos metiĮ bėgyje apjungs lie
tuvišką jaunimą šiame Atlanto 
pakraštyje. Dėkojame visiems 

vadov ams, kurie nuoširdžiai ir 
nenuilstamai mokė ir prižiūrėjo 
stovyklautoju.,. Dėkojame skau
tų tėveliams, atsiuntusiems sa
vo vaikus į skautų stovyklą tęs
ti puikią tradiciją. Ir didelis ačiū 
stovyklos viršininkams - s. fil. 
Glorijai Adomkaitienei ir v.s. 
Vytautui Dilbai bei s. fil. Nai- 
dai Šnipaitei, Atlanto rajono va
dei, už jų puikią organizaciją, 
atsidavimą bei ryžtą tęsti ir to
bulinti skautavimą Atlanto ra
jone.

Sesės DM irGRA

Kun. dr. Juozas Grabys, gyvenantis Matulaičio Namuose su buvusiais jaunaisiais 
Amsterdamo parapijiečiais pikniko metu liepos 23 d. Seselių sodyboje

NewYork,NY žavi ir jaudina žiūrovą Žiūrovas
---------------- 2------  • atsikvepia tik po to, kada dar 

“Don Žuanas” TV ekrane pirmajame veiksme Donžuano
nužudyto Commendatore statu- 

Gruodžio 27 d. 8 v. v. la stovinti bažnyčios šventoriu-
Don Žuano asmeninę mistiką je, mistiniu būdu atgijusi, atgai- 
spręsdamiperkeletągeneracijų lauti nesirengiantį Don Žuaną 
galinėjosi rašytojai, kompozi
toriai, dailininkai, dramaturgai. 
Sakoma, kad W.A. Mozart’ui, 
pagal Lorenzo de Ponte sukur
tą tekstą, pavykę geriausiai.

Opera “Don Žuanas” buvo 
parašyta 1787 m. Joje lygia
grečiai vyksta komedija ir tra
gedija, meilė ir neištikimybė. 
Visa tai, nuo pat tos operos 
premjeros 1787 m. spalio 29 d. 
Prahos nacionaliniame teatre,

Jau nuo 1977 metų Metropo
litan opera New Yorke kiekvie
no sezono metu per TV parodo 
kelis savo pastatymus. Taip ir 
šiais metais operos gerbėjų 
laukia maloni staigmena. Tuo
jau po šv. Kalėdų, trečiadienį, 
gruodžio 27 d. 8 v. v., per PBS 
TV (Nevv Yorke 13 kanalas) bus 
rodoma 2-jų veiksmų W.A. 
Mozart opera “Don Žuanas” 
(“Don Giovanni”).

Žavaus, elegantiško elgesio, 
rafinuoto moterų suvedžiotojo 

nuveda į pragarą.
Operą diriguoja James Levi

ne. Šcenovaizdis - Franco Zef- 
firelli. Atlieka: Donna Anna - 
Renee Fleming, Donna Elvira - 
Solveig Kringelbom, Zerlina - 
Hei-Kyung Hong, Don Ottavio 
- Paul Groves, Don Giovanni - 
Bryn Terfel, Leporello - Ferru- 
cio Furlanetto, Masetto - John 
Relyca, The Commendatore - 
Sergei Koptchak. p. palys

Boston, MA
Prisimintas 
architektas 

Charles Donagh 
Maginnis

Š.m. gruodžio 12 d. Society 
of Preservation of Nevv England 
Antiųuities salėje, Bostone, 
MA, doktorantė Milda Bakšy- 
tė-Richardson skaitė pranešimą 
apie žymų architektą Charles 
Donagh Maginnis, kuris Ame
rikos katalikų bažnyčiai yra 
paruošęs virš 1000 projektų. Jų 
tarpe ir dvi lietuviškos parapi
jos prie Bostono: Nekalto Pra
sidėjimo parapija, Cambridge, ir 
Šv. Jurgio parapija, Norwood. 
Kiti žymesni jo projektai: Na
tional Shrine of the Immaculate 
Conception, Washington (čia 
yra Jonyno, Elskaus ir Kašubos 
sukurta lietuvių koplytėlė), Bos
ton College, Trinity College, 
Holy Cross ir Notre Dame Uni
versitetų pastatai. Yra pastatęs 
virš 60 bažnyčių ir daug semi
narijų, mokyklų bei vienuolynų 
Amerikoje.

Milda Bakšytė-Richardson 
šiuo metu yra Naujosios Ang
lijos Architektūros Istorikų Są
jungos viceprezidentė.

Atitaisymas. Š.m. gruodžio 8 
d. “Darbininke” (nr. 47) Birutės 
Jasaitienės straipsnyje “Lietuvių 
Fondo milijonų balius” neteisin
gai atspausdinta Ramonos Ste- 
ponavičiūtės-Žemaitienės pa
vardė. Už klaidą atsiprašome.

Svečių antplūdis iš Lietuvos
(atkelta iš 4 psl.)

Šalia muzikų ir aktorių, Ame
rikon atvyksta ir pavieniai as
menys, kurių gyvenimo istori
jos sukrečia iki širdies gelmių. 
Štai š.m. gegužės 25 dieną 
Clevelandan atvyko Dana Smal- 
skytė aplankyti savo giminių. 
Jos gyvenimo istorija sukrečia 
klausytoją, nes tai viena iš dau
gelio tūkstančių Sibiro tremties 
tragediją išgyvenusių asmenų. 
Jonavoje gyveno jos tėvai su tri
mis vaikais. 1949 metų kovo 28 
dieną visa šeima buvo ištremta 
į Sibirą ir apgyvendinta Irkuts
ko srityje, rytiniame Angaros 
krante. Šeima buvo paskirta į 
kolūkio žemės darbus, o ap
linkoje nebuvo nei mokyklų, nei 
ligoninių. Perkėlus šeimą į kitą 
vietovę, tėvą paskyrus kūrenti 
pirtį, vaikai pradėjo lankyti mo
kyklas, o Dana gavo brandos 

Brangiam bičiuliui

A.tA.
VYTAUTUI LAUGALIUI

mirus, reiškiame nuoširdžiausių užuojautų žmonai 
JADVYGAI, sūnui ROBERTUI, seseriai BIRUTEI AŠEBER- 
GIENEI,krikštodukraiRAMONAI, anūkams, proanūkei 
bei kitiems artimiesiems. Liūdime drauge su Jumis.

KONDRA TŲ ir NA ŲJOKAIČIŲ 
šeimos

atestatą. Šeimą perkėlus į Ir
kutską, ji aukštesnėje mokyklo
je įsigijo baldų pramonės tech
nologijos laipsnį. Ilga ir graudi 
istorija jos gyvenimo, kuris vis 
tik pasibaigė laimingai, jai pa
galiau grįžus į gimtąją Jonavą, 
kur jai pavyko gauti darbą baldų 
gamykloje. Joję ji išdirbo 33 
metus. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, ji troško pamatyti 
laisvą pasaulį ir aplankyti savo 
giminaičius Amerikoje. Dana su 
šypsena pasakoja savo gyveni
mo liūdną istoriją, bet taip pat 
džiaugiasi laiminga pabaiga.

Taigi matome, kad Amerikon 
atvyksta ne vien gastroliuojan
tys, muzikai ar aktoriai, bet ir 
pavieniai asmenys, kurių gyve
nimas pagerėjo, Lietuvai nusi
kračius sovietinio jungo. Juos 
visus pasitinkame su meile, 
vaišingumu ir džiaugsmu.
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DARBININKAS Penkių su puse milijonų dolerių sprendimas
—Kultūros Židinio bylos išdava—

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Daug kalėdinio džiaugsmo ir gausių Dievo malonių

Naujuose Metuose linkime 

visiems mūsų vienuolyno rėmėjams

ir pranciškonų spaudos palaikytojams 

bei aukotojams.

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

Kalėdos - Kristaus Gimimo 
šventė - pirmadienį, gruodžio 25.

Daugiau New Yorko žinių 
yra 7-ame psl.

Vysk. P. A. Baltakio, OFM, 
kalendoriaus papildymas 
Vasario 3 - Brooklyn, NY, Re

liginės Šalpos direktorių posėdis.
Vasario 15 - 20 - Vokietija, 

Vasario 16 gimnazijos 50 metų 
sukaktis. i .

Apreiškimo parapijoje 
Brooklyne Bernelių mišias 
gruodžio 24 d. 10 v. v. aukos vys
kupas Paulius A. Baltakis, OFM. 
Išpažintys klausomos nuo 9 v. v. 
lietuviškai ir angliškai. Nuo 9:30 
v. v. bus giedamos Kalėdų giesmės. 
Kalėdų dieną, gruodžio 25, nebus 
10 vai. lietuviškų mišių.

Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje Manhattane 
Kalėdų mišios bus gruodžio 25 d., 
pirmadienį, 9 vai. ryte.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Kalėdų laikotarpio Mišių 

ir išpažinčių klausymo tvar
karaštis parapijiečių patogumui 
buvo atspausdintas pereito nr. 
"Darbininke". Dar pakartosime, 
kad Kalėdų dieną lietuviškos 
mišios, kaip įprasta, bus auko
jamos 11:30 vai. ryto.

GivingTree - tai mūsų parapi
joje vykstantis vajus vargingiems 
mūsų bendruomenės nariams. 
Dėkojame visiems, kurie prie to 
vajaus prisideda.

LinksmąNau jų jų Metų su
tikimą rengia Lietuvių Atletų 
klubas Kultūros Židinyje Brook
lyne sekmadienį, š. m. gruodžio 
31d. Bilietus skubiai įsigyti iš anks
to. Žiūr. skelbimą šiame pusla
pyje.

7 ■'
New Yorko Lietuvių Atletų klubas 

kviečia visus į

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
sekmadieni, gruodžio 31 d.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Jonušo orkestras, lietuviška DJ muzika pertraukų metu

Programoje:
Kokteiliai - užkandžiai - 8 v. v.
Pietūs -lOv. v.
Naujų Metų sutikimas -12 v. v.

Įėjimo auka: 60 dol. užsisakant Iki gruodžio 15 d. 
70 dol. užsisakant po gruodžio 15 d. 
Jaunimui iki 18 metų - pusė kainos 

Iš anksto užsisakę, galėsite pasirinkti geriausią stalą.
Bilietai prie durų nebus pardavinėjami.

Bilietus užsisakyti skambinant:

Aldonai Augylienel 718 805-3893 
Teresei Ivaškienei 718 418-6187 
Pranui Gvildžių! 718 356-7871

E-mail: Darbininka@aol.com

Redakcija ...... (718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr......... (718) 827-1351

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

(SVEIKINIMAI O

Švenčių
PDOGA

Marytė (Antanaitis) Ska
tins sveikina visus draugus ir 
pažįstamus bei visus geros valios 
lietuvius šv. Kalėdų proga. Tegul 
Betliejaus Kūdikėlis laimina vi
sus ir suteikia gausių Dievo ma
lonių. Naujuose 2001-uose Me
tuose linki visiems geros sveika
tos, daug džiaugsmo ir sėkmės.

Edvardas ir Alina Stak- 
niai, Jamaica, NY, sveikina savo 
draugus, gimines ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga, o Naujuose Me
tuose linki sveikatos ir geros nuo
taikos.

Marina ir Zigmas Rau- 
linaičiai, Manahavvkin, NJ, 
sveikina draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linki geros sveika
tos ir laimės Naujuose 2001-uose 
metuose.

Juozas ir Irena Jašiai, Cam- 
bridge, MA, Kalėdų švenčių proga 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus ir linki sveikų, lai
mingų ir sėkmingų Naujųjų Metų.

Alfonsas ir Donata Samu- 
šiai, Pembroke Pines, FL, sveiki
na visus "Darbininko" skaityto
jus, linkėdami jaukių šv. Kalėdų ir 
sveikų Naujųjų Metų.

Dr. Jonas Ulėnas, Dix Hills, 
NY, sveikina visus mielus draugus 
ir pažįstamus ir linki linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

Kalėdų sveikinimai sudėti čia eilės 
tvarka.pagal datą, kada jie buvo gauti.

(atkelta iš 2 psl.)
Atėjus teismo nustatytam lai

kui atvykti į teismą antrą kartą, 
nei LCC,Inc. advokatas, nei dr. 
Jonas Bilėnas neatvyko.

Ryšium su prie bylos prijung
tu priešskundžiu (Counter 
Claim), teismo administracija 
paskyrė trečią datą ir pasiuntė 
raginimą.

Šį kartą teismo administraci
joje bylą tvarkantieji asmenys į 
tokį dr. Jono Bilėno pasielgimą 
įžiūrėjo kaip į apgalvotas pas
tangas nepaklusti teismo ragini
mams, ir visus tris dokumentus 
perdavė specialiam tiesos tyri
mo ir nustatymo skyriui (In- 
ųuest) patikrinti ir suderinti tė
vų pranciškonų priešskundyje 
(Counter Claim) padarytus pa
reiškimus su “Lithuanian Cul- 
tural Center, Ine.” skundu ir 
padaryti atitinkamas pastabas.

Civilinėse bylose “Inąuest” 
procesas panaudojamas tik by
lai gerokai pažengus pirmyn, 
nes ta teisybės tyrėjų grupė yra 
už teismo administracijos pri
klausomybės ribų, kuria daž
niausiai pasinaudoja bylai svars
tyti paskirti teisėjai.

Svarbu pastebėti, kad pava
dinimas “Inąuest” dažnai girdi
mas kriminalinėse bylose, suriš
tose su žudynėmis ir nenustaty
ta žmogaus mirties priežastimi. 
Jų funkcijos yra labai skirtingos 
ir nepanašios.

Trečią kartą nei LCC, Ine. 
advokatui, nei dr. Jonui Bilėnui 
neatvykus, teismo administraci
ja, visą per tą laiką sukauptą 
medžiagą su įvairių teismo ad
ministracijos asmenų pastabo
mis perdavė administracinio 
teismo įstaigai, ir patarė paskir
ti teisėją tolimesnei bylos eigai 
vesti.

Teismo administracija pasky
rė NY valstijos Aukščiausiojo 
teismo teisėją Randolph Jack- 
son stebėti bylos eigą ir kontro- 
liuoti abiejų šalių advokatų 
veiksmus. Susipažinęs su skun
do, atsakymo į skundą, prieš- 
skundžio (Counter Claim) do
kumentų turiniu, bylos parengi
mo svarstymui skyriaus asmenų 
padarytomis pastabomis, o ypač 
su teisybės ištyrimo (Inąuest) 
padarytais palyginimais ir su 
abiejų šalių advokatų pareiški
mais, nustatė bylos dvilypumą.

Tikruoju bylos užvedimo pa
grindu ir kaltinimų priežastimi 
yra tėvų pranciškonų atsisaky
mas “The Lithuanian Cultural 
Center, Ine.” atnaujinti nuomos 
sutartį šeštam trimečiui.

Antroje vietoje yra LCC,Ine. 
reikalavimas išskirti iš tėvų 
pranciškonų vienuolyno jun
ginio žemės plotą ir ant jo sto
vintį Kultūros Židinio pastatą, 
ir pripažinti LCC,Ine. firmai 
visuotino savininko nuosavybės 
teises. Tam reikalavimui parem
ti dr.Jonas Bilėnas ir LCC, Ine. 
advokatas jokių dokumentų 
teismui nepateikė, tik žodžiu 
įrodinėjo, kad vienuolyno staty
bos metu eilė lietuvių organiza
cijų ir pavienių asmenų talkino • 
tėvų pranciškonų statybai už
baigti aukų rinkimo vajuje, todėl

Jonas ir Giedrė Stankūnai, 
Cos Cob, CT, Kalėdų švenčių pro
ga aukojo "Darbininkui" 100 do
lerių. (Prenumeratą užmokėjo 
anksčiau). Nuoširdžiai dėkojame.

Algirdas ir Dana Šilbajo- 
riai, Ormond Beach, FL, Kalėdų 
švenčių proga aukojo "Dar
bininkui" 50 dolerių. Nuoširdžiai 
dėkojame.

JONAS P. LENKTAITIS
DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 16 d.

v

Medžio drožinio altorius lietuvių Sv. Kazimiero bažnyčioje 
Londone, Anglijoje

žemė ir pastatas priklauso vi
siems, bet kur gyvenantiems lie
tuviams, o LCC, Ine. jiems at
stovauja.

Teisėjas su jų nuomone nesu
tiko ir nurodė, kad Kultūros 
Židinio dedikacijos akto kny
goje tėvai pranciškonai pripa
žino organizacijų ir atskirų as
menų aukas, o organizacijos ir 
aukotojai priėmė tokį pripaži
nimą kaip atpildą už jų pastan
gas dalyvaujant talkoje tėvų 
pranciškonų uždaviniui įvykdy
ti, jų vienuolyno nuosavybės 
centre pastatyti pastatą, kuriuo 
galės pasinaudoti visi, kuriems 
rūpi lietuviškoji kultūra.

Remdamasis teismui pateik
tuose dokumentuose padarytais 
pareiškimais ir tėvų pranciš
konų priešskundžiu (Counter 
Claim) prieš LCC,Ine., teisėjas 
dr. Joną Bilėną prijungė prie 
tėvų pranciškonų priešskundžio 
(Counter Claim) kaip papildo
mą kaltininką (additional defen- 
dant), atsakingą už bylos už
vedimą.

Teisėjas, atskyręs nekilno
jamojo turto pripažinimo klau
simą, ėmėsi nagrinėti pagrin
dinę šios bylos skundo priežastį 
- nuosavybės savininko ir nuo
mininko ginčą, keturių milijo
nų dolerių nuostolių reikala
vimo pagrindą ir su tuo ginču 
susijusius kitus nesusipratimus.

Besigilindamas į teismo ad
ministracijos padarytas pasta
bas, teisėjas priėjo išvados, kad 
visų nesusipratimų, negerovių ir 
ginčų pagrindu ir visomis prie
monėmis neigiamos propagan
dos platinimo varikliu prieš tė
vų pranciškonų ordiną yra dr. 
Jonas Bilėnas. Prie to prijungė 
jo nusistatymą nekreipti dėme
sio, priešintis teismo ragini
mams dalyvauti svarbiame by
los svarstymo pasiruošime, ne

DARBININKUI" PAREMTI AUKOJO:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus:

(Pradžia 47 nr.)
Po 5 dol.:
Birutė Podleckis, Linden, NJ; 

Helen Gagas, New Milford, NJ; L. 
Rimkus, Parlin, NJ; Audrė Ruzgą, 
Point Pleasant, NJ; J. Strelkaus- 
kas, Toms River, NJ; Stefa Mikul
skis, West Paterson, NJ; Ann L. 
Adams, Brooklyn, NY; A. Sateika, 
Brooklyn, NY; Ona Osmolskis, 

sipriešinti tėvų pranciškonų teis
mui įteiktiems priešskundyje 
(Counter Claim) išvardintiems 
kaltinimams, viską sudėjęs 
įžiūrėjo ir įsitikino dr. Jono Bi
lėno iš anksto apgalvotu by
los apleidimu, atsisakius toliau 
remti jo paties užvestą skundą.

Nesant jokio pasipriešinimo 
iš skundėjo pusės, teisėjas pasi
naudojo tėvų pranciškonų ad
vokato parengtu it teismui įteik
tu vienuolyno nuosavybei pada
rytų nuostolių sąrašu ir, atsi
žvelgęs į Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Kanadoje bei kitose 
valstybėse aktyviai platinamą 
neigiamą ir neteisingą, prieš tė
vus pranciškonus nukreiptą dr. 
Jono Bilėno minčių propagan
dos reikšmę, nusprendė už ne
dalyvavimą teismo procese pri
taikyti įstatymo “CPLR 3215 
Default” paragrafą (atsisakiusį 
toliau rūpintis teismo procese 
esančia byla). Už neatsiskaity- 
mąsu abiejų šalių specialiu su
sitarimu sukurtu ir lygiomis tei
sėmis priklausančiu Atsargos 
Kapitalo Fondu, priteisė sumo
kėti tėvams pranciškonams vie
ną milijoną dolerių. Ir antrą mil
ijoną dolerių pabaudos už netei
sėtą ir vienašališką banko sąs
kaitų kaitaliojimą. Paskutinius 
tris su puse milijono dolerių už 
per 15 administravimo metų pa
darytus nuostolius tėvų pranciš
konų vienuolyno nekilnojamai 
nuosavybei.

Iš viso penkis su puse milijo
no dolerių.

Pastaba-. “Default” sprendi
mas yra galutinas ir neapeliuo- 
tinas. Tačiau įstatymas yra nu
matęs skirtingą kelią ir procesą 
nustatytu laiku teismą prašyti, 
kad sprendimas būtų sušvelnin
tas. Atrodo, kad dr. Jonas Bilė
nas šia galimybe nepasinaudojo.

Bayside, NY; Danutė Pliuškytė, 
Brooklyn, NY; Mirga Mičiulis, 
Elmhurst, NY; A. L. Jasaitis, Forest 
Hills, NY; Nijolė Baltrulionis, Ja
maica, NY; Stasė Bobelis, King- 
ston, NY; Ona Jauneikaitė, New 
York, NY; B. Christopher, New 
York, NY; Gedmintas, Oneonta, 
NY; S. Marcinkevičius, Queens- 
bury, NY; J. Dabužinskas, Rich- 
mond Hill, NY; A. Savičiūnas, 
Akron, OH; Ona J. Kreivenienė, 
Media, PA; G. B. Gustaitis, Scran- 
ton, PA; Antanas Krusinskas,

(SKELBIMAI j

Tik 33 centai už minutę 
skambinant i Lietuvą; 8,9 cento - 
JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tarptautinė 
telefono bendrovė IE COM aptarnau
ja lietuvius nuo 1983 metų. Teirau
kitės lietuviškai 708-386-0556. (sk.)

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

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landseaping - maintenance) ben
drovės savininkas Washington, DC, 
ieško dvieju darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo lei
dimas. Suteikiamas pigus butas -130 
dol. mėnesiui. Tel. (202) 244-2373.

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, lietuviškoje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų globoje. Pasinau
dokite šia proga, kreipkitės: Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thompson, 
CT 06277.

Išnuomojamas pilnai ap
statytas butas savaitgaliams 
arba ilgesniam laikui Catskill 
kalnuose, netoli Belleayr, NY, 
gražioje vietovėje. Du miegamieji 
su paklotam lovom, virtuvė su 
indais ir šaldytuvu, salonas su TV, 
vonios kambarys su "Whirl-pool". 
Skambinti tel. (718) 777-2768 arba 
(845) 254-4545. E-mail: kjkatinas 
©earthlink. net

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali šeiminuinkauti ir 
prižiūrėti vaikus, senelius, ligo
nis; gali valyti butus. Turi pat
irties siuvėjos darbe. Sutinka vyk
ti į Floridą. Norėtų gyventi šeimo
je. Skambinti tel. 718 435-1067. .
Prašyti Daivą, (sk.).

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

J. ir A. Pumpučiai, Middle- 
tovvn, NY - 200 dol.

John A. Vigelis, Cherry Hill, 
NJ - 50 dol.

Bruno Garunkštis, Rego
Park, NY - 250 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi au
kas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 

Kretingos, vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"Vilties" siuntinių agen
tūra praneša, kad konteineriai 
su siuntėjų šventinėmis dovano
mis jau išsiųsti į Lietuvą. Gruodžio 
mėnesi konteineris nebus išsiun
čiamas.

Kas nespėjote paruošti siun
tinio, galite pasiųsti pinigų. Apie 
šias sąlygas skaitykite VILTIES 
skelbime šeštame puslapyje.

VILTIES atstovas New Yorke 
yra Algis Jankauskas, tel. 718-849- 
2260. Jis suteiks Jums įvairiausių 
informacijų apie VILTIES 
agentūros teikiamas paslaugas.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, sausio 13 d. nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.
Churchville, PA; Salomėja Permi
nąs, Providence, RI; Elena Pūrelis, 
Fairfax, VA.

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI. Laikraščio atei
tis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų galima 
išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

mailto:Darbininka@aol.com
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