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— Seimo vadovybei lapkričio 
8 dieną Įteikta interpeliacija vi
daus reikalų ministrui R.Vaite- 
kūnui. Kaip teigia ministro at
statydinimo siekiančios Demo
kratų partijos, Tautininkų sąjun
gos bei Politinių kalinių ir trem
tinių frakcijų atstovai, grėsmin
gai blogėja kriminogeninė padė
tis, policijos pareigūnai talkina 
nusikaltėliams ir patys daro nu
sikaltimus, ministras R.Vaitekū- 
nas naudojasi vogtu automobi
liu. Pareiškime taip pat pažymi
ma, kad ministras yra politikas, 
o demokratinėje valstybėje juo 
gali būti tik civilis asmuo. Mi
nistras R. Vaitekūnas yra vidaus 
tarnybos generolas. Kaip žino
ma, prieš dvi savaites buvo įteik
ta konservatorių parengta ir visų 
opozicinių frakcijų remiama in
terpeliacija premjero A.Šleževi- 
čiaus vadovaujamai vyriausybei. 
Jos svarstymas Seime turėtų pra
sidėti šią savaitę.

— Lietuvos bankas lapkričio 
3 d. uždraudė komerciniam ban
kui "Aurabankas " priimti indė
lius iš gyventojų ir vykdyti ope
racijas visomis užsienio valiuto
mis per užsienio bankuose esan
čias korespondentines sąskaitas. 
Tai reiškia, kad banko veikla iš 
esmės sustabdoma. Toks spren
dimas priimtas todėl, kad Lietu
vos banko nurodymu, visi ko
merciniai bankai iki liepos 1 tu
rėjo įregistruoti ne mažesnį kaip 
10 mln. litų įstatinį kapitalą. Rei
kalavimo neįvykdė šeši bankai: 
"Ancorobank", Komercijos ir kre
dito bankas, "Senamiesčio ban
kas", "Snoras". Dar dviems ban
kams, taip pat nesukaupusiems 
reikiamo kapitalo, jau iškeltos 
bankroto bylos.

- Ekonomikos ministeri
jos sekretorius Z. Kaminskas lap
kričio 7 d. pareiškė, jog artimiau
siais metais - nuo 1996-ųjų iki 
2000-ųjų metų Lietuvoje galėtų 
būti išvalstybinta turto maždaug 
už 2 mlrd. litų. Jis teigė, kad 
antrasis privatizavimo etapas, kai 
įmonės bus parduodamos tik už 
grynus pinigus, prasidės kitų me
tų sausio mėnesį. Pasak Z. Ka
minsko, antrajame privatizavi
mo etape pirmiausia reikės baig
ti išvalstybinti tas įmones, kur 
likę 10-20 proc. valstybės turto.
- Kaip praneša Statistikos 

departamentas, išankstiniais 
duomenimis, spalio mėnesį in
fliacija šalyje buvo 3.2 proc. o 
dešimties šių metų mėnesių - 
26,7 proc. Maisto produktai pa
brango 30 proc. Palyginti su rug
sėju, pramonės įmonės savo pro
dukcijos pardavė 0,3 proc. ma
žiau, o be naftos perdirbimo pro
dukcijos - 10,8 proc. daugiau. 
Per dešimt šių metų mėnesių, 
palyginti su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu, pramonės ga
minių parduota 1,1 proc. ma
žiau. Aštuoniais procentais ma
žiau supirkta gyvulių ir paukščių 
ir vienu procentu mažiau pieno. 
Mažmeninė prekių apyvarta pa
lyginamosiomis kainomis suma
žėjo 1,1 proc.

— Nedarbas Lietuvoje spa
lio mėnesį išaugo iki 6.7% t.y. 
116,762 žmonės neturėjo dar
bo, - pranešė Reuter agentūra. 
Šių metų rugsėjį nedarbas Li
etuvoje siekė 6.3%. Praėjusiųjų 
metų spalio mėnesį nedarbas 
Lietuvoje siekė tik 3.8%, arba 
66,320 žmonių buvo bedarbiai.

Popiežiaus kelionė JAV w
Kaip demokratijos pažangos pavyzdys

Baigėsi 68-oji Popiežiaus apaš
talinė kelionė į užsienį, kurios 
metu, nuo spalio 4-osios iki spal
io 8-osios, Jonas Paulius II lankėsi 
keturiose Jungtinių Amerikos 
Valstijų rytinio pakraščio vysku
pijose ir svarbiausia - spalio 5- 
ąją - dalyvavo Jungtinių Tautų 
Organizacijos generalinės asamb
lėjos jubiliejinėje - penkiasdešim
tojoje sesijoje.

Sekmadienio vakarą išskridęs 
iš Baltimore, Popiežiaus lėktu
vas pirmadienio rytą, 9 valandą 
30 minučių nutūpė Romos Ci- 
ampino aerouoste.

Visą sekmadienį Šv. Tėvas pra
leido Baltimorėje. Po Mišių, spa
lio 8 d. pavakare arkivyskupijos 
katedroje įvyko susitikimas su 
vietos dvasininkais ir sielovados 
bei katalikų šalpos darbininkais. 
Jiems Popiežius kalbėjo apie re
liginį pakantumą ir Amerikos 
krikščioniškų konfesijų bendra
darbiavimą, apie religinį švieti
mą ir labdarą. Jonas Paulius II 
ypač akcentavo artėjančią trečio
jo tūkstantmečio pradžią, kuri 
visą Bažnyčią, visą krikščioniją 
ir galiausiai visą civilizuotą pa
saulį įpareigoja atsinaujinti, įpa
reigoja naują tūkstantmetį pra
dėti remiantis ne nuoskaudomis, 
ne nesusipratimų ir sunkumų 
patirtimi, bet gera valia, viltimi 
ir tikėjimu, kad žmonija tikrai 
sugeba gyventi geresnį gyveni
mą, kad ji verta geresnio gyveni
mo.

Ta pačia proga, Baltimore kat
edroje, Jonas Paulius II taip pat

Vilniuje vyko automobilią paroda "AutoBalt 95". Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Lietuva išdalijama sklypininkams
Lietuvoje jau daugiau kaip 2 

metai intensyviai matuojami 2 - 
3 ha žemės sklypai asmeniniam 
ūkiui. Kartais šie sklypai būna 
išbarstyti net po 12 vietų. Seimo 
narys demokratas Rimantas Lia- 
kas teigia, kad tai trukdys įgy
vendinti vieną iš žemės refor
mos tikslų - suformuoti efek
tyviam ūkininkavimui pritaiky
tas žemėnaudas. Paprasčiausiai 
taip bandoma papirkti rinkėjus. 
2 - 3 ha sklypus turi teisę gauti 
visi kaime gyvenantys ir dirban
tys žmonės. Iš 2 - 3 ha šeimai 
išgyventi sunku, toks ūkis yra 
nenašus. Tačiau raginama, kad 
šie sklypai kuo greičiau būtų pri
vatizuojami. Tuo būdu sėkmin
gai ūkininkaujantys palaipsniui 
galės pasididinti savo žemėnau
das. Seimo narys teigia, kad pa
naši žemės reforma vyko 1944 - 

įteikė savo raštišką sveikinimą 
vienos stambiausių Amerikos 
katalikiškų socialinių organiza
cijų - Catholic Relief Services 
atstovams. Rašte Popiežius dėko
ja už jų darbus atliktus Ameri
kos ir kitų žemynų bedalių žmo
nių labui; taip pat aukštai verti
na organizacijos darbo metodiką, 
kuri nesiriboja vien šalpa, bet 
labiau yra orientuota į sociali
nio veikimo skatinimą. Catholic 
Relief Services ne šelpia, bet pir
miausiai investuoja į žmonių 
pažangą, padeda stokojantie- 
siems patiems pagerinti savo 
būklę.

Galiausiai paskutinis Popie
žiaus vizito Šiaurės Amerikoje 
momentas buvo atsisveikinimo 
iškilmės Baltimore aerouoste. 
Tarp kitų, jose dalyvavo visų 
lankytų vietų vyskupai ir Jung
tinių Valstijų viceprezidentas 
Albert Gore. Padėkojęs už lū
kesčius pranokusį entuziastingą 
priėmimą, Popiežius, kreipdama
sis į visus amerikiečius, tarp kita 
ko pasakė:

"Šiandien daug valstybių ir 
daug tautų žiūri į jus kaip į de
mokratijos pažangos pavyzdį. 
Tačiau, kad .demokratija neat
sigręžtų prieš savo ginamus žmo
nes ir prieš savo saugomas ver
tybes, jai reikia išminties ir do
rybių. Demokratija priklauso 
nuo vertybių, kuriomis ji remia
si ir kurias įkūnija. Priklausomai 
nuo vertybių demokratija arba 
tveria ir stiprėja, arba žlunga. 
Amerikos demokratija yra tvir

1945 metais. Iš "buožių" ir kitų 
"liaudies priešų" atimtos žemės 
buvo išdalintos bežemiams ir 
mažažemiams. Netrukus vals
tiečiai "savanoriškai" jas atiduo
davo kuriamiems kolūkiams. Šį 
kartą manoma, kad mažažemiai 
savo žemes atiduos naujai sukur
tų "dvarų" šeimininkams, gal būt, 
už tam tikrą mokestį. 1939 me
tais Lietuvoje vyravo vidutiniai 
ūkiai 10-30 ha. Jų buvo apie 45 
% visų ūkių. Sklypininkai, turin
tys iki 5 ha žemės, sudarė 19 % 
visų ūkių. Smulkūs ūkiai 5-10 
ha sudarė trečdalį visų ūkių, 
stambių ūkių buvo 9 %, o dvarai 
užėmė 0.56 %. Vidutinis skly
pininkų ūkis buvo 2.88 ha, 
smulkus - 7.45 ha, vidutinis 10 - 
30 ha ūkio dydis buvo 17.76 ha, 
stambaus ūkio 45.56 ha, viduti
nis dvaras turėjo 170.64 ha. 

ta, - pasakė Popiežius, - nes re
miasi tvirtu vertybių pamatu, 
kuris visiškai sutampa su žmo
gaus prigimties įstatymo reika
lavimais. Turėdami tokį tvirtą 
pagrindą, - baigė linkėjimu Šv. 
Tėvas, - amerikiečiai uoliai tesis- 
tengia, kad jų demokratija būtų 
vaisinga kiekvienoje jų gyveni
mo srityje ir kartu, kad padėtų 
ugdyti viso pasaulio taiką ir tei
singumą."

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymas Jungtinių Tautų 
organizacijoje ir keturiose Jung
tinių Amerikos valstijų vyskupi
jose sukėlė platų atgarsį. Vatika
no radijo dienraštis spausdina 
radijo žurnalistų, Amerikos spau
dos ir kai kurių kitų konfesijų 
krikščionių įspūdžius bei sam
protavimus apie Popiežiaus ke
lionę.

Vatikano radijo direktorius 
kun. Pasąuale Borgomeo, šioje 
kelionėje lydėjęs Popiežių, pa
brėžia, jog tiek katalikams, tiek 
nekatalikams labai didelį įspūdį 
padarė Jono Pauliaus II pasi
sakymų aiškumas ir tvirtumas. 
Netgi tie, kurie nesutinka su 
Popiežiaus mokymu pripažino, 
jog jo populiarumas, nežiūrint 
bekompromisinio jo pasisakymų 
tvirtumo, nuolat didėja. Nuosek
li ir tvirta Jono Pauliaus II laikyse
na iš esmės skiriasi nuo laikyse- 
■•^politinių lydenų, kūne, net 
Jr'neužsiima demagogija^-visa-, 
da stengiasi skaitytis su visuo
menės opinija ir prie jos taiky
tis. Popiežius nedaro politinių

žemės. 1995 metais 76.5 % visų 
ūkių sudaro 2 - 3 ha asmeniniai 
ūkiai. Smulkūs ir vidutiniai ūkiai 
sudaro maždaug po 7 % visų 
ūkių, stambūs ūkiai sudaro 0.74 
%, žemės ūkio bendrovės valdo 
0.5 % nuo visų ūkių. Vidutinis 
asmeninio ūkio dydis yra 2.12 
ha, vidutinio ūkio -16 ha, stam
baus ūkio 41 ha, žemės ūkio 
bendrovės vidutiniškai turi 428 
ha žemės.

Vidutinis ūkis tarpukario Lie
tuvoje užėmė 15.07 ha. Dabar 
drauge su žemės ūkio bendrovė
mis ir valstybiniai ūkiais - tik 
5.85 ha, o be jų - 3.76 ha. Seimo 
narys teigia, kad tai atsitiko dėl 
negrąžintos žemės išdalijimo vi
siems kitiems. Šiais metais Lie
tuvoje dirvonavo apie 600 tūkst. 
ha žemės.

AGEP

Spalio 24 dieną Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje suorga
nizuotos akcijos "Prieš skurdą ir skurdintojus" dalyviai.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

nuolaidų esminiais klausimais ir 
todėl jo populiarumas nėra pa
viršutiniškas. Tai pastebėjo bei 
pripažino ir stambiausi JAV di
enraščiai.

VRLS žurnalistas Paolo Mas- 
trolili, iš Nevv Yorko komentavęs 
Jono Pauliaus II kelionę, paste
bi, jog pagrindiniai šios kelionės 
metu pasakytų Popiežiaus kalbų 
teiginiai iškėlė ne tik žmogaus, 
bet ir tautų teises, pabrėžė teisę 
į gyvybę, ir atkreipė dėmesį, kad 
demokratija gali egzistuoti tik 
tarnaudama tiesai ir gindama pri
gimtinį,. transcendentinį žmo- 
gaus asmens kilnumą. Moralinis 
Jono Pauliaus II-ojo liudyjimas 
labai įtaigiai skambėjo nusivy
limą sukėlusių ideologijų ir ego
istiško gyvenimo būdo paliktoje 
Amerikos kultūros tuštumoje. 
Popiežiaus kreipimaisi yra visuo
tiniai, jie viršyja politinius ir 
partinius žmonių susidalijimus. 
Paolo Mastrolili manymu, šios 
kelionės pasisekimas, lyginant su 
ankstesnėm Jono Pauliaus 11 ke
lionėm į JAV, yra didesnis ir 

"Maišiagalos memorandumas" 
nebegalioja

Lapkričio 8 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministerija įteike 
Latvijos ambasadoriui Lietuvoje notą, kurioje Lietuvos Respublikos 
vyriausybės vardu pareiškiama, kad Lietuvos Respublika nebėra 
saistoma jokiais savo pasiūlymais ar dokumentais derybose su 
Latvija dėl teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir konti
nentinio šelfo Baltijos jūroje delimitavimo, anksčiau išreikštais bet 
kokia forma - žodžiu ar raštu. Tai reiškia, kad visiškai panaikinamas 
taip vadinamas Maišiagalos memorandumas, kuriame buvo priim
ta nepalanki Lietuvai nuostata remtis pasenusia 1958 metų Jūrų 
konvencija.

Notoje pažymima, kad tokiu būdu atsakyta į Latvijos Vyriausybės 
pasirašytą sandorį su užsienio bendrovėmis dėl naftos žvalgybos ir 
gavybos ginčytinoje srityje. Lietuvos URM nuomone, tai pažeidė 
Lietuvos suverenias teises į savo kontinentinį šelfą ir jo išteklius, 
visuotinai pripažintą tarptautinės jūrų teisės principą vienašaliais 
veiksmais nekelti grėsmės galutiniam valstybių susitarimui dėl 
delimitacijos, o taip pat 1934 metais pasirašytą ir 1990 metais 
atnaujintą trijų Baltijos valstybių sutartį, pagal kurią šalys stengsis 
likviduoti geruoju ir teisingumo bei teisėtumo dvasia kiekvieną 
klausimą, "kuris galėtų pastatyti jų interesus vienus prieš kitus".

Tuo pat metu Lietuvos URM pareiškė, kad pasiryžusi visas esan
čius sunkumus spręsti draugiškumu ir geros valios dvasia bei siekia 
teisingai delimituoti teritorinę jūrą. Lapkričio 9 dieną Lietuvoje 
lankėsi Latvijos ekspertų delegacija, Energetikos ministras J.Ozoli- 
nis, švedų bendrovės, su kuria latviai pasirašė sandorį, atstovai. 
Apie derybų išdavas kol kas nieko nepranešama. AGEP
sr . • -»tn-*aez:-. į wmmwmuwj

Pirmauja pagal savižudybių kiekį
Lietuva jau pirmauja pasaulyje pagal savižudybių skaičių (šimtui 

tūkstančių gyventojų tenka 46 savižudybės). Viena svarbiausių 
savižudybės priežasčių - laiku nediagnozuota ir todėl negydoma 
depresija. Statistika rodo, kad ši liga laiku nustatoma tik vienam 
trečdaliui visų ja sergančių žmonių. Kita savižudybių priežastis - 
alkoholizmas. Pavyzdžiui,Vilniaus, Trakų rajonuose 70 - 90% vyrų 
nusižudė paveikti alkoholio. Daugėja ir sergančių šizofrenija, neu
rozėmis. LA

visuotinesnis.
Apie Popiežiaus kelionę nuo

sekliai informavo didžiausi šalies 
dienraščiai ir stambiausi televizi
jos kanalai. Jo aukotos mišios 
sutraukė daug didesnį skaičių 
žmonių, negu kad rengėjai buvo 
tikėjęsi. Visa tai, dienraščio "The 
Wall Street Journal" nuomone, 
liudyja apie šalyje prasidėjusį 
religinį ir moralinį atgimimą. 
JAV Bažnyčia šios kelionės metu 
paliudijo savo gyvybingumą, 
gausiai dalyvavo jaunimas, ku
rio didžiulio entuziazmo nereikė
jo pė komentu.oti. Pępiežius 
kreipdamasis į amerikiečius ragi
no likti ištikimiems savo šalies 
įkūrėjų idėjoms ir toms mora
linėms vertybėms, kurias jie 
norėjo sudėti į Amerikos valsty
bės pamatą. Tas raginimas tikrai 
pasiekė širdis daugybės ameri
kiečių, suvokiančių jog jų šalis 
stovi kryžkelėje ir toli gražu ne 
visada yra įkvepiantis laisvės, 
demokratijos ir teisingumo pa
vyzdys kitoms šalims.

VRLS



Vilniaus jėzuitų gimnazijos vartai, išmūryti praėjusių metų lapkričio - gruodžio mėnesiais. 
Kairėje - mokyklos bibliotekos pastatas.

Žiburėliai pelenuose
Povilas Žumbakis

Netrukus po Nepriklausomy
bės paskelbimo, Chicagoje lankė
si visa eilė Sąjūdžio veikėjų, jų 
tarpe M. Laurinkus ir R. Ozolas.

Mūsuose tai buvo didelė šven
tė. Mes džiaugėmės tautiečių 
drąsa, pasiryžimu. Visus pri
ėmėm atviromis rankomis. Visi 
buvo mums mieli, savi. Kadangi 
svečių buvo gan daug, didžiųjų 
renginių organizatoriai nerado 
vietos pasireikšti "smulkesniems" 
veikėjams, tad mes pakvietėme 
M. Laurinkų ir R. Ozolą susipa
žinti su mūsų "liaudimi".

Mus labai nustebino gan pesi
mistiškos svečių nuotaikos. įstri
go R. Ozolo atsakymas į klausimą 
"Kiek laiko truks, kol lietuviai 
atsikratys sovietinio palikimo, 
suterštų širdžių?" R. Ozolas at
sakė, jog, jo nuomone, tik tie, 
kurie pradeda lankyti mokyklas 
po Nepriklausomybės atstatymo, 
tegalės nesuteptai ir blaiviai gal
voti.

Nustebome. Nejaugi tie, kurie 
tiek kentėjo, tiek metų buvo pris
pausti okupantų, negalės atsikra
tyti sovietinio galvojimo, ydų?

Praėjus penkeriems metams, 
tas R. Ozolo atsakymas tampa 
vis realesniu.

Tuomet, net negalėjome pa
galvoti, kad tauta išsirinktų bu
vusiuosius valdyti kraštą. Buvo 
sunku įsivaizduoti, kad mūsų 
žmonės, tautiečiai, leistų gau
joms užvaldyti gatves ir valdžios 
koridorius. Ne, ne Lietuvoje... 
Šių blogybių galėjome tikėtis 
Rusijoje, gal Lenkijoje, bet tik 
ne Lietuvoje! Bet, taip atsitiko. 
Pesimistinis svečio žodis buvo 
taiklus.

Šiandien retai teišgirstame gerų 
žinių iš Lietuvos. O bendrai žinių 

Seniausia gimnazija Lietuvoje
80 metų sukaktį spalio pabaigoje šventė pirmoji Lietuvos gimna

zija - Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija. Ji įsteigta 1915 metais. 
Panevėžio gimnazija stovi toje vietoje, kurioje buvo seniausia 
miesto mokykla - kolegija, pastatyta prieš 268 metus. Mokykla ne 
kartą buvo uždaryta, iki 1915 metų joje buvo mokoma tik lenkų, 
lotynų bei rusų kalbomis. Panevėžio šviesuomenė 1915 metų spalio 
1 dieną jaunimą pakvietė į pradėjusią veikti pirmąją Lietuvoje 
lietuvišką gimnaziją. Šios mokslo įstaigos įkūrėjai buvo "Saulės" 
draugijos pirmininkas kunigas Juozas Stakauskas, vėliau tapęs Ne
priklausomybės akto signataru, Kazys Bizauskas bei Marija Putra- 
mentienė - Giedraitienė. Per 20 nepriklausomybės metų gimnazija 
tapo Aukštaitijos lietuvybės, kultūros ir mokslo centru. Jai vadova
vo žymūs kultūros ir mokslo veikėjai - Marija Putramentienė - 
Giedraitienė, Juozas Balčikonis, Konstantinas Šakenis, Julijonas 
Lindė - Dobilas, Jurgis Elisonas, Petras Būtėnas. Joje dirbo peda
gogais - Matas Grigonis, Gabrielė Petkevičaitė - Bitė, Juozas Zikaras, 
Mykolas Karka. Šią gimnaziją baigė - istorikas Adolfas Šapoka, 
kalbininkas Pranas Skardžius, diplomatas Stasys Bačkis, lietuvių 
tautos įkaitas Štuthofo koncentracijos stovykloje kunigas Alfonsas 
Lipniūnas, skulptorius Bernardas Bučas, kardiochirurgas Algiman
tas Marcinkevičius.

Šiuolaikinė gimnazija ruošia moksleivius dviem kryptimis - tiks
liųjų ir gamtos mokslų bei humanitarine. Nemažai dabartinių 
gimnazijos moksleivių laimi pirmąsias vietas ir diplomus tarp
tautinėse olimpiadose. Apie 90 % gimnazijos absolventų tęsia 
mokslus universitete. AGEP

netrūksta. Gauname jų daugiau, 
negu spėjame skaityti. Tik gaila, 
jog dauguma tų žinių yra liūd
nos. Lietuva kenčia pookupacinę 
traumą, teikiančią skausmą, kuris 
gali ją priblokšti.

Ir sklinda liūdnos žinios, pesi
mistiniai pranešimai net iš tarp
tautinių organizacijų, kurios Lie
tuvoje mato nusikaltėlių pertek
lių; valdžios išpuvimą ir sava- 
naudžiavimą; spaudos ir kitų lais
vių varžymą. Ir bendrai apibūdi
na Lietuvą kaip pakrikusią Pietų 
Amerikos ar Afrikos "džiunglių 
respubliką".

Bet, kalbėdamas apie liūdną 
po-sovietinę krašto padėtį, sve
čias turėjo vilties iš jaunosios 
kartos. Taip, mūsų žmonės gali 
prisikelti. Ateitis priklauso nuo 
jauniausios kartos. Yra tam są
lyga: jeigu ta karta nesušlubuos, 
nebus užkrėsta!

Ir štai pagaliau prašvito pora 
spindulėlių, kurie ir tarp pelenų 
žiba ir neša viltį.

Prieš keletą savaičių Lietuvos 
spauda pranešė, kad po daugiau 
kaip 55-ių metų Vilniuje buvo 
atkurta tėvų jėzuitų gimnazija! 
Jėzuitų, kurie pirmąją savo gim
naziją Lietuvoje įsteigė prieš 425- 
is metus! Daugiau kaip 200-us 
metų prieš Amerikos Nepriklau
somybę! Irtai jau antroji gimna
zija! Pirmoji atsikūrė Kaune prieš 
keturius metus. Kauno jėzuitų 
gimnazija buvo įsteigta prieš 346 
metus.

Nenuostabu, jog LDDP valdžia 
dar neduoda gimnazijos statuso 
naujai Vilniaus jėzuitų mokyklai. 
Buvę partiečiai, apsisagstę sovi
etinio "mokslo" diplomais, turi 
nuspręsti, ar jėzuitai sugebės 
auklėti moksleivius pagal aukštą 
jų partijos standartą! Jei nebūtų 
taip graudu, būtų tikrai juokin
ga. Jėzuitai, turintys daugiau kaip 

400-ų metų patirtį įvairių pa
saulio mokyklų administracijo
se, garsiausi pasaulio mokytojai 
ir auklėtojai, turi įtikinti sovie
tinius ponus, kad moksleiviai jų 
priežiūroje bus tinkamai auklė
jami! Ar tai ne absurdas?

Bet tai ne vienintelis absurdas, 
ne vienintelė gėda Lietuvai. Tie 
patys diplomuoti sovietų ponai 
darė viską, kad tik nepasisektų 
jėzuitams atgauti savo mokyk
los, savo pastatų. Jie ir neatgavo 
visų savo pastatų, tik dalį jų. 
(Kai kurie vienuolių namai da
bar yra valdžios ponų giminaičių 
globoje! Nejaugi atiduosi pasta
tus savininkams, kai jie gali būti 
privatizuoti partiečių?)

Pastatai buvo grąžinti tokiame 
blogame stovyje, kad juose mo 
kyti nebuvo galima. Apleistus, 
sugriuvusius pastatus valdžia grą
žino, tačiau statė visokias kl' - 
tis, kad tik neatsikurtų jėzuitų 
gimnazija.

Ir tai suprantama.
Koks buvęs komunistas, koks 

nomenklatūrininkas - biurokra
tas norėtų matyti tikrą, neparti- 
jos mokyklą? Mokyklą, pagrįstą 
dviejų tūkstančių metų patirties 
principais, 400-ų metų auklėji
mo metodais, o ne ant partijos 
platformos? Partija savo jaunimą 
ruošė geriausiose mokyklose. 
Liaudies vaikai turėjo pasiten
kinti antros, trečios rūšies mo
kyklomis.

Partiečių vaikai (t. y. rinktinių 
partiečių, ne paprastų nario mo
kestį mokančiųjų) buvo ruošia
mi vykti į platų pasaulį - skelbti 
komunistinę tiesą... Ir, žinoma, 
svarbiausia, neblogai pasipelny
ti iš tų kelionių.,Tai buvo kiekvie
no partiečio svajonė; išvykti į 
užsienį ir parsivežti gėrybių į 
sovietinį rojų. Reikia tik pasi
žiūrėti, kieno vaikai mokėjo ang
lų kalbą 1990-iais? Kieno vaikai 
buvo aplankę Vakarų universite
tus? Suvažiavimus? Pakeliavę, 
pastudijavę, pasipelnę? 

Aukštieji partijos vadai su savo < 
draugais išsidalinę partijos iždą 
ir išprivatizavę Lietuvos turtą 
žinojo, jog, norint pratęsti privi
legijuotą savo šeimos gyvenimą,

yra būtina duoti savo vaikams 
geriausią išsilavinimą. Kitaip jie 
negalės patekti į užsienio tarny
bas, akademinį pasaulį ir minky
tas nomenklatūros vietas. Savo 
vaikams jie nepavydėjo nieko. 
Tai darydami, jie skriaudė visus 
kitus krašto gyventojus, kurių 
vardan partija veikė. Daugiau
siai nukentėjo tie, kuriems Leni
nas - Stalinas - Sniečkus pažadėjo 
saulėtą rytojų!

Ir šiandien partiečių - biuro
kratų vaikai važinėja po Ameri
ką ir Europą. Jiems yra atviros 
durys nuo senų laikų. Išlaikyda
mi tas privilegijuotas pozicijas 
savo vaikams, partiečiai stengia
si, kad didžioji dauguma vaikų 
Lietuvoje būtų nuskriausta. Nes 
juk jeigu visi išsilavins, kam gi 
bus vertos tos privilegijos: kaip 
išsilaikys jų vaikai, jeigu bus ly
gybė?

Mokslo dėka Lietuvos jauimas 
gali išlyginti 50 metų darytą 
skriaudą jų šeimoms. Savo pas
tangomis, gavęs progą, jaunimas 
gali pats atsidaryti duris į pa
saulį. Nereikia privilegijų. Ne
reikia partijos. Reikia tik lygios 
galimybės į mokslą, pastangų ir 
daug ištvermės.

Partija turi priežastį rūpintis 
dėl jėzuitų mokyklų. Nes jos turi 
tai, ko neturėjo net pačios geriau
sios partinės mokyklos: auklėto
jus, kurių pašaukimas yra moky
ti jaunimą su meile. Tai yra 
auklėjimas, kurio pagrindas yra 
ne tuščia marksistinė pseudo- 
filosofija, partijos tradicijos, bet 
pagrįsta krikščioniška teologija 
ir filosofija.

Nesvarbu, kiek kliūčių statys 
valdžios biurokratai - ideologai, 
esu įsitikinęs, kad šios mokyklos 
bus įvertintos tėvų ir mokinukų. 
Mes, Vakaruose puikiai žinome 
kaip galima spręsti apie mokslo 
lygį mokyklose. Reikia tik pa
žiūrėti į jų paklausą.

Atsidarius Kauno jėzuitų gim
nazijai, dar buvo tuščių vietų, 
nes žmonės nežinojo, gal abejo
jo. Tie, kurie atsimena senas jė
zuitų mokyklas, jau per seni pa
tarti jaunimui. Bet, prabėgus 
trims metams, kandidatų skai
čius į Kauno mokyklą gerokai 
viršija vietų skaičių. Ir tai tik 
pradžia. Vilniaus gimnazija te
gali priimti tik 320 moksleivių, 
o kandidatų, dar mokyklai neat
sidarius, jau buvo virš 400! Mo
kykla turės daugiau kaip 40 mo
kytojų, gaila, kad tarp jų nėra 
daug jėzuitų.

Valdžios susirūpinimą galima 
suprasti. Pasišventusių mokyto
jų mokslas ir auklėjimas, pagrįs
tas krikščioniškais principais, yra 
didesnis pavojus buvusiems, ne
gu bet koks ginklas! Jie nesuge
bėjo tų pačių jėzuitų leidžiamos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos už
daryti per tiek metų, tai kiek 
žalos gali padaryti šimtai jų dva
sia išauklėtų tautiečių?

Manyčiau, valdžios ponams ir 
jų draugams yra tik viena išeitis: 
bandyti įrašyti savo vaikus į tas 
jėzuitų mokyklas, kad neatsilik- 
tų nuo neprivilegijuotųjų, kurie 
pirmą kartą po 45-ių metų turės 
galimybę lygiai konkuruoti - be 
privilegijų! Žinoma, visiems no
rintiems ten mokytis yra tie pa-

tys reikalavimai... tai ne partinė 
mokykla... Nepanašios tos mo
kyklos į kai kurias Lietuvos pro
fesines mokyklas, į kurias patek
ti reikia daugiau pažinčių ir 
kyšių, nei talento. Pateks tik tie, 
kurie atsiduos mokslui... Privi
legijos liks už durų, įstojus į 
mokyklą. Iš mokyklos išeis iš
auklėtas žmogus.

Tik partiečiams liks vienas 
rūpestis. O kas bus, kai jų vaikai 
išsilavins be partijos priežiūros? 
Ar jie seks tėvelių numintais 
Sniečkaus takais? Ar jie toleruos 

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 lietuviu 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.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visu 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. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

per.
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nešvarius tėvelių pinigus? Netei
sėtas privilegijas? Čia yra pavo
jus. 1

Bet mums, užsienio lietuviams, 
kurie esame susipažinę ir verti
name jėzuitų auklėjimo meto
dus ir pasiaukojimą Ad Majerm 
Dei Gloria, visa tai yra tik malo
nios mąstysenos. Iš sovietinių 
pelenų... Kaune ir Vilniuje... po 
ilgos pertraukos, po neišpasakytų 
kančių ir skriaudos, sužibo du 
maži, bet ryškūs žiburėliai.

Lietuva turi ateitį, mes turime 
viltį. «• □

Naujoji partija turi gerus ryšius 
su Rusijos nacionalistais

Spalio 28 d. įsteigta nauja politinė partija - Lietuvos rusų sąjunga. 
Partijos kūrėjų nuomone, rusai Lietuvoje nušalinti nuo politinių 
sprendimo priėmimo, ekonomika pernelyg orientuojama į Vaka
rus. Partija sieks, kad rusai galėtų įsigyti vidurinį, specialųjį bei 
aukštąjį išsilavinimą rusų kalba, kad būtų garantuota jų teisė gauti 
informaciją per radiją, televiziją, spaudą gimtąja kalba. Sąjungos 
pirmininku išrinktas buvęs ugniagesių politinis vadovas S. Dmitri- 
jevas. Konferencijoje kalbėjęs vienas iš Rusijos bendruomenių kon
greso lyderių D. Ragozinas perdavė generolo A. Lebedžio, vieno iš 
galimų kandidatų į Prezidentus, linkėjimus ir tvirtino, kad Rusija 
nesitaikstys su rusų teisių pažeidimais "artimajame užsienyje".

-- Palangoje įsteigtas Tėvynės sąjungos skyrius. Jo pirmininku 
iš kelių kandidatų išrinktas Palangos miesto savivaldybės adminis
tratorius Pranas Žeimys. Metų pradžioje Palangos konservatoriai 
dėl vidaus nesutarimų ir susiskaldymo nedalyvavo rinkimuose į 
savivaldybes. P. Žeimys, tuomet buvęs partijos rėmėju, taip pat 
buvo Tėvynės sąjungos rinkimų sąrašuose. Tačiau į partiją naujasis 
Palangos skyriaus pirmininkas įstojo jau po rinkimų.
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JAV Lietuvių Bendruomenės XIV Tarybos
antroji sesija
Kęstutis K. Miklos

Lietuva prie vargo stalo. Ar amžinai?

R
emti artimąjį, padėti jam sunkią valandą ar ištikus ne
laimei - kiekvieno doro kataliko pareiga. "Mylėk savo 
artimą, kaip pats save", - skelbia vienas iš dešimties Dievo 
įsakymų. Tik paremiant, paguodžiant žmogų, galima sustiprinti jį 

dvasiškai naujam pakilimui, veiklai, gyvenimui, tikint savo jėgo
mis. Matant kaip džiaugiasi kito akys, kaip trykšta padėkos ašara, 
tai ir yra atpildas, už tai, ką suteikei savo artimui.

Pagalbos reikia daug kam, ypač Lietuvoje. Grįžta paskutinieji 
Sibiro tremtiniai, metų metus svajoję apie savo gimtąją žemę - 
Lietuvą. Grįžta sunkiu vergo darbu nieko neužsidirbą, netekę sveika
tos ir jėgų. Sugrįžę Lietuvon, pamato, kad nelabai yra laukiami, 
nelabai yra iš ko pagalbos tikėtis, kad pačioje Lietuvoje yra daug 
paramos belaukiančių, ištiesusių rankas išmaldai. Neremiami pa
kankamai valstybės, pasijutę niekam nereikalingi, nemažai jų grįžta 
atgal, taip ir likę svetimais tarp savųjų, kiti gi su paskutine viltimi 
kreipiasi į užjūrio brolius ir seses prašydami paramos.

Ypač prieš šventes į Lietuvą iškeliauja daug suaukotų dovanų, tuo 
pradžiuginant ne vieną likimo nuskriaustąjį.

"Nesibaigė ubagų gadynė Lietuvoje", atsidususi tarė viena Ameri
kos lietuvė, po daugel metų grįžusi gimtos Lietuvos aplankyti. "Ir 
tai vadinasi atbudusi, atgimusi Lietuva..." - garsiai mąstė ta pati 
Amerikos lietuvė, anksčiau turėjusi kitokį supratimą apie tėvų 
žemę. Didėja Lietuvoje žmonių skaičius, kurie niekaip negali sudur
ti galo su galu, nors oficialiai LDDP vyriausybe tvirtina, kad 
didžiausias dabartinės valdžios pasiekimas - politinis ir ekonominis 
stabilumas, įgalinantis siekti svarbiausio tikslo - tolimesnio nuosek
laus ekonominių ir socialinių problemų sprendimo. Tai buvo 
pasiekta (įsivaizduokite, jau pasiekta!) LDDP bičiulių bei rėmėjų 
nuoširdžių pastangų dėka".

Šita fraze nuolat manipuliavo spalio mėn. paskutinėmis dieno
mis įvykusiame ketvirtajame LDDP suvažiavime ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius, tuo susilaukdamas griežtos oponentų kriti
kos. O ir patys žurnalistai nuolat dalyvaujantys tokiuose rengi
niuose, A. Šleževičiaus kalbą vertina, "kaip daug kartu girdėtus, 
įkyrėjusius ir mažai kuo pagrįstus teiginius". Kiti sakė, kad tai 
primena buvusių partinių ataskaitas, dar taip nesenais laikais.

Kaip atsakas į .šį suvažiavimą spalio 21 d. Vilniuje buvo surengta 
konferencija "Lietuva prie vargo stalo. Ar amžinai"?Jos iniciatoriai 
- Lietuvos sąjūdis ir Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai".

Konferencijoje buvo aptarta bendra Lietuvos valstybės padėtis - 
tiek politiniu, tiek ekonominiu aspektu, buvo bandoma ieškoti 
teisingiausių kelių, kaip išsivaduoti iš esamos nepakenčiamos 
ekonominės padėties. Buvo išplatinti reikalavimai Prezidentui, Se
imui ir Vyriausybei. Juose buvo reikalaujama nustatyti minimalų 
pensijos dydį, lygų vidutiniam atlyginimui Lietuvoje, sumažinti 
Seimo narių skaičių, valstybės valdymo aparatą.

Vis didėjantis Lietuvos žmonių nepasitenkinimas neturėtų leisti 
dabartinei vyriausybei toliau tamsoje apgraibomis tvarkytis eko
nomikoje. Gal vertėtų žvilgtelti kitaip, kitomis, jau visiškai nuskur
dinto žmogelio akimis - kur toliau mes nueisime. Bet gal šie 
ekonominiai laviravimai tamsoje kai kam ir yra naudingi, nes 
tamsa daug ką paslepia...

Pagalba lietuviui Amerikoje 
ir Lietuvoje

Tai yra viena iš darbų apimčių, 
kurios yra Socialinių reikalų tary
bos žinioje. Ši taryba, kurios 
centras yra Chicagoje ir kuriai 
jau eilę metų vadovauja, atrodo, 
niekad nepavargstanti Birutė Ja
saitienė, taip pat rūpinasi orga
nizavimu tiesioginės pagalbos ir 
Lietuvos žmogui. Savo plačiame 
pranešime ji išvardino visą eilę 
darbų, kuriuos jos vadovaujama 
taryba atlieka.

Tarybos namai, pavadinti "Sek
lyčia", tai centras padėti lietu
viams ne tik vyresnio amžiaus, 
bet ir naujai atvykusiems, su 
įvairiais patarimais bei tiesiogine 
pagalba teisiniais ir socialiniais 
klausimais asmeniškai ir per 
spaudą. Čia galima sutvarkyti net 
ir įvairią dokumentaciją ligos, 
draudimo, pilietybės, žalių kor
telių, iš Vokietijos pensijų iš
gavimo ir kituose reikaluose. 
"Seklyčioje" yra ir restoranas. 
Sergantiems ir nepajėgiems mais
tas yra net išvežiojamas į na
mus. Čia yra ir skaitykla, ir ad
ministracija "Pensininko" žur
nalo, kuris jau eina 11 metų. 
Čia trečiadieniais vyksta popi
etės, kurių metu būna paskaitos, 
koncertai ar seminarai. Taip pat 
organizuojamos įvairios kelionės 
- išvykos į muziejus, parkus, 
vaidinimus ir panašiai.

SRT stengiasi, kiek gali padėti 
ir Lietuvoj gyvenančioms dide
lėms bei vargstančioms šeimoms, 
tiesioginiai ar perduodamos jų 
adresus kitoms šalpos organiza
cijoms ar norintiems jas šelpti. 
Yra įsteigti net trys komitetai - 
"Lietuvos vaikų vilties", "Lietu
vos našlaičių globos" ir "Lietu
vos partizanų globos", kurie sėk
mingai dirba savo apibrėžtose 
srityse.

Pirm. Jasaitienė pabrėžė, kad 
jos veikla nesiriboja vien tik 
Chicaga. Bandymai įsteigti tary
bos padalinius kitose vietovėse - 
kol kas dar nesėkmingi.

Dėl Clevelando lietuvių "So
dybos" tolimesnės teisinės padė
ties bei priklausomybės Lietuvių 
Bendruomenei klausimas dar 
neužbaigtas ir, galbūt, tą reikalą 
reiks išspręsti teismo keliu.

Lietuvai reikia ekonominės 
pagalbos

Prieš porą metų įkurta Ekono
minių reikalų taryba, kuriai va
dovauja buvęs JAV diplomatas, 
dirbęs JAV ambasadoje Vilniuje, 
Algis Rimas, taip pat ieškojo 
būdų padėti Lietuvai jos ekono
minio atstatymo srityje. Su pa
galba Amerikos lietuvių ir ar
chitektų sąjungos suruoštoje 
konferencijoje Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, kurioje dalyva
vo 50 su viršum Amerikos lietu
vių verslininkų, buvo apsvarsty
ti pagrindiniai esminiai ir tech
niniai klausimai apie ekonomi
nių santykių su Lietuva palai
kymą. Dalyvauta Baltųjų Rūmų 

f suruoštoje konferencijoje Cleve- 
j landė, aptariant ekonominius 
ryšius su Rytų ir Centrine Euro
pa, taip pat ekonomikos konfe
rencijoje Lietuvos ambasadoje 
Washingtone su tikslu - supa
žindinti galimus stambius JAV 
investitorius su Lietuvos padėti
mi. Tarpininkauta Lietuvos ver
slininkams su patarimais apie 
JAV rinką ir jos veiklą. Buvo 
ieškota būdų įsteigti Amerikos 
lietuvių investicijų fondą, suda
rant galimybes investuoti Lie
tuvoje, bet buvo susidurta su 
visa eile teisiškų sunkumų.

Pirm. Rimas taip pat pranešė, 
kad šiuo metu yra ruošiamas JAV 
lietuvių verslo srities profesiona
lų, pramonininkų ir įmonių re
gistras Lietuvai. Jame bus įtrauk
tos ir JAV pramonės, prekybos ir 
investicijų įmonės jau veikian
čios Lietuvoje. Registras turėtų 
pasirodyti ateinančių metų pav
asarį.

Kad išeivija žinotų kas vyksta 
Lietuvos ekonominiame gyve
nime, ERT, panašiai kaip ir So
cialinių reikalų taryba, "Draugo" 
dienraštyje turi savo skiltį, kur 
kas savaitę pateikiamos pasku- 
tiniausios žinios.

Pirmoje šios XIV-sios Tarybos 
sesijoje ir vėliau apylinkių 
pirmininkų suvažiavime buvo 
prašoma, kad prie apylinkių būtų 
sudaryti Ekonominių reikalų bū
reliai. A. Rimas pareiškė, kad iki 
šiol toks būrelis įsikūrė tik Los 
Angeles apylinkėje.

Kultūros tarybos veikla
Apie ją kalbėjo šios tary- 

bospirmininkė Alė Keželienė. Ji 
paminėjo, kad su Lietuvių Fon-

Dalis dalyvių JAV LB XIV Tarybos antrosios sesijos atidary
mo metu. Pirmoje eilėje iš kairės: Krašto valdybos vykd. 
vicepirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas, Krašto valdybos 
sekretorė ir reikalų vedėja Giedrė Milašienė, Lietuvos ambasa
dos patarėjas VVashingone dr. Vytautas Žalys ir Lietuvos 
Geperalinis konsulas New Yorke dr. Petras Anusas.

do parama tos tarybos iniciaty
va vyksta naujų prenumeratorių 
vajai "Darbininko", "Dirvos" ir 
"Draugo" laikraščiams.Taip pat, 
kad premijų įteikimo vakaras 
mūsų kultūrininkams bus šiemet 
lapkričio 5 d. Chicagoje.

Taryba yra numačiusi padary
ti eksperimentą - pravesti perijo- 
dinius kultūrinius pusvalandžius 
Pasaulio Lietuvių Centre. Jei susi
lauks tinkamo visuomenės pri
tarimo, tada tokie pusvalandžiai 
ir jų programos bus rekomen
duojamos kitom kolonijom.

Šiuo metu labai intensyviai 
dirbama prie taip vadinamo "Žo
dinės istorijos" projekto, kuriam 
vadovauja Laima Petrauskaitė- 
Vanderstoep. Tai projektas - įra
šyti pasikalbėjimus su mūsų se
nesniosios kartos žmonėmis ir 
jų veiklą nuo jų išvykimo die
nos iš Lietuvos.

Kultūros taryba yra .susirūpi
nusi ir išeivijos lietuvių archyvų 
reikalais. Apylinkės yra prašo
mos laikyti tuos archyvus iki bus 
duotas nurodymas, kur jie turės 
būti pasiųsti.

Kiti pranešimai
Sesuo Margarita Bareikaitė, Re

liginių reikalų tarybos pirmi
ninkė, savo pranešime, pateik
tame raštu, sako, kad ne visose

lituanistinėse mokyklose yra dės
toma tikyba, nes trūksta paruoš
tų tikybos mokytojų ir tinkamų 
vadovėlių.

Rita Likanderytė, vicepirmi
ninkė informaciniams reikalams, 
sako, kad spauda yra periodiškai 
informuojama apie Krašto valdy
bos veiklą ir kad Vasario 16 d. 
proga buvo išleistas lankstinu
kas apie JAV LB Krašto valdybą 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Dr. Vitolis Vengris, vicepir
mininkas mokslo reikalams: "Lie
tuvos mokslininkams, studen
tams, specialistams ir stažuo
tojams yra ruošiamas informaci
nis leidinys apie finansinės par
amos bei stipendijų šaltinius 
JAV-se."

Viktoras Kaufmanas, vicepir
mininkas organizaciniams reika
lams: "Yra ruošiamas planas, kaip 
sėkmingiau įtraukti į apylinkių 
narių eiles nesusiorganizavusius 
naujuosius ateivius. Taip pat, 
numatomas sušaukti apygardų 
pirmininkų suvažiavimus."

Ramunė Kligytė, JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkė: 
"JAV Lietuvių jaunimo suva
žiavimas įvyks šių metų lapkričio 
24 - 25 dienomis Chicagoje, o 
Pasaulio jaunimo kongresas yra 
numatytas Amerikoje 1997 me
tais." (Bus daugiau)

- Lietuvos Generalinė prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą 
dėl dviejų lėktuvų "Boeing-737" pirkimo. Kitą dieną buvo atliktos 
kratos bendrovės "Lietuvos avialinijos" vadovų butuose ir darbo 
kabinetuose. įtariama, kad už lėktuvus buvo permokėta. Lėktuvus 
"Boeing-737" bendrovė "Lietuvos avialinijos" pirko šiais metais iš 
JAV firmos "Empire Capital Corporation". Už abu lėktuvus sumokė
ta 16,7 mln. JAV dolerių. Pirkinį finansavo JAV EXIM bankas.

Žmogus - judanti kryžkelė
Prof. prel. Antanas Rubšys 
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Prie Stavros miestelio išsukame į Hagion Oros kelią - Šventojo 
kalno. Šis kelias tik žvyruotas. Laimė, nedulka. Nakties rūkas čia 
naudinga rasa. Daugėja kaimų ir miestelių.

- Gal reikėtų stabtelti, - lyg klausdami be žodžių, žvalgomės vieni 
į kitus.

Vasilios, atrodo, tai pastebi.
- Čia ne Atėnai ir ne Saloniki. Turistinių paslaugų čia nerasi, - 

perspėja.

Hagion Oros -vienuolių respublika
Rytinis Khalkidhiki pusiasalio tripirštis yra 60 km ilgio ir 15 km 

pločio, - faktiškai savivaldė Athos kalno vienuolių respublika.Tai 80 
kvad. km Rytų ortodoksų Bendrijos šv. Basilijaus dvidešimties 
vienuolynų bendruomenė. Athos kalnas - Hagion Oros, - davęs 
vardą respublikai sėdi pačiame tripirščio gale ir turi 2030 m aukštį. 
Vienuolių respublikos istorija siekia Viduramžių pradžią. Ji buvo 
kukli. Athos kalno aplinka suviliojo daug atsiskyrėlių. Istorikai 
teigia, kad 963-aisiais metais buvo įsteigtas pirmasis vienuolynas. 
Tarp X ir XIV a. buvo įkurti visi didieji dvidešimt vienuolynų. Be 
jų yra ir šimtai mažesnių vienuolynų - "skiti" • namų trejetui 
vienuolių".

Athos kalno vienuolių bendruomenė naudojosi savivalda, bū
dama Bizantijos ir otomanų imperijos globoje. Ir šiuolaikinė Graiki
jos valdžia leidžia jai būti savivaldžia. 1927-aisiais metais ji buvo 
paskelbta Graikijos globojama, Konstantinopolio • Stambulo - 
patriarcho valdoma, teokratine respublika. Karyai, svarbiausias 
vienuolių respublikos miestas, yra šv. Bendruomenė sostinė. Tary
ba, sudaryta iš dvidešimties vienuolynų atstovų, valdo Athos kalno 
vienuolius.

Athos kalno vienuolynai seka ankstyvąjį vienuolinio gyvenimo 
būdą. Būdinga rūpintis maldos gyvenimu ir būti ekonomiškai

graikas policininkas skubiai patikrina vieną ir kitą. Atgal negrąžina.
- Atsiimsite, kai nuvyksite į Karyai, - paaiškina.
Jau kelte. Išlaukiame. Buvau girdėjęs,kad vienuolių respublika 

neįsileidžia nieko moteriško - jokios moters, jokios patelės, jokio 
vaiko - nei karvių, nei asilių, nei vištų... O laive matosi ir moterų, 
ir vaikų - mergaičių ir berniukų. Imu kasyti galvą. Man besistebint 
laivas priartėja prie netolimos salos. Prieplaukoje išlipa visos mote
rys ir visi vaikai. Liekame tik mes. Vėl išplaukiame. Grįžtame bemaž 
atgal į Triiti! Laivas atplaukia prie Uranopolis - "Dangaus miesto" - 
prieplaukos, keletą kilometrų į pietus nuo Tripiti. Ir čia dar ne

savarankiškais - nepriklausomais. 
Vienuoliai čia niekad nesirengė 
žmonių mokyti, ar juos gydyt, 
ar atversti. Vienuoliai ką sėja ir 
pjauna, tą valgo, neturi savo as
meniškos nuosavybės ir yra 
pavaldūs išrinktam abatui. Visi 
yra bepačiai. Savo dieną 
pašvenčia maldai ir darbui.

Tripiti - vienuolių 
respublikos pasienis
Kelionė žvyruotu keliu ilgai

niui mus gerokai išvargina. Vis 
dar - nevalgę. Tripiti - vietovė 
prie Kserkso kanalo, siauriausio
je vienuolių respublikos dalyje. 
Mažutė prieplauka. Mažas mo
torinis laivas ruošiasi išplaukti. 
Mes laiku atvykome.

Norint svečiuotis pas Athos 
kalno vienuolius reikia laiško iš 
Konstantinopolio patriarcho ir 
Graikijos užsienių reikalų mi
nisterijos vizos. Laišką "Pros ei- 
kosin" - Dvidešimčiai" - buvau 
gavęs Stambule - Konstantinopo
lyje, o vizą Atėnuose. Athos vie
nuolių respublikos atstovas ir

Berėja. Apaštalo Pauliaus šventovė.

vienuolių respublika. Paskutinė prieplauka Graikijoje! Laivas prisipil
do naujų keleivių. Visi vyriškos lyties - vyrai ar jaunuoliai. Girdėti 
kalbant ir prancūziškai, ir vokiškai, ir ispaniškai. Daug graikų. Pora 
vaikinų kalbasi rusiškai. Jiedu atokiai laikosi. Po gero pusvalandžio 
į kajutę įkiša galvą graikas policininkas ir suskaičiuoja mūsų galvas. 
Prie jo dar kitas prisideda. Paprašo pasų ir juos pasiima. Iškyla bėda 
su mūsiškiu Karoliu. Mat pasą palikęs saugioje vietoje - taksi 
bagažinėje. Pateikia policininkui universiteto liudijimą su nuotrau
ka. Nepakanka. Kelionės tęsti jam neleidžia. Išlaipina "Dangaus

(nukelta į 4 psl.)
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□ Maskvos policija pranešė, 
kad šiais metais vien tik Maskvo
je ji sudavė stiprius smūgius 629 
krimirialinėms grupuotėms, 
2,000 nusikaltėlių pasodinti į 
kalėjimus. Policijos departamen
to vadas Vladimir Rushailo pa
reiškė, kad i šį skaičių įeina ir 30 
didelių kriminalinių grupuočių 
ir 12 skirtinigų organizacijų, 
kurioms vadovavo "žmonės iš 
Čečėnijos", Rushailo taip pat 
pasakė, kad šiemet išaiškinti 152 
ekonominiai nusikaltimai, be
veik dvigubai daugiau nei praėju
siais metais.

□ Yasser Arafat lapkričio 9 die
ną aplankė Izraelio ministro 
pirmininko našlę Leah Rabin Tel 
Avive. Arafat pabrėžė, kad jis 
neteko asmeninio draugo ir kad 
tiek jis pats, tiek taikos procesas 
pasiges Yitzhak Rabin. Našlė 
pabrėžė, kad jos vyras matė 
Arafat kaip lygų partnerį taikoje.

□ Du čekai buvo suimti Lenki
jos policijos lapkričio 9 dieną, 
kai jie bandė įvežti 11 konteine
rių su radioktyvia medžiaga - 
stronciu 90 iš Lenkijos į Čekiją. 
Maksimali bausmė už šį nusikal
timą Lenkijoje yra 10 metų kalė
jimo.

□ Rusijos prezidentas Borisjel- 
cin vis dar ligoninėje. Vyriausia
sis prezidento kalbėtojas Sergei 
Medvedev žurnalistams pareiškė, 
kad prezidentas kiekvieną dieną 
didina darbo krūvį. Jis taip pat 
pasakė, kad JAV pasiūlė medi
cininę pagalbą Rusijos preziden
tui, tačiau jos buvo atsisakyta, 
nes Rusija turinti visas reikalin
gas priemones tolimesniam Jel- 
cin gydymui. Viešosios nuomo
nės apklausos rezultatai rodo, 
kad tik 11.4% žmonių mano, 
kad Jelcin sveikata leis jam to
liau eiti pareigas.

□ Britanijos avialinijos pra
neša, kad naujas, 150 mln. svarų 
sterlingų kainuosiantis Pasauli
nis krovinių centras (World Car- 
gocentre), kuris bus pastatytas 
Londono Heathrow aerouoste, 
taps viena moderniausių šios 
rūšies tarnybų pasaulyje.

Vyskupų konferencija Novosibirske.

Rusijos - Kazakstano vyskupų 
konferencija ir Sibire dirbančių kunigų 
suvažiavimas
Novosibirske 1995 spalio 2-5 dienomis

Dalyvavo:
1. Apaštalinis nuncijus Rusijai 

arkivysk. Jonas Bukovsky, slova
kas, 20 metų gyvenęs JAV.

2. Europinės Rusijos apaštali
nis administratorius arkivysk. 
Tadas Kondrusevičius, baltaru
sis, baigęs Kauno kunigų semi
nariją ir 8 metus dirbęs Vilniuje 
Šv. Dvasios parapijoje, puikiai 
kalbantis lietuviškai.

3. Sibiro apaštalinis adminis
tratorius vysk. Juozas VVerth, 
pavolgio vokietis, priklausęs Lie
tuvos jėzuitų provincijai, baigęs 
Kauno kunigų seminariją ir 4 
metus dirbęs Vilniuje, Aušros 
Vartuose, puikiai kalbantis lie
tuviškai.

4. Kazakstano apaštalinis ad
ministratorius vysk. Jan Lenga, 
Ukrainos lenkas, priklausąs Lie
tuvos marijonų provincijai, bai
gęs pogrindžio seminariją ir 
įšventintas Lietuvoje. Neblogai 
kalba lietuviškai.

5. Užsienio lietuvių vyskupas 
Paulius A. Baltakis, OEM, Ameri
kos vyskupų konferencijos ad 
hoc komiteto pagelbėti Rytų 
Bažnyčioms narys.

6. Amerikos vyskupų konfer
encijos ad hoc komiteto pagelbė
ti Rytų Bažnyčioms generalinis 
sekretorius mon. Jurgis Šaraus- 
kas.

7. "Kirche in Not" atstovai.
8. "Renovabis" atstovė.
9. Tarptautinio "Caritas" atsto

vas.
10. Maskvos kunigų seminari

jos rektorius.
11. Sibiro apaštalinės adminis

tracijos generalinis vikaras ir pre- 
seminarinės mokyklos Novo
sibirske direktorius Tėv. Andrius, 
SJ, pavolgio vokietis, puikiai kal
bąs lietuviškai, angliškai, vokiš
kai, rusiškai, itališkai.

Konferencijoje buvo vartoja
ma lietuvių ir anglų kalbos. Tėv. 
Andrius vertėjavo.

Rusijos imperijoje lotynų apei
gų katalikų diecezija buvo įkurta 
1773 metais, bet Vatikano pri
pažinta tik 1782 metų sausio 17 
d., kaip Mohilevo vyskupija. Ji 
apėmė visą imperiją nuo Balti
jos jūros iki Ramiojo vandeny
no.

Po Pirmojo pasaulinio karo, 
1918 metais, 5 Sibiro dekanatai 
buvo atskirti ir įkurtas Apaštali
nis Sibiro vikariatas, kaip Vladi
vostoko diecezija, tačiau bolše
vikai neleido susiorganizuoti, o 
katedrą atėmė.

1993 metais Šv. Sostas įsteigė 
3 apaštalines administracijas.

I - Europinės Rusijos - Mask
vos diecezija: administratorius 
arkivysk. Tadas Kondrusevičius.

Maskvos diecezija - 1991 m. 
turėjo 2 kunigus ir 6 parapijas. 
Šiandien turi 70 kunigų iš 16 
kraštų. Tik du vietiniai. 90 se
selių iš 17 kraštų. 75 registruotas 
parapijas. Bet tik 14 bažnyčių, iš 
jų - 7 remontuojamos. 12 - ko
plyčių.

Nuo 1991 metų veikia Šv. 
Tomo Akviniečio kolegija, kur 
dėstoma filosofija ir teologija.

Kolegiją lanko per 300 stu
dentų iš jų 75% - pravoslavai.

Kolegija turi filialus Karaliauči

uje, St. Petersburge ir Tocze; - 
juose mokosi per 350 studentų.

Kolegija nuo 1994 metų leidžia 
savaitraštį "Evangelijos šviesa" 
(3000 egzempliorių, dalija 
nemokamai, finansuoja vok
iečių "Renovabis", 80,000 dol. 
per metus) ir mėnesinį žurnalą 
"Tiesa ir gyvenimas". Per metus 
kolegijoje išleidžiama per 100 
leidinių - vertimų ir profesorių 
darbų. - »

1993 metais įsteigta kunigų 
seminarija ir 3 kursuose mokosi 
48 klierikai (iš visos Rusijos ir 
Kazakstano).

1995 rugsėjo 1 d. oficialiai at
gavus dalį Katalikų Akademijos 
rūmų St. Petersburge ir į ten 
perkeliama seminarija.

Arkivysk. Kondrusevičius po 4 
metų dar vis negauna užsienio 
paso ir turi įvairių sunkumų su 
valdžia.

Finansiškai visiškai priklauso 
nuo užsienio.

II - Sibiro apaštalinė adminis
tracija Novosibirsko diecezijoje. 
Vadovauja vysk. loseph Werth.

1991 metais turėjo 3 kunigus.
1995 metais, dabar, turi 50 

kunigų, bet tik 5 vietiniai. 50 
seselių. Dviejų metų priešsemi- 
narinę mokyklą su 5 kandida
tais. 150 Katalikų centrų - ben
druomenių. Bendruomenės la
bai mažos kaip ir visoje Rusijoje, 
po 25 - 300 šeimų.

Vokiečiams išvykstant į Vokie
tiją, jų jau išsikėlė per 300,000, 
todėl bendruomenės labai Suma
žėjo arba net užsidarė.

III - Kazakstano apaštalinė ad
ministracija - Karagandos diec
ezija, kuriai vadovauja vysk. Jan 
Langą.

Turi 40 kunigų ir 40 seselių ir 
25 klierikus, kurie mokosi 
Maskvoje. Visoje Rusijoje ir Ka- 
zakstane dirba 162 kunigai ir 
193 seserys. Kunigų vienintelės 
pajamos - mišių stipendijos.

Pragyvenimui reikia mėnesiui 
300 dol.

Metinė viza kainuoja 500 dol.
Iš vietinių žmonių negauna 

beveik jokios finansinės par
amos, nes žmonės patys neturi 
nieko.

Rusijos valdžiai užprotestavus, 
nes Rusija nelaikoma misijų kraš
tu, nei Vatikanas ("Propagation 
of Faith), nei Italijos valdžia 
nebegali teikti finansinės para
mos. Iki šiol viskas buvo finan
suojama:

a. Vokiečių "Kirche in Not";
b. Vokiečių "Renovabis";
c. Amerikos vyskupų konfe

rencijos ad hoc komiteto remti

Rytų Bažnyčias;
d. ir dalinai tarptautinės "Car

itas" organizacijos.
Vien kunigų seminarijos iš

laikymas per metus atsieina 
246,000 dol., dar šiais metais 
reikalinga 400,000 dol. pagalba.

Katalikiškas mokyklas galima 
steigti, bet dėl ideologijos ir fi
nansinių sunkumų nutarta ap
siriboti katechetiniais kursais.

Sibiro lietuvių religinis 
gyvenimas

Bendrai lietuviai, likę Sibire, 
nepasižymi religingumu. Bet ten, 
kur gyvena lietuvių, tos bažny
čios yra aprūpintos Lietuvoje 
išleistais mišiolais ir žmonėms 
išdalinamos arkivysk. Kondru- 
sevičiaus išleistomis mišių eigos 
knygutėmis 5 kalbomis: rusų, 
lenkų, vokiečių, lietuvių ir lo
tynų.

- Visi trys vyskupai bei keletas 
pavolgio vokiečių kilmės kunigų 
gerai kalba lietuviškai. Pvz. No
vosibirsko katedroje, nors regu
liariai atsilanko tik 6 lietuviai, 
kas antrą sekmadienį yra skaito
ma Evangelija lietuviškai ir gie
dama "Pulkim ant kelių" ir kitos 
giesmės, o Bamaulę - pasaulietis 
skaito lekciją lietuviškai.

Priežastys, kodėl lietuviai taip

Kun. Prelato Jono Kučingio 
knyga "Mano gyvenimo takais“
Alė Rūta

Kai kuriuos žmones pažinti yra 
tikra privilegija. Kad ir iš atokiai, 
tačiau jie veikia į tave, daro įtaką, 
kartais net yra atrama gyvenimo 
sunkumuose. Ir dėkoj i likimui, 
kad esi suartinamas.

Knygos išleidimo proga, noriu 
paminėti vieną iš tokių asmeny
bių - Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos kleboną, dabar jau 
Emeritą, kun. prelatą Joną Ku- 
čingį. Atvykęs po karo jaunas 
kunigėlis (tada Jonas Kučinskas) nė kukli knyga (arti šimto pus-
is mažytės varganos parapijėlės 
išugdė didelę parapiją, pastatė 
naują bažnyčią ir mokyklą, kur 
suklestėjo ir Lituanistinė šešta
dienių mokykla; parapija išaugo 
ir sustiprėjo religine, ekonomine 
ir kultūrine prasme. Priklauso
me šiai parapijai keliasdešimt 
metų, džiaugiamės jos visoke
riopa veikla.

Prelatas J. Kučingis, nevieną 
rėmęs moraliai ir materialiai, 
paskutiniu metu įsitraukė į lab
darą - čia atvykstančių iš Lietu
vos ir Tėvynėje esančių brolių 

mažai lanko bažnyčią: gyvena 
toli ir išsisklaidę, neturį mašinų, 
mišrios šeimos, o svarbiausia 
nebeturi lietuvio kunigo.

Pakartotinai buvo prašyta, kad 
juos, bent laikas nuo laiko ap
lankytų lietuvis kunigas ir at
siųstų video kasečių, kad juos 
paskatintų susirinkti bei palaikyti 
lietuviškas - katalikiškas tradici
jas.

Lietuvių yra visur, nuo Mur
mansko iki Vladivostoko, bet, 
kaip pareiškė suvažiavime daly
vavę Sibiro kunigai, jų parapijo
se reguliariai dalyvauja 1 - 6 lie
tuviai.

Vyskupai, ypač Kondrusevičius 
ir Werth, nuolatos primena savo 
kunigams, kad vienokiu ar kito
kiu būdų būtų atkreiptas dėme
sys ir į etnines mažumas.

Sibiro kunigai prižadėjo atsiųsti 
savo adresus, kad galėčiau pa
laikyti per juos ryšius su lietu
viais, prisiųsdamas "Vyskupo biu
letenį" ir kitos literatūros. Tai 
galbūt pagelbėtų patraukti lietu
vius prie Bažnyčios bei susiburti 
į Lietuvių Bendruomenę. Į No
vosibirske vykusį suvažiavimą 
buvo atvykę beveik visi (50) Sibi
re dirbantys kunigai.

Vysk. Paulius Baltakis,
OFM

lietuvių dvasinei sveikatai ir 
bendrai gerovei. Ir pats nukeliau
ja į Lietuvą (arba siunčia para
mą), ten gražiai priimamas ir 
pagerbiamas. Yra nuolatinis išei
vijos spaudos rėmėjas.

Šiemet jo kelionė į Lietuvą bu
vo gražiai atžymėta spaudoje - 
"Kauno dienoje", "Žemaičių sau
lutėje" ir kitur.

O svarbiausia - Prelatas pasklei
dė savo parašytą knygą (nors 
pernai metų -1994 data) "Mano 
gyvenimo takais". Tai savilaidi- 

lapių), bet joje atsispindi stipri, 
vertinga asmenybė. Rašo apie 
save trumpai, be hiperbolių, ta
čiau iš vaizdingai nupieštų jo 
gyvenimo įvykių išryškėja var
ganoje buity kilni dvasia, pasi
tikėjimas Dievu, - gal užtat jo 
"takai" nutiesia sėkmės ir gėrio 
linkme. Optimizmas, žmogaus 
meilė, sumanumas - net kūry
biškumas - nugali visas kliūtis ar 
pavojus.

Anksčiau kun. prel. J. Kučingis 
norėjo pavesti savo biografiją 

(nukelta į 7 psl.)

Žmogus - Judanti kryžkelė

(atkelta iš 3 psl.)
mieste". Jam teks laukti, kol mes grįšime. Čia ir moterys turi 

laukti savo grįžtančių vyrų - piligrimų - po viešnagės šalyje, skirtoje 
"tik vyrams". Ir piligrimui, grįžtančiam po ilgesnės viešnagės, 
Oranopolis turi atrodyti lyg dangus su švelnia šokių muzika, 
sklindančia iš uosto restorano.

Į Dafni uostą vienuolių respublikoje
Athos kalno pusiasalis iš tolo atrodo mažas. Bet kuo ilgiau 

plaukiame,tuo jis labiau didėja. Nors fiziškai jis priklauso Graikijos 
žemynui, bet papročiais ir įstatymais yra nuo jo visiškai atskiras. 
Kalnuotas, apaugęs tankiais miškais, kalnų atšlaitės vienuolynais 
lyg tvirtovėmis nusėtos. Laivas pūškuoja palei pakrantę. Stebina 
vienuolynų architektūros įvairovė. Daugumas jų seni ir atrodo 
perdėm apšepę. Retai kur matyti juose vienas kitas vienuolis. Savo 
žydėjimo metu Athos kalno respublikoje buvo apie 20,000 vie
nuolių. Nūdien Šv. Kalno respublika turi vos 1000 vienuolių.

Prie vieno vienuolyno kraunami rastai į laivą. Vienuolis prižiūri 
darbininkus. Šis vienuolynas melsvai dažytas. Prie kito vienuolyno 
prieplaukos vienas vienuolis įlipa į mūsų laivą. Kai kurie vie
nuolynai primena Tibeto budistų vienuolynus. Vienur kitur pu
siasalio atšlaitės apsodintos alyvmedžiais. Iš tolo, vėjo linguojami 
saulėje, jie spindi lyg žalias aksomas. Pakeleiviai, radę laisvesnį 
kampą ant denio, tiesiasi pokaičiui.

Dafni uostą pasiekiame ankstyvą popietę. Prie molo stovi ne tik 
graikų policininkai, bet ir keli vienuoliai. Policininkai vėl skaičiuo
ja galvas ir palygina kiekvieno veidą su nuotrauka pase, o vienuo
liai įgudusiomis akimis įdėmiai apmeta kiekvieną išlipusį keleivį. Jų 
užduotis atpažinti vyrais persirengusias moteris, bandančias įkeliauti 
į "Tik vyrams" skirtą vienuolių respubliką. "Nuo to laiko, kai Šv. 
Kalnas buvo pašvęstas Mergelei Marijai, į jį moteris dar neįkėlė 
kojos". Anksčiau, sako, vienuoliams buvo lengviau, nes buvo reika
laujama, kad piligrimai atkeliautų barzdoti - nesiskutę! Vienuoliai 
apžiūri ir keltu atvežtus gyvulius. Tik mulai ir asilai įleidžiami į 
vienuolių respubliką!

Autobusas į Karyai išvažiuos 2 vai. p. p. Turiu laiko alkiui 
numalšinti. Yra ir vietų pinigus į drachmas pakeisti. "Pastičio" - 
graikiški makaronai - niekad dar niekad nebuvo taip gardūs. "Eto", 
vienuolių pagamintas retzina vynas buvo ypač gaivinantis!

Senovės graikų kapinyno paminklas.

Vienuolių respublikos sostinėje
Nuo Dafni uosto į Karyai, vienuolių respublikos sostinę, eina iš 

dalies grįstas kelias, kirsdamas žemą kalnų virtinę. Pasiekus virtinės 
nugarą, atsiveria nuostabi panorama į abi pusiasalio puses. Kelio 
šonuose baltų ir spalvotų oleandrų miškeliai. Pievose ganosi ramūs 
jaučiai. Slėniuose šen ir ten stovi, vešlios augmenijos saugomi, seni 
vienuolynų pastatai.

Karyai yra rytiniame kalnų virtinės šone, kuris švelniai driekiasi 
jūros link. Čia gamta padėjo žmogaus rankoms sukurti neįprastą 
kampelį. Tai pajunti Prototos šventovėje - X a. statytoje bazilikoje, 
vienuolyne, daržuose, soduose ir vynuogynuose. Palei gatvę auga 
susiraizgę gervuogių ir gebenių krūmai, engdami takus į tuopų, 
pušų ir kaštanų miškelius. Vienoje varpinėje skamba varpai, kvies
dami vienuolius į pamaldas, juodu apdaru vilkintys su apvaliu 
gaubtuvu ant galvų vienuoliai neskubėdami žingsniuoja akmeni
mis grįsta gatve šventovės link. Maisto ir daržovių pardavėjai, 
virėjai, verteivos, gatvių šlavėjai... - jie visi vienuoliai! Tiek daug 
barzdų! Juodos, rudos, geltonplaukės, pilkos, baltos kaip sniegas. 
Kai kurios nusmailintos, kai kurios plačios lyg šluotos, o kitos 
tankios, garbanotos ir neištiriamos lyg žiedinis kopūstas.

Mus nuveda į Šv. Bendruomenės rūmus. Užpildome "eisodos" - 
"įėjimo" - blanką. Čia mums sugrąžina pasus ir išduoda laišką 
"Dvidešimčiai" vienuolynų, kad priimtų svečiais keturioms die
noms.

Keturios dienos pas Athos kalno vienuolius
- Ką darysime? - klausiame vieni kitų.
Sutariame pirmiausia nukakti į Megisgi Lavra - svarbiausią Athos 

vienuolių respublikos vienuolyną. Ten yra sena bibloteka su gau
siais ir reto senumo Šv. Rašto manuskriptais - rankraščiais. Po to 
pamatysime.

- Kaip ten patekti?
- Tai labai lengva, - paaiškina vienas paslaugus smaila barzda 

vienuolis, - už valandos važiuoja autobusiukas į Iveroną, o iš ten 
galite į Megisti Lavra plaukti motorlaiviu. Be to, - prideda - mūsų 
vienuolynai yra taip pastatyti, kad nuo vieno iki kito nueiti galima 
per vieną dieną...

Vienuolynų bent dvidešimt, o svečiais būsime tik keturias dienas. 
Gal patiks užsibūti Megisti Lavra vienuolyne?

(Bus daugiau)



Chicago, IL Sporto žinios
Lietuvos ambasadorius - "Metų žmogus"

Nuo 1970 metų Chicagos lietuvių kilmės amerikiečiai verslinin
kai, kultūrininkai, visuomenininkai, kuriuos vienija Balzeko Lietu
vių kultūros muziejus, renka kandidatą "Metų žmogaus" ("Man of 
the Year ) nominacijai. Nuo 1970 m. tuo garbingu apdovanojimu 
už kultūrinę ir visuomeninę veiklą specialus komitetas kasmet 
pagerbia vieną asmenį, pasižymėjusį ne tik lietuvių, bet ir ameri
kiečių visuomenėje. Pasak muziejaus steigėjo Stanley Balzeko, ap
dovanojimas skinamas asmeniui, kurio veikla ir darbas padeda 
muziejui atlikti savo pagrindinį uždavinį - supažindinti plačiąją 
Amerikos visuomenę su Lietuva ir lietuviais.

1995 m. spalio mėnesį S. Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus 
direktorių taryba Chicagoje, kurio garbės nariais yra Illinois valsti
jos gubernatorius ir Chicagos meras, paskelbė, kad šių metų garbės 
apdovanojimas už svarbius pasiekimus humanitarinėje, akadem
inėje ir diplomatijos srityse bus įteiktas Lietuvos ambasadoriui JAV 
ir Kanadoje dr. Alfonsui Eidintui. Komentuodamas 29-osios nomi
nacijos pannkimą, S. Balzekas pažymėjo, kad ambasadorius dr. A. 
Eidintas tiesia tvirtus tiltus tarp Lietuvos ir Amerikos.

Pasižymėjusio "Metų žmogaus" apdovanojimas ambasadoriui A. 
Eidintui bus įteiktas metinėje iškilmingoje vakarienėje š. m. gruodžio 
9 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje.

Lietuvos Ambasados spaudos s-rius

Donius Remys grįžo iš Lietuvos
Septynis mėnesius praleidęs Lietuvoje atgal į Chicagą sugrįžo net 

keturiomis poezijos knygomis spėjęs užsirekomenduoti mūsų tau
tietis Donius Remys. 1992 m. buvo išleistas jo pirmasis poezijos 
rinkinys "Išsipildymo sala". O po to kas metai sekė "Auksinė vasara", 
"Išlikęs džiaugsmas" ir "Svajonių gėlės" (paskutinė pasirodė šių 
metų pavasarį). Šie visi rinkiniai buvo išspausdinti Lietuvoje, kur jų 
autorius vis praleisdavo po pusmetį, nes jau turi savo butą Palango
je ir iš ten važinėja po visą Lietuvą.

Donius Remys yra turėjęs daugelį susitikimų - vakarų su Lietuvos 
poezijos mėgėjais, kurie labai domisi jo kūryba. Dauguma iš tų 
susitikimų įvyko šiemet. Donius Remys buvo pakviestas į poezijos 
vakarus jo gimtuosiuose Mažeikiuose, Kretingoje, Birštono kultūros 
centre esančion bibliotekon, Plungės rajoninėn bibliotekon ir ki
tur.

Jis dalyvavo Jonavoje įvykusiame prieš trejus metus įsteigtos 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos suvažiavime. Ši sąjunga taip pat 
priėmė į savo narių tarpą ir patį D. Remį. Čia reikia pažymėti, kad 
šiai sąjungai priklauso daugiau negu 200 po visą Lietuvą išsibarsči
usių rašytojų, kurių didžioji dalis gyvena miestuose. Sąjungos 
pirmininku yra Kostas Fedaravičius iš Jonavos. Per šį suvažiavimą 
(jis vyko rugsėjo 23 - 24 dienomis) svečiui iš Chicagos buvo įteiktas 
literatūrinis "Krintančio lapo" prizas. D. Remiui atiteko Jonavos 
tautodailininko nutapytas paveikslas.

Apie D. Remį ir jo kūrybą rašė daugiau negu dešimtis Lietuvoje 
išeinančių laikraščių, dedami jo poeziją ir nuotraukas. Dar prieš 
Kalėdas D. Remys vėl žada pajudėti Lietuvon, nes nori išleisti savo 
poezijos rinktinę, kuri apimtų geriausius kūrinius iš jo visų keturių 
knygų. Taip pat dar galvoja ir apie penktąją poezijos knygą. 
Trumpai tariant, D. Remys nenori dar padėti plunksnos ir atsitrauk
ti nuo savo pamėgtos poezijos. E. Šulaitis

Poetas iš Lietuvos - lovva universitete
35 metų poetas iš Lietuvos Eugenijus Alisanka šių metų pabaigą 

praleis kaip rašytojas Tarptautinėje Rašymo Programoje (IWP) Iowa 
Universitete. Alisanka yra Lietuvos Rašytojų Sąjungos pirmasis 
sekretorius ir vyresnysis angliškai kalbantis tos Sąjungos atstovas.

IWP atrasta 1967 metais, finansuoja programos dalyvius pagal 
susitarimus su daugybe šalių. Šiais metais 35 rašytojai iš 32 šalių 
bus Iowa universitete iki lapkričio 27 dienos.

■iiiiiiiim linui .................

"Sugebėti įdėmiai klausytis 
problemų - svarbiausia"...

"Chicago Tribūne" spalio 6 d. 
išspausdino aprašymą apie kun. 
Vytą Memeną, kuris 15 metų 
išbuvo policijos kapelionu Jo- 
liet, IL, ir tik pereitą vasarą, pats 
pasitraukęs iš kapeliono pareigų, 
perėmė klebono pareigas Šv. 
Antano parapijoje Frankfort, IL, 
o taip pat ir policijos kapeliono 
pareigas šiame mieste, nes jos 
čia yra daug mažesnės apimties.

Kun. Vytas Memėnas yra gimęs 
Lietuvoje. Jo tėvas nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvo poli
cininkas. Kun. Vytas - 38 metus 
katalikų kunigas, klebonavęs ke
turiose skirtingose parapijose.

"Eiti policijos kapeliono pa
reigas nėra lengva", sakė kun. 
Vytas. "Sugebėti įdėmiai klausy
tis yra svarbiausia. Tai gal ne
išsprendžia policijos pareigūnų, 
vyrų ir moterų problemų, tačiau 
tai labai jiems padeda, jeigu aš 
galiu klausytis ilgai, kiek tik kal
bėtojas nori kalbėti...". Kapelio
nas gelbsti policijos tarnauto
jams paremdamas juos , kovo
damas už jų teises ir išklausy
damas jų rūpesčius, problemas 
ir nusiskundimus. "Negaliu nie
ko asmeniško jų klausinėti, 
nebent jie patys man atvirai 
pasisako. Viską, ką jie papasako
ja, sėdint mums drauge policijos 
automobilyje arba policijos 

įstaigoje, yra asmeniška, lieka 
paslaptyje, kaip ir žodžiai, pas
akyti klausykloje", - toliau pasa
koja kun. Vytas Memėnas. "Bet 
įdėmus išklausymas jiems labai 
padeda. Policininko ir kunigo 
darbas yra labai panašus. Žmonės 
ateina pas mus tik tada, kai turi 
problemų. Skirtumas gal tik toks: 
policija gali išrišti jų problemas 
pagal federalinius arba valstijos 
įstatymus. Aš to padaryti nega
liu... Aš patariu pagal širdies 
įstatymus..."

Nors kun. V. Memėnas ir 
Frankfort, IL. tebetęsia policijos 
kapeliono darbą, važinėdamas 
policijos patrulių automobi
liuose, vilkėdamas policininko 
uniformą arba kunigo drabužius, 
bet kai reikia pranešti tragišką 
žinią šeimai apie policininko su
žeidimą ar net mirtį, jis visada 
yra jų draugas ir patarėjas. Nau
joje vietovėje darbas yra daug 
lengvesnis, nes daug mažiau 
žmonių prašo policijos pagalbos.

Sveikiname policijos kape
lioną mielą kun. Vytą Memėną, 
linkėdami jam daug ištvermės ir 
kantrybės šiame sunkiame arti
mo meilės darbe. Tai vienas iš 
nedaugelio lietuvių kunigų, kuris 
Jungtinėse Valstijose dirba polici
jos kapeliono darbą.

□

Šių metų Lietuvių Fondo stipendininkai, kuriems buvo Įteik
ti čekiai per LF rudeninį pokylį Lietuvių Centro Lemonte 
patalpose spalio 21 d. Ed. Šulaičio nuotrauka

Nathan Roe - 
naujas USBF atstovas

Ashley Ovven, US - Baltic Foun
dation (USBF) organizacijos va
dovė, pristatė Nathan Roe, kuris 
yra paskirtas USBF organizacijos 
atsakingu pareigūnu Demokrati
jos plėtimo programai (Dem 
Net). Dem Net egzistuoja jau 
trys metai, ir yra paskyrusi apie 
2,4 milijonų dolerių nevyriau
sybinėms demokratinėms orga
nizacijoms remti Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje.

Nathan Roe yra gimęs JAV, 
Oklahoma valstijoje, tačiau jis 
yra gerai susipažinęs su Baltijos 
kraštais. 1992 m. Carleton Col- 
lege jis gavo bakalauro laipsnį 
Baltijos kraštų istorijos srityje, 
tuo pačiu plačiau gilindamasis į 
Centrinės ir Rytų Europos val
stybių problemas.

Nathan Roe yra tiesiogiai su
sipažinęs • su padėtimi Baltijos 
kraštuose, nes paskutiniuosius 
dvejis metus su Taikos korpuso 
misija jis praleido Estijoje.

Pristatydama naują kandidatą, 
A. Ovven pabrėžė, kad Nathan 
Roe turi visus bruožus, kurie

Paskirtos prel. Juozo Prunskio 
premijos

Religinio konkurso tema buvo 
"Krikščionybės idealų ugdymas"

Konkurse dalyvavo 27: iš Lie
tuvos - 24, iš JAV - 3.

Buvo pristatyta: 1 vaikų savait
raštis, 9 knygos, 3 poezijos, 3 
straipsniai ir 11 projektų.

Religinio konkurso komisija, 
susirinkusi 1995 m. spalio 21 d. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos Se
serų vienuolyne, Putnam, CT, 
taip įvertino prisiųstus darbus ir 
paskyrė prel. Juozo Prunskio 
premijas:

- $3,000.00 skirti savaitraščiui 
vaikų "Kregždutei" paremti. Ji 
redaguoja Milda ir Vygaudas 
Račkaičiai. Šiuo metu labai 
reikalingas katalikiškas laikraštė
lis vaikams.

- $1,500.00 skirti Matulaičio 
parapijos Vilniuje jaunimo gru- 

Kun. Vytautas Memėnas - policijos kapelionas ir Šv. Antano 
par. klebonas Frankfort, IL.

reikalingi būsimoms pareigoms: 
"kupinas gerų norų, ryžto, turin
tis daug žinių ir patyrimo iš Bal
tijos kraštų, žinantis pagrindines 
programos diegimo kryptis".

Dirbdamas Estijoje Nathan Roe 
intensyviai bendradarbiavo su 
JAV Informacijos Centru (USIA) 
ir Britų taryba, stengdamasis 
paruošti bendras vystymo pro
gramas Baltijos šalims. Nathan 
Roe laisvai kalba estiškai.

USBF - nesiekianti pelno orga
nizacija buvo įkurta 1990 m., 
kurios tikslas - paremti demo
kratiją ir ekonominių reformų 
vystymąsi Baltijos kraštuose. 
Amerikos ir Baltijos kraštų apsi- 
jungimo organizacija siekia pa
žangos įvairiose srityse: vietin
iame valdyme, administracijoje, 
teisiniame valdyme, sveikatos 
vystymo srityje.

Amerikos ir Baltijos kraštų or
ganizacija turi atstovybes Tal- 
linne, Rygoje, Vilniuje ir Wash- 
ingtone.
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pei, kad jie toliau plėstų savo 
veiklą ir pasidalintų savo krikš
čioniškų idealų ugdymo patirti
mi su jaunimu kitose parapijose. 
Premija skiriama:

1. paruošimui šios jaunimo 
grupės pavyzdinės veiklos kons
pekto ir išsiuntinėjimui jo vi
som Lietuvos parapijų jaunimo 
grupėm;

2. paruošimui vadovų, kurie 
pradėtų kitose Lietuvos parapi
jose krikščioniškų idealų ugdy
mo veiklą jaunimo tarpe.

Premijų paskyrimo protokolą 
pasirašė:

Kun. Rapolas Krasauskas 
Sesuo M. Bernadeta Matu- 

kaitė
Mirga Girniuvienė 
Eligijus Sužiedėlis

Pirmoji Lietuvos 
krepšinio paroda

Spalio 18 d. Vilniaus fotografi
jos galerijoje buvo atidaryta pir
moji Lietuvoje paroda krepšinio 
tematika. Joje 82 fotografai yra 
išstatę 120 nuotraukų. Už geriau
sius darbus buvo skiriamos pre
mijos. Pirmoji atiteko Lietuvos 
Lygos fotografui E. Onaičiui. Jis 
buvo atžymėtas tūkstančio litų 
premija. Antrąją premiją ir per 
pusę mažiau litų laimėjo išeivių 
laikraščiuose bendradarbiaujan
tis Viktoras Kapočius. Išstatytose 
nuotraukose pavaizduoti dviejų 
praėjusių Lietuvos Krepšinio ly
gos sezonų rungtynių momen
tai.

Prasidėjo naujas NBA 
sezonas

Lapkričio 3 d. prasidėjo naujas 
NBA profesionlų krepšinio pir
menybių sezonas. Šiemet, pri
sidėjus dvejoms naujoms ko
mandoms (Toronto ir Vancou- 
ver), pirmenybėse žais 29 pen
ketukai. Šioje lygoje, kuri yra 
pati stipriausia pasaulyje, dabar 
pasirodys užsieniečiai iš net 21 
valstybės, jų tarpe bus 12 nau
jokų. Iš Lietuvos čia rungtyniaus 
du krepšininkai: šalia senbuvio 
Šarūno Marčiulionio varžysis ir 
Arvydas Sabonis, iki šiol žaidęs 
Europoje. Priešsezoninėse rung
tynėse jiedu gana gerai užsire
komendavo, tad dabar visų lie
tuvių akys bus nukreiptos į tuos 
susitikimus, kuriuose pasirodys 
Portlando "Trailblazers" ir Sacra- 
mento "Kings" komandos. Palin
kėkime mūsų krepšininkams 
geros sėkmės!

Chicagos "Neries" sporto 
klubo sukaktis

Spalio 23 dieną suėjo 40 metų 
nuo Chicagos "Neries" sporto 
klubo įsisteigimo. Jis atsirado 
susijungus anksčiau Chicagoje 
gyvavusiems "Perkūno" ir "Atei
ties" sporto klubams. Ankstesni
ais metais šis sporto junginys 
kultyvavo krepšinį, tinklinį, sta
lo ir lauko tenisą, šachmatus, 
lengvąją atletiką, plaukymą, o 
dabar savo aktyvumą rodo tik 
tinklinyje, kur dar vis pelno 
gražių laimėjimų. Šio klubo 
pasižymėjusiais darbuotojais yra 
buvę: Aleksas Lauraitis, Sigmas 
Degutis, Albertas Liškūnas, Jo
nas Valaitis, Romas Puodžiūnas, 
Edvardas Šulaitis ir kiti. Klubas 
šalia tinklinio yra turėjęs vieną 
iš geriausiųjų lietuvių krepšinio 
komandų Šiaurės Amerikoje.

E. Š.

Atsišaukimas 
j Šiaurės Amerikos 
lietuvaites 
medicinos seseris

Lietuvos sveikatos apsaugos 
srityje ir medicinos seserų pro
fesijoje, šiuo metu vyksta reikš
mingi pasikeitimai ir lavinima
sis.

Keletai med. seserų iš JAV, 
kurios pastaruoju metu dirbo 
Lietuvoje, kilo mintis suorgani
zuoti grupę Amerikos lietuvaičių 
med. seserų, kurios domėtųsi 
bendradarbiavimu ir profesinių 
žinių pasidalinimu Lietuvos svei
katos apsaugos ir slaugymo tik
slu: teikti įvairiopą pagalbą savo 
kolegėms Lietuvoje, išvystyti 
kolegišką bendradarbiavimą su 
Lietuvos med. seserimis.

Jeigu Jūs įdomaujatės ir norite 
daugiau sužinoti apie šią grupę 
ir galimybes joje dalyvauti, kvie
čiame kreiptis į:

Dr. Violet H. Barkauskas, As- 
sociate Professor and Associate 
Dean, School of Nursing, The 
University of Michigan, 400 
North Ingalls, Ann Arbor, Mich
igan 48109 - 0482. Telefono 
numeris: darbo - 313 - 936 - 
3631; namų - 313 - 994 - 0916; 
FAX - 313 - 936 - 3644; E-mail - 
vhbarkas @ umich.edu

— Sol. Audronės Gaižiū- 
nienės, Chicago, IL, koncertas 
lapkričio 15 d. įvyks Daytona 
Beach, FL. Koncertą rengia šal
pos organizacija "Saulutė".
- Rašytojas Alonsas Tyruo- 

lis - Šešplaukis, Chicago, IL, 
du mėnesius praleidęs Lietuvo
je, grįžo į namus. Lietuvoje apie 
tris savaites prabuvo Druski
ninkų sanatorijoje. Jo viešnagės 
metu iš spaudos išėjo "Santaros" 
kultūros žurnalo ir "Spindulio" 
spaustuvės išleista jo prisimin
imų ir kritikos straipsnių knyga: 
"Pažintis su rašytojais ir knygo
mis".
- Alės Kėželienės vadovau

jama JAV LB kultūros taryba lap
kričio 19 d. Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lement, IL, tuoj po 
mišių rengia linksmą programą, 
kurią atliks "Pupų dėdės" anūkas 
su jį palydinčiais dainininkais, 
aktoriais, muzikantais. Pelnas 
skiriamas naujai salei Pasaulio 
Lietuvių Centre įrengti.

— JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga rengia suvažiavimą 
lapkričio 24- 25 dienomis Chi
cagoje. Dėl registracijos ir infor
macijos skambinti 708 852 - 
0460.

— Devintasis Mokslo ir Kū
rybos Simpoziumas įvyks lap
kričio 22 - 25 dienomis Vilniuje. 
Pirmas ir kiti šeši tokie simpozi
umai vykdavo Chicagoje. 1991 
m. vyko Lietuvoje. Šių metų sim
poziumo taryboje lietuvių išeivi
jai atstovauja: dr. K. Ambrozaitis, 
dr. A. Vanagūnas, arch. A. Kere
lis, inž. L. Maskaliūnas, prof. dr. 
V. Kelertienė, A. Y. Antanaitis, 
dr. V E. Vengris, dr. R. Vitas.
- Vasario 16-osios gimnazi

ja Vokietijoje naujus mokslo 
metus pradėjo, turėdama 98 mo
kinius, 13 daugiau negu praeitais 
metais. Daugiausia mokinių yra 
iš Vokietijos - 51. Kiti yra atvykę 
iš Lietuvos, JAV, Kanados, Uru
gvajaus, Argentinos ir Malio (Af
rikos).
- Prof. kun. Pauliaus Ra

bikausko, SJ, Romos Gregoria- 
numo universiteto istorijos fa
kulteto dekano, pagerbimas 75 
metų amžiaus sukakties proga 
spalio 14 d. surengtas Vilniuje, 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po 
koncelebracinių mišių išklausy
tos sukaktuvininko bei akadmi- 
ko Antano Tylos paskaitos ir 
sveikinimai. Paminėjimą surengė 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija.
- Alė Kėželienė, JAV LB Kul

tūros tarybos pirmininkė, šios 
tarybos vicepirmininkės parei
goms pakvietė Laimą Žliobienę, 
kuri taip pat rūpinasi ir infor
macijos reikalais.

-- Lietuvių Partizanų Glo
bos komitetas, kuriam pirmi
ninkauja Leonas Maskaliūnas, 
išsiuntė lietuvių visuomenei laiš
kus, kviesdamas prisidėti auka 
prie dar gyvų partizanų šalpos. 
Šiuo metu turima apie 300 par
tizanų, kuriems numatoma skir
ti paramą po $200.

— Kanados Lietuvių Fondo 
Lėšų skirstymo komisija spalio 
10 d. patvirtino 12 stipendijų 
Lietuvoje studijuojanties jaun
uoliams. Stipendijos po $300. 
Viena $1,400 stipendija paskirta 
Lietuvos studentei E. Dani
levičiūtei, studijuojančiai Otta- 
wos universitete. Lėšos šioms sti
pendijoms paimtos A. T. Kojelai- 
čių fondo $4,240, Balsių Fondo 
$160, iš Paramos Lietuvai $600.

umich.edu


•* Š. m. spalio 27 d. "Darbininkas" išspausdino Romualdo Stapu- 
lionio laišką, kuriame jis pasisako, kad laikraštyje galima būtų 
sumažinti nuobodžių parapijinių nutikimų apie tai, kaip, kur, kada 
ir kokia proga gerb. asmenys vaišinosi kavute. R. Stapulionis siūlo 
į tą vietą patalpinti daugiau informacijos apie Lietuvą.

Mano atsakymas p. Stapulioniui yra, kad jau dabar išeivijos 
lietuvių spauda daugiau kaip 50% skiria žinioms, straipsniams ir 
įvairiems aprašymams apie Lietuvą.

Išeivijos lietuvių radijas, išsibarstęs po visą Ameriką, gauna faksu 
žinias iš Lietuvos ir nemažiau 80% savo laidų laiko skiria Lietuvai.

Lietuvos gyventojų ar jų žurnalistų straipsnius dažnai skaitome 
išeivijos spaudos puslapiuose.

Tie, kurie sekate Lietuvos spaudą, galėtumėte paklausti, o kiek 
išeivijos lietuvių parašo į Lietuvos spaudą? Mano turimais daviniais 
jų yra daug, tačiau Lietuvos laikraščiai jų nespausdina. Jeigu pridėsite 
Amerikos "doleriukų", tai jūsų rašinys tikriausiai "išvys" dienos 
šviesą.

Todėl, jeigu išeivijos lietuvių spauda apie vietos taikinių kultūrinį 
veikimą parašo, tai tuo tik reikėtų džiaugtis. Jeigu išeivijos merdėji
mas ir toliau vyks tokiu mastu, tai ateis laikas, kai nebus kam ir 
parašyti apie vietos lietuvių veiklą.

Man, ilgamečiu! "Darbininko" skaitytojui, dar neteko skaityti
"Darbininke" kokia proga gerb. asmenys vaišinosi kavute.

O kad "Darbininkas" galėtų patraukti daugiau skaitytojų iš Lietu
vos, tai reikia pasakyti nemalonų faktą, kad didžioji dalis, atvykusiųjų 
nuolatiniam apsigyvenimui iš Lietuvos į Ameriką, visiškai nesido
mi išeivijos lietuvių spauda. Yra nedidelės išimtys tarp naujai 
atvykusių lietuvių, kurie nenulems išeivijos laikraščių tolimesnio 
likimo.

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, C A

- o -
Redakcija dėkoja skaitytojams už laiškus. Kviečiame ir kitus skaityto

jus parašyti savo atsiliepimus, pasiūlymus, pageidavimus, pastabas.
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Pigios gėlės
Viena gėlių par

duotuvė 
vitrinoje 
bimą:

"Mūsų
vėje gėlės tokios pi-

patalpino 
tokį skel-

parduotu-

Įspūdžiai iš Rudens meno 
parodos
Rima Čerkellūnienė

' i?

Ruduo New Yorko lietuvių 
visuomenei atnešė kultūrinės at
gaivos. Lapkričio 4 <• 5 dienomis 
Kultūros Židiny naujausiai at
vykusių išeivių iniciatyva buvo 
surengta Rudens meno paroda. 
Kaip rašoma parodos kataloge, 
"Skirtingo amžiaus ir įvairių in
teresų lietuviai, susirinkę iš visų 
Lietuvos kampelių, buriamės 
Nevv Yorko "Versmėje". Esame 
pasiryžę tęsti ankstesnių Lietu
vos išeivijos kartų pradėtą lietu
vybės išlaikymo tradiciją, dar
bais ir talentais garsinti Lietuvos 
vardą". "Versmė" yra JAV Lietu
vių Bendruomenės vienos Nevv 
Yorko apylinkės pavadinimas; ■

Nors iniciatyvos ėmėsi jau
niausieji išeiviai, kurių daugelis 
čia jau gyvena penkerius metus,
parodoje dalyvauti buvo pakvies
ti ir senesniosios išeivių kartos 
menininkai. Iš viso savo darbus 
išstatė 30 įvairių meno šakų at
stovų (skulptoriai, tapytojai, 
grafikai, fotografai). Auksakalys 
Arūnas Aniūkštis pasirodė su ori
ginalia papuošalų kolekcija.

Bendras parodos įspūdis teigia
mas. Nemažai meno darbų yra 
profesionalaus lygio, jaunieji 
menininkai, atrodo, yra apsikūlę 
Nevv Yorko mieste, susipažinę 
su vėlyviausiomis meno srovė-

gios, kad jas gali pirkti netgi . Gal aš padainuosiu jam ką 
vedę vyrai". nors?

- Na, kam taip išsyk Iš pradžių 
Šeimoje pabandyk su juo gražiuoju.

Vaikas nenori miego. Žmona
savo vyrui: Nelaukti svečiai ,

PAPIGINTOS KAINOS KELIONĖMS į VILNIŲ

Iš New York nuo
Iš Chicogos
Iš Seattle

Lapkr. 1 - gruodžio 9 gruodžio 10 -
sausio 1 : kovo 31, 96 _ gruodžio 31

$600.00
$620.00
$842.00

$700.00
$810.00
$954.00

Dėl daugiau informacijų skambinti:

(201) 944-1273

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

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

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

(nuris) TEL: (617) 259-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

O Dabar siuntiniai pasiekia Lietuvą per naują Klaipėdos konteinerių terminalą.
O Greitai ir saugiai jūsų siuntiniai pristatomi gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą.
O Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
O Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 
žmogų.

Ateinantį šeštadienį, lapkričio 18 d., 
VILTIES ir LIETUVIŠKOS SODYBOS patalpose vyks 

ANTANO SUTKAUS
fotografijos ir fotoalbumų PARODA.

Parodos pradžia 1 vai. popiet.

Antanas Sutkus iš Lietuvos yra žinomas fotografijos meistras ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 
Kviečiame sutikti patį autorių Antaną Sutkų ir apžiūrėti jo darbų parodą, kuri vyks Lietuvių klubo 
patalpose, I aukšte, 368 West Broadvvay, South Bostone.

Fotografijos darbų bus galima jsigyti.

Informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
Pilnas siuntinių paėmimo sąrašas su vietovėmis ir datomis bus sekančiame "Darbininko" numeryje.

mis bei jų kryptimis. Natūralu, 
kad stiprų įspūdį paliko mūsų 
vyresniosios kartos atstovai, jau 
per dešimtmečius savo bran
džiais darbais įrodę savo kūry
binį pajėgumą. Jų tarpe Vytau
tas K. Jonynas, Vytautas Kašuba, 
Vytautas Ignas, Elena Kepalaitė 
ir kt.

Vytautas K. Jonynas parodė dvi 
seniau atliktas akvareles, kuri
ose vėl iš naujo galima įžiūrėti 
virtuozinę teptuko techniką bei 
spalvinius derinius. Vytauto Ka- 
šubos reljefas "Mergaitė" spin
duliuoja klasiška ramybe. įstrižai 
suskaldyta plokštuma tampa 
užuolaida, kurią bando atskleisti 
mergaitė su ištiesta ranka. Už jos 
atsiveria lyg aikštė, susikryžia
vusių linijų perkirsta. Vytauto 
Igno 1989 - 90 m. grafika iš ciklo 
"Šventoji Lietuva" įkorporuoja 
visus jo mėgiamus elementus:

atkreipė ir jau plačiau savo meno 
darbais pasireiškusios dvi Elenos: 
Kepalaitė ir Urbaitytė. Be tapy
bos, abi kuria modernias skulp
tūras, dažnai iš metalo. Čia Ke
palaitė pasirodė su melsvu ir 
pilku spalvų abstraktu, atrodo, 
ieškodama trikampio ir apskriti
mo balanso. Urbaitytės dvejose 
dinamiškose aštrių formų kom
pozicijose įžiūrimi kojos ir ran
kos siluetai. Parodoj buvo paka
bintos dvi jau mirusio grafiko 
Romo Viesulo litografijos iš 
1986-tų metų. Tai savitos kom
pozicijos sugebančios perduoti 
menininko vidinę jėgą.

1976 m. į JAV atvyko Vladas 
Žilius, jau subrendęs meninin
kas. Dar Lietuvoje jis, atrodo, 
turėjo progos susipažinti su Va
karų pasaulio meno srovėmis. Jo 
darbuose jau buvo sprendžiamos 
šiuolaikinio meno problemos. Šį 
kartą jis pasirodė su dviem alie
jiniais darbais, kuriuose tankiai

išdėstytų abstrakčių formų dalį 
dengia aukso plokštės. Marija 
Žukauskienė išstatė penkias dro
bes, kurios rodo, kad ji domisi 
impresionistinio meno proble
momis.

Prieš šešerius metus į JAV iš 
Žemaitijos atvyko medžio skulp
tūros meistras Rimantas Idzelis, 
Lietuvoje pagarsėjęs savo Anykš
čių Š v. Mato bažnyčiai iš medžio 
išdrožtais Kryžiaus keliais. Paro
dos kataloge Idzelis taip save 
aptaria: "Jau dvidešimt penkeri 
metai, kai drožiu skulptūras. Visi 
myli mano meną, bet niekas 
nemyli manęs". Šis šaipo kiškas 
atsigręžimas į save atsispindi ir 
jo kūriniuose. Viduramžiško sti
liaus skulptūrose yra paslėptas 
šypsnys, pavyzdžiui, meistriškai 
išdrožtame "Angele", veidas juo
das su storom lūpom ir nosim. 
Ir kitomis skulptūromis meniš
kai stipriai apipavidalintom, ban-

' (nukelta į 8 psl.)

smūtkelį, angelus, paukščius, 
žuvis, žvaigždes, saules į vis 
tankesnį mezginį. Tie patys sim
boliai įpinti ir jo žaliojo periodo 
drobėse.

Juozas Bagdonas, neseniai grį
žęs iš Lietuvos, kur buvo surengta 
sėkminga jo darbų paroda, išstatė 
dvi šiemetines drobes. Bagdonas 
liko ištikimas savo tamsiajai 
paletei, tik šį kartą jis tas savo 
lyg uolų atplaišas atskleidė ir 
leido mums tarp jų įžvelgti at
sivėrusį mėlyną dangų. Dėmesį

Suskamba durų skambutis. Šei
mininkas atidaro - ant slenksčio
svečiai.

- O! Nors būtumėte perspėję, - 
priekaištauja šeimininkas.

- Norėjome jus namie rasti!

fa SEKS? B)
Wm. Anastasi, B. S.

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER

V Tel.: 296 - 4130 J

Order 
Calendars 

& 
Christmas Cards 

Early! 
(English) 

Vincent A. Katinas 
(718) 238-9622

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

Padėkime vysk. A Vaičiui Aukas siųsti: 
išauklėti jaunuolius kuni
gystei - aukokime Telšių ku
nigų seminarijos ir klierikų 
išlaikymui.

Lithuanian Priests' 
League of America - 
Seminarian Fund 
Rev. Adam Pupšys 
P. O. Box 2163 
Westerly, R.1.02891

Čekius rašyti:
Lith. R.C. P. League - 
Seminarian Fund.

Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių

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

Garantuotas, greitas ir saugus
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėjq per 6 savaites, 

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

NOVEMBER PICK-UP SCHEDULE
11/16 THURS
11/17 FRID

11/23 THURS
11/25 SAT
11/28 TUES

11/30 THURS

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

KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEVV ARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEVV HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTIMORE, MD 4-5 PM

New York-Vilnius-New York $550 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $570 r.t.

One way to Vilnius $360

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Trave! Cente:
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

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



Kun. Prelato Jono Kučingio 
knyga "Mano gyvenimo takais"

(atkelta iš 4 psl.)
rašyti kuriam iš plunksnos dar

bininkų, bet jam daugelis sakė, 
kad rašytų pats. Nes iš jo pa
mokslų girdėjosi plati jo vaiz
duotė, spalvinga išraiška - žo
džiu, galima buvo spėti, ir raštu. 
Ir tai buvo įrodyta šia knyga, 
pirmąja jos dalimi, nes antrąją 
(apie Los Angeles gyvenimo 
laikotarpį) dar planuoja rašyti ar 
jau rašo.

Kukli pilku viršeliu knygelė 
talpina įdomių kunigo pergyve
nimų, lemtingų atsitikimų, daž
niausiai surištų su pačios Lietu
vos lemtimi.

Pradžioje poeto Bernardo Braz
džionio (Prelato bičiulio) eilėraš
tis, štai jo pora posmelių:

"Vieną šaukia į pasaulio rinką 
turtas,

Kitą - sostai, titulai, garbė aukš
ta,

Tu ėjai tikėjimo ženklų užburtas 
Ten, kur šaukė Dievas ir tauta. 
Tavo žingsni dengė Dievo var

das, -
Buvo platūs vieškeliai, ar tik siau

ri takai, -
Tu buvai tik parvus inter parvos 
Kasdienybėje ir šventėse, ir toks 

likai’’.
Gimęs 1908 m. Šnypšlių kai

me, Švėkšnos parapijoj, Jono 
Kučinsko pavarde, 1952 m. pri
imdamas Amerikos pilietybę, pa
vardę pakeitė į Kučingio. Dešim
ties vaikų šeimoje kun. Jonas 
buvo ketvirtas iš eilės. Silpnas

vaikelis, Pirmojo karo metu šei
ma labai vargo, bet geroji moti
na išsaugojo ir išmeldė jam ilgą, 
visokia prasme vertingą amžių. 
Nuo pat jo pirmosios komunijos 
prasidėjo ryšis su klebonu prel. 
Julium Maciejausku (daug vėliau 
perdavusiu kun. J. Kučingiui Los 
Angeles parapiją). Stropiai mokė
si, pats išsiveržė į Švėkšnos pro
gimnaziją, sunkiai užsidirbdamas 
pinigų, brido tolyn į mokslą; pat
riotiškai nusiteikęs nuo pat jau
nystės (kad ir per jaunas, norėjo 
eiti savanoriu - vaduoti Klaipė
dos). Baigęs keturias klases, išvy
ko į Italiją - pradiniam apmoky
mui. Paskui įstojo į Kunigų semi
nariją. Jis vaizdžiai aprašo Semi
narijos pedagogus. Baigė 1937 
m., į kunigus jį įšventino vysk. 
Justinas Staugaitis. Buvo paskir
tas Šilalės gimnazijos kapelionu. 
Vėliau tenka jam keliauti ir gy
venti Milane, Italijoje (anksčiau
- Torino), kur jis lankė katalikų 
universitetą (drauge ten buvo 
"20-to amžiaus" laikraščio kore
spondentu). Domėjosi Europos 
kultūriniu gyvenimu. Grįždamas 
į Lietuvą, apkeliavo Prancūziją, 
Belgiją, Vokietiją ir kitas Euro
pos šalis.

Vėliau buvo paskirtas į Telšius
- kariuomenės kapelionu ir am
atų mokyklos dvasiniu vadovu - 
kapelionu. Karių ir mokinių bu
vo labai mėgiamas.

Daug kas pasikeitę įvykus ko
munistų invazijai.

BALFo rūpesčiai Bostone
Dėl mirties ir senatvės vyresniosios kartos veikėjams vis mažėjant, 

o jaunesniesiems neįsijungiant į visuomeninius bei savitarpinės 
šalpos darbus, Bostone ir jo apylinkėse veikiančio Balfo skyriaus 
valdybos likutis, nerasdamas talkininkų skyriaus veiklai tęsti, šaukia 
narių - rėmėjų bei visų Balfui prijaučiančių lietuvių susirinkimą 
1995 m. lapkričio 19-tą dieną, sekmadienį, 12 vai. 30 min., Šv. 
Petro lietuvių parapijos salėje, po bažnyčia.- ------

Tikimasi, kad toks susirinkimas rimtai įvertins susidariusią sunkią 
skyriaus padėtį ir ras tinkamą sprendimą, jeigu bus nenorima 
skyriaus veiklos nutraukti.

Susirinkimui siūloma ši darbotvarkė: 1. Skyriaus veiklos apžvalga; 
2. Aukų ir kasos apyskaita; 3. Valdybos rinkimas; 4. Klausimai ir 
pasiūlymai.

Balfo labdaros darbai visiems yra gerai žinomi ir jo visokeriopa 
pagalba yra labai reikalinga ir išeivijoje, ir Lietuvoje vargstantiems. 
Todėl visi, kuriems rūpi Balfo darbų tęstinumas Bostone ir apylinkėse, 
turėtų tame susirinkime dalyvauti.

A. Januška

VYTAUTUI KERBELIUI
Seminole, FL, mirus, jo žmoną mūsų mielą draugę 
Alvitą nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 
r

Algirdas, Gražina ir Aliukas Šimukoniai

VYTAUTUI KERBELIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Alvitą, dukteris 
Ramunę ir Dovilę, sūnų Vytautą su šeimomis, gimines 
Ir artimuosius.

A. Balsienė
A. Daunys
J. Gerdvilienė
B. J. Mikalauskai
S. P. Rosimai

J. Rauba
A. Stasiūnienė
D. L. Siemaškos
S. VI. Vasikauskai
Z. St. Vaškiai
T. P. Vasiliauskai

ANTANUI MASIONIUI
mirus, jo dukroms: Teresei Gečienei ir Danguolei 
Navickienei, jų šeimoms, anūkams ir proanū
kiams reiškiame gilią užuojautą ir jungiamės mal
dose.

New Yorko ir apylinkių 
ATEITININKAI

Jam teko išvykti į Varnius, vos 
pritapo, jau keliamas į Kražius - 
irgi neilgam, o tada grįžo i Ši
lalę, kur prasideda sunkumai dėl 
komunistų. Kunigai persekioja
mi, ir kun. J. Kučinskui tenka 
pakartotinai aiškintis Saugume. 
Baimė, rūpesčiai dėl parapijos 
tikinčiųjų, žmonių išvežimai ir 
areštai, žydų žudynės (vokiečių 
okupacijoj), - visa pergyveta 
kraupiai, bet kunigą Dievo ap
vaizda išsaugoja. Tenka dar būti 
ir Telšių gimnazijos kapelionu. 
Iš visų šiurpių išgyvenimų gal 
baisiausias, kai jo keli mokiniai 
žiauriai komunistų nukankina
mi prie Rainių... Vokiečių Ges
tapas irgi nedavė kunigui ramy
bės... Pagaliau, artėjant antrajai 
grėsmei iš bolševikų, kun. Jonas 
Kučinskas, paslėpęs savo bib
lioteką Telšių katedros požemy, 
atsisveikinęs su vyskupais ir... 
tėviške, traukėsi į Vakarus. Vaiz
džiai aprašyta išbėginio iš Lietu
vos odisėja, vėliau - pastoracinis 
darbas su lietuviais pabėgėliais, 
įvairūs vargai. Bet visur kun. J. 
Kučinskas susitinka gerų žmonių, 
kurie jį vertina ir pamilsta, nes 
jis kiekvienam stengiasi mora
liai ir materialiai pagelbėti; iš 
visur jį palydi žmonės su meile, 
ašarodami...

Taip ir prisimenamas - dabar,

prieš jo pamokslus ar kitas kal
bas dažnai tariamas jo kreipinys: 
"Mano gerieji žmonės"...

Jam žmonės buvo visada geri, 
nes jis juos myli ir jų gyveni
mais bei sielomis rūpinasi... iki 
šių dienų.

Iš Vokietijos (Nasgenstadt) 
kun. J. Kučinskas - per Frank- 
furt, per Bremen - audringu okea
nu atplaukia į Ameriką. Buvo 
jam progų likti pastoraciniam 
darbui Philadelphijoje, bet Los 
Angeles tuometinis klebonas, 
kun. prel. Julius Maciejauskas, 
jo sveikatai silpnėjant, išsikviečia 
iš seniau pažįstamą konfratrą jam 
padėti.

Tuo baigiasi knyga "Mano gy
venimo takais". Pabaigoje žada 
antrą knygos dalį - "losange- 
linę"... Lauksime.

Ryškus Prelato sugebėjimas 
rašyti, pasakoti. Šioje knygoje 
nėra vien sausi gyvenimo įvy
kiai, bet spalvingas (vietomis 
beletristinis) išsisakymas - auto
biografija, kas jau siejasi su 
grožine literatūra.

Vienas kitas kalbinis netikslu
mas ar korektūros klaida galėtų 
būti ištaisyta (gal 2-ros dalies?), 
duodant peržiūrėti kalbininkui.

Knygoje nemažai įdomių as
menybių ir įvykių - bendrų ir 
svarbių Lietuvos istorijai, kultū
rai. Reikia sveikinti kun. prel. J. 
Kučingį, šios knygos parašymo 
ir išleidimo proga, ir palinkėti 
sveikatos ir sėkmės, rašant antrą 
jos dalį.

□

Australijoje mirė 
Balys Barkus

Naktį iš lapkričio 4 į 5 d. 2 vai. 
ryto Concord ligoninėje, Syd- 
nėjuje, mirė Balys Barkus. Balys 
Barkus buvo agronomas, baigęs 
Dotnuvos akademiją. Australi
joje iki pensinio amžiaus dirbo 
savo profesijoje. Jis buvo plačiai 
žinomas, kaip skautų veikėjas, 
filatelistas ir filantropas. Ve
lioniui buvo 75 metai, mirė nuo 
plaučių fibrozės. Paliko žmoną - 
medicinos daktarę Valentiną Bar- 
kienę, dukras: Laimą - farma 
kologę, Ritą - dantistę.

Balys buvo baigęs Jėzuitų gim
naziją Kaune ir niekad nepa
miršo įgytų įpročių: kiekvieną 
sekmadienį lankė lietuviškas mi
šias ir savo pavyzdžiu parodyda
vo, kaip reikia apeigose dalyvau
ti. Visi jo pasigesime.

A.K.

Prisiminti a.a. Antaną Kul- 
bį š.m. lapkričio 18 d., 6: 30 
vai. rengiamas filmų ir skaidrių 
vakaras Lietuvių Piliečių Klube 
368 West Broadvvay South Bos
ton, MA. Užsakyti atskirus bili
etus (įėjimo auka - $15) ar sta
lus, reikia skambinti: Kristinai 
Kirkylaitei Masterson (508) 433- 
3930; Sigutei Šnipaitei (617) 787- 
9531; Antaninai Žmuidzinaitei 
(718) 237-4165. Mišios už ve
lionį įvyks sekmadienį, lapkričio 
19 d. 10:30 ryte Šv. Petro Baž
nyčioje S. Boston, MA.

A.+ A.
ELENAI GRUDZINSKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukroms: Eugeni
jai Treimanienei, Nijolei Kent, Aldonai Grinienei, Ri
mai Gudaitienei, jų šeimoms, anūkams, proanūkiams 
ir visiems artimiesiems.
Dcytona Beach, FL, bičiuliai:

Marija ir Leonas Noreikos 
Danutė ir Mindaugas Petrikai 
Dr. Birutė Preikštienė
Aldona ir Juozas Sodaičiai 
Danutė ir Algirdas Šilbajoriai 
Valerija Šileikienė

Mūsų mylima Mamytė

A. t A.
JADVYGA KREGŽDIENĖ

mirė š. m. spalio 25 d. ir spalio 28 d. buvo palaidota 
Cypress Mills kapinėse, N Y.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįs
tamiems, dalyvavusiems šermenyse, laidotuvėse ir iš
reiškusioms užuojautos. Ačiū už užsakytas mišias, gėles, 
aukas ir maldas. Ypatingai dėkojame Elenai Ruzgienei 
už jautrius atsisveikinimo žodžius ir kapinėse pasidalini
mą Lietuvos žeme ir gintaru.

Dėkojame giminėms ir draugams Lietuvoje, išreišku
sioms užuojautą.

Nuliūdusios dukros
Aušra, Rasa ir Giedra su šeimomis

Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Tel.: (708) 257-1616 
Fax.: (708) 257-1647

unmiHiiu Z^inimiu hiiihiii
Santrumpos: atm.jn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = auko

tojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1995 m. liepos mėn.
18 x $100 - Antanaitis Faustas ir Onutė, $100; Bacevičius 

Juozas ir Stasė, $200; Baranauskas Juozas ir Aldona, $100; Baras 
Stasys ir Elena, $5,850; Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, 
$3,800; Gylys Linas ir Dana, $100; Jūraitis Leonas ir Ann Marie, 
$ 100; Kojelytė Daina., $300; Labanauskas dr. Ignas ir Stasė, $ 1,560; 
Meilė Vladas ir Irena, $100; Momkus Vaclovas ir Margarita, $2,960; 
Nakas dr. Osvaldas ir Ina, $450; Simokaitis Raimondas ir Nijolė, 
$100; Statkus Jurgis, $100; Stončius Noreikaitė Rita, $100; Stri- 
upaitis Petras, $100; Sušinskas Kęstutis ir Rūta, $200; Zaura Anta
nas testamentinis palikimas, $500.

1 x $165 - Stanelis Pranas atm. įn.: įm. po $25 Aidukas Antanas 
ir Juzė, Komius Albinas ir Angelė. Snarskis Romas ir Sharon; ir 7 kt. 
asm., $1/465.

3 x $200 - Banys Rimas ir Nijolė, $400; Rimkus Raimundas ir 
Genė, $200; Vaitkus Vytas ir Aldona, $400.

1 x $300 - Bronės ir Stepo Jarembauskų Fondas: įm. Jarem- 
bauskas Stepas, $12,908.

2 x $500 - Jarembauskas Stepas, $500; X, $1,500.
1 x $600 - Petrulis Algirdas A. atm. įn.: įm. po $100 Basiulis Algis 

ir Danutė, Rugienius Vitas ir Jūrina, $55 Petrulis Vytas ir Marija. $50 
Petrulis Algis, po $30 Butkūnas Andrius ir Alice, Rugienius Algis ir 
Liuda, po $25 Narbutas Mečys, Pajaujis Zenonas, Udrys Neriman
tas ir Janina; ir 9 kt. asm., $700.

2 x $1,000 - Jasinskienė Mainelytė Gražina Rožė atm. įn.: įm. 
Užupis Juozas ir Sigutė,$l ,290; Kasakaitis Jurgis, palikimas, $1,200.

Iš viso $6,465.00.

1995 m. rugpjūčio mėn.
1 x $130 - Švobienė Joana atm. įn.: įm. Šimoliūnas Saulius $50, 

ir 5 kt. asm., $130.
1 x $591.48 - Brencius Kazimieras, testamentinis palikimas, 

$6,091.48.
Iš viso $721.48.

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1995.VIII.31 - 7,868,828 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietu
višką švietimų, menq, kultūrų ir jaunimų 4,091,621 dol. Palikimais 
gauta 3,594,039 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
patikime Lietuvių Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT 
- FOR - PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION.

Su Kazimieru Krušinsku atsisveikinant
A. a. Kazimieras Krušinskas, gimęs Lietuvoje 1902 m., gyvenęs 

nuo 1988 m. pas dukrelę Aldoną Nevv Jersey, sirgęs sunkia liga, 
mirė dukters namuose, sulaukęs 93 metų amžiaus. Buvo pašarvotas 
Shalins laidojimo koplyčioje. Atsisveikinimas buvo lapkričio 10 d., 
o lapkričio 11 d., šeštadienį, po gedulingų mišių Apreiškimo par. 
bažnyčioje Brooklyne, palaidotas Šv. Jono kapinių kriptoje šalia 
savo žmonos Onos, mirusios prieš 25-ris metus.

Po atsisveikinimo maldų, kurias pravedė Apreiškimo par. klebo
nas kun. V. Palubinskas ir visiems sugiedojus "Marija, Marija", 
duktė Aldona iškilmingai perdavė meniškai išdrožtą lazdą likusiam 
velionies broliui Jurgiui. Ta lazda keliauja iš rankų į rankas, jau į 
ketvirtą generaciją. Velionis ją gavo iš Lietuvos, kaip buvęs vyriau
sias Krušinsku šeimos atstovas. Likęs brolis Jurgis įpareigotas, kad 
jam mirus, lazda būtų perduota likusiam gyvam vyriausiam šeimos 
nariui. Tokiu būdų lazda greičiausiai bus perduota vėl į Lietuvą, nes 
Krušinsku pavardė Amerikoje jau nyksta. Sūnus Antanas gali būti 
dar per jaunas gauti tą dovaną. Ištekėjusių dukterų bei jų šeimų šis 
palikimas neliečia.

Prieš 30 metų velionis Kazimieras su šeima gyveno Highland 
Boulevard, Brooklyne. Žmonai mirus, namus pardavė Tėvams Pran
ciškonams, kur dabar stovi Kultūros Židinys. Po to 8-ris metus 
velionis buvo zakristijonu Apreiškimo par. bažnyčioje, klebonau
jant a. a. klebonui kun. Pakalniui. Vėliau a. a. Kazimieras išsikėlė į 
Kearny, NJ, netoli lietuvių parapijos ir gerai sugyveno su klebonu 
prel. D. Pocium. Sveikatai silpstant, 1988 m. apsigyveno pas duk
terį Danutę, kurios rūpestingoje globoje pagyvenęs dar keletą 
metų, ir užbaigė šią žemišką kelionę.

Liūdesyje liko 4 dukros: Danutė su vyru Pranu, Stasė su vyru 
Petru, Irena su vyru Jurgiu ir Aldona su vyru Jurgiu. Liko sūnus 
Antanas su žmona Roma. Liko 14 anūkų, 16 proanūkių. Liko brolis 
Jurgis su žmona, gyvenantys Brooklyn, NY. Lietuvoje liko trys 
seserys su šeimomis. Velionis buvo rūpestingas šeimos tėvas ir 
likusi gausi šeima mirusiam tėveliui surengė gražias laidotuves.

Tebūna jam lengva svetinga Amerikos žemelė.
Ona Barauskienė

Mylimai žmonai ir mamytei

A.t A.
ELENAI NAUJOKAITIENEI

San Diego, CA, mirus, jos vyrui Mykolui, sūnui dr. 
Sauliui su šeima, dukrai Marijai su šeima, kitiems 
giminaičiams bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

Elena ir Balys Kondratai
Skirmantė ir Ramūnas Kondratai

Ouaker Hill, CT



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

E-mail: 71712.107@compuserve.com
Redakcija ------(718) 827-13$2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Admlnistr.......... (718) 827-1351

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

Lietuvių Fondo lėšų telki
mo vajus tęsiasi iki 1996 m. sau
sio 15 d. Maloniai kviečiame 
New Yorko ir apylinkių lietu
vius prisidėti savo auka. Dėko
jame visiems, kurie jau paauko
jo. Aukas siųsti:

Lietuvių Fondas 
14911 127th St.

Lemont, IL 60439
Lilė Milukienė, 

Lietuvių Fondo įgaliotinė

Padėkos diena šiemet šven
čiama lapkričio 23-čią. "Darbi
ninko" įstaigos tą dieną bus už
darytos. "Macys", didžiausia par
duotuvė New Yorke, kaip kiek
vienais metais, taip ir šiemet, 
rengia paradą, kuris bus rodo
mas televizijos 4-tame kanale. 
Pradžia 9 vai. ryto.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į 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.

Algis Avižienis, naujai įkur
tos valstybinės Lietuvos Inves
ticijų Agentūros generalinis di
rektorius, ir Algirdas Miškinis, 
tos agentūros marketingo direk
torius, investicijų reikalais buvo 
atvykę į New Yorką. Nuo lap
kričio 6 dienos jiedu kasdien da
lyvavo įvairiuose susitikimuose 
bei pasitarimuose su stambiais 
New Yorko finansininkais. Lap
kričio 9 d., Lietuvos Generalinio 
konsulato patalpose, jie susitiko 
ir su lietuvių atstovais, kurių, 
įskaitant ir konsulato personalą, 
buvo apie 20. Svečiai, pristatyti 
Generalinio konsulo dr. Petro 
Anuso, papasakojo apie savo 
agentūros planus ir apie savo 
vizito tikslą New Yorke. Anot jų, 
Lietuvos dabartinė ekonominė 
padėtis yra gan kritiška ir, jei ji 
greitu laiku nepagerės, gali būti 
katastrofiškai tragiška. I tai at
kreipė dėmesį ir Lietuvos vyriau
sybė. Tą padėtį gali išgelbėti tik 
investicijos iš užsienio. Todėl 
tam tikslui, kad surasti ir pri
traukti naujų investitorių, ir bu
vo sukurta ši agentūra. Ji jau 
pradėjo savo darbą su 14 as
menų personalu (bus 16) ir su 
vieno milijono dolerių biudžetu, 
kurio 90% padengia Europos

LIETUVIŠKI RAGUOLIAI
kepame virš 30 metų;
siunčiame j visas JAV valstijas;
3 dydžai: 5, 10 ir 15 svarų;
patariame užsisakyti nors porą savaičių iš anksto, 

ypatingai prieš šventes.

Stambinkite:
Juozui Liūdžiui (203) 223-2380 
New Britain, CT

Apreiškimo parapija lap
kričio 26 dieną, sekmadienį, or
ganizuoja Padėkos šventę. Para
pijos taryba ir klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas kviečia atsi
lankyti ne tik parapiečius, bet ir 
visus, neseniai atvykusius iš Lie
tuvos. Po 1 vai. mišių parapijos 
apatinėje salėje bus galima pa
pietauti, susipažinti, pabendrau
ti, veiks baras. Dėl inf. skambin
ti tel.: (718) 387-2111. Bažnyčios 
adresas: 259 North St., Brook
lyn, NY 11211.

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
jom daktarė ir konsultacijomis 
padeda spręsti įvairiausias šei
mos, asmenines ir darbo proble
mas. Kalba lietuviškai. Žiūr. jos 
skelbimą antrame "Darbininko" 
puslapyje.

Bridgeport, CT
LINELIS, Panevėžio Cho

reografijos Centro 25 narių gru
pė, susidedanti iš 16 vaikų ir 9 
suaugusių, sustos pietinėje Con- 
neetieut valstijos dalyje lapkr.
25 - 29 d. d. Globojama Interna
tional Institute of CT, grupė at
liks tautinių šokių ir dainų pro
gramas keliose Bridgeport ir 
Trumbull miestų viešose ir kata
likiškose mokyklose, lankysis 
pamokose ir Discovery muzieju
je, bendraus su amerikiečiais 
mokiniais. Lietuviams LINELIS 
pasirodys sekmadienį, lapkričio
26 d., 2 vai. p. p. Šv. Jurgio 
parapijos salėje, 443 Park Ave- 
nue, Bridgeport. G. Iva.

Sąjunga. Šios agentūros vadovas 
Algis Avižienis, chicagietis, 42 
metų amžiaus, po 15 metų dar
bo JAV diplomatinėje tarnyboje 
pasitraukė iš jos ir persikėlė į 
Lietuvą nuolatiniam gyvenimui. 
Algis iki šiol dirbo JAV ambasa
doje Vilniuje. Prieš tai jis dirbo 
Bahamų salose, Austrijoj ir Len
kijoj. Jo dabartinis darbas jam 
labai primena 1989 metus Len
kijoje, kai dirbo JAV konsulate 
Krokuvoje. Jis labai norėtų, kad 
ir Amerikos lietuviai investuotų 
savo santaupas į Lietuvos ekono
minio gyvenimo pagerinimą. 
Daugiau informacijų galima gau
ti tiesiog iš šios agentūros - Šv. 
Jono gt. 3, 2001 Vilnius, (kkm)

Įspūdžiai iš Rudens meno 
parodos

(atkelta iš 6 psl.)
doma šokiruoti ar eiti prieš 

nustatytas konvencijas.
Naujausios kartos lietuvių me

nininkų darbai gana ryškiai skiri- 
si nuo vyresniųjų. Daugelis jų 
baigė dailės mokyklas tarybinėje 
Lietuvoje. Atvykę į New Yorką 
jie atviromis akimis seka šio pa
saulinio meno centro kūrybinius 
pasireiškimus, daugelis juos 
savaip perpranta ir bando įsi
jungti į šiolaikinio meno srovę. 
Ryškesnis pavyzdys -Teisius Ta
mulis. Vienoje stovo pusėje jo 
1993 metų darbai: Lietuvos gam
tovaizdis, Kryžių kalnas ir 1.1. O 
antroje pusėje jau 1995-tų metų 
aliejai. Tai didmiesčio vizijos. 
Nykioje aplinkoje atsivėrę ka
nalizacijos skylės, iš kurių raus
vos gilumos kyšo paskendusių 
kojos ar rankos, lyg pagalbos 
besišaukiančių. įdomūs ir Rasos 
Pranckūnaitės koliažai. Tai spal
voti foto montažai. Pavyzdžiui, 
apleistoj patalpoj, kur ant sie
nos įžiūrimos renesanso laikų 
formos, ant apskurusių minkšta
suolių užmesti rudens spalvų 
skudurai, kurie paradoksaliai 
sukelia beveik prabangos įspūdį. 
Šalia kabo Laimos Sprangaus- 
kaitės koliažai. Abi menininkės 
artimos draugės, tai tamsių spal
vų, lyg žemėmis apaugusių at
pažįstamų ir neatpažįstamų ob
jektų deriniai. Vaiva Ulėnaitė, 
Amerikoje gimusi jaunosios kar
tos atstovė, kuri dirba kaip gra
fikė, nutapė eilę natiurmortų, 
obuolių ir kriaušių kompozicijų. 
Iš akmens iškalė mergaitės skulp
tūrą, pavadintą Opus I, Prie Bai
rijos.

Girmanto Ragus akrilika atlik
toj tapyboj "Broliai ir pusbroliai" 
matyti keturi vienodi veidai, 
kuriuose įžiūrima daugiausia 
spalvomis įvestų skirtumų. Tomo 
Krivaičio surealisriniai moterų 
portretai domina ne tik išradin
ga kompozicija, bet ir gerai ap
valdyta technika. Daiva Major 
pasirodė su šešiom abstrakčiom 
akvarelėm. Glen Robert Urba- 
nus, spalvinga asmenybė, vietos 
lietuvis, prie savo paveikslų sto
vėjo apsirėdęs Washingtono lai
kų kostiumu. Jo darbuose jautė
si stipri Matisso įtaka.

Krito į akis ant sienos paka
bintų tuščių rėmų ir škicais pa
dengtų berėmių popierio lakštų 
kompozicija. Tai Gintaro Meš
kausko darbas "Kokonija". Gedi
minas Sprindys įdomus savo 
abstrakčių formų deriniais. Pa
rodos kataloge jis taip save ap
taria: "Būties Raštas yra pats gra
žiausias žaidimas, kurio gabaliu
kus bandau perkelti į materialią 
aplinką..." Vladas Lisaitis, gy
venąs Lietuvoje, dirba kaip grafi
kas, taip pat piešia plakatus, 
iliustruoja knygas, projektuoja 
pašto ženklų eskizus. Čia pa
sirodė su tapybos darbais, mėgs
ta smarkiai išdidintų gėlių kom
pozicijas.

Parodoj matėme ir porą in
staliacijų. Arūno Kulikausko 
"Šaukštelių šeima". Geneologinis 
medis, pakabintas ant sienos, su 
šaukšteliu prie kiekvieno šeimos 
nario, baigiasi ant žemės padėtu 
tualeto dangčiu, rudens lapais

"Darbininko" jubiliejini
am konkursui iš Lietuvos 
atsiųstas dar vienas darbas: "Laiš
kas draugei arba draugui iš 
Tėvynės ar užjūrių". Autorius 
pasirašė slapyvardžiu "Vienuma", 
16 psl.

Novelės ar straipsnio konkur
so laikas jau baigėsi. Visų atsiųstų 
darbų kopijos išsiuntinėtos 
konkurso vertinimo komisijai. Ji 
sudaryta rytinėje Amerikos pa
krantėje, Lietuvių Rašytojų Drau
gijos iniciatyva, pakviečiant Leo
nardą Andriekų, Paulių Jurkų ir 
Vytautą Volertą. 

apibarstytu. Kita instaliacija, su
laukusi daug žiūrovų dėmesio, 
tai Vilmos Mares kabantys mo
terų torsai, aprengti baltais, lyg 
nebaigtais siūti rūbais, per siūles 
smeigtukais susmaigstytais. Šių 
besisukančių figūrų kompozici
ją lydėjo futuristinės muzikos 
gardai. Vilma Mare dirba madų 
industrijoje. Dalyvauja konkursi
nių kolekcijų kūrime.

Pagaliau įdomūs darbai, tai 
neseniai mirusio Almio Zylės 
skulptūros. Viena jų, sulankstytų 
aptirpusių butelių kompozicija. 
Jis dirbo įvairia technika. Kabėjo 
ir du darbai sukurti iš smėlio ir 
kriauklių, be to koliažas iš bute
lių ir metalinių dangtelių bei 
etikečių.

Ryškūs parodoje buvo ir fo
tografijos meno atstovai. Anta
nas Sutkus gyvena Lietuvoje, 
fotografuoja. nuo 54-tų metų. 
Pagal katalogą, Sutkaus fotografi-

Nauji veidai 
Rudens meno parodoje...

Antanas Sutkus Arūnas Kulikauskas
Siaurio Narbuto nuotraukos

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. į 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 laikotarpį 
nuo 1940 m. iki 1941 m. birželio 
23 d. Knyga turi 404 psl., puikiai 
išleista. Spalvotas viršelis - A. 

Šie vaikučiai, pietaujantys Kretingos labdaros valgykloje yra 
labai dėkingi visiems, aukojusiems šiai valgyklai.

jų vaizdai išsaugo "praeinančio 
pasaulio syvus". Jo "Basų kojų 
nostalgijos"cikle dominuoja, vai
kai, susimąstę, ieškantys šilumos 
ir užuovėjos pas vyresniuosius. 
Sutkaus darbais yra susidomėju
sios New Yorko galerijos. įžval
gūs ir jautrūs yra ir Algimanto 
Puidoko darbai. Algio Norvilos 
ir Algimanto Kezio fotografijos 
yra matytos ir fotomėgėjų gerai 
įvertintos.

Parodos organizatoriai savo 
darbą atliko pavyzdingai. Paro
dos katalogas paruoštas skonin
gai, jam viršelį piešė Girmantas 
Ragus.

Atidarymą sklandžiai pravedė 
"Versmės" pirmininkas dr. Algi
mantas Pliūra. Žodį tarė ir Lietu
vos generalinis konsulas Petras 
Anusas. Sveikino latvių ir estų 
atstovės. Plačiau apie dailę kal
bėjo Paulius Jurkus. Per abi die
nas parodą aplankė netoli 200 
meno mylėtojų.

□

Sutkuvienės. Kaina 17 dol. Per
siuntimas 1.50 dol.

"Vidurnakčio sargyboje” II. 
Autorius Vytautas Vaitiekūnas. 
Išleido 'I 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

Siūlo darbą
Help for elderly lady wan- 

ted in CT, 45 minutes from 
NYC. Light housekeeping, cook- 
ing, help lady to dress and bathe. 
Live in. 5 days per week, mušt 
speak English. Good salary. 
Please call (212) 255-5437. (sk.)

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.)

Jauna motina galėtu pri
žiūrėti savo namuose dar vie
ną vaiką iki 5 metų amžiaus. 
Skambinti: (718) 847-3599. (sk.)

Paslaugos
TALPINTUVAI Į LIETUVA 

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.

Kūčių plotkelės (Christ- 
mas VVafers) 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, atsiun- 
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).

Geriausia dovana 
artėjančioms 
šventėms!

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

tik $30.

Skelbkitės "Darbininke" - 
pasidalinkite džiaugsmu, 

išreikškite užuojautą, 
pirkite, parduokite!

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

Frank ir Irene Juodaitis, Hol- 
den, MA - 25 dol.;

Stasė Kaselis, Cincinnati, OH - 
20 dol.;

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

mailto:71712.107@compuserve.com

