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- Nepasitikėjimo A. Šleže
vičiaus vyriausybe pareiškimas 
spalio 31d. buvo įteiktas Seime. 
Pareiškimą pasirašė 52 Seimo na
riai. Pareiškimo autoriai - Tėvy
nės sąjungos nariai - teigė, kad 
Vyriausybės iniciatyva priimti 54 
įstatymai ir poįstatyminiai ak
tai, "kuriais dalijami valstybės 
pinigai ir privilegijos atskiriems 
privatiems asmenims, dangsto
mas neteisėtas pareigūnų pasi
pelnymas, svetimo turto pasi
savinimas". Pareiškime teigiama, 
kad "tolesni šios Vyriausybės sa
vanaudiški ir chaotiški veiksmai 
kelia grėsmę žmonių socialiniam 
saugumui ir demokratinės vals
tybės konstitucinei santvarkai". 
Per dvi savaites Vyriausybė turi 
atsakyti raštu į jai keliamus 
klausimus. Po to šie atsakymai 
savaitę bus svarstomi Seime.

-- Brazilijos San Lorenco 
mieste vykusiame pasaulio jau
nųjų šachmatininkų čempionate 
pirmąją vietą laimėjo dvylika
metė Viktorija Čmilytė iš Šiaulių. 
Žaisdama šveicariška sistema, ji 
surinko 9 taškus iš 11 galimų. 
Tai jau ketvirtasis talentingos 
šachmatininkės laimėjimas tarp
tautinėse varžybose. - -

- Nepasitikėjimą vidaus 
reikalų ministru Romasiu Vaite
kūnu pareiškė Demokratų, Tau
tininkų, politinių kalinių ir trem
tinių Laisvės frakcijos. Pareiš
kimą pasirašė 28 Seimo nariai. 
Pareiškime nurodoma, kad Lie
tuvoje grėsmingai blogėja krimi
nogeninė padėtis, policijos pa
reigūnai talkina nusikaltėliams 
ir patys daro nusikaltimus, o 
ministerijos pareigūnai tik gina 
munduro garbę. Pasak pareiški
mo autorių, tai, kad vidaus 
reikalų ministras važinėja vogtu 
automobiliu, yra nesuderinama 
su pareigūno etika bei kompro
mituoja Lietuvos valstybę.
- Vilniaus arkivyskupas 

metropolitas Audrys Juozas Bač- 
kis spalio 30 d. pašventino pa
minklą Lietuvos laisvės gynė
jams. Iškilmėse dalyvavo žuvu
siųjų artimieji, Prezidentas A. 
Brazauskas, Lietuvoje viešėjęs 
Estijos parlamento vadovas 
Toom Savi, Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas, Vilniaus me
ras Alis Vidūnas. Lietuvos lais
vės gynėjų paminklą sukūrė 
skulptorius Stanislovas Kuzma ir 
architektai Marius Šaliamoras bei 
Juras Balkevičius. S. Kuzma iš 
granito ir bronzos sukūrė skulp
tūrą "Pieta*. Tautos aukas, jos. 
kančią išreiškia Sopulingoji Die
vo Motina, ant kelių laikanti 
nukryžiuoto sūnaus kūną. Pa
minklas buvo statomas Vyriau
sybės nutarimu ir jai finansuo
jant. $1.25 mln. kainavusį pro
jektą įgyvendino dvi privačios ir 
viena akcinė Lietuvos bendrovės.

- Rusija ir Lietuva dar ne
nustatė sienos Baltijos jūroje. 
Ginčytinoje Baltijos jūroje teri
torijoje netoli Kuršių nerijos yra 
naftos telkinys D - 6. Rusijos 
valstybinė įmonė "Rosneft" bei 
naftos ir dujų gavybos susivieni
jimas Karaliaučiaus krašte su 
Vokietijos naftos kompanijomis 
RWE - DEA ir *Veba Oil" birželio 
mėnesį pasirašė susitarimą įkur
ti konsorciumą KANT, kuris eks
ploatuotų šį telkinį. Pasak Lie
tuvos derybininkų, darbai kol 
kas nevyksta.

Popiežiaus kelionė JAV (3)

Nugalėti baimę
Popiežiaus apaštalinio vizito 

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
trečiąją apžvalgą pradedame Jo
no Pauliaus 11-ojo apsilankymu 
New Yorko arkivyskupijos ku
nigų seminarijoje. Ji yra ne pa
čiame New Yorke, bet Yonkers 
mieste, esančiame į šiaurę nuo 
New Yorko.

į seminariją Šv. Tėvas nuvyko 
penktadienio vakare vietos laiku, 
kai Lietuvoje jau artėjo vidur
naktis. Drauge su klierikais sukal
bėjęs Mišparus, Šv. Tėvas be kita 
ko kalbėjo:

"Nugalėti baimę, tai pirmas ir 
būtinas žingsnis, kurį turi žengti 
kunigas, norėdamas atidaryti 
Kristui Išganytojui duris pirmiau-
šiai į savo širdį, o paskui, į širdis 
žmonių, kuriems jis tarnauja. 
Kunigas turi būti drąsus; reikia 
drąsiai sekti Kristų ypač šian
dien, kai gyvename kultūroje, 
kuri kasdien bėga nuo Dievo. 
Sakoma", - kalbėjo Popiežius, - 
"kad aš pernelyg dažnai kalbu 
apie mirties kultūrą. Tačiau rim
tai pasvėrę mūsų pašaukimą ir 
rimtai įvertinę kultūrą, kurioje 
šiandien gyvename, vis dėlto 
turime sutikti, kad tai kas vakar 
buvo nedorybė ar net nusikalti
mas, šiandien jau virsta tarytum 
visiškai suprantamu ir visuo
menės toleruojamu dalyku. Su 
šia padėtimi Bažnyčia taikstytis 
negali; Bažnyčia turi būti drąsi ir 
radikali, kaip drąsi ir radikali yra 
Kristaus Evangelija".

Šeštadienis - ketvirtoji Popie-

Žinomas filantropas, Lietuvai paaukojęs daugiau nei 12 milijonų dolerių, George Soros 
atidaro Šiuolaikinio meno centre parodą* Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Senato - Kongreso konferencija 
užsienio pagalbos klausimais

Šalpos užsienio šalims klau
simu konferencija nutarė: 1996 
m skirti ne daugiau kaip 12 bili
jonų 125 milij. dolerių, o tai 
sudaro 25 procentų sumažėjimą, 
lyginant su praeitais metais. Ta- 

• čiau pagalba Rytų Europai su
mažinta tik 10 % ir siekia $335 
milijonus. Priimant dėmesin, 
kad Čekų Respublika ir Estija, 
kaip šalys, toli į priekį pažen
gusios ekonominėse reformose, 
tos finansinės pagalbos jau ne
gaus, Lietuvai lieka neblogos 
perspektyvos gauti finansinę pa
ramą privataus sektoriaus vysty
mui. Tačiau grėsmė lėšų su
mažėjimui išliks dėl to, kad di
delė dalis pinigų iš pagalbos Rytų 
Europos šalims teks karo Bosni
joje padariniams likviduoti (nu

žiaus kelionės diena - prasidėjo 
mišiomis, aukotomis New Yor
ko Centriniame Parke. Homili
joje Šv. Tėvas komentavo Mišių 
žodžio liturgijoje skaitytą Luko 
Evangelijos ištrauką apie ap
reiškimą Mergelei Marijai ir ragi
no:

"Kaip Marija, turite leisti, kad 
Šventoji Dvasia padėtų jums tap
ti Kristaus bičiuliais. Kaip Mari
ja, nugalėkite baimę ir duokite, 
skelbkite pasauliui Kristų. Per jus 
ir su jumis, Kristus tepasiekia 
visų žmonių gyvenimus ir šir
dis. Šiandien, trečiojo tūkstant
mečio išvakarėse, visiems krikš
čionims tebūna aišku, kad vien 
inercijos negana, kad į naują
šimtmetį ir naują tūkstantmetį 
jie turi žengti žinodami kas jie 
yra ir ko jie siekia, žinodami 
savo atsakomybę. Dėl to, kaip 
Viešpaties Angelas aplankė Mari
ją, kaip Marija aplankė savo gim
inaitę Elzbietą, taip šiandien 
krikščionys turi "lankyti" pasau
li".

Šeštadienio popietę popiežiaus 
Jono Pauliaus II-ojo apaštalinio 
vizito programoje buvo: naujos 
Nuolatinės Apaštalų Sosto misi
jos prie Jungtinių Tautų būstinės 
pašventinimas, susitikimas su 
kitų krikščioniškų Bažnyčių, 
bažnytinių bendrijų bei musul
monų religiniais vadovais ir susi
tikimas su žydų bendruomenės 
lyderiais.

Nuolatinė apaštalų sosto misi
ja prie Jungtinių Tautų veikia 

matoma apie $80 milijonų).
Dėl NATO išplėtimo konfer

encija palaikė dabartinį konser
vatyvų prez. B. Clinton Admin
istracijos požiūrį.

Konferencijos metu tik du 
žmonės pasisakė tuo klausimu. 
Tai kongr. David Obey (D-WI), 
kuris griežtai pasisakė prieš 
NATO išplėtimą į Rytus (pvz. 
Lenkijos įstojimo galimybę), ir 
kongr. Sonny Callahan (R-AL), 
kuris jį palaikė, motyvuodamas, 
kad "nereikia surišti Prezidentui 
rankų’ tuo klausimu. Taigi, try
lika iš Atstovų Rūmų po komite
to konferencijoje nubalsavo prieš 
Senato pasiūlytą NATO vysty
mo į Rytus programą.

Taigi, jeigu, jūs, mieli lietu
viai, skambinote savo kongres

nuo 1964 metų. Pernai buvo įgy
tas naujas Misijos pastatas Man
hattan, 39-oje gatvėje. Šį pastatą 
šeštadieni Šv. Tėvas aplankė ir 
pašventino. Pašventinimo iškil
mėse dalyvavo Path to Peace 
fundacijos, kurios rūpesčiu buvo 
įsigytas naujas Misijos pastatas, 
nariai.

Pašventinimo apeigų metu pa
sakytoje trumpoje kalboje Šv. 
Tėvas paminėjo Apaštalų Sosto 
misijos prie Jungtinių Tautų 
uždavinius ir padėkojo Patch to 
Peace fundacijos nariams už jų 
paramą Misijos darbui ir evan
gelizacinei veiklai.

Kalbėdamas apie Path to Peace 
fundaciją Popiežius priminė, kad 
ji buvo įkurta 1991 metais, sie
kiant išplėsti Misijos veiklą į ne- 
diplomatinę sritį. Nuo savo įkūri
mo fundacija daug nuveikė, po
puliarindama Katalikų Bažnyčios 
mokymą ir skleisdama žinias 
apie Popiežiaus ir Apaštalų sosto 
veiklą taikai ir teisingumui įtvir
tinti. Kasmet "Path to Peace" 
fundacija skirią premiją, kuria 
pripažįstami įvairių asmenų 
evangelizaciniai nuopelnai. 
Padėkojęs visiems susirinkusiems 
ir visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu prie tokios pagalbos yra 
prisidėję, Popiežius palaimino 
Misijos patalpas.

Po to New Yorko arkivyskupo 
rezidencijoje Jonas Paulius II 
susitiko su kitų krikščioniškų 
Bažnyčių, bažnytinių bendrijų 
bei musulmonų religiniais vado
vais. Susitikimas buvo neforma

lius, jis vyko pokalbio pavidalu.
Po šio susitikimo ir trumpo poil
sio Popiežius taip pat neforma
liai susitiko ir kalbėjosi su žydų 
bendruomenės nariais.

menams dėl to, kad jie palaikytų 
Senato požiūrį dėl NATO ir šen. 
Brown pataisą, žemiau išvardin
ti kongresmenai to nepadarė. Ar 
nevertėtų jiems dar kartą pa
skambinti ir paklausti - kodėl? 
Jūs tikrai verti, kad jie pasiaiš
kintų.

Respublikonai: pirmininkas 
Sonny Callahan (AL) 202-225- 
4931; John Edvvard Porter (IL) 
202-225-4835; Bob Livingston 
(LA) 202-225-3015; Jim Ligtfoot 
(IA) 202-225-3806; Frank Wolf 
(VA) 202-225-5136; Ron Packard 
(CA) 202-225-3906; Joe Knollen- 
berg (MI) 202-225-5802; Jim 
Bunn (OR) 202-225-5711.

Demokratai: Charles VVilson 
(TX) 202-225-2401; Nancy Pelo- 
si (CA) 202-225-4965; Esteban 
Torres (CA) 202-225-5256.

JAV LB inf.

Gedimino Urbono darbas Ateini ar išeini" - Žaliojo tilto 
skulptūros - veidrodžiai - tik vienas iš daugelio Ill-osios 
Soroso Šiuolaikinio meno centro Lietuvoje parodos eksponatų.

Jungtinėse Amerikos valstijo
se nevedama jokia oficiali religi
jos statistika. Atskiros religinės 
bendruomenės pačios registruo
ja savo narius. Apytikriais duo
menimis katalikai sudaro 22% 
šalies gyventojų, įvairių refor
muotų Bažnyčių nariai apie 60%, 
žydai 6.2%, musulmonai kiek 
daugiau nei vieną procentą ir 
induistai 0.2%. New Yorkas yra 
bene stambiausias JAV žydų 
bendruomenės centras.

Sekmadienio rytą Šv. Tėvas iš 
. New Yorko atskrido į Baltimorės 
miestą, kuris yra Marylando val
stijos sostinė. Marylando - Mari
jos žemės - valstiją 1729 metais 
įkūrė lordas Baltimore, norė
damas sukurti prieglobstį per
sekiojamiems Anglijos katali
kams. Pirmasis valstijos statutas 
garantavo religinę visų gyvento
jų laisvę. 1789 metais popiežius 
Pijus VI įkūrė Baltimorės vysku
piją, kuri buvo pirmoji katalikiš
ka JAV vyskupija. Jos vyskupu 
tapo John Carol, vadinamas 
Amerikos katalikybės tėvu. 1808 
metais buvo įkurta Baltimorės 
metropolija. 1821 metais buvo 
baigta statyti Marijos dangun 
ėmimo katedra - pirmoji Ameri
kos katalikų katedra. Miestas turi 
labai turtingas katalikiškas tradi
cijas. Šventoji Elizabeth Ann 
Seton čia įkūrė pirmą šalyje vie
nuolių kongregaciją. Čia pat 
buvo įkurta ir pirmoji juoda
odžių moterų vienuolija. Šiuo 
metu Baltimorės arkivyskupijo
je yra beveik pusė milijono kata
likų. Jiems vadovauja arkivysku
pas kardinolas VVilliam Donald 
Keeler. Arkivyskupijoje dirba 268 
dioceziniai kunigai, 229 kunigai 
vienuoliai, 172 amžinieji dijako- 
nai ir 1,421 seselė vienuolė. Per
sigrupuojant JAV pramonei, 
stambios įmonės išsikėlė į šalies 
pietus arba į trečiojo pasaulio 
šalis. Todėl Baltimorė išgyvena 
gilią ekonominę krizę. Mieste 
daug bedarbių, didelis nusikals
tamumas. Miesto valdžia ir kata
likų Bažnyčia stengiasi palaikyti 
miesto socialines struktūras, pa
dėti vargšams, liudyti solidarumą 
ir viltį.

Baltimorės Oriole parke Po-

Tieks ginklus Baltijos šalių batalionui
Švedija, Danija ir Norvegija planuoja tiekti ginklus Baltijos šalių 

taikos palaikymo batalionui ’Baltbat", - lapkričio 1 dieną pareiškė 
Švedijos gynybos ministras rhage Peterson, kuris su dviejų dienų 
vizitu viešėjo Latvijoje ir Estijoje. Ginklai bus tiekiami nemokamai 
ir jie reikalingi, kad pilnai įgalintų batalioną atlikti savo funkcijas 
Bosnijoje kartu su kitų šalių kariais. Tarptautinis kontingentas yra 
vadovaujamas NATO. Ministras pabrėžė, kad nėra jokio pavojaus, 
kad Rusija protestuotu dėl ginklų tiekimo Baltijos šalių batalionui. 
Beto, - jis pridūrė. - Rusija yra pati suinteresuota Baltijos šalių 
stabilumu bei demokratiniu vystymusi. pagal ITAR-TASS

Viktoro Kapočiaus rfttotrauka 

piežius susitiko su gausiai su
sirinkusiais tikinčiaisiais ir auko
jo šventąsias dvidešimt septin
tojo eilinio metų sekmadienio 
mišias. Per mišias pasakytame 
pamoksle Popiežius prisiminė 
Baltimorės arkivyskupijos istori
ją ir kalbėjo apie gausius Ameri
kos katalikų Bažnyčios nuopel
nus savo šaliai ir Visuotinei Baž
nyčiai.

"Amerikoje, - kalbėjo Jonas 
Paulius II - krikščionių tikėjimas 
pasireiškė tikrai įspūdingais pa
siekimais, tikrai didžiu liudijimu. 
Su padėka turime prisiminti įkvė
piantį auklėjimo darbą, atliktą 
daugybėje šeimų, mokyklų ir 
universitetų, paguodą ir pagalbą, 
kurią šimtams tūkstančių žmo
nių teikė katalikų išlaikomos li
goninės, senelių ir benamių prie
glaudos".

Toliau Popiežius kreipėsi į 
Amerikos katalikus ir ragino juos 
palaikyti bei puoselėti šią savo 
Bažnyčios tradiciją - gyventi pa
gal Kristaus mokymą.

"Šiuolaikinei demokratinei vi
suomenei iškyla svarbus klausi
mas - kaip mes turime gyvinti 
kartu? - sakė Jonas Paulius II. Ar 
gali visuomenė, stengdamasi at
sakyti į tą klausima a •.mesti 
moralinę tiesą ir moralinius 
sprendimus? Ar gali bu‘i atmes
ta Šv. Rašto išmintis suvaidinu
si tokį svarbų vaidm nį kuriant 
jūsų kraštą. Jei taip atsitiktų, Jūsų 
krašto pamatus iškėlę dokumen
tai taptų beprasmiais, jie liktų 
tuščiu nuolat kintančių nuomo
nių apvalkalu Būtina, kad mo
ralinės tiesos būtų perduotos jau
najai kartai, nes kiekviena karta 
turi žinoti, jog laisvė reiškia ne 
teisę daryti Ką norime, bet teisę 
daryti tai. ką privalome daryti. 
"Amerikos katalikai, - sakė Po
piežius. - visada vadovaukitės 
tiesa - tiesa, kad Dievas mus 
sukūrė ir išganė, tiesa kad žmo
gus yra Sukurtas pagal Dievo 
paveikslą ir panašumą ir kad jo 
laukia Dievo karalystės pilnatvė. 
Visada liudykite tiesą.

Po šventųjų mišių kartu su 
parke susirinkusiais tikinčiaisiais 
šv. Tėvas sukalbėjo "Viešpaties 
Angelo" maldą. VRLS



"Turi būti ieškoma vieningos saugumo 
sistemos ir vieningų saugumo garantų...“ 
Pokalbis su Lietuvos prezidentu Algirdu Brazausku

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas atvykęs į Jungtinių 
Tautų 50-ties metų sukakties 
minėjimą New Yorke' spalio 25 
d., Lietuvos konsulato patalpose, 
LB NY apygardos valdybos pir
mininkės Laimos Šileikytės - 
Hood dėka, susitiko su kviestais 
New Yorko lietuvių visuomeni
ninkais. Prezidentas A. Brazaus
kas, turėdamas labai nedaug lais
vo laiko, "Laisvės Žiburio" radijo 
vedėjo Romo Kezio ir Petro Palio 
pakviestas, sutiko atsakyti j kelis 
klausimus.

R. Kezys: Prieš porą savaičių 
Latvijoje įvykusiuose rinkimuose, 
kuriuose beveik daugiausia balsų 
gavo atvažiavęs iš Vokietijos, ten 
už nacišką veiklą teistas asmuo, 
kas atkreipė ir didžiosios Amerikos 
spaudos dėmesį. Ar Jūsų nuomone 
per sekančius rinkimus Lietuvoje, 
negalėtų kas nors panašaus atsi
tikti, o gal čia tik grynai latviškos 
nuotaikos pasireiškimas?

A. Brazauskas: Aš nemanau, 
kad tai kas buvo Latvijoje turėtų 
ką nors bendra su Lietuva. Tai 
yra latvių kilmės žmogus, kuris 
turi savo politiką. Man nesi
norėtų tą įvykį, ir bendrai rin
kimų rezultatus Latvijoje, ko
mentuoti. Aš šios pavardės nebū
čiau linkęs, jos įdealų ir pro
gramų susieti su kokiu tai vienu 
asmeniu. Čia reikėtų plačiau ir 
platesniame kontekste į tai žiū
rėti. Tačiau politinės jėgos ku
rios dabar formuojasi ir kurios 
galės atstovauti vyriausybėje, o 
jos formavimas prasidės nuo lap
kričio 7 d., kada bus paskirtas 
premjeras, kandidatų bus labai 
daug. Aš manau, kad čia kokios 
nors ypatingos reikšmės tas 
įvykis neturi. Na, jeigu kalbėti 
apie ateinančius rinkimus Lietu
voje, manau, kad tai yra norma
lus konstitucinis reikalas. Po 4 
metų - rinkimai. Tai nusistovėju
si konstitucinė valstybės valdy

Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas, JAV prezidentas 
Bill Clinton ir jo žmona Hillary š.m. spalio 22 dieną New 
Yorko viešojoje bibliotekoje, kai ten buvo surengtas priėmi
mas. Oficiali White House nuotrauka

Teisinė valstybė
Darius Udrys

Komentarai buvo transliuoti per 
Laisvos Europos Radiją.

- o -
Be abejo yra ne viena prie

žastis, kodėl palyginus mažai 
užsienio investicijų pasiekia Lie
tuvą. Be abejo, kai kurių kliūčių 
užsienio investicijoms neįmano
ma pašalinti. Ypač lemtinga tai, 
jog Lietuvos rinka labai maža, ir 
kad Lietuvai skirtingai nuo Čeki
jos arba Lenkijos, trūksta pasi
turinčių kaimynų, kurie domėtų
si ja.

Tačiau yra bent vienas būdas, 
kuriuo būtų galima kažkiek ats
verti Lietuvai nepalankias ap
linkybes; yra bent viena kliūtis, 
kuriai pašalinti vertėtų dėti visas 
pastangas. Ta kliūtis: teisinės 

mo tvarka. AŠ tikiu, kad nėra 
reikalo blaškytis. Nustatyta 4 
metų kadencija turi būti išlaiky
ta. Vyriausybė, gal ir kritikuoja
ma, gal ir yra už ką, kaip, kad ir 
kiekviena vyriausybė, kiekvie
noje valstybėje, tačiau jį išlaikys 
savo kadenciją, taip, kaip ir sei
mas, iki galo. Žinoma, kad dabar 
randasi tam tikrų norų ir ten
dencijų vyriausybę pakeisti. Bėt 
tokie demokratiniame valdyme 
reiškiniai yra normalūs ir Lietu
voje. Aš manau, kad kuo geriau 
Lietuva pasiruoš rinkimams, tuo 
geriau išryškės politinės jėgos, 
turinčios patyrimą, o žodį "pa
tyrimą" noriu pabrėžti, todėl, kad 
matant pas mus besiformuo
jančias politines jėgas, kai kurio
se politinėse partijose yra žmo
nių, kurie turi didesnį politinį 
patyrimą. Kitos partijos, turi 
daugiau vilčių ir idėjų, bei geras 
programas, tačiau neturi pakan
kamai žmonių, kurie šitas pro
gramas galėtų realizuoti. Aš 
manau, kad turės praeiti dar 
nemažai laiko, kada visose pa
grindinėse partijose, dešinėj, kai
rėj ir per vidurį atsiras pakanka
mai žmonių, kurie bus įsigyje 
didesnį patyrimą valstybės val
dyme. Tuomet bus lengviau. Ma
no supratimu, labai svarbu val
stybės gyvenimo tąsa. Nereikia 
stebėtis, kaip kad šiandien yra 
sakoma: nomenklatūra, pirami
dė, jos viršuje sėdi Brazauskas - 
prezidentas, o iki pačios apačios 
- nomenklatūra! Ką tai reiškia? 
Man, kada teko formuoti vyri
ausybę, aš siūliau įvairių partijų 
atstovams: prašau, eikite į vyk
domąją valdžią, darykim tvarką 
Lietuvoje. Stiprinkime ekonomi
ką, socialinius reikalus ir 1.1. Bet 
ne tiek daug atsirado žmonių, 
kurie būtų pasiryžę užsidėti ant 
savo pečių šitą girnų pusę ir imtis 
didelės atsakomybės.

R. Kezys: Kalbant apie rinkimus, 

valstybės stoka.
Vadinama teisinė valstybė - tai 

daugiau negu vien konstitucijos 
ir demokratiniu būdu priimami 
įstatymai. Atgimimo metais 
dažnai buvo piktnaudžiama šiuo 
terminu neįžvelgiant jo tikros 
prasmės. Žymus ekonomistas 
Friedrichas Hayekas pažymi, jog 
teisinė valstybė yra tokia, kurios 
vyriausybė "laikosi iš anksto nu
statytų ir pareikštų taisyklių, 
pagal kurias kiekvienas gali apy
tikriai numatyti, kokiu būdu vy
riausybė naudos savo galią ir pa
gal tai planuoti savo veiklą". 
Pasak kito mokslininko, teisinės 
valstybės vyriausybė "nevaldo 
savavališkai ir įstatymai vyriausy
bei nesuteikia didelės veikimo 
laisvės". Teisinę valstybę valdo 
įstatymai, ne valdininkai. Teisi
nės valstybės privalumai: teisin- 

ar Jūs galėtumėte spėti, kas už 
dviejų metų įvyksiančiuose rinkimu
ose, bus stipriausias kandidatas į 
Lietuvos prezidentus?
. A. Brazauskas: Aš į šituos klau
simus stengiuos neatsakyti. Nesu 
iš tų žmonių, kurie pranašauja 
arba nuspėja ateitį. Šiuo atveju, 
aš esu realistas. Viskas priklausys, 
ko Lietuva norės.

P. Palys: O kaip Jūs pats - ar 
žadate kandidatuoti?

A. Brazauskas: Į Jūsų klausimą 
irgi negaliu atsakyti tais pačiais 
motyvais, kuriuos tik dabar pasa
kiau. Ar aš kandidatuosiu, ar ne, 
- priklausys, kaip ateinančiais 
metais susiformuos Seimas. Pri
klausys ir nuo politinių jėgų, ar 
jos mane, kaip prezidentą, pa
laikys ar ne.

R. Kezys: Prieš kurį laiką Rusija, 
neoficialiai, paskelbė, kad Lietuvai 
įstojus į NATO, ji nedelsdama 
įvestų savo kariuomenę į Lietuvą. 
Kaip Jūs žiūrite į šį Rusijos grasin
imą?

A. Brazauskas: Jūs pasakėte 
"neoficialiai". Aš, nors ir nedi
delės valstybės, bet vis dėlto esu 
prezidentas. Todėl neoficialiais 
pareiškimais aš nesivadovauju. 
Galiu vadovautis ir daryti atitin
kamas išvadas bei veiksmus, sus
ijusius su užsienio politika, tik 
tada, kada būna oficialus pa
reiškimas. Aš nemanau, kad 
NATO formavimas galėtų aplen
kti Rusiją. Ir ne tik Rusiją, bet ir 
kitas Rytų Europos valstybes. Aš 
už, kad NATO, arba kita orga
nizacija, kuri perimtų tos orga
nizacijos įgaliojimus, būtų visos 
Europos saugumo valdytoja arba 
garantas. Čia ir mūsų, o taip pat 
latvių, estų, baltarusių, lenkų, 
vieta turėtų būti. Nereikėtų, kad 
Rusija nuo visų šių procesų būtų 
izoliuota. Kitaip, jai gali kilti 
noras, o gal ir būtinybė, for
muoti savo saugos bloką rytu
ose, kuris būtų pastatytas prieš 
NATO. O tai būtų pats blogiau
sias variantas, koks tik galėtų 
būti! Reikia ieškoti vieningos 
saugumo sistemos ir vieningų 
saugumo garantų. O tokie ga
rantai mes esame visi!

R. Kezys: Romualdas Ozolas, 
apkaltinęs premjerą Adolfą Šle-

Japonija steigs ambasadą
Lietuvos prezidento patarėjas užsienio politikos klausimais, am

basadorius Justas Paleckis, lankėsi Japonijoje spalio antrąją savaitę 
to krašto užsienio reikalų ministerijos kvietimu, skelbia ELTA. 
Grįžęs jis pranešė, kad Japonija priėmė principinį sprendimą įsteigti 
ambasadą Lietuvoje, nors teks dar laukti Japonijos seimo patvirtini
mo bei lėšų paskyrimo ir verslininkų pritarimo. Šiais metais Japoni
ja žada atsiųsti delegaciją, kuri ištirs ekonominio bendradarbiavi
mo su Lietuva galimybes.
gumas, pastovumas ir patikimu
mas - pilietis gali numatyti savo 
veiksmų pasekmes ir nebijo vals
tybės savivalės.

Kodėl investitoriams rūpi teisi
nė valstybė? Investavimas kai 
kuriais atžvilgiais panašus į azar
tinį lošimą. Investitorius ieško 
kuo mažiau rizikingų sąlygų. 
Tam svarbu pastovūs, aiškūs 
teisiniai rėmai - taisyklės - pagal 
kurias galima kuę> tiksliau įver
tinti riziką ir planuoti ateitį - 
pavyzdžiui, kaip plėsti savo įmo
nę arba iš investicijos gauti pel
no. Tam, savaime aišku,trukdo 
dažnai kaitaliojami įstatymai, ką 
jau bekalbėti apie biurokratizmą 
ar korupciją. Pavyzdžiui, jeigu 
verslininkui kyla įtarimas, jog 
jam investavus pelną į naują 
įrangą arba pasamdžius naujus 
darbotojus, valstybė gali kitą 
mėnesį įvesti naują akcizą, arba 
naujus eksporto apribojimus, 
vargu ar jis darys reikalingas in
vesticijas, plės savo įmonės 
veiklą. Tokios sąlygos nepa
lankios verslui - perdidelė rizika. 
O daugelis verslininkų skun
džiasi, jog įstatymai Lietuvoje 
taip dažnai keičiami, kad neį
manoma numatyti ateities ap
linkybių, daryti racionalius ūki

ževičių, po to padarytoje apklauso
je, Lietuvos politikų sąraše atsira
do pirmoje vietoje. Darau prielaidą, 
kad Lietuvos visuomenė jį (Ozolą, 
- P. P.) teigiamai vertina. Kaip Jūs 
į šį reikalą žiūrite, ar yra pagrindo 
tam apkaltinimui, o gal tik koks 
politinis judėjimas?

A. Brazauskas: Aš į tokius da
lykus visuomet rimtai žiūriu. 
Šiuo atveju galiu pasakyti, kad 
Ozolas atrodo nerimtai. Aš esu jį 
prašęs parodyti bent vieną fak
tą, bent vieną popieriuką, nors 
vieną skaičiuką už ko būtų gali
ma užsikabinti. Aš pavedžiau 
generaliniam prokurorui ištirti 
Ozolo kaltinimus ir pareiškimus. 
Deja, jis nesurado ir negalėjo 
pateikti jokio faktelio. Gal kas 
nors ir yra, bet reikėtų tą įrodyti. 
Mesti kaltinimą ir nieko dau
giau nesakyti - žmonėms patin
ka. Bet viskam ateina galas. Vie
ną kartą reikės įrodyti!

P. Palys: Jeigu p. Šleževičiui yra 
metamas toks nemalonus kaltini
mas ir jeigu jis jaučiasi nekaltas, 
kodėl tyli ir nesikreipia į teisėsau
gos įstaigas?

A. Brazauskas: Aš manau, kad 
teismas tai būtų tik politinis spe
ktaklis, kuris paaukštintų tik 
nekuriu žmonių akcijas, ne- 
sprendžiantis esminio reikalo. 
Per dąug žema eiti į tokias dis
kusijas, kurios turėtų pratęsimą 
teisme, kai tuo tarpu tam kaltin
imui neturima nei mažiausio įro
dymo.

P. Palys: Kadangi mūsų pokal
bio su prezidentu Algirdu Braza
usku leistas laikas artėjo prie pabai
gos - paskutinis, linksmesnis klausi
mas.

R. Kezys: Prieš porą savaičių Jūs 
savo tarnybinės kelionės metu, 
Suomijoje, turėjote progą pame
džioti. Nušovėte patį didžiausią 
briedį ir buvote paskelbtas me
džioklės generolu. Gal galite pa
sakyti paslaptį, kaip tas jums pavy
ko?

A. Brazauskas: Medžioklė - tai 
ne politika. Mat, jau taip nuti
ko, kad tas nemažas briedis prie 
manęs priartėjo, o aš jį ir nu
šoviau.

Santykių pablogėjimas
Latvija lapkričio 1 dieną bandė įtikinti Lietuvą, kad sutartis, kūną 

pasirašė Latvija su JAV grupe Amoco bei švedų tyrinėjimo kompanija 
Oljeprospectering dėl naftos gavybos iš Baltijos jūros nepaliečia 
ginčytinų vandenų Baltijos jūroje.

Lietuva spalio 31 dieną atšaukė savo ambasadorių Latvijoje 
Rimantą Karaziją. Latvijos užsienio reikalų ministerijos atstovas 
žinių agentūrai Reuters pasakė, kad jeigu pati sutartis nepaaiškina 
esmės lietuviams, tai yra mūsų užduotis ją išaiškinti. Bus dedamos 
visos pastangos, kad Vilnius suprastų, jog sutartis nepaliečia Lietu
vos nacionalinių interesų ir kad jokių gręžimo darbų nebus atlieka
ma ginčytinose teritorijose, - pridūrė Latvijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas. - pagal Reuters

PSICHOLOGĖ NIJOLĖ KUDIRKA, Ph.D.: pagalba sprendžiant as
menines, darbo ir šeimos problemas. Jei depresija, nerimastis ar 
nervinė įtampa kankina Jus ir kenkia Jūsų gyvenimo sėkmei, 
Jūs galite tą padėti pakeisti. Konsultacijos su profesionale psi
chologijos daktare, kuri turi 20 metų patirti, Jums padės. Kalba 
lietuviškai. Prieinamos kainos. Privatus kabinetas Manhattano 
centre. Tel. (212) 254-2150.

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

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

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

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

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

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

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

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

P. Palys: Aš manau, kad geras 
šautuvas irgi pasitarnavo.

A. Brazauskas: Be abejo!
Padėkoję prezidentui Algirdui 

Brazauskui už įdomų pasikal
bėjimą, palinkėję gero skrydžio 
atgal į Lietuvą, atsisveikinome.

Spaudai paruošė P. Palys

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

nius sprendimus.
Lietuvoj dar nėra teisinės vals

tybės. Tai nenuostabu. Galima 
suprasti, jog po penkiasdešimt 
metų tarybinės valdžios neišdygs 
per naktį tai, kas Vakaruose šimt
mečius brendo. Patikimumas ir 
pastovumas, kaip reputacija, ku
riami ilgai.

Atrodo, jog pagaliau nyksta 
iliuzija, jog investicijos savaime 
plauks į Lietuvą ir kad priedui 
dar galima taikyti lupikiškus mo
kesčius bei kitus apribojimus. 
Juo labiau, kad pasaulyje nėra 
kapitalo pertekliaus, tačiau yra 
pilna šalių, kuriose sąlygos in
vesticijoms palankesnės, negu 
Lietuvoje. Siekdama pritraukti 
investicijas vyriausybė turėtų, 
kiek įmanoma, pašalinti joms 
trukdančias kliūtis. Svarbiausia 
parodyti investoriams, jog Lietu
voje nors pradedama kurti teisi
nė valstybė. Teisinės valstybės 
per dvi dienas nesukursi, bet 
parodyti ryžtą galima jau dabar.
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JAV Lietuvių Bendruomenės XIV Tarybos
antroji sesija
Kęstutis K. Miklas

Artimos mums tautos šventėje
eretai panašius ar giminingus žmones sieja ne tik bendros 
ar artimos kilimo šaknys, bet ir tas pats likimas, o jeigu jis 
ir šiek tiek skirtingas, tai vis tiek laikomas bendra lemti

mi, iš kurios reikia kartu vaduotis. Juk esant kartu, turint vieningą 
idėją ir nuosekliai siekiant jos įgyvendinimo, artimumas dar tvirčiau
suprantamas. Taip esti ir tarp artimų ir giminingų tautų.

Lietuviai ir latviai yra ne tiktai vienos aistiškos tautos gentys, 
broliai, bet ir artimi kaimynai. Vieni ir antri savo sodybas nuo
neatmenamų laikų turėjo ir tebeturi siaurame Baltijos pakraštyje. 
Vienus ir antrus nuo senų laikų puolė tie patys priešai - vokiečiai 
iš vakarų ir rusai iš rytų.

Nuo vokiečių riterių lietuviams pavyko savo žemes apginti, o 
rusus užvaldyti iki Volgos ir Juodųjų marių. Latviams likimas buvo 
skaudesnis: jie iškentė apie 400 metų vokiečių priespaudą, buvo 
kurį laiką valdomi pačių jų brolių lietuvių, lenkų, švedų, rusų. 
Lietuva vėliau taip pat pateko į rusų valdžia. Tiktai po pirmojo 
pasaulinio karo abi tautos atgavo savo laisvę, nors ir labai trum
pam. Nepriklausomoji Latvija dvidešimtį metų tvarkėsi pavyzdin
gai ir sumaniai. Nevienas stebėjosi išlikusia tauta po 700 metų 
nelaisvės. Rodos, per tiek amžių tauta turėjo sumenkėti svetimoje 
įtakoje. Latviai išliko tvirti, sąmoningi ir nepakeitė savo siekių. 
Nepriklausomoje savo valstybėje jie pasireiškė didžiu kūrybingu
mu: atstatė nualintą kraštą, įsteigė naujų įmonių ir mokyklų, vystė ; 
meną, literatūrą, spaudą. Taikingi buvo santykiai su visais kaimy
nais, didelė demokratinė laisvė visoms tautinėms mažumoms.
Niekam, rodos, taikus kraštas negalėjo kliūti. Ir jeigu didieji kaimy
nai būtų lygiai taip taikiai gyvenę, nepriklausomoji Latvija nebūtų 
patyrusi naujų okupacijų. Antrasis pasaulinis karas atnešė nelaimę 
į Baltijos kraštą. Tikroji nelaimė buvo senųjų Pabaltijo priešų - 
germanų ir slavų - gobšumas. Šį kartą tokiais grobikais pasirodė 
hitlerinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga, kurios dar prieš karą, 1939 m. 
rugpjūčio 23 d., pasidalijo Pabaltijo valstybėmis. Latvija ir Estija 
buvo pasiimtos Stalino, Lietuva - Hitlerio, bet netrukus ir Lietuva 
buvo Maskvai parduota. Visos trys Baltijos valstybės išgyveno 
sunkią pirmąją komunistų okupaciją 1940 - 1941 metais, nacių 
okupaciją 1941 - 1944 metais, po kurios sekė ilgametė antroji 
komunistų invazija. Sovietų šėlsmas Latvijoje buvo toks, kaip ir 
Estijoje bei Lietuvoje. 7isas tas tris tautas rusai norėjo sunaikinti, 
surusinti, o vėliau amžrnai prijungti sau. Tai yra senas imperialis
tinis Maskvos siekimas, daug nelaimių ir kančių atnešęs ramioms 
Pabaltijo tautoms. Daug darbščių latvių, kurie savo darbu puošė ir 
turtino savo Tėvynę, buvo atitraukti nuo jos ir jėga išvežti į Sibirą. 
Daug jų žuvo neaprėpiamose ir šaltose "Didžiosios Tėvynės" platy
bėse. Tačiau latvių tauta nepalūžo. Būdama maža, bet laisvę 
begaliniai mylinti tauta, ji kovojo, siekė visomis išgalėmis ne
priklausomybės. Savo kovoje latvių tauta nebuvo vieniša. Ją rėmė 
ir savo ryžtu įkvėpė Lietuva ir Estija. Apsijungę akcijoje "Baltijos 
kelias" 1990 m. tautos parodė, kad jos gyvos, jau laisvos savo 
mintimis ir norais, ir, po daugelį metų trukusio okupacijos jungo, 
pasiruošę įsijungti į laisvų tautų bendriją. Broliškai latvių tautai, 
kuri lapkričio 18 d. mini nepriklausomybės paskelbimo sukaktį, 
linkime ištvermės ir ryžto, siekiant pilnutinio tautos gerbūvio.

JAV LB Tarybos prezidiumas 
šiai sesijai parinko datą - spalio 
14 ir 15d., vietovėje, jau pagal 
praėjusios sesijos nutarimą, St. 
Pėtersburg, Florida. Šios sesijos 
ruošimo komitetas, vadovauja
mas Albino Karniaus, sesijos po
sėdžiams ir atstovų apsistojimui 
parinko puikų Holiday Inn Sun 
Spree Resort viešbutį prie Meksi
kos įlankos, St. Pete Beach vie
tovėje.

I šią sesiją suvažiavo gan gau
sus tarybos narių būrys. Įskaitant 
apygardų pirmininkus ir krašto 
valdybos narius su balsavimo 
teise, viso suvažiavo net 74. 
Nevvyorkiečius čia atstovavo net 
keturi tarybos nariai: Ramutė 
Česnavičienė, Daiva Kezienė, 
prof. Rimas Vaičaitis ir šių ei
lučių autorius.

Išvakarėse
Kadangi sesijos posėdžiai turė

jo prasidėti šeštadienio rytą, tad 
beveik visi tarybos nariai buvo 
suvažiavę dieną anksčiau. Tai 
numatydama, JAV LB Tarybos 
Visuomeninių reikalų komisija 
nutarė penktadienio popietę pa
skirti simpoziumui tema - "Lie
tuva išeivijoje, išeivija Lietuvo
je". Buvo numatyti keturi pre
legentai. Deja, pasirodė tik du, 
nes kiti du negalėjo laiku atvyk
ti dėl blogo oro besivėluojančių 
lėktuvų.

Simpoziumas buvo pradėtas 
visu pusvalandžiu vėliau. Jam 
vadovavo Visuomeninių reikalų 
komisijos pirmininkas dr. Pra
nas Zunde, kuris pristatė abu 
prelegentus - dr. V. Žalį, Lietu
vos ambasados patarėją, ir A. 
Gurecką, buvusį Lietuvos misi
jos prie Jungtinių Tautų ir buv? 
PLB valdybos narį.

Dr. Žalys savo plačiame pra
nešime kėlė Lietuvos diplomatų 
veiklą Amerikoje ne tik tarp
tautinėje plotmėje, bet ir san
tykiuose su išeivijos lietuviais. 
Jis nusiskundė, kad santykiai su 
JAV LB vadovybe yra gan riboti, 
kažkaip tų ryšiu trūksta, kai tuo 
tarpu su kitomis lietuvių orga
nizacijomis bendravimas yra kur 
kas geresnis, ypač su Vyčiais ir 
ALTa.

A. Gureckas kalbėjo apie Kalin
ingrado (Karaliaučiaus) Rusijos 
valdomą sritį bei jos demilitari-

zacijos problemas. Plačiau palie
tė tos srities istoriją, dabartinę 
krašto būklę,ten esančią 200,000 
rusų kariuomenę, jai išlaikyti 
naudojamą tranzitą per Lietu
vos teritoriją su nuolatine grėsme 
pilnai Lietuvos nepriklausomy
bei. Diskusijų metu tas klausi
mas buvo gan plačiai diskutuo
jamas, ypač dėl Californijos kon
gresmeno Cox įteiktos rezoliuci
jos dėl tos srities demilitarizaci- 
jos. Iš susirinkusiųjų buvo iš
girsta ir priekaištų Lietuvos vy
riausybei už Kaliningrado klausi
mo nesprendimą bei vengimą jį 
judinti.

Sesijos atidarymas
Sesiją atidarė Tarybos prezidiu

mo pirmininkas dr. Zigmas 
Brinkis šeštadienį, spalio 14 d. 9 
vai. ryto. Po Amerikos ir Lietu
vos himnų sekė mirusiųjų Ben
druomenės pareigūnų pagerbi
mas ir invokacija, kurią paskaitė 
Tėvas Steponas Ropolas, OFM. 
Toliau sekė sesijos ruošimo ko
miteto pirmininko A. Karniaus 
sveikinimo žodis. Taip pat sesiją 
sveikino St. Petersburg Beach 
vicemeras Ward J. Friszolovvski, 
Lietuvos ambasados VVashing- 
tone ir Generalinio konsulato 
New Yorke vardu kalbėjo gen. 
konsulas dr. Petras Anusas ir 
Kanados LB Krašto valdybos 
pirm. Algirdas Vaičiūnas. Svei
kinimus gautus raštu, perskaitė 
prezidiumo sekretorius Antanas 
Polikaitis. Jie buvo gauti iš kon- 
gresmano Durbin, iš Lietuvos 
Konservatorių partijos su V. 
Landsbergio ir G. Vagnoriaus 
parašais, iš ALTos pirm. G. Laza
usko, iš Lietuvių Fondo Tarybos 
pirm. M. Remienės, iš Gen. Gar
bės konsulo Kanadoje H. Lapo, 
iš Gen. konsulo Los Angeles 
mieste V. Čekanausko, iš Skautų 
sąjungos, iš St. Petersburgo šaulių 

'.kuopos ir iš St. Petersburgo
BALFo skyriaus.

Sudarius balsų skaičiavimo ir 
rezoliucijų komisijas, bei priė
mus su mažom pataisom sesijos 
darbotvarkę, buvo patvirtintas 
pirmosios sesijos protokolas. Po 
to sekė prezidiumo pirm. dr. 
Brinkio pranešimas, apie prezi
diumo nuveiktus darbus.

Garbės teismo pirmininkui dr. 
R. Razmai neatvykus, trumpą 
pranešimą perskaitė jo narys dr. 
J. Polikaitis.

Kontrolės komisijos pirminin
kui atsiuntus protokolą be para
šų, taryba nutarė jo netvirtinti.

R. Narušienės pranešimas
Krašto valdybos pirmininkės 

ir valdybos narių pranešimai, 
pagal JAV LB įstatus ir taisykles, 
buvo iš anksto paruošti raštu ir 
išsiuntinėti tarybos nariams. Tad 
niekas tų pranešimų neskaitė, o 
tik papildė arba paryškino juos.

Pirmininkės pranešimas buvo 
gan platus ir išsamus. Ji du kar
tus lankėsi Lietuvoje, dalyvavo 
trijų apygardų suvažiavimuose, 
atstovavo Krašto valdybą visoj 
eilėj suvažiavimų, įskaitant ir 
Kanados LB Tarybos suvažiavi
mą, aplankė visą eilę senatorių, 
kongresmanų ir įvairių JA ad
ministracijos įstaigų NATO na
rystės bei Lietuvai finansinės 
paramos reikalais. Daug laiko 
paskyrė ryšių su Lietuva temai

Kas link naujųjų ateivių įjungi
mo į LB eiles, yra dedamos ne
mažos pastangos. Jų įtaukimas į 
esančias apylinkes sunkiai seka
si nes jie nori veikti atskirai nete- 
ritoriniu principu. Sprendžiant 
šį klausimą, pirmininkė siūlė pa
tvirtinti specialų vicepirmininką 
naujų ateivių reikalams.

Dr. Bieliauskas pasilieka 
savo pareigose

LB Krašto valdybos vykdoma
jam vicepirmininkui dr. Vytau
tui Bieliauskui sutikus būti prez
idento Brazausko patarėju, kai 
kurie tarybos nariai išreiškė nep
asitenkinimą ir reikalavo, kad jis 
iš vykdomojo vicepirmininko 
pareigų pasitrauktų. Dr. Bieliaus
kas viešai pareiškė, kad jis ne
mato jokio konflikto, einant abe
jas pareigas. Savo darbu jis norįs 
padėti Lietuvai ir išeivijai. Jis 
mano, kad eidamas ir preziden
to patarėjo pareigas, jis bus nau
dingas ir Lietuvių Bendruome
nei. Todėl, jis ir nesiruošia pasi
traukti iš pareigų Krašto valdy
boje.

Švietimas - pagrindas 
lietuvybei išlaikyti

Regina Kučienė, Švietimo tary
bos pirmininkė, pareiškė, kad 
1994 - 95 mokslo metų laiko
tarpyje veikė 22 lituanistinės 
mokyklos su 162 mokytojais ir 
14 pavaduotojų. Mokyklas lankė 
1002 mokiniai. Pirmininkė skun
dėsi, kad nepaprastai pasikeitė 
tėvų pažiūros į lituanistinę mo
kyklą. Pirmenybė skiriama spor
tui, organizacijoms, išvykoms. 
Trūksta ir tinkamai paruoštų mo
kytojų, susipažinusių su nauja 
dėstymo metodika. Džiugu, kad, 
progresuojant bendravimui su

naujais ateiviais, jau beveik kiek
vienoje mokykloje yra mokyto
jų iš naujai atvykusių.

Dėl NATO ir Lietuvos 
saugumo garantijų

Šiuo reikalu rūpinasi Visuome
ninių reikalų taryba, kuriai vado
vauja dr. K. Paulius Žygas. Anot 
jo, dėl NATO narystės praplėti
mo ir Lietuvos saugumo garan
tijų yra vykdoma koordinuota 
akcija, palaikant tamprius ryšius 
su JAV Senatu, Atstovų rūmais, 
Baltaisiais rūmais ir su Valstybės 
departamentu, taip pat ir su 
nevaldiškom užsienio politikos 
įstaigom VVashingtone, kurios 
įtaigoja viešos nuomonės forma
vimą. Lietuviai, būdami maža 
etninė grupe JAV, taip pat gali 
turėti įtakos JAV politinei siste
mai, jei tai yra daroma efektin
gai organizuotu informacijos ir 
veiklos tinklu. Ir tai yra atlie
kama per JAV LB būstinę VVa
shingtone, kuriai vadovauja 
energinga ir turinti plačias pa
žintis įvairiuose VVashingtono 
sluoksniuose Asta Banionyte.

1994 m. lapkričio mėn. JAV 
rinkimai pakeitė vyraujamą dau
gumą ne tik Senate, bet ir At
stovų rūmuose. Respublikonu 
partija visokiais būdais ieško 
kelių sumažinti JAV federalines 
valdžios išlaidas ir deficitą. Tame 
tarpe siūloma sumažinti finan
sinę paramą užsieniui. Tai pa
liestų ir Lietuvą. Pereitais metais 
gauta $11 milijonų parama šie
met gali būti sumažinta iki šešių 
milijonų. Tie išlaidų sumaži
nimai paliestų ir kitas sritis, pa
vyzdžiui, likvidavimą ir radijo 
stoties "Amerikos Balsas". Yra 
dedamą daug pastangų per įvair
ius senatorius ir kongresmenus, 
kad ta parama užsienio politikai 
nebūtų sumažinta.

Visuomeninių reikalų tarybos 
pastangomis buvo sugrąžintos 
lėšos (7.1 milijonų) paremti Bal
tijos Taikos Batalioną, kurias 
Valstybės departamentas buvo 
išbraukęs. Užtrūko net 10 mėne
sių ir akcijos per kongresmeną 
Gilman bei senatorius Helms ir 
McConnell, kol Valstybės depar
tamentas "surado" nepanaudotų 
pinigų Pietų Amerikos kraštų 
specialios pagalbos fonde ir juos 
atidavė šio Taikos Bataliono 
reikalams. y7

Dr. Žygas pabrėžė, kad. f pra
šymą apylinkių bei apygardų 
valdyboms užsakyti anglu kalba 
leidžiamą žurnalą "Bridges" savo 
kongresmenams, nesulaukta rei
kiamo atgarsio.

(Bus daugiau)

Žmogus - judanti kryžkelė
Prof. prel. Antanas Rubšys
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Viena bazilika - "karaliaus namai" - kelio kairėje su agora, bib
lioteka ir namų pamatais iš II a. po Kr. Visa bent keturiais metrais 
žemiau dabartinio žemės paviršiaus. Dvi masyvios bazilikos fasado 
kolonos tebestovi savo vietose, o kolonų ir kapitelių likučiai arche
ologų atstatyti bei išdėstyti. Kita bazilika - dešinėje kelio pusėje. Jos 
kiemo asla nuvalyta. Prie kairiojo šios bazilikos galo - lentelė su 
nuoroda į Apaštalo Pauliaus kalėjimą. Šiek tiek paėjus kalno šlaitu 
į dešinę, matyti ir nūdien naudojamas, visu svoriu į šlaitą at
sirėmęs, senųjų Filipų amfiteatras. Iš čia atsiveria naujųjų Filipų ir 
Dramos lygumos panorama.

- O kur proseuchė? - teiraujamės.
- Prie Gangas upelio, - Vasilios rodo į vingiuotą krūmų ir medžių 

liniją.
"Šabo dieną išėjome pro vartus prie upės..."
Apaštalų darbų knygos autorius rašo: "Šiame mieste užtrukom 

kelias dienas. Šabo dieną išėjome pro vartus prie upės, kur tikė
jomės rasią maldos vietą, ir atsisėdę kalbėjome susirinkusioms 
moterims. Viena dievobaiminga moteris vardu Lidija, prekiaujanti 
purpuro drabužiais, kilusi iš Tiatyrų miesto, ėmė klausytis, ir 
Viešpats atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams. Ji su savo namiškiais 
priėmė krikštą ir pakvietė: 'Jei mane laikote Viešpaties tikinčiąją, 

• ateikite ir pasilikite mano namuose’. Ji tiesiog mus privertė" (Apd 
16, 12b - 15).

Stebina dėmesys, kurį ir Apaštalas, ir Apaštalų darbų knygos 
autorius skiria pirmosios bendrijos įsteigimui Europos žemyne. 
Palyginus, pavyzdžiui, dvidešimt aštuonias eilutes, kurias autorius 

' skiria pasakojimui apie Pauliaus veiklą Filipuose su devyniomis 
eilutėmis, skirtomis jo veiklai Tesalonikoje, ar penkiomis eilutėmis, 

\ skirtomis jo veiklai Berėjoje, pastebim, kad Apaštalo veikla Filipuo
se buvo svarbus laimėjimas ne tik Pauliui asmeniškai bei Apaštalų 
darbų autoriui, bet ir pradinei Bendrijai, branginusią! šį Apaštalo

laimėjimą.
Apaštalas Paulius laimėjo savo 

pirmą konvertitą - moterį Lidiją 
iš Tiatyrų miesto Mažojoje Azi
joje - Filipuose. Lidija buvo 
atsikėlusi į Filipus verstis purpu
ro audinių prekyba. Tiatyrai 
nūdien yra turkiškas mistas Akhi- 
sar'as, labai garsus savo kilimų 
audimu. Atrodo, kad Lidija buvo 
našlė, nes ji elgiasi kaip namų 
šeimininkė ir jos vyras nėra mini
mas. Kadangi ji vadinama "die- - 
vobaiminga" - Dievą tikinčia 
moterim, turbūt ji buvo priėmu
si žydų tikėjimą Tiatyruose, kur 
buvo žydų bendruomenė. Lidija 
nebuvo vienintelė purpuro au
dinių prekybos atstovė iš Tia
tyrų Filipuose. Archeologai, at-< 
kasdami Filipus, užtiko įrašų, liu
dijančių, kad Tiatyrų purpuro 
audinių gamintojai darbavosi Fi
lipuose kaip gildija ir buvo gy
ventojų gerbiami.

"Maldos vieta" - tai nuošali, 
rami vieta prie upelio. Žydai, 
neturėdami sinagogos, rinkda
vosi melstis prie upelio, kur pa-

i ' Filipai. Senamiesčio likučiai.

togu atlikti apeiginius apsiplovimus; Susėdame ant akmenų prie 
upelio kranto. Vandens negausu. Matyti nūdien upelis yra kur nors 
užtvenktas. Kiek tolėliau jaunas meškeriotojas kantriai bando savo 
laimę. Skaitome Apaštalų darbų skyrių apie Apaštalą Paulių Filipuo
se.

Lukas, aprašydamas Lidijos atsivertimą, parodo savo meniškumą 
ir jautrumą Dievo malonei. "... (Lidija) ėmė klausytis ir Viešpats 
atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams’ (Apd 16, 14). Lidija buvo 
protinga moteris. Versdamasi prekyba, ji žinojo, kad svarbu gerai 
apsigalvoti. Bet šiuo atveju, ji neabejojo. Lidija įtikėjo, - ji ir visa jos 

rii»

šeimyna buvo pakrikštyti. Po krikšto Lidija pakvietė Apaštalą ir jo 
bendradarbius gyventi jos namuose. Lukas prideda: "Ji tiesiog mus 
privertė" (Apd 16, 15b).

Lidija tapo vienu pradinės krikščionių Bendrijos šulu. Vėliau 
Paulius filipiečiams rašys: "Vis dėlto jūs gerai padarėte, bendrauda
mi su manimi varge Jūs, filipiečiai, ir patys žinote: kai pradėjęs 
skelbti Evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia bendrija neužmezgė 
su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni. Jūs mano 
reikalams prisiuntete aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką" (Fil 4, 14 

(nukelta į 4 psl.)

mailto:71712.107@compuserve.com


□ Po savaitės, praleistos ligoni
nėje, Rusijos prezidentas vis dar 
nepasirodo viešajame gyvenime, 
kas iššaukia tolesnius spėlioji
mus apie jo būklę. Rusijos prezi
dento vyriausias patarėjas Vik- 
tor lljušin aplankė Jelcin lap
kričio 1 dieną ir pareiškė žur
nalistams, kad Rusijos preziden
tas neatrodė sveikai. Gydytojai 
sako, kad Jelcin turi būti ligoni
nėje iki mėnesio pabaigos.

□ Nepaisydama kaimynų ne
pasitenkinimo, Armėnija pradė
jo atominio reaktoriaus bandy
mus ir planuoja paleisti atomi
nę Medzamor elektrinę jau šį 
mėnesį. Ekonominiai sunkumai 
verčia Armėniją paleisti darbui 
elektrinę, kuri buvo uždaryta po 
1989 žemės drebėjimo. Armėni
jos gyventojų namai šiandien 
elektros energijos turi tik po 45 
minutes per dieną ir dauguma i 
gamyklų yra uždarytos dėl ener
gijos trūkumo. Prieš elektrinės 
paleidimą į darbą protestuoja 
Gruzija, Turkija ir Azerbaidžanas.

□ Čečėnų snaiperiai lapkričio 
1 dieną apšaudė Rusijos karius, 
kurie bandė išmontuoti 79 svarų 
bombą, gulėjusią Čečėnijos pre
zidentūros rūmų griuvėsiuose. 
Prezidento Jelcin paskirtas atsto
vas Čečėnijai Oleg Lobov nese
niai sugrįžo iš Maskvos, kur jis 
susitiko su generolu Anatolij 
Škirko, naujuoju Rusijos kariuo
menės Čečėnijoje vadu., bei Do
ku Zavgajev - Maskvos paskirtos 
Čečėnijos vyriausybės vadovu.

“I Daug lenkų nusivylę dabar
tiniu savo valstybes 52 metų pre
zidentu Lech Walęsa, nors jis 
sako, kad dar nebaigė pradėto 
darbo, kurio tikslas - per audras 
atvesti Lenkiją į normalų gyveni
mą. Walęsa varžovas lapkričio 
19-os dienos prezidento rinki
muose bus Aleksandr Kvvas- 
nieuski - "dinamiškas reformuo
tas komunistas". Nors Lenkijos 
ekonomika ir auga - vidutiniškai 
5.5% per metus, tačiau nedarbas 
pasiekė 15% lygį. Viešosios nuo
monės apklausa pergalę atiduo
da dabartiniam prezidentui.

Novosibirske katedros koplyčioje pamaldos lietuviams. 
Dalyvauja mons. J. Šarauskas, apaštalinis nuncijus arkivysk. 
Bukovsky, arkivysk. Kondrusevičius ir vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM.

Svečiuose pas Maskvos 
ir Sibiro lietuvius &

Novosibirske
Novosibirskas turi apie 1,5 mi

lijono gyventojų. Karo metais 
Novosibirskas tapo Sibiro sos
tine, nes Tomskas, buvusi Sibiro 
sostinė, tapo uždaru miestu.

Rugsėjo 25 d. čia atvykome 
autobusiuku "Latvija": prel. L. 
Peck, J. Gaila, V. Bernatonis ir 
Barnaul Lietuvių draugijos pir
mininkas Bonaventūras Virbic
kas, kurio duktė Irena, mokslų 
daktarė, čia gyvena. Pakeliui bu
vome užsukę aplankyti Andri
jausko, kuris kaimelyje gyvena 
su žmona ruse. Namukas ir dar
želis su vyšniomis gražiai pri
žiūrimi. Gaila, kad jis buvo iš
vykęs. Nusifotografavom visi 
kartu ir iškeliavom toliau.

Barnaul miesto viešbutyje ne
gavę kur pavalgyti, užsukome į 
kavinę, kuri buvo miesto centre. 
Gavome kavos, bandelių su ikrais 
ir dešrelių. Kelias palyginant bu
vo geras, oras beveik visą laiką 
buvo saulėtas, temperatūra 10 - 
12 C. Apylinkės panašios į Li
etuvos: berželiai, pušys, mažos 
kalvelės, juodžemis...

Kelionė užtruko tris su puse 
valandos, nuvažiavome 230 km. 
Pravažiavom "Akademijos" mies
telį. Prie naujai statomos baž
nyčios - katedros pasitiko vysk. 
Joseph Werth, Novosibirsko Lie
tuvių kultūros draugijos pir
mininkas Antanas Šulas (silpnai 
kalba lietuviškai) ir trys ar keturi 
lietuviai (senyvo amžiaus) bei 
vyskupo vairuotojas Andrius, 
pavolgio vokietis, 4 metus pra

leidęs Lietuvoje pas jėzuitus, ge
rai kalbąs lietuviškai.

Mane ir prelatą brolis Andrius, 
SJ, atvežė pietų pas vyskupą, o 
kiti pasiliko prie koplytėlės. Susi
tarėm susitikti netoliese esančio
je mokykloje, kur turėjo vykti 
susipažinimas su bendruomene. 
Tai turėjo būti 4 v. popiet. Mes 
čia atvykom 1:40 v. popiet.

Vyskupas Werth turi trijų ka
mbarių butą trečiame aukšte. 
Šeimininkė buvo baltarusė su 
maža dukrele. Prieš tai nedaug 
ką buvo girdėjusi apie Dievą, 
dabar kasdien dalyvauja mišio
se. Ji ateina paruošti pietus.

Pietus sykiu valgo ir kurijos 
tarnautojai - buhalterė Paulina, 
lankiusi Steubenville universitetą 
Austrijoje ir gerai kalbanti an
gliškai. Ji pavolgio vokietė. Taip 
pat dažnai kartu pietauja sekre
torė Izabelė, armėnė, kuri su vys
kupu Werth dalyvavo Denvery
je vykusiame Pasaulio jaunimo 
susitikime su Šv. Tėvu. Mane 
apnakvindino vyskupo bute, o 
prelatą J. Gailą ir V. Bernatonį 
apnakvindino kurijoje, kuri yra 
7 minutės kelio nuo vyskupo 
buto. Kurija yra antrame aukšte, 
užima du butus. Ten yra kop
lytėlė, kur vyskupas aukoja mi
šias. Vyskupas ir Andrius labai 
gerai kalba lietuviškai. Korido
riuje pakabintas plakatas, kuri
ame yra didžiulė Šv. Tėvo nuo
trauka per jo apsilankymą Kau- 
ne. Plakatas su įrašu: "Laiminu 
Lietuvą" Jonas Paulius II, 
1993.09.05 -5 - 6 - 7 - 8".

Po pietų nuvažiavome prie 
naujai statomos katedros ir laiki
nos koplytėlės, esančios mokyk
los klasėje. Jau buvo susirinkęs 
gana geras būrelis žmonių (30 - 
40), kurie sėdėjo mokyklos suolu
ose. Buvo ir jaunų merginų, atro
do lietuvaičių. Susitikimą filma
vo televizija.

Pirmininkas Antanas Šulas pa
sveikino susirinkusius rusiškai. 
Vilius Bernatonis buvo vertėju ir 
papasakojo apie Novosibirsko 
Lietuvių Bendruomenę.

Novosibirskas yra Sibiro inteli
gentijos ir mokslo centras. I No
vosibirską nebuvo tremiami 
žmonės. Jie čia atvyko iš kitų 
vietovių. 1989 m. Novosibirsko 
srityje buvo užregistruota 900 
lietuvių. Lietuvių kultūros drau
gija įkurta 1991 m. ir turi apie 
60 narių, daugiausia senosios 
kartos, 1941 metų trėmimo.

Lietuvių kultūros bendrija ne
turi nei bibliotekos, nei kam
bario susirinkimams. 1993 me
tais buvo įkurta lietuviška mo
kykla, kurioje iš pradžių mokėsi 
15 mokinių, bet išliko tik 5, ir 
vėliau mokykla buvo uždaryta.

Pranciškonas Saulius Bytautas 
yra pastatęs bažnytėlę ir kleboni
ją kitoje miesto pusėje, kurioje 
gyvena 5 pranciškonai. Dabar 
lietuviai laikosi prie naujai sta
tomos katedros, kur šalia yra 
nedidelė laikina koplytėlė (telpa 
apie 70 žmonių). Vyskupas ir 
kun. Aleksandras kalba gerai lie
tuviškai. Kas antrą sekmadienį 
evangelija skaitoma lietuviškai.

Vysk. Werth savo pasisakyme 
apgailestavo, kad tik 5 bobutės 
lietuvės ir vienas lietuvis vyras 
reguliariai lanko pamaldas. Pa
brėžė, kad bažnytėlė, pamaldų 
lankymas padeda etninėm bend
ruomenėm išsilaikyti.

Sibiro apaštalinė administra
cija buvo įkurta 1991 m. ir tuo 
laiku turėjo 3 kunigus. Taip pat 
talkina apie 50 seselių, eucha- 
ristiečių, įkurtų palaim. Jurgio 
Matulaičio, ir tos pačios kaip ir 

1 omske - Motinos Teresės sese
lės. Apaštalinė administracija turi 
pre-seminariją su 5 kandidatais, 
kurie po 2 metų bus pasiųsti į 
Maskvoje veikiančią kunigų sem
inariją. Vyskupas pabrėžė, kad 
yra labai svarbu turėti šiame 
krašte išaugusių kunigų bei se
selių.

Sibire šiuo metu yra įsikūru
sios 150 katalikų parapijos, ku
rias aptarnauja 50 kunigų. Gai
la, kad pagal vyskupą, didelė 
dalis kunigų apleidžia nuolati
nius parapiečius - senutes, kurios

Grupelė lietuvių po pamaldų Novosibirsko katedroje. Iš kairės 
matosi: Dr. V. Bernatonis, Sibiro lietuvių sąjungos pirminin
kas Juozas Gaila, Vysk. Werth, lietuvaitė su anūke, vysk. 
Paulius Baltakis, prel. Paciukevičius.

galėtų atsivesti vaikus ir anūkus, 
ir taip išaugtų parapijos. Dabar 
gi, sakė vyskupas, daug kunigų 
labiau rūpinasi evangelizuoti stu
dentiją ir inteligentus, kurie po 
metų kitų, po pirmojo užside
gimo, nustoja lankyti bažnyčią. 
Parapijos mažos - 200 parapi
jiečių. Novosibirske dirba 15 
kunigų, bet tik apie 2000 - 3000 
katalikų. Dirba Tėvai jėzuitai, 
Tėvai pranciškonai ir italų kon
gregacija - Communio de libera- 
tione. Novosibirske dirbančio 
vyskupo tėvai 1931 m. buvo 
ištremti iš Pavolgio į Kazachs
taną. Vokiečiai gyveno atskirai - 
buvo ištisi jų kaimai, todėl taip 
gerai jie išlaikė savo kultūrą, 
kalbą ir religiją. Protestantų kai
mai pastatyti atskirai nuo katali
kų. Vokiečių Pavolgio srityje 
buvo pusantro milijono. Jie norė
jo įkurti vokiečių respubliką, bet 
nepavyko, ir tada vokiečiai pra
dėjo masiškai emigruoti į Vokie
tiją. Vyskupo brolis ir sesuo jau 
emigravę prieš 5 metus. Šeimoje 
buvo 5 berniukai ir 6 mergaitės. 
Vyskupas yra protingas ir nuošir
dus.

Po vyskupo Werth kalbėjo Juo
zas Gaila. Pasveikino visus, kvie
tė dažniau susieiti. V. Bernato
nis kalbėjo rusiškai. Nesupratau 
ką, bet vysk. Werth paaiškino, 
kad labai kritiškai atsiliepė apie 
dabartinę Lietuvos valdžią.

B. Virbickas, Barnaul LB pir
mininkas pasidžiaugė, kad No
vosibirske yra daugiau jaunesnių 
žmonių. Buvo porą klausimų J. 
Gailai. A. Šulas, N. S. pirminin
kas, įteikė vysk. P. Baltakiui, J. 
Gailai, ir V. Bernatoniui po No
vosibirsko miesto albumą. Nusi

fotografavome klasėje ir prie 
koplytėlės. Iš mokylos nuėjome 
į koplytėlę ir kartu su vysk. 
Werth ir prel. Peck koncelebra- 
vom mišias. Pamoksle kalbėjau 
apie Šv. Tėvo apsilankymą Lie
tuvoje, ypač Aušros Vartuose, 
Kryžių kalne ir apvainikavimą 
Fatimos Marijos statulos Šiluvos 
bažnyčioje. I rusų kalbą vertė 
kun. Aleksandras ir vysk. Werth.

Lietuviškas giesmes - "Pulkim 
ant kelių", "Marija, Marija" - 
giedojo tie 6 nuolatiniai baž
nyčios lankytojai. Po pamaldų 
nuvykome j kuriją ir ten pa
ruošėme nakvynę prelatui J. Gai
lai ir V. Bernatoniui.

Rugsėjo 25-ąją, prel. Paciuke
vičius ir Juozas Gaila išskrido į 
namus, o aš pasilikau čia, No
vosibirske, nes spalio 2-5 dieno
mis norėjau dalyvauti Rusijos ir 
Kazachstano vyskupų konferen
cijoje bei Sibire dirbančių kunigų 
suvažiavime.

Šioje kelionėje oras, išskyrus 
porą dienų, kada lijo ir truputį 
snigo, buvo gan šiltas +12 C, o 
naktimis -1 - 2 laipsnių.

Penktadienį, rugsėjo 29 d. 
aplankiau Tėvus pranciškonus, 
Tėv. Sauliaus Bytauto, OFM, pa
statytą bažnyčią, parapijos na
mus, kur vyksta katachetiniai 
kursai, ir taip pat baigiamą sta
tyti vienuolyną. Šiuo metu vie
nuolyne gyvena 5 vienuoliai: 3 
italai - Tėv. Gerido, Conrado, 
Bernard; airis Patrikas ir lenkas 
Tėvas Blase priklausąs Amerikos 
Assumption provincijai. Šešta
dienį buvo didelis rūkas, ir apaš
talinis nuncijus arkivyskupas 
John Bukovsky atskrido 4 va
landomis vėliau. (Bus daugiau)

Žmogus - judanti kryžkelė
(atkelta iš 3 psl.)

- 15). Tos aukos tikriausiai perėjusios, per Lidijos rankas.

Į Europą Evangelija įžengė kukliai
Maldos vieta ant Gangas upelio kranto. Čia Apaštalas Paulius 

pakrikštijo pirmuosius krikščionis - įsteigė pirmąją parapiją Euro
pos žemyne. į Europa Evangelija įžengė kukliai... Dalijamės įspūdžiais 
apie kelionę iš Atėnų. Paulius iš čia pradėjo kelionę į Atėnus. 
Evangelija, atėjusi į Europą, pirmiausiai prašnekino moteris, lygiai 
kaip kadaise pats Jėzus prie šulinio Samarijoje apreiškė moteriai 
Dievo karalystės paslaptį (žr. Jn 4). Moterys buvo paskutinės pasi
traukti nuo Kryžiaus, jos buvo pirmutinės atrasti tuščią karstą. 
Evangelijos daug pasakoja apie vyrus - veidmainius, kerštingus, 
persekiotojus, išdavikus, bailius, bet apie moteris tokių dalykų 
niekad nepasakoja. Vyrai buvo dėmesio centre kaip Evangelijos 
šaukliai, kaip didieji Žinios apie Kristų nešėjai. Betgi kur būtų 
nūdien krikščionybė be krikščionės moters jos vaidmenyje, kaip 
motina, žmona, sesuo, - be meilės rankų, - gyvenimo vargų 
gausybėje.

Apaštalas Paulius didžiavosi moterų įnašu į Evangelijos skelbimą. 
Jis rodė gilią pagarbą Priskai, paėjusiai mokytajam Apolui pažinti 
Kristų, dėkojo Chlojei už paslaų^as Korinto bendrijai, diakonei 
Febei už paslaugas Kenkrėjos krikščionims, ir Rufo motinai - "Jo bei 
mano motinai" (Rom 16, 13). Rašvdamas Filemonui, turtingam 
Kolosų pirkliui, nepamiršo perduoti ^eradienius jo žmonai Apijai. 
Savo laiške filipiečiams Paulius prašo "Evodiją ir Syntychę būti 
vienos minties" (Apd 4, 2). Šios kilnios moterys stovi prie Europos 
vartų, kad pasitiktų Evangelijos pasiunųnjUS jr primintų moterims 
visų amžių, kad ir jos turi šventą užduotį Bendrijoje, nes joms 
patikėta šventoji ugnis - meilės rankos

Žinoma, negalima nutylėti ir kilnių vy^ Filipuose - Epafrodito, 
kurį Paulius vadina savo "broliu, bendradarbių ir žygių draugu’ (Fil 
2, 25), aplankiusi jį kalėjime su dovanomis, ir Klemenso bei kitų jo 
bendradarbių, "kurių vardai įrašyti gyveninę knygoje" (Fil 4, 3).

Žyniavimo dvasios išvarymas
Atrodo, kad iš pradžių jaunoji Filipų bendrija nepatyrė jokio 

priešiškumo iš šalies. Kas šabą jie rinkdavosi už miesto vartų prie 
upės pamaldoms. Kartą einančius į maldos vietą Apaštalą Paulių ir 
jo bendradarbius pasitiko viena vergė su žyniavimo dvasia. Graikiška
sis žodis "python" iš pradžių ženklino Delfų orakulo sargą smauglį, 
kurį užmušė Apolonas. Ilgainiui juo imta ženklinti ir galia žyniauti, 
kuri retkarčiais siejama su pilvakalbyste. Savo savininkams ši vergė 
nešdavo didelį pelną. Jausdama pavojų savo užsiėmimui, ji sekdavo 
Paulių ir jo bendradarbius, šaukdama: "Šie vyrai yra Aukščiausiojo 
Dievo tarnai ir skelbia jums išganymo kelią" (Apd 16, 17). Apašta
las, netekęs kantrybės, ją išgydė, - išvarė iš jos Jėzaus Kristaus vardu 
žyniavimo dvasią. Praradę pelno šaltinį, vergės savininkai nutempė 
Paulių ir Šilą į agorą pas miesto pareigūnus, kaltindami juos esant 
tvarkos drumstėjais - žydais, norinčiais suvilioti filipiečius - romė
nus - neteisėtais ir neleistinais papročiais.

Savininkų kaltinimas sutraukia minią. Miesto pareigūnai įsako

Filipai. Apaštalo Pauliaus laikų likučiai.

kaltinamuosius išrengti, nuplakti ir įmesti į kalėjimą. Bet netikėtas 
žemės drebėjimas pakeičia padėtį, - kalėjimo sargas ir šeima įtiki 
Dievą ir apsikrikštija. Miesto pareigūnai apgailestauja savo skubota 
nuosprendį ir nori tyliai paleisti Paulių ir Šilą. Paulius būti slapčia 
paleistas nesutinka, bet reikalauja, kad patys pareigūnai ateitų ir 
viešai juos paleistų, nes jis ir Šilas - abu Romos piliečiai - yra buvę 
be teismo viešai nuplakti ir įmesti į kalėjimą. Pareigūnai, tai 
sužinoję, išsigąsta ir atskuba juos viešai paleisti. Iš Pilipų apaštalui 
Pauliui neteko bėgti, - jis išvyko su iškilminga palyda!

Lukas ir Timotiejus nebuvo suimti. Apaštalas laiške tesaloni- 
kiečiams užsimena, kaip jis ir Šilas "nukentėjo bei patyrė nuo
skaudų Filipuose" (1 Tęs 2,2), o laiške korintiečiams primena, kad 
jis "buvo gavęs tris sykius lazdų" (2 Kor 11,25)

Atgal j Kavalą
- Koks gražus vakaras, - garsiai stebimės.
- Rytoj anksti rytą išvažiuojame į šventąjį Athos kalną, - įspėja 

Vasilios, - aš būsiu prie viešbučio durų 4:30 valandą.
Nakvynei į Kavalą grįžtame tylėdami.
- Gal kas turi drachmų vakarienei? - girdisi klausimas.
- ?!
- Teks eiti į banką pinigų pakeisti...
- Bankai jau seniai uždaryti, - primena Vasilios.
Jis sukrapšto pakeisti pinigų mums kukliai kukliai vakarienei.
- Pusryčiams rytoj nebus laiko, - pajuokauja, - o vėliau pamaitins 

jus Šventojo kalno vienuoliai...
/

Ir pinigų turint, tenka būti alkanam
Iš tikrųjų Kavalą paliekame anksti. Be pusryčių. Ir pinigų turint, 

tenka alkti... Pasiekus pajūrio šlaito zigzagais vieškelį, patenkame į 
tirštą rūką. Vieškelis platus, bet vingiuojasi miškingais Makedonijos 
kalnų slėniais. Laimė, eismo bemaž jokio, - galime šliaužti pirmyn. 
Ilgainiui rūkas ima tolti nuo vieškelio, mūsų kelionė spartėja. 
Švintanti aušra drąsina, žadėdama saulėtekį.

- Tripiti pasieksime laiku, - ramina Vasilios, - laivas į Oranopolį 
išplaukia 10 valandą. Spėsime...

Po trejeto valandų kelionės, nusileidžiame iš kalnų prie jūros. 
Ūmai dingsta rūko likučiai. Jūroje dar matyti takas į kylančią saulę.

(Bus daugiau)



Koncertas. Lapkričio 15 d. 3:00 vai. p. p. Lietuvių Klubo salėje St. 
Petersburg, FL, moterų Kvartetas", vadovaujamas muz. Aloyzo 
Jurgučio, rengia dainos, muzikos, poezijos ir komedijos vakarą. 
Stalus po 10 asmenų prašome užsisakyti iš anksto pas p. Adą 
Balbatienę. Tel.: (8 į3) 381 - 0534. Visi kviečiami dalyvauti.

Lietuvos Dukterų Drauguos vartotų daiktų išpardavimas bus 
lapkričio 18 d., šeštadienj. Prašome paaukoti gerų, jums nereikalingų 
daiktų, kad galėtume pardavę sutelkti lėšų draugijos veiklai. Daik
tus pristatyti iki lapkričio 15 dienos Aldonai Česnaitei, 701 64th 
Avė. St. Petersburg Beach. Jei kam reikia pagelbėti ar paimti daiktus, 
galite skambinti tel. 360 - 2053. Taip pat daiktus galima atvežti ir 
j Lietuvių Klubą.

Lietuvos Vyčių 147-tos kuopos prieškalėdinis susirinkimas šauki
amas lapkričio mėn. 29 d. 2:00 vai. p. p. Florida Povver salėje, St. 
Petersburg Beach. Programoje naujosios valdybos priesaika ir pa
reigų perėmimas, ateities veikla ir kiti pranešimai. Nariai su šeim
omis prašomi dalyvauti. Bus ir kalėdinių įvairenybių.

Įvykusiame š. m. spalio mėn. 17-tą dieną vyčių susirinkime buvo 
išrinkta kuopos nauja valdyba: dvasinis patarėjas - kun. Jonas 
Gasiūnas, pirmininkas - Antanas Gudonis, vicepirm. - Dolores 
Jonaitis, 2-ra vice pirm. - Bronė Urbonas, sekretorė - Viktorija 
Kleivienė, iždininkė - Marija Gelažius, iždo sekretorė - Violet 
Kraujalis ir kiti komisijų nariai.

Lietuvių Klubo Kultūriniu Popiečiu Būrelis gruodžio 16 d. klubo 
-salėje rengia M. K. Čiurlionio minėjimą. Programoje dalyvaus 
pianistai: Čiurlionio proanūkas Rokas ir jo žmona Sonata Zubovai.

Lietuvos ambasadorius A. Simutis su žmona lankėsi Cleve- 
lande ir susitiko su vietos veikėjomis. Iš k. : A. Stempužienė, 
p. p. Simučiai ir M. Lenkauskienė. V. Bacevičiaus nuotrauka

Lietuviai ruošiasi 
Bostono maratonui

Šarūnas vėl 
pasižymėjo

Spalio 20 d. Moline, IL, Šarū
nas Marčiulionis kartu su savo 
nauja komanda Sacramento 
"Kings" žaidė priešsezonines 
rungtynes ir susitiko su garsiąja 
Chicagos "Bulis" komanda. 
Rungtynių reguliarus laikas 
baigėsi lygiomis 100 - 100 ir tik 
po pratęsimo "Kings" laimėjo 112 
-111. Pergalingąjį tritaškį kartu 
su baigminiu švilpuku įmetė 
Šarūnas Marčiulionis. Tad Chi
cagos radijo ir televizijos stotys 
tą vakarą ir šeštadienį vis karto
jo, kad Šarūnas Marčiulionis 
nugalėjo "Bulis". Šarūnas buvo 
pats geriausias taškų medžiotojas 
"Kings" komandoje: jis pataikė 
penkis kartus iš aštuonių ban
dytų, o taip pat įmetė 8 baudas 
iš 9 mestų, surinkdamas viso 19 
taškų. Tiek pat taškų pelnė ir 
geriausiu pasaulio žaidėju vadi
namas Chicagos "Bulis" krepši
ninkas Michael Jordan. Pas chi-

SL Petersburg, FL

"Pagalba Lietuvai" praneša
Š. m. spalio 29 d. šeštadienį, 

nors ir buvo šalta, stipriai lijo, 
svarbus labdaros projektas buvo 
vykdomas. Abejuose Detroito 
apylinkės lietuvių parapijos pa
talpose - Šv. Antano ir Dievo 
Apvaizdoj susirinko iš viso apie 
40 talkininkų - Lietuvos Vyčių 
padalinio "Pagalba Lietuvai" 
valdybos nariai. Lietuvos Vyčių 
102 kuopos nariai, Dievo 
Apvaizdos parapijiečiai, Žiburio 
mokyklos mokiniai, Šv. Antano 
parapijiečiai ir jų draugai krauti 
29-ąjį 40 pėdų ilgio talpintuvą, 
kuris tą pačią dieną buvo išsiųs
tas Lietuvon Vilniaus "Caritui" 
arkivyskupui metropolitui Aud
riui Bačkiui skirstymui į L. V. 
nurodytas vietoves. Tą talpintu
vą sudaro per 750 maišų ir dėžių 
žieminių drabužių ir batų suau
gusiems. ir vaikučiams, įvairių 
knygų, vaikučių lovytės, trys 
kraujo tyrimo aparatai (blood 
analyzer machines), įvairių me
dikamentų, patalynių, negen- 
damo maisto produktų ir net ir

Sėkmingos fotomenininko parodos
Antanas Sutkus žymusis Lietu

vos fotomenininkas, po sėk
mingų parodų lietuvių tarpe 
Chicagoje ir Lemonte, "išplaukė 
į platesnius vandenis" ir susi
laukė pripažinimo pasauliniame 
foto meno lygyje.

Art Institute of Chicago savo 
nuolatiniam rinkiniui įsigijo 
penkis Sutkaus darbus, neseniai 
kabojusius jo "Basų Kojų Nostal
gijos" parodoje lietuvių Jauni
mo Centre Chicagoje. Ryšium 
su tuo, Schneider Gallery, Ine., 
apsiėmė jo kūrybą atstovauti ir 
priėmė 80 jo nuotraukų iš Lietu
vos žmonių gyvenimo.

Anot prbf. dr. Jono Račkaus
ko, Lituanistikos Tyrimo ir Studi
jų Centro pirmininko, globoju-

Knyga, dedikuota tėvui
Rugsėjo 15 dieną spaudoje 

pasirodė nauja medicinos knyga 
"Cytology: Diagnostic Principles 
and Clinical Correlates". Jos au-

Dr. Saulius Edmundas Cibas

paaukotas tabernakulis. Visą šį 
talpintuvą suorganizavo ir koor
dinavo valdybos narė Irena Viz
girdaitė. Talpintuvo krovimas 
užbaigtas per porą valandų!

"Pagalba Lietuvai" vadovas 
Robertas S. Boris dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie šio svarbaus 
projekto. Dėkojama visiems tal
kininkams už atliktą milžinišką 
darbą. Talpintuvo persiuntimo 
išlaidos buvo $6000. Aukos dar 
ir dabar priimamos. Kiekvieną 
auka yra vertinga ir laukiama. 
Aukas galima siųsti: Aid to 
Lithuania, Ine., 4457 Fairvvay 
Court, VVaterford, MI 48328. 
Telefonas: 1 - (810) 682 - 0098. 
Tikimės, kad visų nuolatine para
ma Lietuvos Vyčių projektui yra 
labai reikalinga dabar ir bus 
reikalinga ateityje. Nuo 1990 m. 
jau 29 talpintuvai išsiųsti bro
liams ir sesėms Lietuvoje. Iš viso, 
jų vertė siekė $17,500,000. Iš 
anksto dėkojame už paramą.

Regina Juškaitė

šio Sutkų ir jo žmoną dailininkę 
Rimą, Chicagoje, šitoks Sutkaus 
darbų įvertinimas pasaulinės 
reikšmės meno muziejuje suke
lia pasididžiavimą visiems lietu
viams. Iš Chicagos Sutkus ir po
nia išvyko į New Yorką dalyvau
ti 30-ties Lietuvos ir išeivijos lie
tuvių menininkų parodoje Kul
tūros Židinyje, Brooklyne.farza)

Viena didžiausių investicijų
Kaip pranešė ELTA, pastaruo

ju metu statybininkai ketina su
stabdyti darbus pertvarkant Klai
pėdos naftos terminalą, kadangi 
užsakovas - Lietuvos ir JAV akci
nė bendrovė "Klaipėdos nafta" - 

torius yra dr. Saulius Edmundas 
Cibas, kolaboruojant dr. B. 
Ducatman. Knygą dr. Cibas dedi
kavo savo mirusiam tėvui inž. 
Edmundui Cibui.

Dr. Cibas yra baigęs Harvard 
College ir Harvard Medicinos 
mokyklą, kurioje dabar profeso
riauja ir yra laboratorijos direk
torius Brigham and Women’s 
Hospital Bostone. Jau keletą 
metų jis vadovauja ir skaito pas
kaitas metiniuose Amerikos cy- 
tologų gydytojų suvažiavimuose 
Ritz Carlton viešbutyje Bostone. 
Šiuo metu jis organizuoja inter
nacionalinę cytologų konvenci
ją, kuri įvyks 1997 metais Wes- 
tin viešbutyje Bostone. I ją 
suvažiuos apie tūkstantis cy
tologų iš visų pasaulio kraštų.

Dr. S. E. Cibui linkime ir to
liau veikliai reikštis savo profesi
joj.

JAA

Tėvynėje ir išeivijoje gyvenan
tys lietuviai su entuziazmu laukia 
1996 m. Olimpiados Atlantoje. 
Tai puiki proga parodyti pasau
liui mūsų, kaip savarankiškos, 
nepriklausomos tautos ir Lietu
vos valstybės ryžtą lygiateisiai 
dalyvauti pasaulio laisvų tautų 
šeimoje. Norėdami išgarsinti Lie
tuvos sporto laimėjimus, inicia
tyvinė trijų asmenų grupė - Ri
mas Gedeika išNevvJersey, Petras 
Vainius iš Philadelphijos ir Rem
igijus Sužiedėlis iš Chicagos nu
tarė suorganizuoti kuo platesnį 
lietuvių dalyvavimą tarptauti
niame Bostono maratone, kuris 
įvyks 1996 m. balandžio 15-ą 
dieną. Maratonas šįmet švenčia 
100 metų sukaktį, taigi jam bus 
skiriamas ypatingas dėmesys.

Šiuo metu iniciatyvinė Gedei- 
kos, Vainiaus ir Sužiedėlio grupė 
pardavinėja lietuviškus, olimpi
niais ir maratono motyvais pa-

Metinis visuotinis
ŠALFASS-gos suvažiavimas

Metinis visuotinis 1995 m. 
ŠALFASS-gos suvažiavimas įvyks 
1995 m. lapkričio 18 d., Dievo 
Apvaizdos (Divine Providence) 
Lietuvių Kultūros Centre, South- 
field, MI tel. 810 - 356 - 9721. 
Pradžia - 11:00 vai. ryto.

Pagal ŠALFASS-gos Statutą, su
važiavime sprendžiamuoju bal
su dalyvauja sporto klubo rink
tieji atstovai, sporto klubų pir
mininkai ar jų įgaliotiniai, ŠAL- 

iki spalio 5 dienos nesumokėjo 
už atliktus darbus 3. 2 mln. litų. 
Atsiskaitymų sutrikimų kaltinin
kas - "Vakarų" bankas. Jis nuo 
rugpjūčio 17 dienos nevykdo 
bendrovės mokestinių pavedi
mų, nekeičia užsienio valiutos į 
litus. Jei ne sunkumai banke, 
bendrovė galėtų nedelsdama at
siskaityti su projektuotojais ir sta
tybininkais.

Neseniai bendrovės "Klaipėdos 
nafta" akcininkai nutarė padi
dinti įstatinį kapitalą nuo 4 iki 
20 mln. litų. įmonės steigėjai - 
bendrovė "Naftos terminalas" (51 
proc. įmonės kapitalo) ir JAV 
bendrovė "Lancaster Steel Co. 
Ine.' (49 proc.). Kapitalo padidi
nimas įgalins bendrovę gauti di
desnes paskolas ir pirmiausia iš 
Vakarų bankų. Iš jų ketinama 
pasiskolinti apie 40-50 mln. do
lerių, o likusią dalį tikimasi gau
ti Lietuvoje.

JAV bendrovės savininkai yra 
broliai Vytautas ir Algis Didžiu
liai. Bendra įmonė, įkurta per
nai rugsėjį, pertvarko Klaipėdos 
naftos uostą. Bendros investici
jos į šį projektą per 3,5 metų 
vertinamos maždaug 100 mln. 
JAV dolerių.

AGEP 

puoštus marškinėlius ir ieško 
rėmėjų, kurie aukomis paremtų 
bėgikų pastangas. Dr. Antanas 
Juzaitis iš Philadelphijos savo 
auka pirmasis parėmė Lietuvos 
sportininkus, dr. Albertas ir Jūra 
Drukteiniai jau pažadėjo $4 už 
kiekvieną Romo ir Petro nubėgtą 
mylią. Visos surinktos aukos 
atiteks Lietuvos tautiniam olim
piniam komitetui (LTOK), idant 
Lietuva galėtų kuo sėkmingiau 
dalyvauti 1996 m. olimpinėse 
žaidynėse Atlantoje.

Kviečiame visus kuo gausiau 
dalyvauti Bostono maratone 
(taip, bėgti!) ir tokiu būdu iš
garsinti Lietuvos vardą pasau
lyje! Norintys dalyvauti arba 
paremti Lietuvos sportininkus, 
prašome kreiptis adresu: Rimas 
Gedika, 78 Mark Tvvain Drive, 
Hamilton Sųuare, NJ 08690. 
Telefonai: namų (609) 586 - 
2968, darbo (201) 301 - 6489.

FASS-gos rinktieji bei skirtieji 
pareigūnai ir ŠALFASS-gos gar
bės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, fi
zinio auklėjimo mokytojai, spor
to veteranai, lietuviškų organiza
cijų bei spaudos atstovai ir visi 
lietuvių sportiniu judėjimu be- 
sidomį asmenys.

Smulkios informacijos prane
šamos ŠALFASS-gos sporto klu
bams ir ŠALFASS-gos parei
gūnams. Organizacijos ar asme
nys, norintieji gauti informaciją 
ar pateikti pasiūlymų, prašomi 
kreiptis į ŠALFASS-gos Centro 
Valdybos pirmininką Audrių Šil
eiką, 150 Colbeck St., Toronto, 
Ont M6S 1V7, Canada.Tel. 416 
- 767 - 6520. Faksas: 416-760- 
9843.

Šalia įprastų einamųjų ŠAL
FASS-gos kasmetinių reikalų, vie
nu iš svarbesnių darbotvarkės 
punktų bus ŠALFASS-gos organų 
(Centro Valdybos, Revizijos Ko
misijos ir Garbės Teismo) rinki
mai.

Sporto klubai, ŠALFASS-gos 
pareigūnai ir sporto darbuotojai 
prašomi visu rimtumu atsižvelgti 
į mūsų sportinio gyvenimo gyvy
binius reikalus ir pasistengti su
važiavime gausiai dalyvauti.

-«wrnrni—ni up ■■■&*

Trumpai iš visur 
-- Tradicinė Philadelphijos lietuvių mugė vyko lapkričio 4 - 

5 dienomis. Buvo pardavinėjami olimpiados marškinėliai. Mugėje 
dalyvavo Bostono maratono projekto organizatoriai.
- Dievo Apvaizdos parapija Southfield, Michigan, gavo nau

ją kleboną, kun. Valdą Valdemarą. Iš Lietuvos jis atvyko spalio 2 d. 
Oficialus įvesdinimas j pareigas bus gruodžio 10 d.

— Muz. Aloyzo Jurgučio vadovaujamas moterų "Kvartetas" 
lapkričio 15 d. 3:00 vai. p. p. Lietuvių Klubo salėjė, St. Petersburg, 
FL. rengia dainos, muzikos, poezijos ir komedijos vakarą. Stalus, po 
10 asmenų, prašome užsisakyti iš anksto pas A. Balbatienę (813) 
380 - 0534. Vietiniai ir apylinkės lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti.

cagiečius žaidė ir kroatas Toni 
Kukoč ir jis surinko 17 taškų.

E. Š.

Great Neck, NY
Gražią vasaros dieną rinkomės 

pas p. L J. Vilgalius. Jų vaišingu
mo dėka buvo suruoštos išleis
tuvės p. Merkelienei. Jinai iš
važiavo gyventi Lietuvon. Ten 
prie giminių, sako, bus smagiau.

J išleistuves susirinko 20 su 
viršum žmonių. Susėdus prie sta
lo, buvome pavaišinti gardžiais 
pietumis. Šampano taures pa
kėlę, sudainavome p. Merkelie
nei "Ilgiausių metų". Nuo visų 
svečių jai buvo įteikta graži kny
ga, su visų parašais.

Prie kavutės ir saldumynų dar 
ilgai visi šnekučiavosi, p. Merke
lienė visiems, ypač šeiminin
kams, dėkojo už šaunias išleis
tuves. Malonių šeimininkų glo
boje visi jautėsi labai smagiai.

Štai ir dar viena Great Necko 
gyventoja išvažiuoja Lietuvon - 
p. A. Povilaitienė. Palaidojusi 
vyrą Petrą, pasijuto labai vieni
ša. Kaimynai svetimi, giminių 
neturi. Namas, kiemas reikalau
ja kasdieninės priežiūros, o jė
gos mažėja. Great Necke A. Povi
laitienė išgyveno 17 metų.

Ponai Vilgaliai vėl suruošė 
išleistuves. Šį kartą suvažiavo 
apie 40 svečių. Daug buvo "Lie
tuvos Vyčių" organizacijos na
rių. Po gardžių vaišių, prie ka
vutės visi dainavo. Nuostabu, 
kad Vyčiai mokėjo daug dainelių, 
nors ir silpnai lietuviškai kalbė
dami žinojo dainų žodžius ir 
gaidas. Nuo visų svečių p. Povi- 
laitienei buvo padovanota knyga 
ir graži sagė. A. Povilaitienė pa
dėkojo visiems už dovaną, o šei
mininkams už vaišes. Labai retai 
gali sutikti tokių žmonių kaip 
ponai Vilgaliai. Jie visada ir kiek
vienam padės, savęs negailėda
mi. Great Necko apylinkės žmo
nės laimingi juos turėdami savo 
tarpe. Linkime jiems ir toliau 
nepailsti bei geros sveikatos.

Dalyvė

ŠALFASS-gos Centro Valdyba 
c/o Algirdas Bielskus, generali
nis sekretorius, 3000 Hadden 
Rd„ Euclid, OH 44117. Tel. (216) 
- 0889; FAX: 216 - 943 - 4485

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

- Lietuvių Operos rengia
mas metinis tradicinis balius bus 
lapkričio 11 d. Chicagos Jauni
mo Centre. Operos chorui diri
guos Ričardas Šokas, operos chor
meisteris. Vakaro pelnas skiria
mas Banaičio "Jūratės ir Kastyčio" 
operos pastatymui.
- Skulptoriaus V. Kašubos, 

gyvenančio New York, NY, Lie
tuvai dovanotų kūrinių paroda, 
kaip nuolatinė ekspozicija vyks
ta Vilniaus Nacionalinėje galeri
joje ( Studentų 8).

-- Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos centro valdyba Padė
kos dienos savaitgalyje (nuo lap
kričio 22 d. vakaro iki lapkričio 
26 d. vidudienio) Dainavos sto
vyklavietėje rengia jauniesiems 
moksleiviams (9 - 10 skyrių) 
ideologinio mąstymo kursus.
- Lietuvos ambasados Ot- 

tavvoje laikinasis reikalų patikė
tinis Jonas Paslauskas jau per
sikėlė iš VVashingtono ir eina 
pareigas. Laikinas adresas: Em- 
bassy of the Republic of Lithua
nia, 511 Gilmour Street, Otta- 
wa, Ont. K1R 5LS. Tel. 613 236 
- 4283. Faksas: 613 234 - 1422.

— Lietuvių Žurnalistų są
jungos centro valdybą po pasike
itimų dabar sudaro: Karolis Mil- 
kovaitis - pirmininkas, Ignas Me
džiukas - vicepirmininkas, Vy
tautas Šeštokas - vicepirminin
kas visuomeniniams reikalams, 
Rūta Šakienė - iždininkė, Petras 
Maželis - sekretorius.
- Edmundas Gudėnas, Jono 

ir a. a. Doros Gudėnų sūnus, 
lapkričio 7 d. vyksiančiuose 
rinkimuose kartu su kitais trimis 
kandidatais varžysis dėl Euclid, 
OH, miesto burmistro vietos. 
Euclid yra antras didumu Cleve- 
lando priemiestis, turįs 60,000 
gyventojų. Baigęs įvairias studi
jas, Gudėnas jau šešerius metus 
buvo Euclid miesto valdybos 
nariu.
- Rūta Klevą Vidžiūnienė, 

buvusi Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdybos pirmininkė, 
spalio 10 d., išvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui į Lietuvą.

— Dr. Anicetas Bundonis, 
prieš trejetą metu atvykęs iš Lie
tuvos į Clevelanda 1993 m. kovo 
mėn. iš Balio Gaidžiūno perėmė 
"Dirvos" savaitraščio vyr. redak
toriaus pareigas Jam spalio 9 d. 
buvo padaryta skubi operacija.

-- Melbourno lietuvių cho
ro ilgamečiai vadovui muz. 
Petrui Morkūnui pasitraukus iš 
šių pareigu, chorui vadovauti 
pakviesta Zita Prašmutaitė.

- Vaclovas Momkus, "Drau
go" Fondo direktorių ir lėšų tel
kimo komiteto narys, pakviestas 
vadovauti "Draugo" fondo po
kylio Chicagoje ruošos komite
tui. Pokylis įvyks lapkričio 18 d. 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje,

| po metinio "Draugo" Fondo na
rių suvažiavimo.

— ŠALFASS-gos metinis 
visuotinių suvažiavimas įvyks 
lapkričio 18 d. Dievo Apvaizdos 
Lietuvių Kultūros Centre, 25335 
West 9th Mile Rd., Southfield, 
MI. Telef. 810 356 - 9721.

— Lietuvių kalbos šešių 
savaičių kursai vyks Šeštadieniais 
nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 9 
d. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje, Chicagoje. Dėstytoja 
Karilė Vaitkutė, muziejaus švi
etimo skyriaus vedėja, turi lietu
vių kalbos ir literatūros magistro 
laipsnį. Ji yra dėsčiusi lietuvių 
kalbą pradedantiems bei pa
žengusiems University of Illinois 
at Chicago ir University of Wash-

I ington, Seattle.
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Tikisi surinkti 300 tukst. parašų

Šių metų'Darbininko" spalio 27 d., Nr. 41 ponas Romualdas 
Stapulionis siūlo "Darbininkui": "galima būtų sumažinti pakanka
mai nuobodžių parapijinių nutikimų aprašymų apimtį. į sutaupytą 
vietą galėtumėt patalpinti (Jaugiau informacijos apie Lietuvą, kad ir 
perspausdinant įdomesnius straipsnius iš Lietuvos spaudos".

Nepritariu tokiam siūlymui, kad sumažintų "Darbininko" pus
lapiuose, sulig R. Stapulionio pasakymu "nuobodžių parapijinių 
nutikimų aprašymų apimtį", kadangi tai yra JAV lietuvių veiklos 
dalis. Man atrodo, kas nori daugiau informacijos apie Lietuvą ar 
straipsnių iš Lietuvos spaudos, gali užsisakyti laikraštį iš Lietuvos, 
dažniau pasiklausyti Lietuvos radijo laidų. Be to, ir vietinės lietuvių 
radijo valandėlės pateikia žinių is Lietuvos.

Joana Pumputienė
Scotchtovvn, NY

Lapkričio 2 dieną įvykusioje spaudos konferencijoje Seimo narys 
Kazimieras Antanavičius pareiškė, kad kelios iniciatyvinės grupės 
Lietuvoje rengėsi surengti referendumus įvairiais klausimais ir 
dabar jas pavyko sujungti į vieną. Referendumo rengėjai nutarė 
pasiūlyti piliečių apsisprendimui 5 klausimus, kurie galutinai bus 
suderinti po savaitės. Referendumo iniciatyvinė grupė, kuri siekia 
nusikaltėlius sutramdytiValštybės tribunolu, ketina jau šią savaitę 
įsiregistruoti Vyriausiojoje jinkimų komisijoje ir pradėti rinkti 
būtinus 300 tūkst. piliečių įrarašų referendumui rengti. AGEP

Redakcija dėkoja skaitytojams už laiškus. Kviečiame ir kitus skaityto
jus parašyti savo atsiliepimus, pasiūlymus, pageidavimus, pastabas.

"Vakarų Bankas" skęsta
Spalio 30 dieną iš "Vakarų banko’ valdybos pirmininko ir prezi

dento pareigų pasitraukė P. kravtas. Jo teigimu, šį žingsnį iššaukė 
bankų savininkų neryžtingumas ir neapsisprendimas, o tai labai 
apsunkina galimybes bankui išlipti iš duobės.

Kiek anksčiau banko akdriinkai buvo nusprendę didinti banko 
akcinį kapitalą iki 75 mln. litų (dabar yra apie 35 mln.), tačiau 
pastaruoju metu dalis jų tokio žingsnio teisingumu ėmė abejoti, 
kadangi jų nuomone, bankas bankrutuos.

P. Kravtas užtikrino, kad indėlininkai gali būti tikri dėl savo 
pinigų, kadangi banko paskolos (232 mln. litų) apdraustos 322 
mln. litų įkeistu turtu. Per kelis pastaruosius mėnesius indėlinin
kams jau išmokėta beveik 60 mln. litų, dar norima atgauti apie 120 
mln. litų, tačiau būdamas nemokus, bankas jų kol kas nepajėgus 
grąžinti. Iš Vyriausybės bankas yra gavęs 30 mln. litų paramą.

Vilniaus centre galima gauti 
20 rūšių pilstomo alaus

Vilniaus centre veikia daugiau kaip 30 užeigų ir barų, kuriuose 
galima išgerti šalto pilstomo alaus. Svečiams siūloma beveik 20 
rūšių alaus iš 7 šalių. Kai kuriose vietose parduodamos kelios 
skirtingos rūšys, o "Stiklių" alaus restorane - net 7. Pigiausias, 
žinoma, lietuviškas alus, nors prabangiuose baruose pusės litro 
stiklas gali kainuoti 1.25 - 1.75 USD. Lietuvos aludariai tvirtina, kad 
lietuviškas alus net užeigose negali būti pigus, nes mokesčiai 
valstybei sudaro maždaug 45 % alaus kainos. Daugiau moka tik 
japonai - 48 %. Didžiosios Britanijos aludariai valstybei moka 40 %, 
amerikiečiai - 20 %, o vokiečiai tik 18 %. Japonijos aludariai ėmė 
reikalauti mokesčių sumažinimo, nesjaponijos prekybos centruose 
vietinės gamybos alus kainavo 1.5 karto daugiau nei olandiškas ar 
vokiškas. Lietuvoje tai kol kas negresia, tačiau alaus gamybos 
mažėjimas Lietuvoje rodo, kad jis jau dabar per brangus. AGEP

Skiepai 
Apie sveikatą . į 

prieš gripą
Skiepai prieš gripą yra būtini ne tik vyresnio amžiaus žmonėms. 

Patirtis parode, kad nepriklausomai nuo amžiaus, skiepai prieš 
gripą apsaugo žmogų ne tik tiesiogiai nuo šio susirgimo, bet ir nuo 
įvairių kvėpavimo takų ligų. Ypač jie reikalingi tiems, kurie jau turi 
kokius nors chroninius negalavimus ir susirgimas gripu jiems 
ypatingai pavojingas dėl komplikacijų. Pasiskiepyti prieš gripą 
galima klinikose ir netgi didelėse parduotuvėse. Pasiskiepijimas 
kainuoja apie 10 dolerių. Skiepų kaina šiek tiek aukštesnė privačių 
gydytojų kabinetuose. Pasiskiepijus prieš gripą apsaugoma ne tik 
sveikata, bet ir sutaupomos nemažos pinigų sumos, kurios būtų 
išleistos susirgus šia liga. Pvz. išleidus apie 1,000 dolerių dirbančių 
žmonių skiepijimui, jų medicinai skirtos išlaidos sumažėja iki 1,600 
dolerių, nes nereikalingi vizitai pas gydytojus. Pridedant darbo 
laiko kainą, kuris būtų prarastas susirgus, galime pamatyti, kad 
rezultatai dar įspūdingesni - išleidus 1,000 dolerių skiepams, sutau
poma apie 4,685 dolerių, arba kiekvienas žmogus, išleidęs 10 
dolerių skiepams, sutaupo 47 dolerius.

niai

- Kodėl?
- Jeigu tenai jų nebus, mane 

ištiks infarktas.

pagal AP

Iš verslininkų gyvenimo
Verslininkas ieško piniginės su 

didele pinigų suma. Jis rausiasi 
po visas kišenes. Žmona ramiai 
klausia:

- Ar kelnių kišenėse žiūrėjai?
- Žiūrėjau.
- O švarke?
- Žinoma.
- O vidinėse kišenėse?
- Ne.

- Aldute, - savo biznierius 
žmonai, - jeigu aš mirsiu anks
čiau už tave, ištekėk už mūsų 
gatvėje gyvenančio uždarosios 
akcinės bendrovės direktoriaus.

- Kodėl už jo?
-Todėl, kad niekas man tiek 

nėra prikrėtęs kiaulysčių, kaip 
kad jis!

Kauno "Aušros" gimnazijai - 80 metų
Prieš dvi savaites Kauno "Aušros" gimnazijos absolventai šventė 

seniausios Kaune ir vienos seniausių Lietuvoje 80 metų sukaktį. 
1915 metais, tarpvaldžio tarp carinės Rusijos ir kaizerinės Vokieti
jos metais, Kauno inteligentai nutarė įkurti pirmąją mieste lietu
višką gimnaziją. Ji ne iš karto įsikūrė Laisvės alėjoje, buvo vadina
ma "Saulės", Pirmąja gimnazija, "Aušros", sovietmečiu - Komjauni
mo vidurine mokykla, o po Nepriklausomybės atkūrimo - vėl 
"Aušros" gimnazija. Vienas pirmųjų jos direktorių buvo Mykolas 
Biržiška. Jau 24 metus šioje mokymo įstaigoje sustiprintai dėstomi 
dailės dalykai. Iki šiol Kaune gyvena teisininkas T. Naujalis - 
vienintelis gyvas likęs pirmosios laidos absolventas, gimnazijoje 
mokęsis 1915 - 1919 metais. Šią gimnaziją baigė daug įvairių kartų 
Lietuvoje ir už jos ribų išgarsėjusių kultūros ir mokslo žmonių: 
menotyrininkas Paulius Galaunė, rašytojas Antanas Škėma, poetai 
Antanas Miškinis ir Jonas Aistis, mokslininkė Marija Gimbutienė, 
maestro Konradas Kaveckas, skulptorius Robertas Antinis, krepšinin
kas Stepas Butautas, aktorė Monika Mironaitė, dramaturgas Juozas 
Gricius, kino režisierius Vytautas Žalakevičius, prof. Vytautas Lands
bergis, ekologas Valdas Adamkus, teatro režisieriai Henrikas 
Vancevičius ir Gytis Padegimas, aktorius Leonas Zelčius. AGEP

PAPIGINTOS KAINOS KELIONĖMS į VILNIŲ

Sudaręs naudingą sutartį, že
mės pardavimo agentas suprato, 
kad padarė klaidą: pardavė žemės 
sklypą, kuris buvo po vandeniu.

- Ką daryti? - paklausė jie šefo.
- Grąžinti pinigus?

-Jokiu būdu! Pasistenkite jam 
parduoti dar ir skafandrą bei 
motorinę valtį.

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ

Lapkr. 1 - gruodžio 9 
sausio 1 - kovo 31, 96

gruodžio 10 - 
gruodžio 31

lšNew York nuo $600.00 $700.00
IšChicagos . $620.00 $810.00
IsSeattle $842.00 $954.00

- Dukrele, jeigu nori gero vyro
- tekek už Ričardo. Jis tikrai tave 
myli.

- Iš kur tu žinai, tėveli?
- Aš jau pusę metų skolinuosi 

iš jo pinigų, o jis vis ateina ir 
ateina.

Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, ’ 
o oro paštu - per 14-a darbo dienų 

į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.

NOVEMBER PICK-ŲP SCHEDULE
11/9 THURS
11/10 FRID
11/14 TUES

(201) 944-1273

Dėl daugiau informacijų skambinti:

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605 
(800) 955-7370 (201) 947-2189

' Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMA1CA AVENUE 

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

WE DELIVER
V Tel.: 296 - 4130 J

NEVV ARK, NJ 10-11 AM
BROOKLYN, NY 12-1 PM
NEW BRITAIN, CT ll-12noon 
NEW HAVEN, CT 2-3 PM 
WATERBURY, CT 4-5 PM 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 

11/23 THURS NEWARK, NJ 
11/25 SAT --------------------
11/28 TUES

11/16 THURS 
11/17 FRID

11/30 THURS

11- 12noon
1- 2 PM
10- 11 AM
12- 1 PM
11- 12noon
2- 3 PM 
4-5 PM

BROOKLYN, NY 
NEVV BRITAIN, CT 
NEVV HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTIMORE, MD 4-5 PM

VILTIS UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
„T™/ 368 West Broadway, Boston, MA 02127

(HOfE) , TEL: (617)269-4455

KALĖDINIAI KONTEINERIAI
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

lapkričio 7 ir lapkričio 14 d.
Šv. Kalėdos yra ypatinga šventė kiekvienai šeimai, ji atneša džiaugsmo ir naujų vilčių apie laimingesnį 

gyvenimą. Nepamirškite savo giminių ir draugų Lietuvoje, kuriuos galėtumėte pradžiuginti kalėdine 
dovanėle. Ypač vaikai laukia kalėdinių dovanų. Jūs taip pat galėtumėte pasiųsti maisto produktų, kavos 
ar saldumynų, kurie praturtintų Jūsų giminių Kūčių ir Kalėdų stalą. Nepamirškite įdėti kalėdinę kortelę, 
plotkelę, nes Jūsų siuntiniai bus pristatyti Kalėdų proga.

Greitai ir saugiai, per nepilnas tris savaites kalėdinius siuntinius iš Bostono laivas nugabens į Klaipėdą 
ir jie bus nuvežti žmonėms asmeniškai į namus švenčių proga. Laiko suruošti ir supakuoti dovanas liko 
nedaug, todėl raginame paskubėti.

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti-. 
Darbininko administracijai

9 vai. r. - 4 vai. p. p. 
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-Nevv York $630 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $650 r.t.

One way to Vilnius $440

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

MES SIŪLOME
Kalėdinius siuntinius priimsime šiuose miestuose:

PUTNAM, CT lapkričio 8 d.
PROVIDENCE, Ri lapkričio 8 d.
ALBANY-SCHENESTADY, NY lapkričio 9 d.
ANTHRACITE REGIOM, PA 
BROOKLYN, NY 
BRIDGEPORT, CT 
NORV/OOD. MA

1 - 2.30 vai. p.p.
4-6 vai. p.p.
5.30 - 7 vai. p.p.

lapkričio 10 d. 
lapkričio 11 d. 
lapkričio 11 d. 
lapkričio 13 d.

12 -4 vai. p.p.
6.30 - 7.30 vai. p.p.
5.30 - 6.30 vai. p.p.

PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 

AMERIKOJE AR KANADOJE

Kas nespėsite nuvežti siuntinių į fra nurodytas vietoves, galite siusti per UPS mums tiesiai. 
Jei juos gausime prieš lapkričio 14 d. - siuntiniai pateks i Kalėdinį konteinerį.

Iki kalėdinių konteinerių išsiuntimo VILTIES įstaigos darbo laikas bus prailgintas. 
VILTIS taip pat teikia pinigų pervežimo į Lietuva paslaugas.

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:
_____________ (617) 269 - 4455

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

(800) 654-2432 (201) 592-8780

t



Worcester, MA
LŠSI Naujosios 
Suvažiavimas

Spalio 28 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje Worcesteryje įvy
ko Trakų rinktinės, kurią sudaro 
Jono Vanagaičio kuopa Bostone, 
Martyno Jankaus - Brocktone, 
Dr. Vinco Kudirkos VVorcesteryje 
visuotinis suvažiavimas. Regist
raciją vykdė Julius Maskeliūnas.

Suvažiavimą pradėjo rinktinės 
vadas g. n. Algirdas Zenkus. Pa
sveikino brolius ir seses šaulius.

Vėliavų pagerbimas. Patriotinę 
giliai išmąstytą invokaciją sukal
bėjo rinktinės kapelionas kun. 
Rafaelis Šakalys, OFM. Pagerbti 
mirusieji nariai.

I garbės prezidiumą pakvietė 
LŠSI garbės vadą dr. Vaidievutį 
Mantautą. I darbo prezidiumą 
pirmininkauti suvažiavimui 

-rinktinės kapelioną kun. R. Ša
kalį, OFM. sekretoriauti Eleną 
Černienę. Pirmininkas perskaitė 
suvažiavimo dienotvarkę, kuri 
buvo priimta.

Rinktinės vadas ir valdybos 
nariai išdavė pranešimus. Rink
tinės vadas g. n. Algirdas Zenkus 
paminėjo trejų metų veiklos at
liktus darbus. Jie buvo aprašyti 
spaudoje.

Posėdžiavo LB Nevv Yorko 
apygardos valdyba

Spalio 24 d., antradienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinio posėdžių me
nėje posėdžiavo LB Nevv Yorko 
apygardos valdyba. Taip pat da
lyvavo Manhattano, Queens, 
Bushvvick, Great Neck apylinkių 
pirmininkai ir tarybų nariai.

Apygardos pirmininkė Laima 
Šileikytė Hood posėdžio pra
džioje supažindino su busimąja 
dienotvarke.

Dienotvarkėje, kaip vienas 
svarbiausių klausimų, buvo pa
minėtas ruošimasis Lietuvos ne- 
priklausomyės minėjimui, kurį 
rengia LB New Yorko apygardos 
valdyba 1996 m. Yra jau pakvies
ti busimosios šventės svečiai. 
Vienas iš jų, Vilniaus miesto

Aušros Vartų parapija atšventė 90 metų jubiliejų
Vienintelė lietuviška parapija 

Manhattan, NY, savo 90 metų 
jubiliejų atšventė spalio 15 d., 
sekmadienį. Iškilmingas padėkos 
mišias concelebravo kunigai: 
Jonas Pakalniškis (kurio tėveliai 
šioje parapijoje susituokė ir jis 
buvo pakrikštytas Jono Leonar
do vardais), Vytautas Palubins
kas (buvęs parapijos klebonas), 
Eugenijus Savickis (dabartinis 
klebonas) ir Danielius Jenkevi- 
čius.

Kun. Savickis pamoksle išaiški
no 90 numerio simbolinę reikš
mę bei papasakojo dalį parapi
jos istorijos. Jis padėkojo visiems 
taip gausiai susirinkusiems ir 
linkėjo parapijai sulaukti 100

Ar išsilaikys "Respublika"?
Kaip spalio 30 d. pranešė BNS, mokesčių inspekcijos nurodymu 

praėjusią savaitę uždarytos dienraščio "Respublika" sąskaitos ban
kuose. Mokesčių inspekcijos vadovai tvirtina, kad tai padaryta 
bendrovei "Dienraštis Respublika" pažeidus mokėjimo tvarką, ta
čiau atsisakė plačiau paaiškinti dėl kokių pažeidimų. Kiek anksčiau 
vieno iš buvusių V.Tomkaus bendražygių R.Tarailos redaguojamoje 
"Dienoje" buvo rašoma, jog V.Tomkus pasisavindavo už reklamą 
gaunamas lėšas, pinigai buvo kaupiami vadinamoje "juodojoje 
kasoje", kuri buvo V. Tomkaus žinioje. Susidoroti su "Respublika" 
kiek anksčiau buvo žadėjęs ir "Tauro" banko savininkas G. Kono- 
pliovas. Po šių pareiškimų "Respublikos" finansus ėmė tikrinti 
mokesčių inspektoriai. AGEP

A.t A.
VYTAUTUI ČIŽAUSKUI

Detroite mirus, žmonai Elenai, dukteriai ir žentui 
Violetai ir Jurgiui Balčiūnams, giminėms Lietuvo
je ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

Massapeąua, NY , Algis ir Roma Vedeckai

Anglijos
Pranešimus atliko ir valdybos 

nariai. Sekretorė ir korespon
dentė Janina Miliauskienė labai 
apgailestavo dėl menko lei
dinėlio dvidešimt veiklos metų 
sukakčiai paminėti, kurią šven
tėme šių metų pavasarį. Taip pat 
pareiškė, kad 1996-tieji metai bus 
giliai prasmingi lietuviškais įvy
kiais. Liepos 6 d. Chicagoje įvyks 
X Tautinių šokių šventė. Wash- 
ingtone sueis 30 metų nuo Šilu
vos Marijos koplyčios pašven
tinimo. Dalyvaukime šventėse. 
Nepamirškime ir rinktinės kul
tūrinio savaitgalio lietuvių Pran
ciškonų vasarvietėje, Kenne- 
bunkport, Maine. Nedejuokime, 
dažnai kartodami, kad senstame, 
dvasia išlikime jauni visada. 
Dirbkime, judėkime, organizuo- 
kimės ir važiuokime...

Rinktinės vadas g. n. Algirdas 
Zenkus pareiškė, kad moterų 
vadovė Vanda Ramonienė atli
ko didelį darbą, siųsdama dra
bužių siuntas į Lietuvą.

Rinktinės iždininkė Anelė Mas
keliūnienė pranešė finansinį iždo 
stovį. Kontrolės komisija Česlo
vas Kiliulis ir Ilona Baranauskaitė 

meras Alis Vidūnas, kuris kaip 
tik švenčių išvakarėse lankysis 
Amerikoje ir vasario mėn. bū
damas Nevv Yorke pasakys kalbą 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo metu.

Toliau buvo svarstomi eina
mieji dienotvarkės klausimai, 
buvo taip pat išklausyta apy
linkių pirmininkų pranešimai.

Queens. apylinkės pirmininkė 
Ramutė Česnavičienė visiems 
priminė apie Toronto lietuvių 
teatro gastroles Nevv Yorke ir jų 
parengtą vaidinimą "Paskutinis 
iš Varlynės".

"Versmės" pirmininkas A. Pliū- 
ra kalbėjo apie būsimą dailės 
kūrinių parodą Kultūros Židiny- 

metų.
Per mišias giedojo parapijos 

choras vadovaujamas muzikės 
Aldonos Kepalaitės. Solo giedo
jo Angelė Kiaušaitė, jai pritarė 
bei solo grojo trumpetistas Ilya 
Shteynman.

Po mišių visi susirinko į parapi
jos salę. Dalyvavo 100 su viršum 
parapijiečių ir svečių. Iškilmes 
pravedė Lietuvos Vyčių 12tos 
kuopos pirmininkas Edmundas 
Burba Cook. Visiem buvo išda
lintos programos, kuriose buvo 
atspausdinta parapijos istorija 
bei buvusių, dabartinių klebonų 
nuotraukos, bei daugybė svei
kinimų. Knygelę suredagavo Al
dona Zaunienė, su pagalbinin

dar nepatikrino iždo knygų.
į rinktinės vadus kandidatavo 

tiktai dabartinis vadas g. n. Al
girdas Zenkus. I valdybą - Elena 
Černienė, Martynas Dapkus, 
Anelė Maskeliūnienė, Vanda Ra
monienė ir Antanas Šeduikis. 
Suvažiavimo dalyviai jų kandi
datūras vienbalsiai patvirtino. '

Žodį tarė LŠSI garbės vadas dr. . 
Vaidievutis Mantautas. Jis skati
no nenuleisti rankų, bet darbą 
tęsti toliau, nes didžioji meška 
Lietuvos pašonėje vis garsiau ir. k 
garsiau pradeda riaumoti. Mūsų 
darbas Tėvynei gali būti labai 
reikalingas. Jis rinktinės vėliavą 
perdavė vadui g. n. Algirdui Ze- 
nkui, kuris padėkojęs pareiškė, 
kad dirbsime ir toliau vieningai, 
nors mūsų gretos yra praretėju- 
sios. Buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas ir suvažiavimas tuo už
baigtas.

Suvažiavimą globojo Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopa vado
vaujama Arūno Grigalausko. 
Šaulės Elena Černienė, Vanda 
Ramonienė, Anelė Maskeliūnie
nė ir Darata Zenkuvienė paruošė 
vaišes.

Tegul visų mūsų Lietuvoje ir 
užsienyje gyvenančių brolių ir 
sesių šaulių širdyse dega Dievo 
ir Tėvynės Lietuvos meilė, at
sispindinti ir mūsų darbuose.

J. M.

je-
Po apylinkių pirmininkų pra

nešimų toliau buvo dalijamasi 
įspūdžiais iš LB Tarybos su
važiavimo, kuris įvyko spalio 14 
- 15 d. st. Petersburge, FL. Iš 
Nevv Yorko jame dalyvavo R. 
Česnavičienė, d. Kezienė, R. Vai
čaitis ir K. Miklas.

Šiame posėdyje buvo paminė
ti visiems labai aktualūs klausi
mai: mokesčių, rinkimų, piliety
bės. Atskirai buvo paliestas Lie
tuvos Seimo patvirtintas, ir įsi
galiojęs Pilietybės įstatymas, pa- ♦ 
gal kurį išeiviams suteikiama Lie
tuvos pilietybė.

Daug buvo išreikšta įvairių 
pasiūlymų dėl būsimo pasaulio 
lietuvių seimo, tartasi, kur būtų 
jį patogiau surengti.

Kitas apygardos posėdis bus 
lapkričio 28 d. antradienį, 7 vai. 
vakare. _ _

(P4-)

kais Antony Zagarino ir Dalia 
Bulvičiūtė.

Po gardžių pietų buvo gausi 
loteriją. Iškilmėm baigiantis, 
parapijos iždininkas ir klebono 
"dešinioji ranka" Antony Zagari
no padėkojo visiems už paramą 
parapijai ir pranešė, kad kol kas 
parapija neturi skolų. Jis taip pat 
sakė, kad šis minėjimas tikrai 
bus sėkmingas. Lūkesčiai išsi
pildė - kitos savaitės biuletenis 
pranešė, kad pelno buvo $6000 
su viršum.

Ad Multos Annos mažajai lie
tuviškajai Aušros Vartų parapijai 
didžiajame New Yorke!

laudingi patarimai

Saugiausias ir pigiausias 
būdas pervesti pinigus 
į Lietuvą

Persiųsti pinigus į Lietuvą vie
nas iš saugių ir lengvų būdų yra 
pasinaudojant "Citibank" paslau
gomis. Lietuvoje pinigų gavėjai 
privalo atsidaryti valiutinę są
skaitą komerciniame banke, kaip 
pav. Valstybiniame Komerci
niame. Tą sąskaitą atsidarant, ne
reikia įnešti pinigų. O iš čia siun
čiant, užėjus į bet kokį "Citi
bank" skyrių, galima siunčiamus 
pinigus įmokėti grynais, arba 
savo čekiu. Paslaugos kaina - tik 
27.50 dol., siunčiant iki kelias
dešimt tūkstančių dolerių. Lietu
voje pinigai išmokami doleriais; 
bankas atskaito 0.5% nuo per
vestos sumos, tai būtų 5 doL, 
gaunant 1,000 doLsumą.

JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Regina Narušienė (centre) su XIV Tarybos prezidiumu. 
Iš k.: sekretorius Antanas Polikaitis, vykd. vicepirmininkė Angelė Nelsienė, vicepirmininkė 
Violeta Gedgaudienė ir pirmininkas dr. Zigmas Brinkis. Apie JAV LB XIV Tarybos antrąją sesiją 
skaitykite K. Miklo straipsnį 3 puslapyje. Nuotrauka Kęstučio Miklo

Lietuvos Vyčių Vidurinio 
Atlanto apskrities suvažiavimas

Gerasis Dievulis po ilgai tęsu
sius sausros (rekordas rugpjūčio 
mėnesiui), palaimino mus su 
labai lietingu sekmadieniu, rug
sėjo 17 d. Lietus buvo dviguba 
palaima, nes šiuo metu Long 
Tslande siautė baisūs gaisrai. Visi 
buvo laimingi šiais šlapiais spin
duliais.

Apskrities suvažiavimą globo
jo Eastern Long Island 152 kuo
pa. J mažytį Cutchogue mies
tuką susirinko 120 delegatų ir 
svečių. Nežiūrint oro, kai kurie 
turėjo keliauti beveik 6 valan
das.

12 v. mišias Our Lady of Os- 
-trabrama bažnyčioje aukojo 
parapijos klebonas prel. John 
Nosser. Jis padėkojo Vyčiams ir 
phsidžfaugė', kad šiandien pa
didėjo sekmadieninis lietuviškas 
choras. Bažnyčios vidurys daug 
kam priminė Lietuvos bažnyčias 
su išdrožtais rąstais.

Žymusis šachmatininkas Povilas Tautvaišas 
(Jo mirties 15 metų sukakčiai)

Š.m. lapkričio 15 dieną sueis 
15 metų, kai iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė vienas iš žymesniųjų 
Lietuvos ir išeivijos šachma
tininkų - Povilas Tautvaišas 
(gimęs 1916 m. gegužės 6 d. 
Bychove (Rusijoje); miręs 1980 
m. lapkričio 14 d. Cicero, IL). I 
Lietuvą Tautvaišas sugrįžo su 
tėvais 1917 metais, o nuo 1923 
iki 1934 m. gyveno Mažeikiuose 
ir čia baigė valstybinę gimnazi
ją. 1934 m. rudenį, persikėlęs į 
Kauną, studijavo teisę Vytauto 
Didžiojo un-te. 1940 - 41 m. 
darbavosi Kūno kultūros insti
tute Kaune, o vokiečių okupaci
jos metais. (1941 - 44) - Ma
žeikiuose. Lietuvą paliko 1944 
m. vėlyvą rudenį, kuomet arti
nosi Raudonoji armija ir po 4 
metų gyvenimo pabėgėlių sto
vyklose, 1949 rugpjūčio 23 d. 
atvyko į JAV. Čia jis ilgiausiai 
gyveno Chicagoje ir dirbo įvai
riose darbovietėse iki pat mirties.

Su P. Tautvaišu yra tekę ne
maža bendrauti, priklausėm 
tiems patiems sporto klubams 
Chicagoje. Su juo yra tekę pad
aryti bent tris išsamius pasikal
bėjimus lietuvių spaudai. Vien
ame iš jų jis apie savo šachmatų 
karjerą taip išsireiškė:

"Žaisti šachmatais pramokau 
iš savo motinos ir dėdės dar 
būdamas tik 8 metų amžiaus. 
Tačiau rimčiau jais domėtis pra
dėjau apie 1930 m., kada į mano 
rankas pateko šachmatų vado- 
vėliąf vokiečių ir rusų kalbomis 
(lietuviškų tada dar neturėjome). 
1931 m. pirmą kartą susitikau 
tikrame mače su Mažeikiuose 
atostogavusiu Kauno "A" klasės 
šachmatininku Astiku. Šį mačą, 
kurį laimėjau 4.5 - 1.5, laikau 
savo kaip šachmatininko kelio 
pradžia".

Po mišių posėdis vyko prie 
bažnyčios esančioje Knights of 
Columbus salėje. Po gardžių pi
etų posėdis buvo pradėtas mal
da. Sveikino 152 kuopos pirmi
ninkė Muriel Lėkštutis, palinkė
dama vaisingo posėdžio.

Sekė naujos 1995 - 1996 metų 
valdybos rinkimai: dvasios va
das - prel. Pranas Bulovas, prezi
dentas - Edvvard Barkovvski, 1 
vice-pirmininkė - nariams - Mar
ytė Abbott; II vicepirmininkė - 
junjoram - Bernice Aviža; sekre
torė - Muriel Lėkštutis; iždininkė
- Josephine Žukas; patikėtiniai - 
Mirga Bablin, Ann O'Neil ir 
Frances Jakatt; Lietuviškai veiklai
- Romas Kezys; viešiems rei* 
kalams ir "Vyčio" korespondentė-
- Mary Kober; kuftūfdf - Antho- 
ny Yacavonis; mandatų - Rita 
Susko; tvarkdarys - Joseph Stel
mokas.

Paruošta apskrities sponsoriuo- 

Tolimesnis jo didesnis žingsnis 
šachmatuose buvo padarytas 
1935 m., kada dalyvaudamas 
Kauno Vytauto Didžiojo un-to
pirmenybėse, laimėjo I vietą. 
Nuo 1936 m. buvo įtrauktas į 
Lietuvos šachmatų rinktinę ir 
žaidė pasaulinėje šachmatų olim
piadoje Mūnchene. V.D. uni
versiteto rinktinės sudėtyje 1937, 
38, 39 m. dalyvavo tarptautinėse 
studentų (SELL) pirmenybėse 
Rygoje, Tartu ir Helsinkyje. 1939 
m. vėl atstovavo Lietuvą pa
saulinėje šachmatų olimpijado- 
je, kuri vyko Buenos Aires mies
te Argentinoje. Čia užklupo II 
Pasaulinis karas.

Gyvenant pabėgėlių stovyklose 
Vokietijoje jis dalyvavo dauge
lyje turnyrų iš kurių, jo nuo
mone, svarbiausieji buvo du, 
kuriuose jis laimėjo pirmąsias 
vietas - tai DP ("Displaced Per- 
sons") šachmatų meisterių tur
nyras Schlessheime ir Tarptauti
nis turnyras Oldenburge 1948 
m., kuriame dalyvavo 18 meis
terių iš 8 tautų.

Atvykęs j JAV, tuoj pat dalyva
vo Bostono miesto pirmenybėse 
ir čia iškovojo rrteisterio vardą. 
1950 m. žaidė "Factor Memori- 
al" turnyre Chicagoje ir buvo 
pirmasis. Chicagos miesto pir
menybes Tautvaišas pirmą kartą 
laimėjo 1951 m. ir tą pergalę 
pakartojo 1955 ir 1956 m. Illi
nois valstijos atvirose pirmeny
bėse jis išėjo nugalėtoju 1951 ir 
1952 m., o Illinois uždarose pir
menybėse - 1953 m. Šalia per
galių didesnėse ar mažesnėse 
pirmenybėse, pažymėtini laimė
jimai "Trans Mississippi" atvirose 
pirmenybėse 1953 ir 1955 me
tais. 1956 m., minint savo am
žiaus 40 metų sukaktį, jis buvo 
perkeltas į JAV Šachmatų fe- 

ta lietuviškos kultūros jaunimo 
parodėle: eilėraščiai, akvarelės, 
lietuviškom temom, tarp jų ir 
geležinio vilko legenda. Laimė
jo: Mickalina Tambasco 100 kuo
pa, Amsterdam;, Robert Haynor, 
Sean Haynor, Anna Butvvell ir 
Eva Rogers visi iš 136 kuopos 
Hudson - Mohavvk.

Edvvard Barkovvski išdalino 
pažymėjimus į kuopas įtrauku
sioms daugiausiai naujų narių: 
41 kp - Brooklyn, NY, 153 kp - 
Long Island, NY, 12 kp - Nevv 
York, NY ir 110 kp - Maspeth, 
NY. Asmeniški pažymėjimai su
teikti Brono Rutkunui ir John 
Tomasauskui.

Sekė gausi loterija, tad beveik 
niekam nereikėjo grįžti namo 
tuščiom rankom. Tarp laimikių 
buvo Long Island kopūstų ir ar
būzų.

Visi dėkojo 153 kuopai, kuri 
įdėjo tiek daug triūso ruošdama 
šį suvažiavimą. * * •

Kitas suvažiavimas bus Keamy, 
NJ. Ruošia - 90 kuopa.

Marytė Abbott

deracijos meistrų klasę. Taip pat 
žaidė ir lietuvių komandose Bo
stone ir Chicagoje, o taip pat ir 
Š. Amerikos lietuvių individuli- 
ose šachmatų varžybose. Ir čia
vis būdavo vienas iš pirmųjų

Apie P. Tautvaišą nemažai rašė 
JAV didžioji spauda ir jis buvo 
vertinamas kaip geras šachmatų 
teorijos žinovas. Turėjo daug 
draugų gerųjų JAV žaidėju tarpe. 
Buvo draugiškas, ramaus būdo 
vyras, nors nevengęs pasilinks- 
minimų.Turėjo Dievo dovaną 
būti geru pasakotoju ir ne vien 
tik iš šachmatų srities, kur jis 
galėjo aiškinti valandų valandas 
apie įvairiausias partijas. Jo kitas 
pomėgis - plaukiojimas. Dažnai 
jis daugiau negu valandą išbū
davo Michigan ežero vandenyse, 
nuplaukdamas ne vieną mylią. 
Jį gerai prisimena Union Pier - 
lietuvių kurortiniame miestelyje 
Michigan valstijoje atostoga
vusieji tautiečiai, kur P. Taut
vaišas praleisdavo atostogas. Ten 
šalia plaukiojimo jis duodavo 
simultanus vietos vasarotojams, 
o vakarais rodydavo savo suge
bėjimus šokių salėje. Žodžiu, 
buvo visapusiškai talentingas.

Mirė jis netikėtai, kuomet gy
veno vienas, atsiskyręs nuo še
imos Cicero miestelyje prie Chi
cagos. Jis čia buvo rastas negy
vas 1980 m. lapkričio 14 d. ir 
buvo palaidotas lapkričio 18 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chicagoje. Su jo mirtimi buvo 
netekta vieno iš žymiųjų Lietu
vos šachmatininkų, kuris, jeigu 
būtų turėjęs sąlygas, gal būtų 
tapęs ir didmeistriu. Atliekamu 
nuo darbo (ir gana sunkaus) 
metu, jis, turbūt, pasiekė dau
giau negu kiti lietuviai šachma
tininkai.

Edvardas Šulaitis
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Dvi dienas praėjusi savaitgalį 
K. Židinyje truko Rudens dai
lės paroda, kurią su pasisekimu 
surengė "Versmė". Parodoje gau
siai dalyvavo ne tik menininkai, 
bet ir lankytojai, tarp kurių buvo 
ir estų, latvių, rusų. Parodoje 
buvo galima pamatyti skulp
tūros, juvelyrinių darbų, meni
nių fotografijų, mišrios techni
kos darbą. Daugiausia vietos 
buvo paskirta tapybai. Tikėki
mės, atsiliepimai ir vertinimai 
apie parodą netrukus pasieks lie
tuvišką spaudą.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių j Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims lapkričio 25 dieną, šeš
tadienį, nuo 12 iki 1 vai. popiet, 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Dėl siun
tinių paėmimo iš kitų vietovių 
žiūr. skelbimą 6 psl. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambin
kite tel. (914) 258-5133.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovai siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose 
gruodžio 16 d., šeštadienį, nuo 
12 iki 4 vai. popiet. Brooklyne 
mūsų atstovas yra Algis Jankaus
kas, tel. (718) 849-2260. Jis gali 
paimti siuntinius iš namų. Dėl 
siuntinių paėmimo iš kitų vieto
vių, žiūr. skelbimą 6-tame psl.

Kūčių plotkelės (Christ- 
mas Wafers) yra gaunamos 
"Darbininko" administracijoje. 
Viename voke yra po 5 plotke- 
les. Kaina 5 doL, įskaitant ir per
siuntimą. Apsikeiskime plotkelė- 
mis su giminėmis ir draugais 
Lietuvoje ir Kūčių vakarą pa
jusime juos esant drauge su mu
mis. Užsisakyti galima, atsiųn- 
čiant 5 dol. čekį:

Darbininkas
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207
Tel. (718) 827-1351

(darbo dienomis, nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. popiet).

Dailininkas - skulptorius 
Almis Zylė (Algimantas Zelen- 
kevičius), po ilgos ir sunkios li
gos mirė š.m. spalio 13 dieną. 
Dailininkas gyveno New Yorke, 
Manhattene, kur turėjo savo dar
bo studiją. Dailininko darbus 
buvo galima pamatyti lapkričio 
4-5 dienomis Kultūros židinyje 
surengtoje Rudens dailės parodo
je. Plačiau apie puikų lietuvį me
nininką - sekančiame numeryje.

Kultūros Židinio kavinėje, 
kuri veikė lapkričio 5 d. nuo 12 
vai. iki 5 vai popiet, apsilankė 
labai daug žmonių. Visi valgiai 
ir gardumynai buvo išpirkti. 
Žmonės ne tik maloniai pralei
do laiką, bet ir papėdė Kultūros 
Židinio kasą. Lankytojai pagei
davo, kad kavinė veiktų dažniau.

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, dabar lankosi Lietuvoje, 
kur atlieka apaštališką vųjtaciją 
visų kunigų seminarijų. | New 
Yorką grįžta lapkričio 10 c.

LIETUVIŠKI raguoliai
kepame virš 30 metų. • 
siunčiame j visas JAV valstijas;
3 v ydžai: 5, 10 ir 15 svarų;
patariame užsisakyti nors porą savaičių iš anksto, 

ypatingai prieš šventes.

Skambinkite:
Juozui Liūdžiu! (203) 223-2380 
New Britain, CT

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga, kaip ir anks
čiau, skaitytojai yra kviečiami 
sveikinti draugus ir artimuosius 
per "Darbininką." Jūsų sveikini
mas tokiu būdu pasieks didesnį 
sveikinamųjų skaičių, o Jūs su
taupysite laiko ir pinigų, kuriuos 
išleistumėte pirkdami atvirukus, 
rašydami, siųsdami. Nelaukite 
paskutinės prieškalėdinės savai
tės, atsiųskite savo sveikinimus 
iš anksto - jau dabar. įdėsime 
juos į du prieškalėdinius nume
rius. Už pridėtą auką spaudai 
stiprinti dėkojame iš anksto.

Psichologė Nijolė Kudirka, 
Ph.D. turi savo kabinetą Man
hattan centre. Ji yra psichologi
jos daktarė ir konsultacijomis 
padeda spręsti įvairiausias šei
mos, asmenines ir darbo proble
mas. Kalba lietuviškai. Žiūr. jos 
skelbimą antrame "Darbininko" 
puslapyje.

"Darbininko" jubiliejiniam 
konkursui atsiųsti dar du dar
bai: "Ko Rūpintojėlis laukia iš 
mūsų" (autorius pasirašė sla
pyvardžiu "7777777") ir "Laiškas 
seseriai" (autorius - "sesė Judi
ta"). Nors konkursinių rašinių 
persiuntimo laikas baigėsi lap
kričio 1 d. , bet ant vieno iš šių 
rašinio vokų pašto antspaudas 
yra spalio 6 dienos. Jis siųstas iš 
Lietuvos registruotu laišku, o 
Brooklyno pašto antspaudas tik 
lapkričio 1 d. taigi pakeliui 
išgulėjo beveik tris savaites. "Dar
bininko" sukaktuvinių konkursų 
vertinimo komisija sudaryta ryti
nėje Amerikos pakrantėje, Lie
tuvių Rašytojų Draugijos inicia
tyva, pakviečiant Leonardą And- 
riekų, Paulių Jurkų ir Vytautą 
Volertą.

Antanas Malinauskas, 
gimęs Lietuvoje, gyvenęs 
Woodhavene, mirė š. m. spalio 
27 d. savo namuose, iškankintas 
ilgos sunkios ligos, sulaukęs 83 
metų amžiaus. Buvo pašarvotas 
Shalins laidojimo koplyčioje. 
Atsisveikinimas buvo spalio 29 
d. sekmadienį. Spalio 30 d., po 
gedulingų mišių Apreiškimo par. 
bažnyčioje, palaidotas Cypress 
Hills kapinėse šalia savo ank
sčiau mirusios žmonos. Nu
liūdime liko dukra Eugenija su 
vyru, dukra Loreta su vyru ir 
keturios anūkės.

Jadvygos Matulaitienės 
pagerbimo popietėje, kuri įvyko 
spalio 15 d. Kultūros Židinyje, 
didžiąją salę skoningai ir gražiai 
dekoravo architektė Irena Pui
dokienė, neseniai atvykusi iš Lie
tuvos. Ji sukūrė ir programos 
viršelį. Architektės meniniai 
gabumai labai ryškiai pasireiškė 
šitoje popietėje ir rengėjos Lie
tuvių Katalikių Kultūros draugi
ja - valdyba ir narės - Irenai 
Puidokienei nuoširdžiai dėkoja 
už jos pagalbą.

Žymus fotografas Antanas 
Sutkus, viešėdamas New Yorke, 
dalyvavo K. Židinyje suorgani
zuotoje Rudens Dailės parodoje.

Svečiai iš Toronto 
vaidino K. Židinio 
scenoje

LB Queens apylinkė, kuriai 
pirmininkauja Ramutė Česnavi- 
čienė, jau nekartą kuo nors pra
turtino mūsų kultūrinį gyveni
mą, pakviesdama ar chorą, ar 
kokią vaidintojų grupę. Taip 
spalio 29 d., sekmadienį, Kultū
ros Židinyje svečiavosi Toronto 
teatras "Aitvaras".

Lietuviškoje spaudoje buvo 
rašyta, kad teatras atsiveža premi
juotą Felikso Jokubausko trijų 
veiksmų komediją "Paskutinis iš 
Varlynės". Komedijas žmonės 
mielai žiūri, tai ir patraukė žiū
rovus gausiai atsilankyti. Publi
kos buvo per 200. Žmones vilio
jo ir tai, kad veikalas buvo atrink
tas konkurso būdu.

Konkursui buvo atsiųsti 8 vei
kalai. Taigi, buvo iš ko pasirink
ti. Skelbę konkursą reikalavo, kad 
veikalas atsispindėtų Amerikoje 
gyvenančių emigrantų ir Lietu
vos žmonių santykius. Tai ir in
trigavo žiūrovus, kurie norėjo 
pamatyti, kaip aktoriai sugebės 
pavaizduoti tuos santykius sce
noje, nes gyvenime dažnai pasi
taiko įvairių bendravimo atvejų, 
kartais ir kurioziškų, tikrai tin
kančių scenai.

Santykių tema įdomi ir pa
traukli. Vertinimo komisija pa
rinko komediją "Paskutinis iš 
Varlynės". Daug kas klausė - "kas 
ta varlynė, kur ji yra"? Pasirodo, 
tai iš tiesų esantis kažkur Lietu
vos Aukštaitijoje kaimas, labai 
niūrus ir nejaukus.

Pirmame veiksme ir pasirodė 
tos Varlynės gyventojas, kuris 
nenori keltis į naujus namus. 
Toks yra Mykolas Kuprys, kuris 
net duris užkala, kad niekas jam 
netrukdytų gyventi sename ną: 
me. Žmona jau seniai nusikėlųsi 
į naujus jų šeimai skirtus na
mus. Ateina žmona ir kviečia 
palikti seną namą, palikti Var- 
lynę ir keltis į naują pastogę. 
Vyras nesutinka. Geriau jis pasi
renka buteliuką degtinės. Ateiną 
ir jo kaimynas ir abu girtuokliau
ja. Pripratęs ir nenorėdamas nie
kur keltis iš Varlynės, Mykolas 
Kuprys pasidarė net karstą, kad 
jį čia palaidotų. Veiksmas baigia; 
mas, kai abu draugai nusigėrę 
sugula į karstus ir užmiega. Atėju
si žmona palaiko juos mirusiais 
ir aprauda.

Antras veiksmas jau vyksta 
naujame bute. Varlynė jau už
miršta. Kupriai gyvena naujuose 
namuose. Gauna siuntinį iŠ 
Amerikos, kalba apie brolį ža
dantį atvažiuoti iš Amerikos ir 
jo laukia atvažiuojant. Ateiną 
kaimynė šnipinėdama pažiūrėtu 
ką jie gavo siuntinyje.

f
Aktorius Vitalis Žukuskas 

yra išvykęs į Hamiltoną, Ont, 
Canada, kur talkina režisierei 
Elenai Kudabienei ir "Aukuro" 
teatrui. Jie įscenizavo Žemaitės 
apysaką "Petras Kurmelis". Dalį 
to vaidinimo parodė tabako aug
intojams netoli Hamiltono, Kitą 
dalį programos atliko Vitalis Žu
kauskas, pasakodamas humoris
tines istorijas. Teatras lapkričio 
4 minėjo savo veiklos 35 metų 
sukaktį, o lapkričio 5, sekmadie
nį, suvaidino "Petrą Kurmelį". 
Tą patį veikalą lapkričio 12 d. 
vaidina Toronte.

Vytautas Kerbelis, sulaukęs 
74 metų amžiaus, staiga mirė 
lapkričio 5 d. Seminole, FL. Pas
kutinius 4 metus gyveno Semi
nole, FL, anksčiau - New Yorke, 
kur buvo vargonininkas Viešpa
ties Atsimainymo parapijoje 
Maspeth. Nuliūdime liko žmona 
Alvitą, sūnus Vytautas ir duktė 
Ramunė Ispanijoje, duktė Dovilė 
Bostone, du anūkai, sesuo Ramu
nė Lietuvoje.

Padovanokite "Darbinin
ko" prenumeratą savo pažįsta
miems bei draugams!
Prenumerata vieniems metams - 

tik $30.

Scena iš "Aitvaro" teatro spektaklio "Paskutinis iš Varlynės", 
suvaidinto Kultūros Židinyje. Marijonos Kuprienės vaidmenį 
atlieka Aldona Šikšnienė - Barbatavičienė, Mykolo Kuprio - 
Vytautas Štuikys. Vytauto Maželio nuotrauka

Trečiam veiksme jau padeng
tas stalas svečiui iš Amerikos, 
Mykolo Kuprio broliui, bet vie
toj brolio ateina kitas, svetimas, 
tokiu pat Jurgio vardu, palaiky
tas už brolį. Mykolas Kuprys 
nenori atpažinti, nors ir įtaria, 
kad jis svetimas. Pagaliau atvyks
ta ir tikras jo brolis Jurgis Kup
rys. Ir Lietuvos lietuvių ir išeivių 
visos problemos išsprendžiamos 
taurių pakėlimu į viršų. Čia nėra 
jokių nesusipratimų, jokios trin
ties.

Kaip matome, veikalas neturi 
vienos ištisinės intrigos, neturi 
ir komiškų situacijų, ir jų kalba 
tik kai kur pasižymi humoru. 
Tai komedija labai jau kukli. Kaip 
scenos veikalas irgi neturi vien
tiso, pagrindinio dramatinio 
veiksmo. Tai apysakaitė mėgė
jiškame lygyje pastatyta sceno
je. Pati spektaklio idėja gana įdo
mi ir intriguojanti, tačiau vaiz
davimo būdas buvo gan primi
tyvokas, pasigedau profesionalu
mo.

Mėgėjų teatras yra tikrai daug

Knygos - geriausios dovanos šventėms
Lietuvių - anglų kalbų žo

dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol. Persiuntimas 1,50 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. Persiunti
mas 1.50 dol.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Labai 
tinkama dovana lietuviškai ne
kalbantiems. 328 psl. Kaina 15 
dol. Persiuntimas 1.50 dol.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybės laiko- 
tarpiu, okupacijomis ir rezisten
cija. Tai garsių lietuvių istorikų 
ir politikų straipsnių rinkinys. 
Knygą redagavo dr. Albertas 
Gerutis. I anglų kalbą vertė Al
girdas Budreckis.; 456 psl. Kaina 
25 dol., įskaitant ir persiuntimą.

"Tautos sukilimas 1941", 
pirmoji dalis "Be šūvio". Auto
rius Pilypas Narutis, pats orga
nizavęs sukilimą, aprašo savo 
kartos pastangas aršioje lietuvių 
tautos kovoje su okupantais at
gauti laisvę. Apima laikotarpi 
nuo 1940 m. iki 1941 m. birželio 
23 d. Knyga turi 404 psl., puikiai 
išleista. Spalvotas viršelis - A. 

nuveikęs Lietuvos labui, kai Lie
tuva kūrė savo valstybingumą. 
Ir dabar mėgėjų teatras yra visur 
laukiamas. Tad ir reikia jį puo
selėti. Linkime ir "Aitvaro" teat
rui kuo geriausios sėkmės. Ieško
kite veikalų, kurie labiau tiktų 
jūsų pajėgumui, ir vaidinkite, 
vaidinkite.

Šio veikalo pastatymu rūpino
si: režisierius ir scenovaizdžio 
autorius Algirdas Kynas, daili
ninkė Aldona Karosaitė. Veikale 
vaidino: Vytautas Štuikys, Aldo
na Šikšninė - Barbatavičienė, 
Vladas Šlenys (turėjęs du vaid
menis), Vidmantas Šilininkas, 
Rima Salienė, Teresė Šlenienė, 
Alvydas Saplys, Benius Tarvydas.

Aitvaro vadovė yra Aldona 
Dargytė - Byszkiewicz.

Po spektaklio vaidintojų grupė 
buvo apdovanota dideliu ir gra
žiu gėlių krepšiu. Paskui visi 
vakarieniavo apatinėje salėje, kur 
turėjo progos pasikalbėti apie 
kultūrinius rūpesčius. Svečiai kitą 
dieną mažu autobusu išvyko į 
Torontą. (P-j-)

Sutkuvienės. Kaina 17 dol. Per
siuntimas 1.50 dol.

"Vidurnakčio sargyboje" II. 
Autorius Vytautas Vaitiekūnas. 
Išleido "Į Laisvę" fondas 1994. 
Tai Vytauto Vaitiekūno raštų 
antrasis tomas. Redagavo Anta
nas Sabalis. Suskirstyta į 5 skyri
us: Metinės politinės apžvalgos 
(1974, 1977, 1979, 1981 ir 1982 
m.); Krikščioniškoji socialinė eti
ka; Lietuvos praeities vaizdai; 
Išeivijos rūpesčiai; Netolimos 
praeities vaizdai. 374 psl. Kaina 
10 dol. Persiuntimas 1.50 dol.

Fighters for Freedom - 
Lithuanian Partisans Ver- 
sus the U.S.S.R. - by Juozas 
Daumantas. Tai svarbi anglų kal
ba knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvęs 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašė 1944 - 
1947 metų partizanų operacijas. 
Jis net prasimuša į Vakarus, pa
siekia Vokietiją ir Prancūziją, 
atneša daug žinių. Čia pasiruošia 
tolimesniam partizaniniam ka
rui. Vėl lėktuvu grįžta į Lietuvą 
ir ten išduotas neužilgo žūva. 
Lietuviškai šios knygos išleistos 
kelios laidos. Angliškai išleista ši 
antroji laida. 279 psl., minkštais 
viršeliais. Gaunama "Darbinin
ko" administracijoje. Kaina 10 
doL su persiuntimu.

Knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

( SKELBIMAI jį
Siūlo darbą

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 377- 
1401. (sk.)

Ieško darbo
24 metų rimtas vyras iš 

Lietuvos ieško darbo. Moka au- 
tošaltkalvio darbą, vairuoja ma
šiną, žino visus statybinius dar
bus. Skambinti po 7 vai. vak. tel. 
(718) 987-6407. (sk.)

Paslaugos
TALPINTU V AI Į LIETUVĄ 

siunčiami kas savaitę. Siunti
niai, maisto siuntiniai, komer
cinės siuntos laivu arba oru - 
air cargo. TRANSPAK, 2638 
W. 69th Street, Chicago, IL 
60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje 203 
232-6600. (sk.)

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

Dėkojame
Philadelphijos Balfo sky

riaus valdyba, per sekretorę 
Mariją Majauskienę ‘Darbinin
kui" stiprinti prisiuntė 25 dol. 
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą ir gražų laišką.

Kun. Vytautas Memenąs, 
Frankfort, IL, kaip kasmet, taip 
ir šiemet, apmokėjo "Darbinin
ko" prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
mūsų spaudos palaikymą.

Dail. Vladas Žilius pereitą 
savaitę lankėsi "Darbininko" įs
taigose ir apmokėjo prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuošir
džiai dėkojame už paramą mūsų 
spaudai.

Sveikiname
Vacys ir Marytė Matuliai 

rugsėjo 2 d. atšventė savo 50 
metų auksinę vedybų sukaktį. 
Sveikiname ir linkime laimingai 
sulaukti 75 metų deimantinio 
jubiliejaus! V. ir M. Matuliai va
sarą gyvena Albany, NY, o žiemas 
praleidžia savo gražiuose namuo
se Floridoje.

Milda, Gintaras, Kristina ir 
Alina Grabnickai 

Altamonte Springs, FL

Skelbkitės "Darbininke" - 
pasidalinkite džiaugsmu, 

išreikškite užuojautą, 
pirkite, parduokite!

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta "Darbininko" nr. 29, 
aukojo:

Mikalina Vidmantienė, Roch- 
ester, NY - 50 dol.

Regina Rajus, Howard Beach, 
NY - 50 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

mailto:71712.107@compuserve.com

